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Warszawa, czwarteK s czerwca 1938 r.

Rok 1

Polata pocztowa uiszczona ryczałtem

RZECZPOSPOLITA

®^stion niemczyzny w Krajach slowiahsKich

^apiętnoujać uinnych

Dla kogo pracuje „Schicht!” sk“nXs±"nl,i
(Od własnego korespondenta „Nowei Rzeczpospolite/*)
8.6. Miasto Usti
kóu .bą jest jednym z ośrod
ki n'.emieckiego przemysłu,
finansuje akcje Henleina.
„ę/Y.Usti znajduje się firma
„Zeiche** i „Diirschbr5l — dwie fabryki laku i fakosmetyków
„Nivea‘*
ty Zckla. Położona w pobliżu
kje~Yasnym Brzeźnie fabryka li
’.’Engelmann** uzupełnia
kieobast>°n przemysłu niemiec
te f w Czechach. Wszystkie
lrmy a specjalnie „Schicht**
skie środek ruchu henleinowkita 01 ośrodek przede wszyst
sta?
finansowy. W czasie oniej koncentracji wojskowej
sbec°Rran’czu Przybył do Usti
i w -a'n.y Poci3g z żandarmerią
ob$ łskiem. przeznaczonym do
nyChZeni£’ terenów fabrycznier; Przy tej okazji kandar*a Przeprowadziła rewizję,
ktxCzas«e której znaleziono broń,
ni^re.i szczególnie duże zapasy
były w fabryce „Engel'ionń013 ’’Scbicht** wydała 8 mi
^him koron na uzbrojenie i uh)ó /{Ufowanie „ordnerów“czyli
hem •c p°Prostu bojówkarzy
?yeT"a* Poza tym do dyspożąda ,”°rdnerów** są na każde
tą*' l1® auta firmowe „Schich"tDnkM^re znacznie ułatwiają
stniu‘ izac^“ sił' zwożąc uczę-1
ki h.01^ manifestacji czy bojów
^^^Yznaczone miejsca.

„Schicht** założył własnym
kosztem w każdej nawet naj
mniejszej wiosce olbrzymie re
klamy neonowe henleinowcom
w postaci liter „SdP‘‘ („Sudeten
deutsche Partei"). W Czecho
słowacji istnieje coprawda za
kaz prowadzenia agitacji przez
wyborców w odległości 100 me
trów od siedziby komisji wybór
czej. ale neony ..SdP‘* świecą

po drugiej stronie ulicy tak sil
nie, że w lokalu, w którym urzę
duje komisja nie trzeba zapalać
światła.
■
„Schicht** ma zresztą za sobą
długą antyczeslką tradycję. Podo
bnie jak i w innych krajach sło
wiańskich — był zawsze ultraPrzy rozpatrywaniu sprawozdań
germariską placówką, zaś po
wojnie stał się schroniskiem dla spółki mięsnejj „Caro", pozostającej
•
--„ni,
?-efj
pod auspicjami magistratu okazało się,

Koncef*jf bekonoBiy cfzfcrfa

na szkodę inleresów Gdyni

Nowy wyczyn p. W. Przedpełskiego
Wielkie i słuszne oburzenie
w polskich kołach gospodar
czych wywołała wiadomość o
zawarciu przez jedno z przed
siębiorstw, należących do kon
cernu p. W. Przedpełskiego,
umowy na przewóz bekonów
przez port w Trieście.
P. W. Przedpełski, znany aż
nadto dobrze z różnych imprez
na terenie eksportu artykułów
rolniczych, z których ciągnie
on niemałe zyski, co pozwala je
go koncernowi ni. in. na finansowanie Związku Izb i Organizacji Rolniczych zupełnie pó
ważnymi zasiłkami.
Jednocześnie tenże Polski

^^rócenie czasu pracy
ńń/1! Izba Reprezentantów StaJednoczonych uchwaliła oPtj
rządowy projekt ustawy,
rłła lduJi?cej m. in. ustanowienie
t^^ystkich stanów 44-godzin«
tygodnia pracy w przemyśle,
’ śe po 2 latach ma nastąpić
got}/.'Vadzenie 40-godzinnego ty-

Nic po raz pierwszy niestety się zda
rza, że musimy napiętnować skanda
liczną gospodarkę zarządu miejskiego
jednego z miast polskich.
Ostatnie posiedzenie rady miejskiej
m. Krakowa wyświetliło wiele dotąd
ciemnych spraw, które swój epilog da
wno już powinny były znaleźć przed
sądem.

przemyśle. Że nie jest to żadne de
magogiczne hasło, dowodem są
niejednokrotnie wypowiadane na
ten temat poglądy Forda, wielkie
go kapitalisty i przemysłowca.
Jest on zdania ,że w obecnych wa
runkach technicznych i organiza
cyjnych najlepsze wyniki można
osiągnąć przez znaczne skrócenie
0 U. a świata pracowniczego czasu pracy. Robotnik nie może
.8*y czas pracy trwa nie od być bezdusznym automatem, tra.
J 1 Qie od dzisiaj każda go- wiącym większą część dnia przy
łyka •Urwana z dnia pracy, spo- pracy. Ford, wychodząc z czysto
tlija 8lę z oporem sfer, reprezen- rozumowych, kalkulacyjnych za.
interesy kapitału. Parnię- łożeń, dochodzi do wniosku, iż oig'VSzysc5' walki e 12-to, po- becnie obowiązujący czas pracy
^i<Jw C1°’ Potem wreszcie ośmio- należy wydatnie skrócić. Tak więc
tyjaą/ dzień pracy. Pamiętamy argumenty różnych domorosłych
chybiają w tym
Przew-e krytyki i najczarniejsze ekonomistów
',teWnl y'Van*a ° skutkach tych względzie zupełnie celu.
A zresztą kalkulacja kupiecka
^k, .Sinych** reform. A jedłych pesymistycznych rozstrzyga w stosunkach społecz
fi?-, ^>"i*cdni świat nie zawalił nych. Hasło sprawiedliwości spo
Przy obecnym znacznie łecznej nakazuje przede wszyst
w/*n.Czasie pracy produkuje kim danie wszystkim ludziom
n’z gdy był on o wiele chcącym pracować, pracy i chleba.
Skrócenie zaś czasu, pracy bardzo
Z
bo w]• e-ni rzeczą zupełnie zro- poważnie może przyczynić się do
v*' iż z postępem techniki zwiększenia zatrudnienia, do uniCor/12 leP8zej organizacji pra- knięcia strasznej klęski społecznej
l?eli dę/ nmiej potrzeba sił ludz- naszych czasów ■— bezrobocia.
Przeprowadzenie tej reformy to
, k'i
Wytworzenia tych samych
?k t ' °d"któw. Rośnie wsku- tylko kwestia dobrej woli i wysił
/ke, j/’ *zw. bezrobocie techni- ku organizacyjnego czynników deszyna wypiera pracę ludz- cydujących.
Jest rezczą oczywistą, iż skróce
f>®l’aniC2*6dliwość nakazuje więc nie Czasu pracy odniesie pożąda
Iqj e°ie czasu pracy, aby wię- ne skutki, o ile przeprowadzone
u można było zatrudnić w będzie w skali międzynarodowej.

Związek Eksporterów Bekonu
i .Artykułów Zwierzęcych pła
ci rolnikom niezwykle niskie
ceny za produkty hodowlane.
Niemało już odzywało się gło
sów niezwykle krytycznych w
sprawie tego kosztownego po
średnika, który zagarnia cał
kowicie zyski z eksportu rolni
czego z wyraźną szkodą rolnic

twa zwłaszcza drobnego. Nie
będziemy ich tu powtarząć.
Notujemy tylko nowy fakt
dobitnie świadczący o wysoce
nieobywatelskim i szkodliwym
gospodarczo stanowisku tego
koncernu. Korzystanie z obce
go portu, gdy w polskim porcie
Gdyni istnieją specjalne urzą(Dokonczenie na str. 2)

Domy za papiery, papiery za gotówkę
BERLIN, 8.6. Dekrety, wydane w III
Rzeszy, a regulujące zgłoszenia niająt
kowe żydów, zawierają również posta
nowienie, że aryjczycy, nabywający
sklepy żydowskie, mają za nie płacić
tylko papierami wartościowymi, a nie
gotówką, co spowoduje, że właściciele

sklepów żydzi papiery te będą musieli
lokować w bankach po cenach ustalonych dla danych walorów.
Aryjczycy papiery te mają przed
kupnem nabywać za gotówkę po nominalnej wysokości w bankach pań
stwowych.

ZZwykty koniec...

Idea — spec — sabotaż
Przy ulicy Kupieckiej w Warszawie
mieszkał kiedyś Chil Kranz. Pracował
jako czeladnik w zawodzie kuśnier
skim. Był dobrym mężem 1 dobrym
ojcem rodziny. Ale brał udział w ro
bocie komunistycznej.

Pewnego dnia Kranzowa znalazła
na stole list od swego męża, który
zawiadamiał ją, że musi się z nią ro
zejść. Względy „ideowe" zmuszają go
do porzucenia rodziny. Gdzie poje
chał i co robił nie powiedział i życzył
żonie powodzenia zaznaczając jedno
cześnie, że wszelkie poszukiwania nie
zadzą się na nic.

że firma ta w okresie, gdy miała 300
tys. zł strat, wypłaciła około 40.000 zł
tytułem tantiem i gratyfikacji człon
kom rady nadzorczej, którzy piastują
przeważnie wysokie godności w zarzą
dzie miejskim.
Nie wystarczało to jednak panom
„dygnitarzom". Gdy potrzebowali pie
niędzy, zwoływano choćby na kilka
minut posiedzenie rady nadzorczej a
wtedy każdemu z członków wypłaca
no po 100 zł. Pewien radny za referat
wygłoszony na radzie miejskiej w
sprawie sp. „Caro" otrzymał od fir
my 1000 zł gratyfikacji.
Interesująco również przedstawia
się działalność Krakowskiej Spółki
Tramwajowej, której prezes w ciągu
1937 r. odbył aż 21 podróży służbo
wych na ogólną sumę 7.600 zł. Na wy
jazdy prezesa pieniądze się znalazły,
ale na kupno chociaż jednego wozu
tramwajowego mieszkańcy Krakowa
czekają od czasów odzyskania niepod
ległości.
Przy rozpatrywaniu sprawozdań
miejskiego przedsiębiorstwa kamienio
łomów wyszły na światło dzienne rów
nież ciekawe fakty.
Jak się okazuje, dyrekcja kamienio
łomów pobiera oprócz stałego wyna
grodzenia także i prowizje i to w do
datku prowizje obliczane nie od zys
ków, ale od ogólnego obrotu, a więc
nawet od strat, co mówi samo za sie
bie. Członkowie rady nadzorczej i ko
misji rewizyjnej pobierają wynagro
dzenie w nieustalonej wysokości. Czy
można się dziwić, że w takim stanie
rzeczy gospodarka kamieniołomów
mocno kuleje?
Wszystkie te fakty to tylko drobna
garść szczegółów, ale jakże wymow
nie świadcząca o całej gospodarce m.
Krakowa. Należałoby sprawy te jak
najszybciej zbadać i na oczach całego
społeczeństwa napiętnować winnych.

Zwołanie

wyjechała na prowincję do rodziny.
Jak się teraz okazało Kranz wyje
sesii nadzwyczainei
chał nielegalnie do Sowietów. Jako
Zarządzeniami z dn. 7 bm. Prezy
dobry fachowiec został kierownikiem
dent R. P. otworzy! z dniem 8 bm. se
warsztatów krawieckich wojskowych
sje nadzwyczajne Sejmu i Senatu.
w Kijowie. Był czynnym członkiem
i Na podstawie tego zarządzenia urzę
partii komunistycznej.
dujący wicemarszałek Sejmu SchaetW tych dniach nadeszła do War- zel wyznaczy! pierwsze posiedzenie
szawy wiadomość o rozstrzelaniu Sejmu na piątek dn. 10 bm. o godz. 11
Krauza za sabotaż.
przed południem.

Krwawe ślady
Obca agentura działa

ulowego...
Oto tło naszej nowej powieś
ci. Na tym tle rozwija się subte!
ny wątek romansowy, a ładnie
zadzierzgnięta intryga przyku
wa uwagę czytelnika od pierw
szego do ostatniego odcinka.
Kiedy należy być •posłusznym
Kiosk „Ruchu nie kolportują
kobiecie? Na to pytanie autor
daje wyczerpującą odpowiedź,
ale nasi czytelnicy znajdą ją do
jako p sma niezależnego piero w dalszych odcinkach po
Należy o tym pamiętać przed wyjazdem na urlop i za- wieści.
Druk „Krwawych śladów**
PreHUmerOWaĆ „Nową Rzeczpospolitą” zapewniając sobie rozpoczniemy
w dniach najbliż
regularne otrzymywanie dziennika przez pocztę. szych. Aby odsłonić rąbek ta
Prenumerata miesięczna wynosi z| 2
należy wpłacać jemnicy dodamy jeszcze, że ak
cja powieści toczy sie w Polsce
w kantorze (Zgoda 5) na konto P, K. O. Ns 22612 w miastach dobrze znanych naczytelnikom.

Kranzowa sądziła, że mąż popełnił
samobójstwo Przeprowadzono w tym
kierunku dochodzenie, które jednak
celu nie osiągnęło. Krauza nie zna
leziono. Biedna kobieta została bez
środków do życia. Po jakimś czasie

Działanie obcej agentury, ści
śle mówiąc, zaciekła walka 2-ch
wielkich band szpiegowskich zo
stawia raz po raz krwawe śla
dy. Kilka zagadkowych zbrodni
od których nici prowadzą do po
ważnego koncernu ubezoiecze-

„Nowej Rzeczpospolitej*'

NOWA RZECZPOSPOriTy1
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f

PięKna uroczystość w Przemyślu

Czego żąda wieś?

Dzień
chorągwi
hallerczykńw
.Błękitny general" owacyjnie witany Wód swych sfarydi żołnierzy

Mowa prezesa NKW Rataja w Łowiczu

Przemyśl, w czerwcu
W czasie Zielonych Świątek Prze
myśl przeżył swój piękny dzień a
mianowicie uroczystość poświęcenia
sztandaru placówki hallerowskiej, ną
którą przybył osobiście wódz „błę
kitnej armii**, gem Józef Haller z asy
stującym mu prezesem zarządu głów
nego Związku Hallerczyków, pikiem
Izydorem Modplskini.
Całe miasto witało niesłychanie en
tuzjastycznie gen. Hallera,, dekorując
wiele gma.chów Hagami oraz manife
stując na Jego cześć na ulicach. Bar
dzo mocno podkreślić należy udział
w uroczystościach przedstawicieli
Str. Ludowego ze sztandarami, z pre
zesem drem Bruno Gruszką ' ną.
czele.
Po uroczystym nabożeństwie od
prawionym przez ks. infułata Momidłowskiego oraz po pięknym kazaniu
ks. płka Konopki, wiernego żołnierza
gen. Hallera, nastąpiło poświęcenie
sztandaru.
Barwnym pochodem ruszyli uczest
nicy uroczystości na boisko „Czu
waj",. gdzie nastąpiło wbijanie gwoź
dzi. Pierwszy gwódź imieniem Igna
cego Paderewskiego wbił gen. Hąller poświęcając Wielkiemu Synowi
Ojczyzny piękne przemówienia
Później
Wtyito gwoździe od dostojników Ko
ścioła, z ks. biskupem Szlagowskim na
czele, wreszcie następuje wbijanie
gwoździ wybi.tnyclj działaczy, jak
Wojciecha Korfantego, Karolą Popie
la, gen. Sikorskiego, gen., Kukicla itd.
W czasie wspólnego obiadu wygło
szono liczne przemówienia, wśród
których ną pierwsze miejsce wysu
wana się mowy gen. Hallera, piką Mo
dolskiego i porucznika Winiarskiego
— komendanta chorągwi Hallerczyk
k®W' w Przemyślu. Bardzo mocuo pod
kreślono podczas przemówień roz
strzygającą w życiu Polski rolę pol
skiego chłopa.
W imieniu Str. Ludowego przema
wiał P. Lenar z łańcuckiego. Ną za
kończenie odczytano, gorąco powita
ny list Ji E- ks. bpa Szlagowskiego,
skierowany do Hallerczyków. Po aka
demii, w czasie której przemów lenią
wygłosili gen. Haller i płk. Modela ki
nastąpiła dekoracja zasłużonych Hal
lerczyków przez gen. Hallera.
Praca Chorągwi Hallerczyków w

służoncj działaczki ii przyjaciółki
związku.
Dzień 6 czerwca pozostanie niezatartym wspomnieniem! w życiu PrzeRiyśla.
Kiyśla.
'

Przemyślu osiąga coraz lepsze rezul
taty, przy czym na specjalne podkre
ślenie zasługuje wielką aktywność- ząrowno na połą organizacyjnym, i aft ,1
polityczriyip p. Aljny Qrzelskicj, za-

Na święcie ludowym w Łowiczu
przemawia! prezes NKW Str. Ludów.
M. Rataj, składając kilka znamiennych
oświadczeń, m, in. ge siła zorganizo
wane] wsi wzrasta, że nie osłabiły je]
postronne zabiegi i akcie. Ludowcy
chcą, ąhy ta siłą nie była niszczycielską, lecz twórczą dla państwa. Musi
zostać zbigzony mur, jąki powstał

Dla kogo pracuje „Schichtr
(Dakoikienie ze lir, 1-ej)
b. wysokich oficerów austriac
kich, którzy po ro^pądnięciu
się państwa nie mieli co z sobą
robić. Wielu z nich z gen. Hamerschnjidtem na czele zostało,
zaangażowanych wówczas na
stanowiska dyrektorskie do
„Schichta*1. Potępi, gdy firma
oddała się do dyspozycji hitle
rowcom — polecono jej pod
trzymywać irredente Hęnleina
w Czechosłowacji.
Dochody płynące ze sprzeda
ży swych wyrobów (tłuszcze
jądalne: „Ceres**, „ViteHo“, „Vi
san“, pasty do zębów: „OdoT‘ i
„Kalodont**, kosmetyki: „Elida**
„Merkur**, świece „Apollo**- my
dła „Saponia“ i „Z jeleniem**) w
krajach najbardziej zagrożo
nych germańskim imperializ
mem
— poświęca
firma
„Schicht** na propagandę woju
jącej niemczyzny.
W Czechosłowacji rozpoczę
to bojkot wyrobów „Schichta*.
Detal.iści i. spółdzielnie zwraca
ją towar znajdujący się na skta
dzie i odwołują zamówienia. —
Kupujący żądają w sklepach
wyrobów innych firm. Nie jest
to jedpąk łatwe do przeprowa
dzenia gdyż wyroby „Schich
ta** ze względu ną dużą ilość i
rozmaitość, nązw, trudne są do
odróżnienia od innych zwłasz
cza, że na etykietach nie podaje
się prawdziwej nazwy fabryki,
natomiast zaopatruje się je goni
wie w napis „wyrób czechosło
wacki**- W ten sposób wpro
wadza się w błąd klientelę.
Inżynierowie czescy w fir
mie „Schicht** są. rzecz jasna,
niepożądani. A gdy rząd na pod
stawie ustawy o rynku pracyżąda zatrudnienia
Czechów
wówczas firma „Schicht** sto
suje swój wypróbowany spo-

sób. — Za/aszając.y się kandy
daci są iKiprzód
niezwykle
ostro egząpj^nowńni (dyplomy
politechniki .uie wystarczają!),
następnie ząś, w* nazie zaanga
żowania otrzymują śmiesznie
niskie pensje i mtfszą wykonywa^ najprzykitżęjsze roboty,
tak, żę sami po pewnym czasie
roaygrmją, % p.Micy i... płacy.
Tych, którzy to» przetrzymają,
przenosi się dq aentrali handlo
wej w Prądzie, gjdzie się ich po
pewnym czasie zwalnia jako
„nia nadających fiię“ lub „wybit
nie niezdolnyęh*'. Naturalnie ma
to miejsce tylko w stosunku do
Czechów, Niemcu' bowiem, któ
rzy zgłaszają się zaopatrzeni w
legitymację benl^mowska lub
hitlerowską — są przyjmowani
z otwartymi ramituianji.
Myliłby się jednak ten kto
by sądził, żc firm ą „Schicht**

J. M.

Po wizycie kardynała Verder w Pradze

„Angriff“ atakuje Stolice Apostolska

ten wybór łąko próbę „stworzenia p
mostu zgody między masoneria lf’
ęuską a imperium faszystowski®' '
Do wściekłości doprowadza
griff* wizyta kardynała Verdict 1
Pradze oraz represje kanoniczne k3
dynąta Kaszpara w stosunku do k*
księży sudeckich, zwolenników p®
leina.
Jak widąć, prócz nienawiści otf
ny nazistowskie nie grzeszą ró*°'
i logiką. Władcy Trzeciej R*®5 (
prześladują religlę chrześcijański
8474
nie pozwalają obywatelom Nie,fll
hrać udziału w kongresach euch’*
Afcarmy
powodują coraz to tylko cztery.
inne ograniczenia njięd/zynarodowego | Ruch turystyczny w Alpach włos- stycznych, a następnie mają p .
ruchu turystycznego, szczególnie w skich w pasie przygranicznym jest tensję, że kongresy te urządza si® "
pasach, przygrąnicanMCh.
dozwolony tytko ną podstawie specjał za granicami ich państwa. (KAP)
Świeżo zawiadomił włoski kłąb al nych zaświadczeń, które konsulaty
pejski zajihtcresowąiłe organizacje tu włoskie umieszczają przy udzjelemi}
rystycz-ne w Polsce, ae przekraczać wizy na paszporcie.
granicę włoską można wyłącznie na
Powinni o tym pamiętać alpiniści,
podstawie paszportu i tó żyłko w miej
wybierający się w tym roku w Alpy
scach ściśle oznaczonych, których np, włoskie.
(Dokończenie na stronie 3)
na granicy niemiecko - włoskiej jest
BERLIN, 8.4. Organ nazistów „Angriff** znowu zamieścił artykuł ni«r
zwykle napastliwy w stosunku do
Stolicy Apostolskiej. Szczególnie nie
podoba sję pismu hitlerowskiemu wy
bór Nicei, jako miejsca następnego
Międzynarodowego Kongresu Eucha
rystycznego w r. 1940, określa więc

Ograniczenia turystyKi

1

z

' alarmów wejenny h

Ha szkodę interesów
Gdyni

Sensacyjna sprawa salowa
m De afery „Fdutii"

Władze prokuratorskie ^porządziły
akt oskarżenia w sensaęyi/nej sprawie
powstałej ną tle alery „Fgdutii**, win
dykacji należności obywateli sowiec
kich, gdzie jak wiadonpo "kilku adwo
katów z Ludwikiem Dyzenhauzem na
czele skazano na 3 lata więzienia.
Do odpowiedzialności karnej pocią
gnięto nabywców dongów oraz ma
jątków obywateli sowieckich, którzy
Warszawa cieszy się niestety opi Borowski, Leniewski i inni. Rozprawą
dopuścili
się świadomie nadużyć ua
nią miasta, w którym możliwe są prze potrwa przypuszczalnie kilka dni.
szkodę skarbu państwa nabywając
różne afery. Nabierano ludzi ną „kon
nieruchomości z pomlnfcgclem opłat ua
sula**, sprzedawano tramwaje i auto
busy, ba, nawet pomnik króla Zygniun
Przy ulicy Kraszewskiego w Prusa
tą był kiedyś przedmiotem oszukań
kowie odbywało się weseje panny
czej transakcji.™
Anieli Pizonówny. Wśród gości zna
Na łąkach otwockich pod Karcze
A jednak sprawa, która toczy się o- lazł się Wacław Starowicz, znany
bccnie przed sądem okręgowym w awanturnik, rzezimieszek i złodziej, wem znaleziono trupa 65-letniego Wą
zawodowy.
wrzyńca Floriąńęzyką z Kraczewa.
Warszawie — i która zapewne potrwa
Podczas uczty weselnej między
kilka dni — ma swoisty posmak.
bratem panny młodej Franciszkiem Jak ustaliło dochodzenie Floriaucąyka
Główni aktorzy poznali się w wię Pizonem i Starewiczem wywiązała zastrzelono w chwili, gdy pasł konia
się awanturą. Padly strzały. Jak sią
zieniu. Tam w celąch więziennych na okazało strzelał Pizon .do Starowi na łące. Sprawcy zabójstwa dotych
rodził się pomysł.
cza. zabijając go ną miejscu trzema czas nieznani.
Bohaterem był „buchalter** Tade kulami.
Pizon zbiegł.
usz Latoszek — zresztą karany już po
C£8 Al If C Senałorska
przednio za oszustwa, przywłaszcze
0 pomieszczenie
3131111 rf nocz. 4, 6, 8. U
nia i kradzieże — inni bohaterowie afery karani byli za podkopy, kradzie
Kasze teny: 75 gr. i 1 zł
że, oszustwa, a nawet szpiegostwo...
W ręll gł.
Zacna ta kompania założyła spółkę,
Ogromne gmachy obozu emigracyj
która podjęła się dostawy blaszanych nego w Gdyni, posiadające pomiesz,
Danielle Danieux
pudełek... Sumą oszustw wyraża się czenie ną przeszło 1.000 osób, służy
liczbą 200.000 zł.
ft 1H
ły W ub. latach jako schronisko tury
*■
Latoszek zapłacił zą swe przestęp styczne. W 1937 r., wobec wzmoże
■■W——
stwo drogo — zapłacił życiem. W tno. nia się ruchu emigracyjnego, wykorzy ———
mencie, gdy policja przybyła do oszu sanie obozu przez turystów uległo zna
KUH/ł e. żi,
kańczego biura — wystrzałem z rewol ęznym ograniczeniom, ą wynikające
weru odebrął sobie życie.
mu stąd brakowi pomieszczeń tylko
Pozostali przy życiu wspólnicy za częściowo zaradził hotel turystyczny
siedli wczoraj na ławie oskarżonych Ligi. Popierania Turystyki
Obecnie Ligą czyni starapja, aby
w. warszawskim sądzie okręgowym.
Rozprawie przewodniczy sędzia Cho- przynajmniej, jedęp z gmachów obozu
r^eswach konęerl
roszewski, oskarża prokurator Zarem emigracyjnego mógł być oddany dla
ft 91
bą, bronią odwokaci: J. Szczerbińskk użytku_ turystow .w_sezonie letnim. _

Oszustwo sięgające 200.000 zlolych

Spółka, która powstała w więzieniu.
Trup na weselu

Skrwawiona laka

dla turystów
w Otóyni

dokłada cośkolwiek ze swej kie
szenl wydatkując tak znaczne
kwoty na propagandę henleiuowską- Wszystkie bowiem
wydatki zostąją jej z nawiązką
zwrócone przez Rzeszę, co do
wodzi, że sprytna firma ną idei
też umie zrobić interes.

między chłopami a państwem, nale'
ży zerwać z polityką neutralności, °3”
ród cały musi być przygotowany
mobilizacji nie tylko fizycznej, al®
moralnej. W tym celu jednak
Chłop posiadać wszystkie prawa w»P
gospodarzenia państwem. Ani totati**3
ani łatanie plasterkami gospodarczy10
sytuacji Polski nie zmienią.
Żądania chłopskich szerokich 11,3
są minimalne: demokratyczne wybof;
do samorządów i parlamentu, zabli1
nienie rany brzeskiej. Chłop nie chc
koncesji gospodarczych, tylko pr?
politycznych.
Lepiej jak chłopom otworzy
drzwi do państwa i skieruje się ich »
dania na drogi legalne. Mimo, że »|3'
jest nabrzmiała po brzegi, gdy padu1
mur dzielący chłopów od pąństWSi
gotowi stanąć na każde wezwanie
walce o całość granic i podeprz^
swoimi ramionami dobrą czy złą d°
Polski.

DEDE

GROZNY
BILL.

leżnych władzom.
Sensacyjny ten proces znajdzie się
na wokandzie sądowej jeszcze przed
jerjami letnimi wśród oskarżonych
znajdują się m. in. osoby skazane
już w sprawie „Fidutii".

Zbiórka odpadków
w lll-ei Rzeszy
BlRL1> 8.6. Ną mocy zarządzenia
prezydenta policji w Berlinie właści
ciele domów, którzy do tej pory do
browolnie zbierali odpadki kuchenne,
z dniem 1 czerwca br. będą musieli
ta robić obowiązkowo.
Nie stosujący się do tych zarządzeń
będą kąrąni.

dzenia chłodnicze dla celów 6
portu bekonu i innych artP£(
łów zwierzęcych, wybudo* .
ne nie małym wysiłkiem
sowym 1 organizacyjnym. *
maga wkroczenia powoła^
do tego czynników.
jj
Dodać przy tym należy
port gdyńsiki przewyższa
nie zarówno sprawnością
dzeri technicznych, jak i
cią port w Trieście, co
dzała niejednokrotnie zagrafl o
na prasa fachowa. Swiadc?’ 6
tej wyższości portu gdyńs***
również fakt, iż ęzechosl0*#
cja pragnie przestawić
eksport z portu Triesteńsa1
na Gdynią.
<jf|i
W świetle tych wszy®1*^
faktów postępek koncernu ‘jkonowęgo godzien jest ja»
ostrzejszego napiętnowali3^
TEATP
A
(k 7) MARSZAŁKOWSKA 81

CHŁODNA 29
,W DGNIU POCISKÓW"
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Po manifestacjach słowackich

Sprawa stosunków pomiędzy Czechami a Słowakami
uchodzi na lepszą drogą

Zielone Święta stały w Czecho^°Wacji pod znakiem manifestacji
^°Wackich i sprawy Słowaczyzny.
j^*e wielkie manifestacje dwu oz°w słowackich, autonomistów
’* Hlinki i agrariuszy premiera
<«y, były wyrazem przekonań
^du 8łowackieS° * jcS° na8*-r°-

można obiektywnie stwier5 na podstawie dotychczaso.danych, który obóz repreli i i uJe naprawdę większość opiję. Publicznej na Słowaczyźnie.
*ple
zresztą, aby to było
żefeC . n’e ważne. Ważne jest to,
p.P/nia la n*e jest jednolita i że
Z1elona jest w taki sposób, że
hia "^z^?du na to’ która strona
j_"^ększość, druga reprezentuje
ba jedyni razie również odłam
prz
Poważny i nie można
nad jej istnieniem do podziennego.
Va‘
warunkach szczególnie
..e jest to, co jest poglądem
°^>u odłnmom. I tu po
»ie -1 facjach ostatnich wydaje
oba^Uz t^eczą zupełnie pewną, że
..o<Hamy stoją na stanowisku
obr UeS° z Czechami państwa i
land°y tego Par,stwa przed żaku.
£ło$ć na
cał°ść i niepodleJ Ssf

bowi i. zecził jasną, że na tym stadży
8ł°j? zwolennicy dra Hohic' A e okazało się, że i zwolen-1
^anij ‘ .Hlinki nie są zwolenniar|i odrębnego państwa słoco do którego istnieją
Ły ^dzpe wątpliwości, czy mogłotej, ?C ^olne do życia, ani nie są
V>rQt '^n mniej, zwolennikami pokę„." ‘owaczyzny pod panowanie
yierskie.

^Y^rdzenie tego stanowi
sk' Czas*e manifestacji w Braty^adk’ JeSt najdonioślejszym wy.
’’osJ?1.1 w wewnętrznym rozwoju
*i bvw Czechosłowacji i muZanot°wane przez każdego
.-VĄ',nego obserwatora, jako
Zny plus w rozwoju sytuacji
dzie tętrznej w tym państwie. Kła.
ez kres niewczesnym nadzie^ieltuC>Zlna*tycb niepowołanych oMy 8^°*’ których. sugestie spotZ zasadniczą odmową. Dla

nas w Polsce, po oświadczeniach
delegatów Słowaków amerykań
skich na ratuszu warszawskim, nie
jest to, oczywiście, żadną niespodzianką.
Różnice pomiędzy oboma odła
mami słowackimi sprowadzają się
więc tylko i wyłącznie do sprawy
autonomii w ramach państwa cze
chosłowackiego, a raczej, ściśle
mówiąc, do sprawy zakresu tej au
tonomii, którą zwolennicy ks.
Hlinki rozumieją, zgodnie z umo
wą pitlsburską, bardzo szeroko, a
zwolennicy premiera Hodży —
znacznie węziej.
Bynajmniej nie chcemy niedo
ceniać tych różnic. Ale nie są to
już różnice, grożące rozsadzeniem
państwa. Sądzimy, że rozum stanu
powinien podyktować obu stro
nom kompromis, który wobec zgo
dności zasadniczego stanowiska
jest możliwy. Rozumiemy, że rząd
praski obawia się precedensu, któ
ry mógłby być wzorem dla mniej,
szóści narodowych, a zwłaszcza
dla Niemców. Ale wydaje nam się,
że nie jest to słuszne podejście do
sprawy słowackiej. Zwłaszcza wo
bec oświadczeń niedzielnych spra
wa słowacka nie jest sprawą mniej
szóści narodowej w Czechosłowa
cji, ale sprawą wzajemnego sto
sunku dwu odłamów utrzymującej
państwo większości, złożonej z
Czechów i Słowaków. A z tego
punktu widzenia i uregulowanie
sprawy słowackiej jest znacznie

łatwiejsze i sposób jej załatwienia
nie może stanowić precedensu dla
mniejszości narodowych w Cze
chosłowacji, których pozycja jest
bądź co bądź różna.
Wydaje się, że oba zagadnienia,
zarówno wzajemnego stosunku
Czechów i Słowaków jak i mniej,
szóści narodowych weszły ostatnio
na dobrą drogę. Byłoby nato
miast błędem, który groziłby naj
poważniejszymi konsekwencjami,
gdyby w Pradze zrozumiano, że
uspokojenie obecne jest już definitywnym zwycięstwem rządu i
można utrzymać bez poważniej,
szych zmian stan obecny. Najwię.
ksi
przyjaciele Czechosłowacji
muszą ją przed popełnieniem tego
błędu ostrzec.
W. Nienaski

(wilk). Ogłoszono tedy od dawna
zapowiadane zarządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej o zwołaniu sesji nad
zwyczajnej i nic nas już więcej nie
ocali przed zetknięciem się z apara
tem ustawodawczym. Dzień po dniu
przez pięć, może nawet przez sześć
tygodni czytać i słyszeć będziemy o

Wieczorem tegoż dnia relikwie
skierowane zostaną w dalszą drogę
i wczesnym rankiem 11 czerwca doj
dą do granicy polskiej a stąd naj
pierw do Krakowa, później do innych
miast Polski, zanim w dniu 17 bm.
przybędą do Warszawy.

?’rąnn ctwo Pracy w powiecie radzymińskim

^interesowanie i entuzjazm
ę ty „•

^łonnktwo Praw
ludowym
V ^a*in>; ’ 8*6* Na święcie ludowym
S°Bt’lska)erZu (pow- Szamotuły, Wiel
Wzięły udział delegacie
^łon Pracy> Zw- Zaw* PoIs>
z- Prac. „Jedność**, ze sztan
J"ld również przedstawicie
d de,egacji.

W dalszym ciągu procesu korupcyj
nego b. posła Idzikowskiego i b. dyr.
departamentu Michalskiego w dal
szym ciągu przemawiają obrońcy.
Wczoraj wygłosili przemówienia ad
wokaci Franio i Jackowski. Dziś prze
mawiać będą obrońca Idzikowskiego
adw. Mieczysław Ooldsztein i adw.
Szurlej (obrońca Kaufmana). Przemó
wienie tego ostatniego odbędzie się
przypuszczalnie przy drzwiach zam-

(t 70)

Pr/ed sesją nadzuyczajnq
Spytał poseł raz drugiego:
„Co tu jest nadzwyczajnego?"
„Co? — ów odparł — wy nie wiecie? —*
Flaki w sejmowvm bufecie!"
GRYF,

roztrząsaniu przez Sejm różnych pro.
pozycji rządowych i uchwałach zapa
dających niekiedy z pozorami samo
dzielności poglądów poselskich, a za
wsze zgodnie z intencjami rządu.
Ale tym razem, mimo upałów czerw
cowych, co prawda, ulegających
zwłoce tylko na skutek usilnej inter
wencji PlMa, będziemy musiell wsłu
chać się pilniej w tok narad przy uli
cy Wiejskiej. Nie dlatego, że po ska
sowaniu sądów przysięgłych, będzie,
my mieli do czynienia z ich namiast
ką: projektem ustawy o udziale
dwóch ławników cywilnych w trybu,
nałach karnych; rzecz prosta z dwo
ma zawsze mniej kłopotu niż z dwu
nastoma. I nie dla tych kilku ratyfi
kacji umów międzynarodowych, albo
gwoli projektu skierowania lekarzy

Charakterystyczne zmiany personalne w ZNP

na świecie ludowym w Guźlinie

przemawiała obrońcy

Informacje — telefon 5.33-56

Upadek głośnego prezesa

Uelegaci Str. Pracy

Michalskiego
i Idzikowskiego

PKO

CENTRALA W WARSZAWIE
UL. JASNA 9

i ich ewentualne Konsekwencje

dziś wyruszają do Polski

Na zebranie do Strachówki przyby
la policja mundurowa i śledcza z Ja
dowa. Kierownik oddziału policyjne
go przodownik Czarnecki wylegity
mował wszystkich obecnych, ale oka
zalo się, że wszyscy posiadali legi
tymacje Stronnictwa Pracy.
. Wobec takiego wyniku lustracji po
licja opuściła zebranie, które, już po
tem odbyło się bez przeszkód.

Skarbiec kasetkowy otwarty od 8 do 19

Przygotowania wyborcze

Dnia 5 bm. odbył się w Warszawie
walny zjazd sprawozdawczy sekcji
szkolnictwa średniegoZwiązku nauczy
clelstwa polskiego. Najistotniejszym
punktem zjazdu były wybory nowych
władz sekcji. W ZNP zaczynają się
nie moąti przemauiiać
Inne czasy, bowiem coraz ktoś z osób, o których w ostatnich czasach
głośno było w całej Polsce odcho
CkAWEK, 8.6. Na święcie lu- przemówienia te nie były zgłoszone dzą — i to nie z własnej woli. Po pro
stu ogół nauczycielstwa zaczyna ro
w Guźlinie, pow. Włocławek, władzom administracyjnym.
zumieć,
że stosunki muszą ulec cał
*>ich, ''Rli ------------Przemówić ---delegaci
Stron---- -------W czasie zgromadzenia nie zezwo
kowitym zmianom.
a Pracy, ponieważ poprzednio łono na przemówinia delegatów.
Taki też jest wynik wyborów no
wych władz sekcji szkolnictwa śred
niego, której dotychczasowy przewód
niczący, głośny z wielu spraw ZNP,

V'^tekerwszy dzień ub. Zielonych
°dbyly si« dwa zebrania
lriskin?w.a Pracy w powiecie radży
t ch.
kó.’ w Strachówce i w Pałv
Pierwszym przewodniczył
\S'ak !?* na drugim p. Marian Kov W Prezesi wymienionych kól.
vklosit miejscowościach referaty
bśk ty
^ad- Herniczek z Warsza
th ^ata„i.ra£kówce. mówił o ostatnich
Pra Rady Naczelnej Stronnic|?iAch t,y* w Pałkach o zadaniach i
li °ba „ rmictwa. Słuchacze przyta?ny ,Przemówienia z aplauzem,
tujitere* zial członków świadczy o
b?"Ci tvr2XVaniach społecznych lud
zcy h,: °k°lic i zrozumieniu współ
i wsi.

WYGODĘ - BEZPIECZEŃSTWO1
zapewnia własna
KASETKA /SAFES/

Trzeba będzie poświęcić baczną uwagę„.

Relikwie św. Andrzeja Boboi
Trumna z relikwiami św. Andrzeja
Boboli odjedzie z Rzymu do Polski
dziś w dniu 8 czerwca wieczorem.
Następnego dnia relikwie przybędą
do Lubiany, gdzie przez kilka go
dzin wystawione będą w kościele je
zuickim. W dalszej drodze do kraju
dłuższy postój pociągu z relikwiami
nastąpi w Budapeszcie w dniu 10
czerwca. Relikwie Świętego będą tu
wystawione w kościele jezuitów
przez cały dzień. Będzie to wspania
łym zakończeniem odprawianego w
Budapeszcie triduum.

3

Ill-a Rzesza mści sie

WIEDEŃ, 8.6. Koleje państwowe au
striackie, które przeszły pod wspólny
zarząd z kolejami Trzeciej Rzeszy,
podwyższyły taryfy tranzytowe od 8
do 44 proc.
Jest to cios, wymierzony przede
wszystkim w Czechosłowację. Rów
nocześnie zamiary większego zużytko
wania portu w Trieście przez Czecho
słowację poważnie odpadły.

p. Bernard Mandelbaum-Drzewieski
ustąpił z zajmowanego stanowiska.
Funkcję kierownika tej sekcji sprawo
wal przez lat 10 i tym razem nie wy
brano go na to stanowisko, co jest nie
zmiernie charakterystyczne.
Ustępujący prezes lansował kandy
daturę p. Dworakowskiego, która je
dnak upadla. Natomiast olbrzymią
większością głosów na kierownika
sekcji powołano dyr. Teofila Wojeriskiego. Na wiceprezesów wybrano
pp. R. Kubińskiego i Holendra, skarb
niklem została p. W. Dutkiewiczowa,
sekretarzem p. F. Świszcz. Prócz te
go wybrano 12 członków zarządu sek
cii.
Obrady toczyły się spokojnie, po
wyborach zarządu nie miały już ak
centu politycznego i omawiano spra
wy li tylko zawodowe. Zjazd uchwa.
lił kilka postulatów zawodowych zmie
rzcjących do podniesienia stanu nau
czyciell szkół średnich. W porówna
niu ze zjazdami poprzednimi ostatni
był wyjątkowo liczny, przybyło nań
bcwfcm blisko 100 de'egatow. Obra
dy toczyły się w dobrym nastroju i
co do zamierzeń sckcj’ miały jednoli
ty i zdecydowany charakter.

Nie marnujcie okazji
odmiany Waszego życia na lepsze.

Ratunek* Wasz to

dobry los loteryjny, który nabyć można w kolekturze
I DZIERŻANOWSKIEGO, Nowy Świat 64, Freta 5.

Obdarowaliśmy już wielu ludzi dużymi wygranymi.
'Na każdego, kto gra wytrwale, przychodzi' jego* kolej
szczęścia. Bądźcie dobrej myśli I Miejcle nadzieję I —
• I Wy wygracie I Oczekujemy Was w kolekturze przy
ul. Nowy Świat 64 lub Freta 5.

do miejscowości pozbawionych dotąd
ich opieki.
Zainteresowanie ogółu winno się
zwrócić ku dwom grupom innych zgo
la projektów.
Jedna z tych grup dotyczy zagad
nień aprowizacyjnych. Brzmi to napozór opacznie. Zbiory w polu według
dotychczasowych obliczeń zapowiada
ją się dobrze. Zanosi się na urodzaj,
skądże więc troska aprowizacyjna.
Ba, gdybyż to Ossowiecki zamiast wi
dzieć to, co się stało, umiał dostrzegać
to, co będzie, możeby cała legislaty
wa aprowizacyjna okazała się zbęd
ną. Tak jednak nie jest. Nie wiadomo
co nas czeka jutro. Czy nie będzie,
dajmy na to — klęski urodzaju. U
nas i gdzie indziej. Zwłaszcza w Ameryce. Na to trza być przygotowa
nym. Okazuje się, że p. minister Po
niatowski gdzie mu potrzeba jest nie.
ugięty, ale gdzie trza, jest chytry. Do
brze jest zaopatrzyć się zawczasu w
uprawnienia dyktatorskie w zakresie
cen płodów rolnych. To znaczy za
bezpieczyć podaż przedmiotów pow
szedniego użytku. Gdyby jeszcze p.
minister Kwiatkowski potrafił wymy
ślać dla siebie podobne uprawnienia
dyktatorskie np. w zakresie wzmoże,
nia wywozu, kto wie czy nie możnaby
spokojniej przyglądać się masce zbli
żającego się jutra.
Ale ta druga grupa projektów? —
Przedłożenia odoszące się do wyborn
radnych miejskich, radnych gromadź,
kich, gminnych i powiatowych. Sło
wem, wybory do wszystkich w kraju
ciał samorządowych. Co to jest? Dla
czego? Po co?
Z charakterem i wartością dzisiej
szego „parlamentu** przy ulicy Wiej
skiej społeczeństwo zapoznało się do
statecznie już po pierwszej sesji z ro.
ku 1935-6. Dziś po upływie trzeciej
sesji zwyczajnej, sąd właściwy wzmo
cnił się, utrwalił i upowszechnił. „Par
lament** obecny trza jakoś przeina
czyć, ale tak, aby broń Boże nie nad
wyrężył swych podstaw.
Ordynacja wyborcza do ciał ustawo
dawczych opiera się na ustroju samo
rządowym zaprowadzonym w r. 1933.
Potrafił on usuwać od wpływu czyn
niki niezależne. Jeżeliby więc przez
delikatną zmianę ordynacji wyborczej
dla samorządów, od udziału w wybo
rach, przypadających na rok przyszły
udało się zwabić owe czynniki nieza
leżne i opozycyjne, natenczas przysz
łe wybory do „parlamentu**, acz na.
dal oparte o urządzenia samorządowe,
poprawiłyby swą reputację, gdyż da
łyby zapewne jakiś procent manda
tów — opozycji.
Tak wygląda kalkulacja z sesją nad
zwyczajną i dlatego trza będzie, mimo
wszystko, poświęcić jej baczną uwa
gę
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Praktyki w drobnych gospodarstwach
dla absolwentów szKół rolniczych

Ministerstwo Rolnictwa i Reform
Rolnych podaje do wiadomości że w
celu praktycznego przygotowania ab
solve cntów(ek) wyższych i średnich
szkół rolniczych do zawodowej pracy
na wsi w charakterze pracowników
oświatowo • rolniczych izb oraz or
ganizacji rolniczych — zostały zor
ganizowane praktyki w drobnych go
spodarstwach, jak również prowadzo
ne s ątzw. okręgi ćwiczebne dla instruktorów(ek).
1) Praktyki w drobnych gospodar
stwach, stanowiące uzupełnienie od
bytej uprzednio przez absolwentów
praktyki ogólnorolnlcze] w zakresie
techniki gospodarowania — mają Za
poznać z warunkami bytu, pracy i
psychiką drobnego rolnika oraz skła
dnikami (kapitałami) jego gospodar
stwami.
Praktyki odbywają się w specjal
nie do tego celu wybranych gospo
darstwach, zorganizowanych przy po
mocy fachowej instruktorów organi
zacji wsi i gospodarstw, których wła
ściciele są ludźmi uspołecznionymi,
cieszą się opinią dobrych gospodarzy,
pracując fizycznie na swych warszta
tach.
Praktykanci W czasie rocznego okresu odbywania praktyki pracują fi
zycznie jako pomocnicy gospodarza
w gospodarstwie, biorąc udział we
wszystkich pracach gospodarskich,
ponadto zapoznają się z ogniwami pra
cy społecznej na wsi, hiorac udział w
zebraniach organizacji rolniczych, do
których należy gospodarz.
W czasie odbywania praktyki prak
tykanci otrzymują za swą pracę od
gospodarza-nraktykodawcy wyżywię
nie i mieszkanie, ponadto z minister
stwa rolnictwa i reform rolnych zasi
łek w wysokości 30 zł miesięcznie,
przekazywany im za pośrednictwem
izb rolniczych. W wypadku, gdy praktykódawca nie jest w możności dać
wyżywienia lub mieszkania, zasiłek
ministerstwa może być zwiększony do
maksymalnej wysokości 70 zł mieś.,
z których praktykant obowiązany jest
zwracać gospodarzowi koszty swego
utrzymania.
Praktykanci w czasie odbywania
praktyki znajdują się pod nadzorem
izby rolniczej, podporządkowując się
udzielanym przez nią wskazaniom, a
w szczególności prowadzą pod jej kon
trolą dziennik czynności oraz sporzą
dzają opis gospodarstwa I wsi, w któ
rej przebywają. Opinia izby o niena
gannym wypełnianiu przez praktykan
ta obowiązków w czasie odbywania
wyznaczonej praktyki, uprawnia do
przyjęcia na okręg ćwiczebny dla in
struktorów.
2) Okręgi ćwiczebne dla instrukto
rów szkolą w zakresie metod pracy
instruktorskiej ze szczególnym uwzglę
dnieniem metody organizacji drobne
go gospodarstwa, przygotowując kan-

Gietóa o.emeżna
DEWIZY: Holandia 285.05 (ipriodat 285,78,
kupno 282.51); Bedln (ipriad.i 21S.07, kupno
212.01); Londyn 24.28 (tpriedai 24.54, kupno
24.22); Nowy Jork 5.50 5/4 (sprsedat 5.52.
kupno 5.28 1(2); Nowy Jork (kabel) 5.51
(sprzedał 5.52 1/4, kupno 5.28 5 4); Paryt
14.74 (sprsedat 14.14, kupno 14.44); Fraga
11.45 (sprsedai 15.50, kupno 18.40); Zurych
121.10 (tpriedai 121.40, kupno 120.80); Marka
triem, srebrna (sprbedat 111, kupno 105).
PAPIERY PROCENTOWE: 5 proc. pot. Inw.
I om. 80.88, 1 om. 81.88; 5 proc. pot. prom.
Inw. sarlowa I Om. 80.50, II em. 82.00; 4 proc,
państw, poi. dolarowa 41.45; 4 proc. pot.
konsolld. 47.25—48.58—47.15; 4 I pól proc,
pot. wown. państw. 45.00; 5 proc, konwers.
drobne 70.00; 8 proc. I. Z. liemskle dolar,
gwar, kupon 105.44; 4 i pOł proc. U Z. Słom
skie seria V 44.75—45.00; 5 proc. I. Z. Warssawy (1855 r.) 75.75—75.58, (drobne) 74.00;
5 proc. I. Z. lodsl (1855 r.) 44.00—45.50.
AKCJE: Bank Polski 120.00 (Imienne 118.00);
Warsi. Tow. Eabr. Cukru 54.00; Lilpop 75.08—
74.10; Ostrowiec 54.50—57.00; Starachowice
84.50—56.25—34.50; Żyrardów 48.00.
Tendencja dla dewlt, poiyctek państwo
wych, listów zastawnych i akcji mocniej
sza. Rubel srebrny 1.40; 100 kop. w bilonie
rosyjskim 0.40. W obrotach prywatnych 5
proe. renta ziemska (5000 tl) 55.50—54.00,
(1000 Ił) 54.08—54.50, (500 xl) 50.75—50.50,
(100 ił) 48.00—48.58,

dydatów na stanowiska instruktorskie
Okręgi są prowadzone przez War
szawską Izbę Rolniczą w powiatach:
błońskim i skierHiewlckhn na specjal
nych rejpnach, wyznaczonych do ce
lów szkoleniowych. Okres szkolenia
trwa 9 miesięcy (dla kandydatek na
instruktorki gospodarstwa domowego
7 miesięcy), rozpoczynając się w dn.
1 lipca i 1 stycznia każdego roku.
Na szkolenie są przyjmowani absol
wenci wyższych i średnich szkół rol
niczych po odbyciu rocznej praktyki
w drobnym gospodarstwie. Kandydaci

przyjęci na okręg, otrzymują w czasie
szkolenia zasiłek w wysokości 110 zł
miesięcznie.
Ubiegający się o otrzymanie prak
tyki w drobnych gospodarstwach oraz
o przyjęcie na okręgi ćwiczebne winni
składać podania wraz z życiorysem
oraz świadectwami szkolnymi i z od
bytych praktyk do ministerstwa rolni
ctwa i reform rolnych (wydział organl
zacji rolnictwa) Warszawa, ni. Sena
torska 15. Podania winny napływać
Jak najwcześniej przed wyznaczonymi
terminami.

pożyczek dolarowych
Kwota ta ulegnie pewnemu zwt«k'
szeniu wskutek napływających obeC'
nie zgłoszeń wymiany, przyjęty^
przez banki zagraniczne przed dnie®
1 czerwca br.
Kwota emisji 4 i pół proc, wewnęń*
nej pożyczki państwowej 1937 r.
staiona będzie po definitywnym obli'
czeniu wyników konwersji, po czy®
zostanie ogłoszony plan Jej umorzeni*Osoby, które dotychczas nie wynii®
niły wydanych im świadectw tymcz**
sowych na właściwe obligacje 4 i Pó*
proc, wewnętrznej pożyczki państwo*
Razem
48.6 wej 1937 r. będą mogły dokonać t«
co odpowiada ca 312,3 mil. zł w obli wymiany we właściwych placówkach
gacjach 4 1 pół proc, wewnętrzne] po do dnia 3(1 czerwca br,; po tym term1'
nie wymiana świadectw tymczasó'
życzki państwowe) 1937 r.
wych przeprowadzana będzie wyl*ci
nie przez Urząd Długów Państwa *
Warszawie.

W dniu 31 maja br. zakończono
konwersję pożyczek dolarowych na
4 i pół proc, wewnętrzną pożyczkę
państwową 1937 r.
Według dotychczasowych obliczeń
prowizorycznych wyniki konwersji
przedstawiają się następująco (w mi
lionach dolarów):
7% pożyczka stabilizacyjna
21,2
8% pożyczka Dillonowska
9.8
6% pożyczka dolar. 1920 r.
6.9
7^ pożyczka Warszawska
4,7
7% pożyczka śląska
6,1

’

Projekt wielkiej magistrali komunikacyjnej

Bukareszt - Warszawa - Sztokholm
Skróci czas podróży o 9 Jgodzin

Z Ubezgietzalni
Społecznej
W kwietniu rb. tekarre Ube:plec*l|
ni Społecznej w Warszawie udzie‘‘
ogółem ubezpieczonym i cztonkorfi
dżin 351.615 porad. W porównaniu
marcem liczba porad wykazuje
dzo poważne zmniejszenie o 52.*®
W związku z tym mniej więcej ro
nomiernie zmniejszyły się liczby £■.
rad Ikarzy domowych (200.062),
trów (43.482) i specjalistów (108.07* ■
Jak i w miesiącu poprzednim na)0
większa liczba porad przypada na o11
roby weneryczne (32.333). po cz> .
koleino następują: porady chirurg^)
ne (26.207), ginekologiczne (14.4?'
okulistyczne (14.324) i laryngolog^
ne (10.501). Podobne zmniejszenie *7;
kazuje liczba przekazów do szP1*'1 zakładów położniczych (3.712) °r,(
dni szpitalnych (80.203), n**ort1’;|4
liczba wyjazdów pogotowia wzrQ’.
z 5.753 dó 6.607. Raptowne *n’nJrC
szenie się liczby porad i w.o»®je
świadczeń leczniczych objaśnia
tym, źe w kwietniu przypadały
ta Wielkieinocy, a w okresie ś* ,
tecznym, jak stwierdzono nieje^t
krotnie, frekwencja leczących się tf
znacznie mniejsza. Z drugiej zaś s* f
ny w dniu 31 marca skończył si€
min uprawnień członków rodzin.
bytych na podstawie ubezpieczeni* }
r. 1937, co odbiło się w kwietniu
liczbie dni szpitalnych i sanaton
nych.
W związku z tym ogólna sum*.tf,
sitków pieniężnych 346.373 zl r°
niet uległa zmniejszeniu.

Gdynia, w czerwcu 1938 wóz wysokocennych towarów ftks głości dawałaby możność stworzeW związku z pobytem min. jiortowych, a w pierwszym rządzie nia poważnej marży taryfowej w
Becka w Sztokholmie, w szwedz artykułów hodowlanych z Polski i kosztach przewozu wysokocennej
kich kołach armatorskich czynio środkowej Europy do krajów bał droJmicy z wschodniej połaci Eu
no ponownie starania, aby sprawa tyckich i dalej nawet, do Szkocji. ropy śiouŁowej do Skandynav'ii
bezpośredniego połączenia kole Założeniem budowy trajektu jest oraz znaczne tkróćenie czasu pojowego między Polską a Szwecją stworzenie szybkie j i konkuren droży o 8—9 godzin na przetrze,
stała się jak najwcześniej przed cyjnej linii transportowej, w sto ni Warszawa — Sztokholm.
Projekt budowy trajektu jest
miotem definitywnych rozmów sunku do linji okrętowycłi, więżą
cych
Polskę
z
państwami
północy.
trktowany
poważnie przez sfery
między kompetentnymi czynnika
Trasa
Władysławo
—
Ystadt
szwedzkie,
które
uważają jego bu
mi obu krajów. Ze strony ezwedzkie j wysuwany jest projekt budo- posiada poza tym wiele innych za dowę za zupełnie realną, zwłaaz.
komunikacyjnych.
Przede cza, ze względu na duże możliwo
wy trajektu z portu polskiego let
wszystkim
droga
z
Warszawy,
Bu ści dochodowe takiej imprezy.
W'ładysławow-0 do portu szwedzdapesztu,
Bukaresztu
itp,
do Obliczona jóat ona bowiem na dukiego Ystadt, jako najodpowied.
Sztokholmu
via
trajekt
Władysła
 że ayski nie tylko z tytułu ruchu
niejsz.e.go punktu docelowego trawowo —- Ystadt stawałaby się o towarowego, ale także masowej tu
jektu.
Podkreślić należy, że projekt 500 km krótsza od drogi via Trel- rystyki, jaka niewątpliwie rozwi
Sassnitz, jaka obecnie nęłaby się z Polski i innych kra
budowy tra jektu między Polską a lebor
stanowi
najważniejsze
połączenie jów środkowej Europy do Szwecji
Szwecją nie jest nowy. Powstał on
jeszcze przed dziesięciu laty, przy kolejowe kontynentu ze Sztokhol i państw sąsiadujących z nią.
Jeż.
czym inicjatorami jego byli głów- mem. Tak znaczna różnica odlcnie Szwedzi. Zdaniem szwedzkich
sfer żeglugowych szybki rozwój w
dziedzinie gospodarstwa morskiego Polski, stwarza zachęcające wa
runki do tego rodzaju koncepcji
po drugiej stronie Batłyku.
Eksport węgla kamiennego więkśzył Sie o 9, a w Gdańsku
Zc strony Polski plany dotyczą, w maju rb. wyniósł 883 tys. ton o 18 tys. ton.
ce trajektu dotychczas nie cieszy, tj. o 43 tys. ton mniej, niż w
ły się specjalnym zainteresowa kwietniu rb, a o 38 tys. ton wię
niem. Jedyną próbą bliższego za ccj, niż w maju ubr.
jęcia się tą sprawą była konferenJeśli chodzi o poszczególne
cja w Malmó, w listopadzie 1935 rynki, to wywóz na rynki śród
roku, która odbyła się przy udzia kowo - europejskie zmniejszył
le ówczesnego posła RP w Sztok się o 22 tys. ton w stosunku do
Trzeba się liczyć z tym, że au*°
Wiele przyczyn składa się na to,
holmie, a obecnego ministra prze- kwietnia rb. i wynosił zaledwie że motoryzacja w Polsce stoi na Jed bilista - sportowiec nie kupuje
mysłu i handlu Romana, oraz sfer 51 tys. ton. Powodem tego jest nym z ostatnich miejsc w klasyfika chodu po to, ażeby Jeździć za P°^ jg
gospodarczych Polski i Szwecji. wstrzymanie eksportu do Nie cji międzynarodowej; brak pieniędzy, bem, lecz po to, żeby wykorzyst*
Konferencja zakończyła się o- miec, do pozostałych bowiem zty stan dróg, wysokie koszty utrzy go szybkość.
świadczeniem ówczesnego burmi krajów tej grupy wywóz nie u- mania samochodu itd. Poważnym rów
Niestety, tak nie jest. Jaka i®5*
strza miasta Ystadt, żc miasto to legł zmianom.
niet hamulcem rozwoju motoryzacji go przyczyna?
interesuje się poważnie możliwo
są nieżyciowe przepisy o ruchu mo
Dla przykładu weźmy Jeden *
Bardzo nieznacznie skurczył torowym. Automobiiiści skarżą się, ważniejszych przepisów, a
ściami uruchomienia takiego trajektu, i że skłonne byłoby uczest- się eksport na rynki skandy że przepisy zamiast dbać o ich bez cie przepis o szybkości. Szybko^
niczyć finansowo w wysokości 50 nawskie, a mianowicie o 4 tys. pieczeństwo — utrudniają im życie ksymalna w Warszawie wyn*^,proc, w kapitale mieszanym pol ton do 246 tys. ton. Bardzo sil na każdym kroku I treść ich powodu km. na godzinę, zaś na wale
sko . szwedzkim. Póza tym w nie zmniejszył się eksport na je ciągłe zatargi z władzami, nakła szyńskim szybkość maksymalna m
Szwecji istnieje szczegółowo opra rynki bałtyckie. Również nie danie kar zaocznie i inne nieporozu nosi tylko 30 km. na godzinę (<*a^
cowany projekt budowy trajektu pomyślnie kształtował Się wy mienia.
wóz na rynki południowo-euro A przepisy to rzecz trudna. Przepi 15 km. na godzinę).
między Sztokholmem a Gdynią.
Czy to nie Jest absurdem?
pejskie
głównie
wskutek
Technicznie sprawa budowy zmniejszenia się eksportu do sy o ruchu motorowym powinni ukła ruchliwym mieście Jakim I®**
bezpośredniego połączenia kolejo- Włoch oraz na rynki pozauero dać wytrawni automobiiiści, a więc szawa z jej nieuregulowanym
eH.
ludzie dokładnie i praktycznie obe w mieście pełnym przecznic i ul1
wegó przy pomocy trajektu przed pejskie.
znani z ruchem kołowym, którzy trzy gdzie za każdym rogiem i zaUrje&<’<
stawia się następująco. Odległość,
Przeładunek w portach w mają rękę na pulsie rozwoju techniki czyha na automobllistę ukryte ”
między Władysławowem a portem
w Ystadt wynosi około 200 mil Gdyni i Gdańsku w maju rb. samochodowej. A w żadnym wypad pieczeństwo, wolno jechać z
jgjr
______
__________
, ___
__ cią 40 km. na godzinę. A na "a
nie urzędnicy,
którzy
życie spędzi
morskich. Trasa ta posiada sto wzrósł w porównaniu z kwiet- ku
sunkowo najwięcej zalet z punktu niem rb. o 27 tys. ton; przyj li za biurkiem, a na ruchu motoro- dzeszyńskim, gdzie nasilenie
jest znikome, gdzie Jest zaleć*1 ^kii
widzenia teclinicznego i komuni czym przeładunek W Gdyni po wym znają się tylko teoretycznie.
rę skrzyżowań na przestrzeń1
kacyjnego, aczkolwiek jest dłuż
szą od trasy Władysławowo —kilometrów, można Jechać oa’
Karlskrona o około 50 mil. Leży
30 km. na godzinę? Od razu
że Jest to przepis albo Priefił8je
ona w pobliżu Trelleborga i Koalbo ułożony przez człowiek* $nt>penliagi i stanowiłaby pomost mię
Komisja dewizowa wydala nową liście winien on dostarczyć list ten w jącego pojęcia o ruchu ’”ot0^y
dzy Gdynią, południową Szwecją
W Innych miastach
jed'
i Danią. Główną jej zaletą jest to, instrukcję w sprawie sprzedaży wa stanie nieodpieczętowanym Bankowi
że nie miałaby ona żadnych cech lut zagranicznych przez eksporterów. Dewizowemu celem zbadania Jego za Jeszcze bardzie) absurdalne. ^ytr
tf1
Otrzymaną należność w walucie wartości, wobec przedstawiciela ban nych wolno Jeździć na)wy*®i 1
konkurencyjnych i nie odejmowakością 20 km. na godz., w ’nn^oa. **
łaby przewozów głównym liniom zagranicznej za towar winni ekspor ku i oddać walutę do skupu.
kolejowym Szwecji, przy jedno terzy niezwłocznie odsprzewać Ban
Niedotrzymanie tych
przepisów ko 15 km. albo 5 km. R^cz
czesnym tworzeniu doskonałego kowi Polskiemu bądź też bankom de Przez eksporterów ścigane będzie na do takich i tym podobnych a
nie może się stosować żaden *
połączenia trajektowo-kolejowego wizowych. W przypadku gdy ekspor na drodze sądowej.
Polski z państwami północnymi. ter otrzyma! walutę w zagranicznym
bilista.
Głównym zadaniem gospodar
czym linii Gdyńia — Władysławo,
fiFDDIFNlAfll wątroby, żołądka, nerek, kiszek SOK Świętojańskiego
wo — Ystadt byłby szybki prze. ■O D 7 V
Mag. EE. Gobleca — Warszawa, Miodowa 14, Apteki

Eksport węgla w maju
zmniejszył się o 42 tys. ton

Przepisy o ruchu drogowym
winni układać automobil ści

Waluty zagraniczne
muszą być natychmiast sprzedawane

>-.NOWy EZECZPOSPOETTK"

Ktoś igra i ogniem...

Francja i Anglia wobec

7296

' " bombowych

Socjaliści poprą Daiadiera
Peletonem od własnego korespondenta)
^ARyź,

8.6. Na szachownicy mię^oarodowej oczekiwane są posunię
t a o olbrzymim znaczeniu. Ktoś igra
s °*nicm, ktoś ciągle prowokuje. Ja.
* test rzeczą, że nie leży to w iute. s'c Państw demokratycznych nie wy
n ’’ięcych pod niczyim adresem żad
C|1 Pretensji. A więc, skoro nie pro
Ul uią demokracie — prowokują In.
Szukają terenu do wyładow ania

rząd brytyjski wobec ustawicznego trzymał się przy władzy,
bombardowania przez samoloty gen. przetrwał aż do jesieni
Franco parowców angielskich, z któ
rych 3 znów trafione zostały bomba
mi podczas nalotu na Alicante w dniu
7 bm. Premier Chamberlain ma podo
bno zamiar zaaresztować okręty gen.
Franco w portach angielskich i odwo
łać przedstawiciela brytyjskiego z
Burgos.

a nawet
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„W obronie prawa, przeciw sile i anarchii”
Ameryka porzuca politykę odosobnienia
WASZYNGTON 8.6. Zastępca
amerykańskiego sekretarza sta
nu Sayrc wygłosił przcz radio
niezwykle mocne przemówie
nie, w którym nakreślił polity
kę zagraniczną St. Zjednoczo
nych. występującą przeciw na-

[UJOLfiNOUJ

jn
dynamizmu zaborczego. Bo
, ’c?ci rozsypie się w gruzy cały ich
'em wewnętrzny.
Sjl arówuo we Francji jak i w Anglii
lu"c "rażenie wywołały ostatnie ua.
hu niezn’nych bombowców na teryto
I*” francuskie.
a|<teni Jest, iż aeroplany nadlatują
»leS]r°ny Hiszpanii narodowej podobB, lak i to, że gen. Franco oskarża
ę,, Ce,°uę o w ielką prowokację, pole

W sprawach polityki wewnętrznej
podkreślić należy, że kongres socjali
styczny w Royan zdecydował się po
przeć gabinet Daiadiera. Nastąpiło to
wskutek osobistej interwencji Bluma.
który oświadczył, że gdyby socjaliści
obalili rząd i na nowo powołani zo
stali do sprawowania władzy — nie
mogliby zrealizować w żaden sposób
PRAGA, 8.6. Prasa czeska alarmuje
postulatu w ramach pełnego „frontu
ludowego", gdyż współpraca radyka z powodu mnożących się stale wypad
6t>Zh °a przenia'owaniu znaków roz
’"czycfa na samolotach, aby do. łów z komunistami okazała się nie ków wykrywania szpiegostwa przemy
słowego. Wedle dzienników praskich
Fr adzić do czynnego wystąpienia możliwa.
w ostatnich czasach wypadków takich
Lepiej
więc
by
rząd
Daiadiera
u>■
i W. Brytanii przeciw rządoBurgos.
ł>iedlniCr Baladier, po osobistym
*Ur0 *eniu pogranicza Pirenei, wydał
zarządzenia załogom skonccn
w ce'u obrony terytorium
Sk]e C,_' — eskadr. Samoloty myśliw1 baterie przeciwlotnicze będą
ai każdy aparat, który pojawi
W związku z ukazaniem się krwa cem ciągną tam tłumy ludzi z najdal
ferytorium francuskim.
6 l'epr°CZesT,lc nadchodzą tu wieści wej plamy na obliczu figury Matki szych okolic województwa.
W czasie Zielonych Świąt PRZY
esiacb jakie zamierza podjąć Boskiej w Chustkach pod Szydłów’BYŁY TAM TYSIĄCE LUDZL Pod
figurą odprawiane są bezustannie mo
dły. Wiele kobiet ua widok krwawej
plamy pada na kolana i wybucha pła
czem, Inne znów popadają w omdle
nie.
, .
Do figury trudno się dostać, albo
8. 6. Koła polityczne twler- nowany będzie br. Grandi, dotych
* najbliższym czasie należy o- czasowy ambasador włoski w Londy wiem otacza ją zwarta masa ludzi.
sensacyjnych zmian na sta- nie. Marszalek lotnictwa Balbo objąć
h rządowych 1 administra- ma stanowisko wicekróla, gen. guber
natora Etiopii, na miejsce ks. Aosty,
hć I1JCny fflin. spraw zagr. Clano ob- który po operacji ślepej kiszki musi
^»tara stanowisko generalnego se- udać się na dłuższy odpoczynek. Wre
hc jĘ*a Partii faszystowskiej pozosta
szcie gen. dyr. policji włoskie] sen.
“n^ześnie w gabinecie jako ml- Bolchini objąć ma podsekretariat sta
WASZYNGTON, 8.6. Komisja bud
.ez *ekl, obecny zaś sekretarz nu w min. spr. wewnętrznych.
żetowa Izby Reprezentantów uchwa
By — Starace zostać ma guNo^rein sen. Libii.
- ® ministrem spr. zagr. mia-

&

Szpiegostwo przemysłowe w S udek th

Henleinowty magazynują broń

Tłumne pielgrzymki
ciągną pod figurę

'*l*andi na miejsce CianoT
Dote przemeblowane gabinet

wykryto na pograniczu niemieckim
przeszło 200.
Zwrócono również uwagę w okrę
gach pogranicznych, że w sklepach z
bronią wzrósł nagle popyt na wszel
kiego rodzaju broń. Inwigilacja zarzą
dzona przez władze doprowadziła do
wykrycia w miejscowości Anielskie
Góry na Śląsku wielkiej ilości broni
oraz amunicji u dwóch przywódców
ruchu sudecko-niemieckiego.
Konrad Henlein powrócił w dnln
wczorajszym do Czechosłowacji.

pastnikom. Plan Sayre'go uję
ty jest w 5 punktach:
1) porzucenie polityki odosob
nicnia,
2) ustanowienie trybunałów
sprawiedliwości międzynarodo
wej,
3) wzmocnienie współpracy,
międzynarodowej,
4) wzmocnienie prawa mię
dzynarodowego,
5) przestrzeganie zasady, że
prawo nić może być naruszane
siłą.
W zakończeniu swej mowy
Sayre oświadczył, że „wspania
łym przeznaczeniem Ameryki
jest być nadzieją świata zmęczo
nego wojną. Nasz interes i na
sza cywilizacja nakazują nam
przyłączyć się do sprawy pra
wa przeciw sile i przeciw anarchii“.

Nowa ofensywa
gen. Franco
SARAGOSSA 2.6. Po trzech dniach
przerwy, wojska gen. Franco przystą
piły do generalnej ofensywy na linii
Teruel — Castellon. Armia gen. Vareli uderzyła w kierunku południowo,
wschodnim, armia gen. Arrandy w
kierunku południowym.
Natarcie odbywa się na froncie sze
rokości 80 km.

Cknsywa japońska utknęła
w i ród bezdroży chińskich
HANKOU, 8.6. Chińskie koła woj tu, dając tym samym dowództwu sfl
skowe rozważają ewentualność od ną grupę dyspozycyjną.
wrotu strategicznego wojsk chiń
Jednocześnie w wywiadzie udzield
skich z rejonu Nanfeng, co pozwoli
nym dla prasy, delegat chińskiego
łoby na wydatne skrócenie linii fronsztabu generalnego podkreślił, że ko u
tynuowana przez Japończyków, po
zajęciu Suczau i połączeniu oba
armij japońskich, północnej i central
nej, ofensywa utkwiła wśród bezdro
ży chińskich, gdzie z powodu brakn
kolei Japończycy nie są w stanie za
opatrywać nacierających wojsk dość
lila kredyty w wysokości 36 mil. do
szybko w rezerwy i sprzęt bojowy,
larów na rozpoczęcie rozbudowy flo
przy czym rozciągnięte do niemożli
ty wojennej.
wości linie etapów japońskich są sta
W programie leży budowa 17 krą le niepokojone przez chińskie oddzia
żowników 1 dwóch pancerników o wy | ły
partyzanckie
dezorganizujące
porności ponad 35 tys. ton.
transporty żywności i amunicji.

Nowe pancerniki
amerykańskie

W dobie Dorozumienia polsko-n emieckiego

/M Szm dt żyje!

Memoriał mniejszości polskiej w Rzeszy
(zy nie czas pomyśleć o... wzajemności 1

/•tytą pr
8-6. Na przyjęciu, wyrzez Litwinowa na cześć ol). ZjędCes° Sowiety ambasadora
Zarząd Związku Polaków w Niem
Oi. | n°Cr°nych Davisa, obecny czech przesłał na ręce ministra spraw
Z Prof. Otto Schmidt.
wewnętrznych Rzeszy, Fricka, obszer
ny memoriał, obrazujący szczegóło
wo ciężkie warunki, w jakich, mimo
deklaracji rządu Rzeszy z 5 listopada
ub. roku, żyją Polacy w Niemczech,
b? nrżyhvł8’6, W ubics,ym ty«0' i domagający się zbadania oraz zre
t da
1U tran5Porł psów św. widowania polityki lokalnych władz
kl’sżtónIUaAiduiących si>? w drodze administracyjnych wobec ludności
b^okn^.Apifustynów, położonego polskiej.
h
®sko C* 1 SO® m’ w Himalajach.
W DZIEDZINIE
2°?ane przcz brata Cyry
SZKOLNICTWA
tu,^a> u*y w’00 Cha Z zakonu św. Ber- nie zostało dotąd udzielone pozwoleliia ł’»ów J ane będą w klasztorze Au nie na projektowana budowę liceum
T' VSluklwania i ratowa. żeńskiego w Raciborzu oraz sześciu
L
Da 8ra„ * zabUkanych w gó- szkół powszechnych, a jednocześnie
k
an,cy Indii i Chin.
zamknięte zostały dwa przedszkola
polskie na pograniczu; rodzice dzieci
uczęszczających do szkół polskich ua
rażeni są z reguły na utratę pracy,
pomocy zimowej oraz zapomóg, a na
wet poddawani są przesłuchiwaniem
10 bm. w kolejnym dniu policyjnym. Jeśli natomiast odbiorą
ł't I t>
prz°d w
komisją
poborową
roku 1917
winni te dzieci ze szkoły polskiej i odda
dzą do niemieckie], uzyskują różne
n °Wi omieszkali w 4 korni- wsparcia.
. których nazwiska rozpoNauczyciele polscy natrafiają ua
n Si<? 0<J 1|ter K ’ Ł’ Przed k0’
Ppr,2 ,zamieszkali w 5 komisaria- różnego rodzaju trudności. Zdarza
H
' których nazwiska rozpoczyna się nawet, że nauczycielowi szkół po
V 3 Ws Vltcr A’ C i F, przed komisją wszechnycb odmawia się w restaura,
*4, ig zney poborowi zameiszkali w cji podania potraw.
Ma.urzyści polscy ograniczeni są w
t StZy a’181 24 1 25 komisariacie PPdostępie do uniwersytetu. Nieliczni
ycbczas nie stawali przed
z^ani>0b0T°’*’a ’ otrzymali imienne dopuszczeni otrzymują legitymacje w
3 2 knmisariatu rządu oraz kolorze żółtym, przeznaczonym dla
te
kt6rzy również otrzymali studentów-żydów.
z komisariatu rządu, wresz W DZIEDZINIE GOSPODAR
?
nr 4 zamieszkali w
CZEJ —
QZł>Oczv r'*c‘e PR- których nazwiska przeprowadzany jeśt urzędowy boj
a‘4 się od liter K, L, Ł i M- kot w instytucjach i spółdzielni oraz
przeprowadzone .wszelkie ograniczę.

Hi»nalajach

Gdzie sie stawi

yo poboru?

nia. Zakup tow*arów w spółdzielniach
polskich określa się jako zdradę sta
nu. Polacy posiadający sklepy są bo]
kotowani i członkowie organizacyj nie
mieckich, urzędnicy i instytucie nie
mieckie wzywają do nickupowania u
Polaków, grożąc utratą pracy, wyklu.
czcniem z partii itd.

W DZIEDZINIE PRACY

„System gdański” w Sudetach
Stnsacy.ny artykuł „Epcque”

PARYŻ. 8.6. Sensacją kół po
litycznych jest w czorajszy arty
kuł „Epoque“, omawiający sy
tuacje w Gdańsku, W' związku
ze zbliżającym się obchodem
5-cio-lecia „zwycięstwa** hitle
rowców w w. mieście. Autor
artykułu, Donnadie, konstatuje
mrówczą pracę hitleryzmu w
kierunku likwidacji wpływów
Ligi Narodów oraz praw Pol
ski.
Identyczny proces przewidu

Otrzymanie pracy uzależnione jest
od przyznależności do niemieckiego
Frontu Pracy, instytucji o charakte
rze wyraźnie narodowym. Samo przy
znanie się do narodowości polskiej wy
starczy do utraty pracy.
W rzemiośle jako uczeń może być
przyjęty jedynie członek Hitlerju
gend. Zdarzyło się nawet, że Polak,
mający warsztat rzemieślniczy, oba
wiał się przyjąć w naukę własnego
syna, który chodził do polskiej szkoły
1 nie należał do Hitlerjugend, organi
zacji o charakterze wybitnie niemiec
kim.
QUITO, 8. 6. Na granicy Ekwadoru
Ustawa o redaktorach utrudnia pol nastąpiła koncentracja wojsk peru
skim redaktorom stawanie w obronie wiańskich. Na obszarze Tumbcz znaj
interesów ludności polskiej.
dować sle maja trzy pułki piechoty
i 10 samolotów bombowych. Miasto
W DZIEDZINIE ŻYCIA
portowe Puerto Pizarro zostało przez
PUBLICZNEGO
memoriał wskazuje na szereg ogra
niczeń, jak np. zakaz używania w woj
sku poza służbą języka polskiego, usuwanie imion polskich, germanlżowinie imion polskich, germaniżowanie
nazw miejscowości, usuwanie pol
skich napisów w kościołach i na fi
gurach świętych oraz ograniczenia
LONDYN, 8-6. Kongres robot
nabożeństw polskich.
ników metalowych w Morecam
Wreszcie memoriał wylicza ograni ble wypowiedział się za wpro
czenia, jakim podlega życie stowarzy wadzeniem 40-godzinnego tygo
szeń polskich, prasa i działalność kul-1 dnia pracy,
turalna organizacji polskich.
Rezohicia poleca nawiązanie

je publicysta francuski w’ Ciechoslowacji, o ile Niemcom su
deckim pozostawi się tam wol
ną rękę. Sudety staną się wów
czas po pewnym czasie kultu
ralnie i administracyjnie częś
cią Trzeciej Rzeszy.
W zakończeniu autor artyku
łu twierdzi, iż w związku z
obchodami 20 bm. w Gdańsku
— Istnieje tam zamiar zmiany
konstytucji i ordynacji wybor
czej w duchu totalnym.

W kotle południowo-amerykańskim

Wojna Ekwadoru z Peru
Peruwiariczyków umocnione,
Peruwiańczycy
zamierzają rów.
nież obsadzić wojskiem wyspę Metapało u wejścia do zatoki Guayaquil.
Rząd Ekwadoru złożył protest prze
ciwko tym zarządzeniom.

Walka o ki olszy izas pracy
Uthwaly metalowców angielskich

rokowań ze związkami robotni
czymi innych gałęzi przemysłu,
celem wprowadzenia 40-godzin
nego tygodnia pracy w ciągu
najbliższych 6 miesięcy.
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Ze ^ikolnei łauju do ujarsitatu nracu

Zyjemy wśród paragrafów
Każdy jest i musi być prawnikiem.
Całe życie zmuszeni jesteśmy stykać
się w prawem na każdym roku. Weź
my dla przykładu jeden zwykły dzień
wyrwany z szeregu, który składa się
na nasze życie. Budzisz się w pokoju
wynajętym na podstawie kontraktu
najmu, wkładasz ubranie nabyte kon
traktem kupna — sprzedaży; wycho
dząc na ulicę wpadasz -w sieć prawa
administracyjnego. Masz przepisy,
którędy można przejść ulicę, z której
strony wsiąść do tramwaju.
Wreszcie wchodzisz do biura, gdzie
pracę otrzymałeś na podstawie umo
wy o najem usług. Przy pół czarnej
w kawiarni.zagłębiasz się w las pra
wa międzynarodowego, traktatów hąn
dlowych na podstawie których spro
wadzamy kawę zza dalekich . mórz.
Tematy polityczne, społeczne, roz
mówki przy kawie tworzą opinię pu.
bliczną, która wszak jest jednym z
czynników prawa.
. Jeśli dyskusja jest zbyt ożywiona,
może skończyć się burzliwie i wtedy
na arenę wkracza prawo karne z para
grafami o zakłócenie porządku publicz
nego, obrazę ęzci, naruszenie niety
kalności ciała. A kiedy ^syty wrażeń
wracasz do domu dorożką (koncesja),
w domu oczekuje cię nakaz płatności
z urzędu skarbowego. Gzyż ktoś wo
bec tego może powiedzieć, że nie jest
prawnikiem?

Zdo ność i zamiłowanie
Co winno kierować młodych ludzi
do zawodu prawniczego?,
Nie nadajesz się na inżyniera czy
handlowca — idź na prawo. Nieste
ty ten błędny pogląd istnieje u nas
dotąd. I stąd niezdolni,- słabi, mało
wytrwali — idą na prawo. Nic też
dziwnego, że pierwszy rok prawa li
czy tysiące słuchaczów? Dopiero sito
w postaci egzaminów ogromnie suro
wych, przesiewa młodzież tak, że na
drugi rok dostają się jedynie zdolni i
pracowici.
•
Drogą właściwą więc'do tego wy
robu są wrodzone zdolności i zamiło
wania. Przed decyzją ostateczną trze
ba zastanowić się, czy prawo ma być
pomocą w innym zawodzie, czy też
stanowić właściwy zawód. Praca prawnika potrzebna jest zarówno na roli,
jak i w przemyśle, handlu, biurze, a
więc jako podkład prący spęcjąlnej.

Z tych względów wybór jest zawsze
zalecany, bo znajomość prawa uła
twi życie w każdym zawodzie. Ale
jest drugi wypadek, kiedy prawo ma
być zawodem. I tu jest podział: pra
wnik - adwokat, sędzia, prokurator,
lub prawnik administracyjny.'

nak ktoś posiada talent obok wytrwa
łości, niech się nie waha z wyborem.
Nawet przy braku tych cnot wobec
skomplikowanego dzisiejszego życia,
myślenie wyszkolone na prawie, wia
domości prawnicze zawsze będą ko
rzystne, a często konieczne.

Oskarżać ławej, niż bronić Paragraf ma ćwa końce
Najtrudniejszym zawodem jest za
wód sędziego. By być sumiennym i
uczciwym, lata całe musi strawić na
gruntownym poznaniu prawa, orze
czeń Sądu Najwyższego. Sędziemu nie
wolno osądzić sprawy, choć często
wyda je się ona niemożliwa do roz
strzygnięcia. Sędzia musi umieć pa
trzeć w serce obywatela, rozumieć
jego intencje, wyłuskać jądro sprawy.
Wobec niewielkiego wynagrodzenia
i ogromu pracy ciężki to zawód. Inną
jest praca prokuratora. Oskarżać jest
łatwiej niż bronić. Misja to jednak,
ciężka, bo dociekanie zła, oszustwa,
piętnowanie brudu może własną du
szę zabrudzić.

Posłannictwo adwokata
Najwięcej zadowolenia wewnętrzne
go daje adwokatura. Człowiek jest
wtedy wolny, ma jednego króla —
własne sumienie, jedną potęgę, którą
walczy — moc słowa. Może pomagać
ludziom, często niewinnie skrzywdzo
nym, bronić ich. Każda wygrana spra
wa — to rozkosz. Obok tego stoi ogromna odpowiedzialność i wielki
trud. Adwokat dźwiga obok własnych
trosk, troski swych klientów, a prze
grana jednego z nich jest ciężkim
zmartwieniem tego, który sprawę pro
wadził. Zawód adwokata często spo
tyka się z niewdzięcznością ludzką,
zarzutami, niezrozumieniem a nie-rząd
ko i potępieniem. Niewątpliwie jednak
adwokatura to posłannictwo szczytne
i piękne o ile służy prawdzie. Głów
nym jej nakazem to sprawiedliwość,
uczucie litości nad przestępcą, który
wszak jest człowiekiem.
Jeśli chodzi o możliwości zarobko
we, trudno tu mówić o czymś konkret
nym. To co- dzisiaj jest intratne, jutro
może dać straty. Zmianę wprowadza
„numerus clausus“, który w połowie
może wstrzymać kandydatów dążą
cych do adwokatury, wobec niemożno
ści otrzymania aplikantury adwokac
kiej. Dlatego prawo jako zajęcie zarób
kowe jest bardzo .niepewne. Jeśli jed
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ZA ŻÓŁTYMI
6676
Przekład autoryzowany z angleliklegi

KAROLINY CZETWE RTY ŃSKIE1
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI,
Alina Innesmore I lady Tulia Bossway wracała s przyjącla
na królewskim dworze.
Późna noce, po ooowiazkowo) fotografii, Atlna przypomina
sobie, te obiecała Barry'emu pokazać mu sio w dworskie) su
kni. Wstąpuje wiać doń na chwila.' '
Ale Barry Swata zestal zamordowany, co konstatuje Ich
rspólny przyjaciel Rodney Rossway.
Śledztwo blorze w swo|e /e«e naczelny Inspektor Scotland
Tardu — Manderton.
Alina z przerażeniem konstatuje, te chusteczka, któro pod
niosła z ziemi w mieszkaniu zamordowanego, nalety do Ger
ry Rossway. maltonki brata Rodney'a.
Garry Rossway dowiaduje sio o strasznym fakcie zamordo
Wania Barry ego.
Po dokładnym obejrzeniu miejsca zbrodni Manderton nie
ma ładnych wątpliwości, te w mieszkaniu Swete'a. przed za.
bóistwem. byłe kobieta l to nie Alina Innosmore.
Śledztwo zatycza coraz szersza krągl. W siedzibie Rosswav’ów zjawiała sio detektywi. W oowletrzu wisi skandal.
Po mączącej Indagacji ze strony Inspektora Mandertona,
Alina Idzie odetchnąć świętym powietrzem na kort tenisowy
Erant-House'u od-1- -’-•-'ktvwa De--Alina, oglądając Stary lektyką, przypadkowo znajduje stary
rewolwer schowany wśród ooduszek.

Zaprzeczyła ruchem głowy. Głos jej stłumiony
przerażeniem, był ledwo dosłyszalny.
— Zdarzyła mi się rzecz nieprawdopodobna, nad
zwyczajna! Ten rewolwer... trzymąłam w szufla
dzie, tam gdzie chusteczki do nosa. Był jeszcze na
miejscu wieczorem, gdy się ubierałam na obiad.
Zniknął dziś rano.
— Boże święty!
— Zauważyłam to przed chwilą, gdy schodziłam
na dół do lady Julii. Widząc na toalecie chusteczkę,
którą Alina przyniosła mi od Barry‘ego chciafamją
schować do szuflady. Mam mały woreczek do brud

Słyszy się zarzut, że prawo jest
suche. To tylko nauka prawa jest su
cha. Jeśli jednak będziemy w niej
szukać mniej praw martwych, a wię
cej żywych, więcej prawa polskiego,
nauczanego na tle obowiązujących
ustaw, gdy się pozna cel prawa, ge
nezę a przedstawi się to żywe prawo
przesanie być suche. Jedęn zarzut
jest słuszny — paragraf ma dwa koń
ce. Prawo jednak ma tylko jeden po
czątek — zorganizowanie ładu z chao
su i jedno zakończenie -— zapewnie
nie ludziom spokoju.
Wanda Keler

Nostryfikacje

ŚRODA, 8.6.1938 R.

WARSZAWA I.
4 15 „Kiedy renne witają zorze"; <.10
Płyty; <.<5 Gimnastyka; 7.00 Diiennik poran
ny; 7.15 Muzyka poranna; 0.00 Audycja dla
szkół; 11.00 Audycja dla poborowych; 11.15
Audycja dla szkól; 11.40 Płyty; 1157 Sygnał
czasu;
11.05 Audycja południowa;
15.15
Wszystkiego po trochu — audycja dla dzie
ci; 15.45 Wiad. gospodarcze; 14.00 Utwory
Czajkowskiego; 16.45 Przemysł i handel jako
zaplecze armii walczącej; 17.00 Muzyka ta
neczna; 10.00 Wyspa konwaliowa — poga
danka; 10.10 Audycja Polskiego Czerwonego
Krzyią; 18.50 Marsze wojskowe; 18.45 „Czar
na polewka"; 11.00 Recital śpiewaczy Wło
dzimierza Derwiesa; 11.10 Pogadanka aktu
alna; 11.50 Koncert rozrywkowy; 10.45 Dzień
nik wieczorny; 10.55 Pogadanka aktualna;
11.00 Audycja dla wsi; 11.10 Koncert chopi
nowski w wykonaniu Zoili Rabcewlczowej;
wnej muzyki; 15.00 Ostatnie wiad. dziennika
wieczornego.
WARSZAWA II.
15-00 Plvtv: 14.00 Pare informacji; 14.10
Płyty; 15.00 Wiad. sportowe; 15.05 Koncert
muiyki salonowej; 17.00 Pogadanka aktual
na; 17.10 Płyty; 18.10 Muzyka lekka I tanecz
na; 25.00 Koncert orkiestry „National Broad
casting Company".
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANICZNE
15.45 M. Ostrawa. Pogad. w jązyku pol
skim.
11.50 Sztokholm. Koncert chopinowski.
10.00 Bruksela franc. Koncert orkiestry sym
fonicznej.
•i.
10.00 -----Droitwich. Koncert• —
symf.
* -z katedry.
11.15 Pręga. Symfonia nr 7 f-dur Boelhovena.
14.00 Monachium. Koncert nocny.

CZWARTEK, 9X1938 R.
WARSZAWA I.
„Kiedy
Kiedy ranne wstają
witają zorze"; 410
4.15 „
■ —wimna»iy»a,
----------- 7.00
p
4.45
Gimnastyka;
Płyty; o.«»»
/.ww Dziennik
w»*4wi«hiu» porańny; 7.15 Muiyka poranna; 8.00 Audycja dla
szkól; 11.00 Audycja dla poborowych; 11.15
„Muzyka polska po Chopinie"; 11-57 Sygnał

dyplomatów

Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego Wydało no
we przepisy, dotyczące załatwiania
formalności przy nostryfikacji dyplo
mów wydziałów lekarskich, uczelni za
granicznych na uniwersytetach w Pol
see.
W pewnych wypadkach po odmo
wne nostryfikacji przysługiwać będzie

RADIO

LŁ

zagranicznych

prawo odwołania się do ministerstwa.
Poza tym rozstrzygnięto sprawę
składania egzaminów przez nostryfikaritów. Nostryfikanci, którzy dwu
krotnie uzyskają wynik niedostatecz
ny, muszą na składanie trzeciego eg
zaminu uzyskiwać zezwolenia i eg
zamin ten składać przed komisją mi
nisterialną.

Robotnicy budowlani
przeciw kolegom z prow mil
Słaby stosunkowo w tym sezonie
ruch' budowlany spowodował mniejsze
możliwości zatrudnienia przy robo
tach budowlanych.
W związku z tym, robotnicy budo
wlani wystąpili do władz z prośbą
o wydanie zarządzeń, na mocy któ-

rych ograniczonoby możność zatrud
nienia ■ robotników- przybywających
do miasta z okolic Warszawy.

Jak twierdzą w kołach fachowych,
szereg majstrów budowlanych zasto
sował się do tych postulatów.

Koleje i autobusy do uzdrowisk
Z dniem 18 bm. koleje państwowe
wprowadzą bezpośrednie bilety kolejowo - autobusowe do uzdrowisk:
Szczawnica — Krościenko — Czor
sztyn — Busko - Zdrój i Solec.
Bagaż będzie dostarczany również
bezpośrednio do uzdrowiska. Ulga kp-

lejowa w drodze powrotnej z uzdro
wiska do miejsca zamieszkania będzie
stosowana pod warunkiem użycia au
tobusu PKP na przejazd od jednego
z wyżej wymienionych uzdrowisk do
najbliższej stacji kolejowej: Nowy
Targ, Nowy Sącz, lub Kielce.
•

nych chusteczek koronkowych; które sama zawsze
piorę. Wtedy spostrzegłam brak rewolweru.
— A czy był jeszcze wczoraj wieczorem na
swoim miejscu?
— Jestem'tego pewna. Tak.
— Nabity?
— Tak.
— Więc jeśli nie było, jak mówisz, rano rewol
weru w szufladzie, to znaczy, że ktoś zakradł się
i zabrał go między wczorajszym obiadem, a pier
wszym śniadaniem dzisiaj.
— Przypuszczam.
— Ale to absurd! To byłby ktoś z domowników.
Rodnęy badawczo patrzał w óczy Gerry, chcąc
się upewnić, czy szczerze mówi, po czym poruszył
się gwałtownie.
— Może Larking?
Gerry wybuchnęła śmiechem.
— Larking? Na sam widok broni ucieklby daleko,
ale zresztą nigdy jego noga u mnie nie ppstała. Nie,
on nie mógł wiedzieć o rewolwerze. Murchie, szcze
rze mówiąc, jest jedyną osobą, która wie o jego
istnieniu.
— Afyirchie?
— Pewnego dnia przyszedł, z poleceniem do ojca,
w chwili gdy pakowałam się przed wyjazdem do
Broadleat i zobaczył rewolwer w szufladzie. Spy
tał śię, czy mogę, mu go pożyczyć. Miał jechać do
Albanii w interesie ojca. Ale projekt upadł i nie by
ło więcej o tym mowy.
Wyraz zakłopotania odmalował się na twarzy
Rodney'a. Wziął rewolwer i podał jej.
— Przypuszcam, że nie ma możliwości, żeby tu
zaszła pomyłka. Czy to rzeczywiście twój rewol
wer?
Wzdrygnęła się biorąc rewolwer do ręki.
— Naturalnie, że mój. Spójrz — palcem wskaza
ła na kółko, przy pomocy którego oficerowie wie
szali rewolwer na rzemieniu w okopach, i czerwo
nym paznokciem podkreśliła dwa znaki wyrżnięte

czasu; 12.05 Audycja południowa; 15-15 r*.
noty — ich przeszłość i przyszłość — PfZ-;
danka dla dzieci; 15.50 Skrzynka og"'"”.
15.45 Wiad. gospodarcze; 14.00 Zespół
monistów i Czwórka radiowa; 14.45 Wakav
rodziny; 17.00 Płyty; 18.00 Przegląd wV°"_,
niełw; 18 10 Beethoven: 15 wariacji i łu9*j,.
temat symfonii heroicznej op. 55; 18.50
,
truty lipiec" słuchowisko; 18.55 Arie i
w wykonaniu Witolda Myszkowskiego; ■
Pogadanka aktualna; 11.25 Koncert roi’’.,
kowy; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55
danka aktualna; 21.00 Audycja dla
Piosenki dawnych czasów; 11.50 Wiad ’F (.
łowe; 22.00 Koncert kameralny; 25.00 °
nie wiad. dziennika wieczornego.
WARSZAWA II.
15.00 Muzyka operowa; 14.00 Parą
ejl; 14.10 Płyty; 14.55 Recital skrzypcowy
taniego Szafranka; 15.00 Wiad.
-pr
15.05 Zespół Pawła Rynasa; 17.00
dzić świąto; 17.10 Pogadanka społe«» 0
17.15 Orkiestra filharmonii londyńskiej; Ljl
Płyty; 22.00 „O poezji odkrywczej I
Muzyka taneczna; 25.50 Płyty;
,
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANlCZ"
18.10 Ryga. Muzyka polska z plył11.10 Hamburg. „Holender-tułacz
Wagnera.
11.10 Kolonia. Koncert symfoniczny-j.
20.00 Budapeszt. „Otello" opera VeO'”
10.50 Radio Paris. Koncert »Y"',o"!,„tlrt»'
20.50 Deutsehlandsender. Koncert fil””
nii berlińskiej.
10.50 Królewiec. Koncert symfoniczny, -p
21.00 Rzym, „lunatyczka" opera Bell"’

PIĄTEK, 10.6.1938 R.
WARSZAWA I.
-jf
4.15 „Kiedy ranne wstają zorze";
ty; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik po" Ai>7.15 Koncert orkiestry poi. państw.; • “lart'
dycja dla szkół; 11.00 Audycja dla P<*p jl>
wych; 11.15 „S. O. S." słuchowisko 0
szkól; 11.40 Płyty; 11.57 Sygnał czasu;
Audycja południowa; 15.15 „Na drodze
eznej"; 15.50 Rozmowa z chorymi;
domości gospodarcze; 14.00 Koncert ł\Jy'"
tamy; 14.45 „Gdzie rozbijamy narni e|j17.00 Muzyka taneczna; 18.00 W ogn’“
glych wybuchów; 10.10 Recital tortep""
Aleksandra Wielhorskiego; 18.45
ąiil'
poetyckie; 11.00 „Grandiose" lantazj" ,1
zyczna na tematy E. Kalmana; 10.00 P* 0.1*
wieczorny; 20.10 Pogadanka aktualna- .sj*
Audycja dla wsi; 20.50 Europejski • jj.P
jugosłowiański; 11.45 Wiad. sportowej’
Pieśni francuskie; 12.15 Płyty; 25.00 O
wiad. dziennika wieczornego.
WARSZAWA IIr(rt
15.00 Polska muzyka kameralna; js-4c*o®rlf
informacji; 15.55 Płyty; 15.00 Wiad.
we; 15.05 Orkiestra salonowa; 17.0" „lin
danka aktualna; 17.10 Pleśni w wyk- ' j0'
Hupertowej; 17.55 Płyty; 22.00
kony" felieton; 21.15 Płyty; 25-1® *
skrzypcowy.
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANI®^
11 25 Wiedeń. „Niziny" opera <* *'*’5
20-15 Droltwich.
londyński test!**
zyczny.
20.50 Kolonia. Koncert waqnarow««J10.50 Strasburg. Wieczór oper z *
20.50 Bruksela Ireno. „Tannhaouser*

Monachium. Symfonia IX Booth"

Nagle zamknie^
sezonu operowego

Onegdaj nagle został
sezon operowy, a faktycznie oP®f
wy. W poniedziałek wieczorem
czas przedstawienia zespoły
li'
ły wymówienie i zaświadczeni® Ukwidacji przedsiębiorstwa.
wiek do wyjaśnienia sprawy
mujemy się od omówienia
dyrekcji mocno nas zdziwił—
Obszernie na ten temat pom°
niebawem.

na kolbie. — Te kreski oznaczają dwóch zabiD ,
Niemców. Człowiek, do którego ten rewolwer
leżał, powiedział mojemu mężowi, że miał go z.s°g0
nad Sommą i znaczył na kolbie każdego zabite
wroga".
J— Właśnie chciałem cię spytać, skąd taki Pr ,
miot niógł się wziąć u ciebie. A więc to ShoK3'
...— Tąk. Dał mi go przed wyjazdem z Kenya- j
— Nigdy go przedtem nie widziałam, ale Lark'
on usługuje Sholtowi, — kiedy jest w domu- •
— Larking nie mógł go znać. Sholto kupił terLy'
wolwćr przed samym wyjazdem do Afryki od P
jaciela w klubie.
Oddała broń Rodney'owi, który długo przyPa’
wał śię jej ponurym wzrokiem.
— Czy myślisz — rzekfa Gerry nerwowo, z
mi utkwionymi w nieskalany blask lakierów^ ta
paznokci, — że ojciec będzie nalegał, aby odd
broń Mandęrtonowi do rąk?
— Tak sądzę — odrzekł Rodney głucho.
— Ale, Rod — tłumaczyła Gerry — czy
sprowadzenie nowych trudności. Wiem, że
w żąd,hym razie nie mógł być zabity tym re'v£1K3';
rem. a mówisz, że był świeżo użyty. Trzeba szj. ft
innego wytłumaczenia. To wariactwo mY-p
ktoś z Frant House'u mógł zabić Barry'egotern nim udamy się do policji, musimy sami
śledztwo w domu. Zbadać Larkinga. porusżY 1*'
służbę wyczerpać wszelkie sposoby zgfęł”en
jemnićy.
’
Tu glos jej się załamał. Utkwiła błagalny
w twarzy Rodney'a.
z gtf'
Ciężkie milczenie przerwały uderzenia c°rxcj|
śniejsźe śniadaniowego gongu. Rodney
do biurka, otworzył szufladę, do której schox
wolwer i zamknął ją na klucz.
ja n’e
— Go masz teraz zamiar robić? — zaPY1
pewnym głosem Gerry.
— To, co. ci mówiłem. Ojciec zdecyduj®p
ZT->_1___ „iorr naSl*E

Nr. '
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Leśne przyjemności za kieliszek wódki

Wesoły
pasażer
z
Wesołej
Zdemaskowanie leśnego oszusta
Wycieczkowiczów do lasów w Ml
°śnie pod Warszawą spotkała pod??as ub. świąt niemiła niespodzianka.
lesię zjawił się Jakiś osobnik, któ
fy Przedstawiając się jako inspektor

leśny żądał uiszczenia opłat za pobyt w lesie. Kontentował się grosza
mi, a nawet kieliszkiem wódki.
Gdy Już Jednak „pan inspektor**
podpił sobie nieco stał się zbyt agre
sywny, podwyższając opłaty leśne.
Ktoś jednak poznał się na fałszywym
urzędniku leśnym i postanowił spra
wić mu „manto**. Poinformował
innych wycieczkowiczów, że takiego
urzędu na Jaki się spryciarz powołu
handlu
Oddziały stowarzyszenia kupców je wcale nie ma I, że Jest to po pro
stu oszust.
lsklch wystąpiły do kilku zarządów
Wycieczkowicze obili oszusta, a po
eiskich z wnioskiem o przywróceI e Zwykłych godzin handlu W soboty tem zbitego do nieprzytomności odda
li w ręce patrolu policyjnego, który
dnie przedświąteczne.

0 przywrócenie

dawnych godzin

memoriałach tych organizacje ku
®ckie domagają się zamykania skle0 w w soboty i dni przedświąteczne
7 wieczorem a nie o godz. 7.30
lest stosowane od 1 i pół roku.

zjawił się w lesie.
Zuchwałym drabem leśnym był
Leon Marzec z Wesołej, znany i ka
rany wielokrotnie awanturnik i zło
Dlaczego pobudowano w miastach da. Tak bj Ib kiedyś, ale tak nie jest
dziej.
tramwaje? Żeby prędzej dostać się z dzisiaj w dobie motoryzacji. Przy
Osadzono go w areszcie.
/
jednej dzielnicy do drugiej. Niepraw- najmniej tak nie jest w Warszawie.
Tramwajem z Rakowca na Mokotów
jedzie się trzy kwadranse, a pieszo
idzie się 20 minut Kto pracuje na Ocliocie a mieszka w Mokotowie, na
własnych nogach zajdzie akurat o po
łowę prędzej, niżby jechał tramwa
Dnia 4 bm. odbyła się w zarządzie Mazura i kier, działu personalnego Ma jem. W takich warunkach jest wiele
miejskim konferencja przy udziale linbwskicgo oraz przedstawicieli na~ dzielnic stołecznych. Bo dopiero wte
przedstawicieli zarządu miejskiego w stępujących związków: Zjcdn. zaw. dy Obywatel odczuje jak tani ma
osobach dyr. Pawłowicza, inspektora polskiego, Związku chrześcijańskiego, tramwaj, gdy jedzie długo i liczy za
Polsk. Zw. zawodowego i Zw. frakcji płacone, za bilet
rewolucyjnej.
Przedmiotem obrad była sprawa
stabilizacji pracowników wydziału
wodociągów i kanalizacji przez uje Ot. w czym rzecz.
Ale u nas wszystko tak. Na dwosdnostajnienie ich warunków z norma,
cach
kolejowych założone są wodo
ry podobno ma być już częściowo go mi stosowanymi w tramwajach i ga ciągi, ażeby pasażerowie mogli się na
tów na rocznicą dwudziestolecia pań zowni miejskiej.
pić wody, gdy mają pragnienie. A!e
stwa polskiego upodobni się do naj
Delegatów Związków zapoznano z przecież i parowóz potrzebuje wody.
nowocześniejszych dworców kolejo projektami zarządu miejskiego, które Żeby jednak był wilk syty i koza
wych w Europie.
Zmierzają do znacznej poprawy Obec cala, jedną i tę samą wodę puszcza
nych warunków. Związki wypowie się do zbiorników dla parowozów i do
działy swój pogląd streszczający się rur wodociągowych dla pasażerów do
w' żądaniu zawarcia umów zbioro picia. Jaką wodę? Oczywiście z rze
wych, gwarantujących normalną pra ki, miękką, bo ta jest dla parowozu
cę w przedsiębiorstwach użytecznoś lepsza. Rezultat? Ludzie
ci publicznej.
twa na letniskach podwarszawskich,
Konkretny projekt zarząd miejski
część bowiem żebraków warszaw doręczy związkom do zaopiniowania
skich wywędrowała do podstołecz- w ciągu tygodnia, a następnie przepro Ale może to i dobrze, bo robi się
nych miejscowości letniskowych.
wadzone będą pertraktacje zmierza tym sposobem ruch wśród lekarzy,
Całe chmary żebraków obstępują- jące do uzgodnienia warunków.
którzy także żyć mtisżą. Tak trwa
ce, szczególnie w dni niedzielne, let
Bez względu na prowadzone pertra zresztą już od lat i nikt się tym nie
ników, powinny nasunąć miarodaj ktacje ogólne, Związek Chrześcijański kłopotał. DiaCzegóżby teraz nagle niia
nym władzom koieczność podjęcia w wysunął postulat o przyznanie praco, ło być inaczej?
powiecie warszawskim analogicznej wnikom wydziału wodociągów i ka.
Zresztą kto by się przejmował cho
akcji, laką przeprowadzono w War nalizacji analogicznych urlopów jakie
szawie, przez stworzenie przymuso są stosowane w tramwajach i gazow robami z wody kolejowej w czasach,
wego domu pracy i uruchomienie spe ni, gdyż pracownicy tracą najlepszą gdy inne epidemie zbierają obfite żni
cjalnego sądu do spraw żebractwa i porę roku, oczekując na zwiększenie wo. Wszak gruźlica zaczyna nabierać
w Polsce coraz większego rozmachu.
włóczęgostwa.
urlopów. Postulat ten został poparty Pisano niedawno, że co piąty akade
przez mne związki.
mik, to
Należy tu podkreślić znamienny fakt
uchylenia się związku cekawistycznego od udziału we wspólnej konferen
W piątek dn. 10 bm. w kolejnym cji z innymi związkami, skutkiem cze A poza akademikami? Wiadomo, że
dniu rejestracji rowerów w wydziale go podczas konferencji delegaci CKW winne tu są głównie warunki miesz
przemysłowym zarządu miejskiego, ul. wyczekiwali pod bramą ratusza.
kaniowe. Więc na gwałt buduje się
Targowa 7, winni stawić się posiada
Większa część robotników należą coraz piękniejsze i coraz wygodniej
cze rowerów z numerami tabliczek od cych do związku CKW z oburzeniem sze domy. Statystyki wykazują, że
U 1700 do U 2199 włącznie w celu za przyjęła to stanowisko zarządu. CKW osiągnęliśmy w zakresie budownic
rejestrowania swych rowerów na la ha zewnątrz głosi hasła rewolucyjne, twa niebywały rozkwit w ostatnićh
ta 1938 i 1939.
ale unika jawnych pertraktacji w obec czasach. No i jednocześnie taki sam
ności innych związków.
rozkwit gruźlicy... Niestety, tak jest
Warunki mieszkaniowe są ponoć w
Polsce coraz lepsze i... gruźlica. Coś
tu nie sztymuje.

Przedstawiciele związków zawodowych
na konferencji w Zarządzie Miejskim

grosze na ki ometry

Można sie bedzie uśmiać
wykąpać i ogolić

.Prawo jazdy pa Wiśle”

Plan urządzeń nowego Dworca
Centralnego w Warszawie przewidu
I FOS
je otwarcie nowoczesnego kina dżwię
śn^ °kres>6 ód 7 czerwca do 20 wrze kowego w hotelu dla podróżnych, ła
,a W szkole pływania i wiosłowania źni oraz kilku sklepów uniwersalnych.
Siie!,sltiek° urzędu wych. fiz. odbywać W ten sposób Dworzec Centralny, któ
hędą zaprawy i próby o PartstwoOdznakę Sportową (w zakresie
,tj an!*) Oraz egzaminy na tzw.
ra*wo jazdy po Wiśle**.
.laminy i zaprawa odbywają się
Podjęta przed czterema przeszło
Płatnie we wtorki, czwartki, sobo- laty akcja zwalczania żebractwa na
j
godz. 17—20 w szkole pływania ulicach stolicy osiągnęła dość pomyśl
śr^10SłOWania przy 11 mieiskim °- ne wyniki. Coraz rzadziej spotykamy
k óku xyych fiXi Wybrzeże Saskiej na ulicach żebraków. Ale niestety po
46.
większyła się liczba domokrążnych
żebraków pukających do drzwi, róż
nych domokrążnych śpiewaków i mu
zykantów, produkujących się od
wczesnego ranka na dziedzińcach do
mów, szczególnie w śródmieściu, a
tych niestety jest coraz więcej.
Wzmogła się również plaga żebrać

Czas skończyć z żebractwem

Plaga mieiscouuośc podwarszawsk th

odnowił

"^numerate na miesiąc

Zdrowe, lanie smakołyki
Pingwin lody - i patyku

7k

%| Rejestrach rowerów

■ •i. Petianowiklaj i Jaracsem na cielą »

PiętA’*Rrzedstewlenle zewlesiene. W
t>0Wi„iJ?,6n’iera „Cyganerii" Barriere'a wg.
1 ltTN|CI Mur9®fa.
' .cui„ "Nl® i.seba było mnla przejeżdżać"
s.^OVyy.*1” * Dymsza w roli głównej.
**■ Wy,^e "Soi«u" Bernsteina • reżyserii

l'‘"llń,'lk: -Nowa Pallia" F. Moinara z Milą

£uM: Codziennie „Szóste piętro" w
łln# o
______________ _
•nł% o,??'*onó gwiazdkę rozpoczynaię teOodz. 6-ej. Pozostałe o godz. 4-e|.

u ATLAnt, JUNA “'•“•kranowe.
’"oiulu"
(Chmi®lna 55): „Skrzydła nad
CAI>*tÓI'* (cn®"®|n» 9): „Pan: Walewska".

, ♦ Caei..[Marszałkowska 125): „Wrzos",

ę'**'. N° (No*V łwial 50)r „Dama P).
'ł»nal?**EUM (Nowy twlat 19): „Zemsta Te-

H-jy.’DROPA

(Nowy Świat 45):

DienJ.^WOOO

(Hoia

79):

„Agentka

„Byłam

azple-

,R,Al (Marszałkowska 54): „Syn 4-ch

(z,oł® •): „Ósma tona slnobro-

,*ł?ą°

V1*iAlt2,o*V Świat 44): .Cień Szanghaju",
city-

(Jasna 5):

*l||.. rOMA

„Dwaj mężowie pani

(Nowogrodzka

49):

„Groźny

W“u
3?wy (Marszałkowska
-’•nne**
112): „Cnotliwa
(Chmielna 7): „Tygrys Eszna*'Vję*’ml*!®.. (Marszałkowska 111):
„Dzle’9®edu,*!a
(Marszałkowska 104):
„Kallf

„Piętro wyiel"
. ■

I

Teatralny): ,,Droga w nlexna-

ff,^Horalna 45): „Niewinnie się za0»„ ANT|Ł??b''' wybrzeży".
i
(Żelazna 51): „Pasażerka na
2? (^A^*.' ' p--”»chon".
■N:S (Suw**’ S4,: "w walce z caratem".
.'Bina 71): „Wierna rzeka" I

-.w^ary

p

'Chłodna }t)t „Wzgardzona" 1
rMid,n ci®l»le“.
y i .(’''’ałkowsira Omit „Czarulace O.łH-thfN
mltofel".
»,"•>> ,/Ml,,”«llrowska 51): „Na Sybir" I

t.MGwiazd 9): „Podwójne Yzesete".
.IĄo,, “”r"’
niern,
ęh-.
ONIA (Jasna 5): „Dzień no wySelCh|l?»'OA
1 W ,?®,"Ina 41): „Orzeł leci do
i
,Mc,®nlu samotnej sosny".
ó.ęd twT,'>win’ar«lra 14): „Czarny korsarz"
"st L'°S twm,
Mi'l'orowśk|"
•■TrVd0*®‘®" 1 „Ordy-

od wody kole owei chorują

MALICKIM: „W perfumerii" Unio.
KAMERALNY: „By roium był priy młodo
ści".
MALE QUI PRO QUO: „Od ciego mam?
rtąd".
iNSTTtUT REDUTY (Kopernika 54-40): Ko
media Cwojdzińskiego „Teoria Elnilelna”.
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNI: Korne
dla H. Sudermana „Walka Motyli"
TEATR 8.IS: „Krysia leśniczanka".

ITALIA (Wolska 42): „tycio ulicy".
JURATA (Krak. Przedm. 44): „Saratoga" I
„Po burzy".
KOMETA (Chłodna 78): „Tango Notłurno" I
rewia.
KINO PARAFII IW. ANDRZEJA (Chłodna
9): „Atak o świcie".
MAJESTIC (Nowy Świat 45): „Kurier carzkl"
♦ MARS (pl. Inwalidów): „Robert I Ber*
Irand".
MASKA (Latino 70): „tiampeńskl walc" i
„Zbieg z Jawy".
METRO (Smocza 15): „Gdy kwitną bzy"
„Amant w opałach".
MEWA (Hoia 58): „Zaginiony horyzont"
„Światła bulwaru".
e MIEJSKIE (Hipoteczna S): „Je) obrońcy'
(Filo I Flop).
MUCHA (Długa 14): „Unia Maginota" I
„Córka samuraja".
NOWA TOMBOLA
(Marszałkowska 44):
„S’-’-l-e r Benoall" I „Promienie zagłady".
PROMIEŃ (Dzielna 1): „Wódz czerwono*
skóryeh" I „Bodzie lepiej".
o PRASKIE OKO (Zyomuntowska 18): „Tałomnica żółtego miasła” i „Wyspa w pło
mieniach".
ł POPULARNY (Zamojskiego 20): „Ziemia
błonosławiona" I dod.
PRAGA (Targowa 71): „Unia Maginota" I
i dod.
RAJ (Czerniakowska 191): „Płomienne ser
ca" i dodatki.
oj. ..Robo-r I Bertrand".
ROXY (Wolska 14): „Tajemnica starego
zamku" I „Czardasz, tokay, mtłożć".
RIWIERA (lenno łb .Bunt latogl" I do
datki.
SFINKS (Senatorska 29): ,.Dede".
SOKÓł (Ma-ssalkowska 4PJ: „Zdrajca" I
.M**v a.arorfWof"
FORFNTO rKrypska 54): „Niedorajda" I
sroital lalek".
ŚWIAT :s»»ia» 4V Romantyczny milioner"
.Wł„-r-Tvnl dfnnoll"
SYREN" Mn»»hł"n*» T): „Promienie zagła
dy" i „Zielony sygnet".
świt fNoiw świat 19): „Ich stu I ona jed
na".
T«N (Puławska 59): „Szesnastolatka” i
dod.
i RIANON rSionklewicse 8): ..Panna Mania*
t*»fło*er(.
lirie^uĄ
77'- .,1'MMnl Marm”.
UNIA (ftrlka 8): „Skłamałem" I rewia.
WANDA (Mokotowska 75): „Port Artura" i
rewia artystyczna.
informacje o tilmacn dozwolonych
młodzieży — telef. 7-11-25.

dk

Wycieczki szkolne

PBK w W .r szawe

W dniach od 8—10 czerwca rb. prze
bywać będzie w Warszawie wyciecz
ka szkolnych kół Polskiego Białego
Krzyża z powiatu prużańskiego, w licz
bie 500 dzieci.
Dzieci te przywożą karabin na Fun
dusz Obrony Narodowej, ufundowany
z własnych składek.

Nie bgdźmy przesadni
Często ludzie kierują się przesą
dami zaciemniającymi I paczącymi
obraz rzeczywistości, podczas gdy
należy postępowanie swe oprzeć na
faktach konkretnych. Te właśnie kon
kretne fakty powinny decydować we
wszelkich okolicznościach życia. Oczywiście też i przy grze na loterii.
Jednym z takich niewątpliwych fak
tów jest to, że każdy numer jest jed
nakowo dobry, każdy ma te same
szanse wygrania. Natomiast spośród
placówek sprzedających bilety lote
ryjne ta kolektura zasługuje na nasze
zaufanie, w której panuje porządek i
systematyczność a obsługa klienteli
Jest sprawna i uprzejma.
Taką właśnie opinią cieszy się od
szeregu lat kolektura Dzierżanowskie
go, gdzie dzięki wzorowej organiza
cji nie ma tłoku i ogonków, w razie
bowiem potrzeby uruchomiane są do
datkowe kasy sprzedaży losów. Ra
dzimy spróbować szczęścia u Dzier
żanowskiego Nowy Świat 64. Freta 5,
gdzie stale pada wiele wygranych.
(087)
(N)

gruźlik

Nowiny i nowinki
sportowe

MISTRZOSTWA BERLINA
W poniediialek roiagrano finały między
narodowych mistrxostw Barlina, organizo
wanych przez Rol-Woiss Berlin. W grze poje
dynczej pań zwyciężyła Niemka Zehden bljęc Amerykankę Wheeler 4:2, 4:8, 4:5.
W finale gry pojedynczej panów Drobny
(Czechotl.) zwycięiył Redlą (Niemcy) 4:2,
5:4, 5:4, 4:5, 4:5.
MAUERMAYER ZWYCIĘŻA
W Monachium odbył tlę pięciobój lekko
atletyczny pań. w którym iwycięiyła Mauer,
mayor 541 pkt.
Mauermayer w konkurencji tej zgłosiła
próbę bicia rekordu świata. Próba nie po
wiodła tlę. Rekord świata wynoti 577 pkt.
HENKIEl PRZEGRAŁ
W Berlinie od paru dni odbywa tlę mię
dzynarodowy turniej tenisowy.
W rozgrywkach niedzielnych czołowy toni
cista niemiecki Henkel pokonany loslał
przez Czecha Drobnego 8:4, 4:8, 4:2, 2:4,
18:12.
Przegrał równiei Meta xa w spotkaniu z
Reglem 1:4, 4:4, 2:4.
MISTRZ EUROPY
W Bukareszcie odbył lię mecz bokserski
o tytuł mistrza Europy w wadze koguciej,
Zwycięiył przez dyskwalilikację w 7 runIzie Tom Aurel nad Gino Cattaneo.
W spotkaniu towarzyskim były mistrz Ru
munii wagi cięiklej pokonał na punkty listrza Kuby w tej samej wadze, Merejona.
BIEG SZTAFETOWE
W poniedziałek rozegrany został
szawle sztafetowy bieg do fabryki na Paluchu na dystansie 14x850 m.
Zwyciętyła sztafeta Warszawianki
Sie 25:57 min. przed PZl. 5) PKS, 4) CWS.
NOWY REKORD WIOCH
Ne zowedech lekkeetletycznych w Rzymie
pódl newy rekord w sztafecie pań 4z100 m
ustanowiony przez Venchi Unica w czasie
51,1 sek.

I gdzie się nie obejrzeć, wszyscy
się skarżą. Jedni mają rację, inni jej
nie mają, ale wszyscy chcą żeby się
zmieniło. I to z gruntu. Nawet pogoda
dokucza nam codziennie. Lodziarze
warszawscy liczyli na wielkie zarob
ki. Tymczasem upały się boczą i ustępują chłodom pierwszeństwa. Lo
dziarze się wściekają i

grożą buntem
Komu? Sami nie wiedzą. Na razie klną
na cały świat i narzekają na niepo
rządki. Towaru przygotowali masę,
a tu nagle ochłodzenie i znaczna część
zapasów ulegnie zepsuciu. Straty są
wielkie. Nic ich nie obchodzi, że dzię
ki temu inni oszczędzają, Wielu nie
popsuje sobie żołądków, jeszcze inni... moglibyśmy Wyliczyć wielu takich co cieszą się, że właśnie nie ma
upałów. Kto jest w stanie dogodzić’
wszystkim?
J. j.

Pogoda
Dziś pogoda słoneczna o zachmu
rzeniu niewielkim w Polsce zachod
niej, a umiarkowanym na pozostałym
obszarze kraju.
Ciepło, temperatura w ciągu dnia okolo 25 st. Słabe wiatry z kierun
ków zmiennych.

Nr.

Solidaryzm pici obu
Jak rozwiązać kwestię kobiecą w Poise?
Ten wielki Dzwon Południa, który
do życia obywatelskiego powołał
świat kobiecy w Polsce, wraz z pow
staniem jej na nowy byt państwowy,
Fakt dziejowy doniosłego znaczenia.
W Polsce wracającej do życia nic
podległego w bezprzykładnych wa
runkach osaczania jej na wsze strony
przez wrogów, zdwojenie sił do walki
zwycięskiego prawa do istnienia stało
się koniecznością. W przyroście sił
kobiecych do zadań obywatelskich
kraju, zmuszonego stawać obronnie
w walce o racje swego bytu, dokony
wał się samorzutnie dziejowy fakt —
rozwiązywania kwestii kobiecej w
Polsce na podstawie tego solidary
zmu, gdzie obywatele płci obu stają
dłoń w dłoń obok siebie jako równi z
równymi 1.godni z godnymi do wiel
kich zadań twórczej pracy na łanach
odrodzonej Ojczyzny.
Przymierze siłą rzeczy zawarte. —
Kwestia przygotowania szerokiego o.
gółu kobiet do odpowiedzialnych czy
nów obywatelskich, niewątpliwie wa
gi doniosłej, znajduje wszakże powien
swój równoważnik i w braku dosta
tecznego przysposobienia szerszego
ogółu mężczyzn, po latach przymuso
wego analfatyzmu w długich mrokach
niewoli politycznej.
Rzecz w tym
jednakże, aby
głos kobiety - obywatelki w rozstrzy
ganiu państwowych zadań nie stawał
się przyrostem na wadze sił destruk
cyjnych zamiast twórczych w naro
dzie. Zagadnienie wagi pierwszorzęd
nej.
Argumenty pro: właściwości natu
ry kobiecej, jej niewieści intuicjonizm, przez który, jak twierdzą my
śliciele świata, staje się bliższą Boga,
zachowując zmysł mistyczny w łonie
ludzkości, (M. Macderlnich) a iż „z
natury swej również, jak orzeka Rus
kin; „Złego znieść nie powinna, ma
być krzewicielką „zbożnego życia"
w narodzie (Z. Kaczkowski, E. Gór
nicki). Wreszcie dowody historycz
ne: Jako urodzona cywilizatorka w
pochodzie wieków wyzwalała ludz
kość z form grubych obyczajów, sięiąc ziarna ogłady i godziwie ludzkich
form życia ludzkości, sposobami wzbi
Jania się po niewieściemu w sfery
ideału, a więc sprawy duchowej czło
wieczeristwa.
Argumenty contra: w kulturze lu
dzi małych, miernych współczesnoś
ci, o znamiennym zdrobnieniu typu
człowieczego, zatracanie i przez ko
bietę wyższych cech jej kobiecości,
stąd dążności naśladownicze — w od
mawianiu za panem ojcem bezkry
tycznie pacierza, choćby on pacierz
był, jak mówi nam Orzeszkowa, „z
przekleństw i bluźnierstw złożony"
— Jednym słowem — obawa aby sa-

ma w sobie nierozwinięta samodziel
nie kobieta, nie stawała się, mówiąc
krótko, kulą u nogi postępowi w do
brem, zamiast stawać ławą 1 więdnieć w twórczych szeregach jego
awangardy.
Na ważkie te pytania odpowiada w
losach Polski odrodzonej rzeczowo,
post factum, dzieje żywota Polki - obywatelki. Na miejscu tym spróbuj
my ująć bodaj teoretycznie czym mo
że być przymierze kobiety z mężczy
zną, tak ze strony obowiązków oby
watelskich obojga, jak i w sferze in.
dywidualnych właściwości psychicz
nych, tak jej, jak i jego oraz w sto
sunku do tych założeń ewolucji twór
czej ducha czasu, gdzie stare, przeży
te formy iść mają do archiwum prze,
szłości.
Rozpatrując zasadniczo możliwości
obywatelskiego przymierza kobiety z
mężczyzną w stosunku do tych właści
wości, jakie wnoszą oboje w warto
ściach swych indywidualnych do ze
społu zadań solidarnych twórczo, wy
padnle nam na wstępie postawić twier
dzenie.
Współpraca harmonijna kobiety z
mężczyzną, jako wyraz harmonijności
dwu uzupełniających się pierwiast
ków życiowych na wyższych ich sta.
diach rozwoju, przymierze solidarne
w obrębie zadań każdej płci właści
wych, a uzupełniających się wzajem
na podstawie praw i obowiązków Jed
nostki w stosunku do interesów zbio
rowości, to taka forma współżycia
loskonałego członków społeczności
ludzkiej, jakiej świat nie zalicza do
tychczas jeszcze do swych wyższych
dorobków kulturalnych.
Taki stosunek to dopiero — muzyka
przyszłości, to ta na dziś jeszcze po
wiedzmy, czarodziejska muzyka bez
słów, ale z głęboko utajonym wyra
zem twórczego swego jestem, w któ

rym świat ludzki znajdzie jednak kie.
dyś rozwiązanie i celu swego bytu 1
piękno swego istnienia. Po szcze
blach ewolucji ku temu idziemy.
Droga twarda, długa, nim ją przebieży ludzkość od swych poniży egoi
stycznych żądz w te światy altruizmu,
gdzie człowiek człowiekowi będzie
rzeczą świętą — res sacra!
Nie ze stanowisk „kultury wilczej"
są te perspektywy jutra świata — do
rozeznania i do przyjęcia w swym
oparciu na wielkim „prawie stworze,
uia" człowieka i ludzkości, gdzie wy
rób własny duszy ludzkiej jest do
osiągnięcia. Innymi słowy, gdzie tkwi
ziarno postępu? — spytajmy. W nas
samych niewątpliwie. W mocy na
szych duchowych rozświetleń. w zdol
ności widzenia rzeczy — od Istoty jej
głębi.
Wartości życia społecznego warun.
kuje wartość jednostki. Postęp zaś
„jest to nic innego jak rozwój czło
wieka wewnętrznego" (Mickiewicz).
Stosunek przeto jednostki do ustroju
społecznego 1 vice versa normuje się
prawidłowo tylko na tej zasadzie po
stępu, gdzie sprawiedliwość, prawość
panują w duszy ludzkiej. Przeto taki
stosunek prawidłowy, gdzie każda je
dnostka w narodzie pełniła by swe za
dania indywidualne, nie sięgając po
stanowiska, naturze swojej obce, nie
dążąc do zamiany ról kobiecych na

męskie 1 odwrotnie, to byłoby rozwią
zanie życiowe, w duchu najdoskonalej
postępowym, twórczym.
Ileż niedorzeczności w zapasach
walk płci obu, przy ich dążeniach
konkurecyjnych byłoby tu do wyrzu
cenia poza nawiasy życia, ile sił, stra
conych na marne, weszłoby na swe
drogi czynu, prowadząc świat do no
wych zadań kultury wyższej społe
czeństw ludzkości.
Rozwiązanie konfliktów walk płci
obu, to wstęp do nowej ery świata. —
To sobie zapamiętajmy.
Że do tego rodzaju rozwiązań w du
chu praw wiekuistych życia ludzko
ści, przeto najdoskonalej w sensie ewolucyjnym postępowych, do takiego
rozwiązania splątanego węzła gordyj
skiego wiekami niewolnictwa kobiety
ma wszelkie dane twórcza dusza poi.
ska, to, sądzę, jest do dowiedzenia
wnioskiem ścisłym, nawet z naszych
dziejowych przesłanek.
Stanowisko kobiety Polki w rodzi
nie i w społeczeństwie wychodziło
znamiennie w Polsce poza normy ustroju niewolniczego, gdzie człowie
kiem obywatelskiego czynu w naro
dzie był jedynie mężczyzna.
Typ matrony polskiej, patriotki 1
szlachetnej obywatelki kraju ma w
Polsce swe tradycje wysokie.
Z tego to psychicznego podłoża nie
wątpliwie formowały się i dalsze dzie

Brak kwalifikacji zawodowych
to jedna z przyczyn

bezrobocia Kobiet
Biuro Pośrednictwa Pracy Kobiet przeważnie wspierane przez ośrodki
(Leszno 96) w ciągu ostatnich dwóch żywicielek rodzin.
Z 665 zgłoszeń pracodawców o wol
miesięcy zarejestrowało 92 bezrobot
ne kobiety, poszukujące zajęcia. Są to nych miejscach pracy — 400 zała
twiono pozytywnie. Taka liczba ko
biet otrzymała w ciągu tych dwóch
miesięcy pracę, w tym 66 kobiet za
jęcia stale, 334 zaś dorywcze, jak np.
posługi, pranie, sprzątanie, szycie, ró
żne zastępstwa itp.
Ten stosunkowo znaczny odsetek
(265) zgłoszeń nie załatwionych wy
pływa w pierwszym rzędzie z braku
wszelkich kwalifikacji zawodowych u
kobiet poszukujących pracy. Biuro
Pośrednictwa Pracy, pragnąc temu
choć w części zaradzić, organizuje dla
kobiet, oczekujących na odpowiednie
zgłoszenie, rozmaite pokazy i poga
danki z zakresu gospodarstwa domo
wego, higieny itp.
Ponadto niektóre kobiety szyją w
poczekalni fartuchy i czepki, które bę
dą otrzymywały, idąc do pracy, co
wielu z nich, pozbawionym porząd
nej odzieży, ułatwi zdobycie zajęcia.

Lgrubne żakieciki

nfr XT

*) Jak Eliza Orzeszkowa I inne.

M. CZ. PRZEWUSKA-

Dla nnni domu
STARY SER

Wysuszony ser odda nam ief*'.
cze świetne usługi. Zmielimy
zużyjemy do zgęszczenia zup i ssotlsów oraz do zasypywania
gletów.
GDY OLIWA TĘŻEJE
Oliwa sałatowa nie stężeje, gdr
do flaszki wsypiemy łyżeczkę 5
chej soli kuchennej.

Przyrządzanie potraw

Drobne radtj
OLEJNE PLAMY

i soków z jarzyn

Olejne plamy znikają z podłogi,
gdy je nakryjemy papką z gliny i
ograniego octu. Po wysuszeniu zeszczotkowuje się ją.

Związek
Producentów Warzyw
wraz ze Związkiem Pań Domu urzą
dza dziś (dnia 8 czerwca rb.) o go
dzinie 18 w lokalu Tow. Higieniczne
go, Karowa 31, pokaz połączony z wy
stawą pt. „Racjonalne sposoby przy
rządzania potraw i soków z warzyw".
Próbowanie bezpłatne.

PRZEDMIOTY STALOWE
Przedmioty stalowe czyścimy
mieszaniną z oliwy i delikatnej,
przesianej sadzy.
PRASOWANIE
Jedwab sztuczny prasujemy na
lewej strony bardzo gorącym że
lazkiem.

Je ruchu kobiecego w naszej OjczY^
nie, gdzie świat kobiecy zapisy*'3
chlubnie swe imiona na wszystkie
polach cywilizacyjnego postępu, z3'
mując i placówki czołowe w literat'1'
rze, nauce, sztuce, pracy oświato*0
społecznej nawet w najcięższych okf®
sach politycznego niewolnictwa P°1'
ski.
Więcej. Wśród tych, co wiernie
wytrwale nieśli wysoko przed naf°'
dem „oświaty kaganiec", „w mrofca®
ciemnego boru" *), rola polskich he*
manek ma niepospolicie chlubne s*°'
je karty czynu. Nic w naturze nie S'
nie, przeto 1 kobieta polska zdobY*3
swe prawa obywatelskie wob®®
swych zasług, gdy wybiła godzina t>'®
podległości Polski.
Swą godność równouprawnionej
bywatelki kraju zawdzięcza sobie S®'
mej nade wszystko, w tym, co był° *
jej duszy z żywego pnia jestest*3
twórczej duszy narodu. Tak dokoń3
się w Polsce Zjednoczonej XX w„ *
swym znaczeniu fakt — obywatelski®
go równouprawnienia kobiety jako P°
stulat: zdwojenia sił w narodzie.
Obywatelskie przymierze płci 0,1,1
dokonało się u nas samorzutnie.
Przybytek sił kobiecych, tak do ur’’
wyborczych, jako gło.sy obywatel®
uprawnionych kraju, jak i do pr®®^
społecznej w narodzie uznany zos*3
przez świat męski w Polsce za rze®3
pożądaną nie tylko, ale i konieczna *
postęp idącego czasu.
Polska suwerenna uczyniła kr**1®
znamienny naprzód w pakcie oby*3'
telskiego przymierza kobiety z m®^*
czyzną. W księdze prawa pisane^0
na papierze sprawa ta wypisana Z°s*3
ła czytelnymi dla ogółu polskiego S,(,s
kami obywatelskiego stanowiska k°'
biety.
Początek jest zrobiony, rzecz *
tym jaki wyraz da temu życie polski®
w dalszych fazach postępu na tei df0”
dze.

Tegoroczny sezon faworytuie kostiumy i żakieciki. — Oto
dwa szykowne i zgrabne żakieciki. Pierwszy z nich jest
z granatowej wełny w żółtą kratkę, drugi — zupełnie lu
źny, z zaokrąglonymi klapami, bez zapięcia i z oryginal
nie nasadzonymi rękawami. Można go nosić zarówno do
sukienek, jak i do spódniczek z bluzką.

Kń II
zawodowe — KROJU,
U RII u YI —szycia,
modelowania, za

twierdzone przez kuratorium szkolne.
— wyuczała gruntownie, dają gwa
11
gl«'
Masażysta: — a teraz proszę—
rancję zdobycia fachu. Krakowskie 33.
(144) boki oddech

Nr.
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znad morza

Na górze Szweda czuwa straż.

TRUCIZNA W. LODACH
W jugosłowiańskiej miejscowo
ści Ruma w Syrrnii zachorowało
nagle z objawami zatrucia prze
szło 150 osób. Cały personel sa
nitarny miasteczka oraz sąsied
niego Noicego Sadu był zajęty,
aby przynajmniej najbardziej za
grożonym przyjść z pomocą. Do
chodzenie wykazało, że. przyczyną
masowego zatrucia były zepsute
lody.

(Od specjalnego wysłannika „Nowej Rzeczpospolitej)

Gdynia w czerwcu
Na Helu jest cały „łańcuch górWzniesienia te co prawda nie są
zbyt wysokie — cokolwiek ponad 3(1
n,®trów. Na jednym z tych wzgórzy,
Mrze Szweda, mieści się posterunek
straży graniczne].
Marsz z portu helskiego w kierun11 owej góry nie należał do uciążli
wych. Droga co prawda piaszczysta i
słońce dobrze grzało — ale szło się
^rzez cały czas sosnowym, trochę
’Nowatym lasem. Wiatr przynosi
ZaPachy żywicy i morza.
J Oto nagle przed nami piętrzą się
Plaszezyste wydmy — wzniesienia —
'•kóry półwyspu helskiego", jak gdyy> cheąc zatarasować dostęp do mo
YwPagórki te obsadzono stosunkowo
"'•dawnn
.młodą
■ • sunna
_
lniuuq
sosną —
— —
co —
ma_ być
c”roną przed wichrami.
n o krótkiej, lecz męczącej „wsple.aczce‘‘ jesteśmy nareszcie na szczy® Córy Szweda. Pod nogami mamy
I dające morze. Widok jest zaiste
st*łWY't*y ' Piękny. Wchodzimy do
rażnicy. gdzie czuwa podoficer str.
ranieznej — obserwator.
f“ały, czysty pokoik. Pod oknem
jtirzy małym stole siedzi strażnik w
tyr °nym mundurze, zwrócony do nąs
z *m — coś notuje. Obok grubego
wSzVtu leży duża, połowa lornetka.
kącie, na stojaku, tkwi karabin.

ną wietrze.
Szkutter gwałtownie kołysze się.
Na pokładzie nie widać załogi, tylko
z tyłu, koło sterówki stoi Jakieś indy
widuum — może kapitan?
Od Gdyni nadchodzą nowe żaglow
ce, też handlowe szkunery — dwa
norweskie i jeden fiński.
Ną horyzoncie widać dym parow
ca.
W budce terkocze nerwowo natręt
ny telefon: Gdynia zawiadamia o
wyjściu nowych statków...
Obserwator rzuca słę pędem w kie
runku drzwi.
Wracąmy już do portu.
— Przemytnicy są bardzo sprytpl
— mówi inspektor B. — i dlatego też
uwagą naszych placówek ohserwacyj
pych musi być nąpięta i ciągła.
Przemytnicy częstokroć usiłują wy
sadzić na ląd swój „desant” — ludzi
nam zupełnie niepotrzebnych, którzy
w ten sposób, przez „zielona mor?
ską granicę usiłują dostać sie do Pol
ski“.
Bywa też odwrotnie — od brzegu
odrywa się mała żaglówka, |ub sza
lupa i niby przypadkiem wędruje na
spotkanie jakieś statku. Bystry wzrok
strażnika spostrzega to — krótki mel
dunek do Gdyni i niedługo po tym
czasie zanim nastąpi „oddanie” ła
dunku zjawia się kuter straży gra-,
nlcznej i robi „porządek”.

lele(ą8'et,Ztwie za^ ieg0’ na 3C*9n'e —
I znów jesteśmy w porcie helskim.
Pr '
•
r
zez okno widać wielki szmat mo Pod nogami głucho dudnią deski mo
. a ' kołyszący się na falach jakiś lo. Morze oślepia.
agIowlec.
— Do Gdyni będziemy wracali na
n kiszący obserwator posłyszawszy „Batorym” — zwraca się do mnie in
b Sze wejście zerwał się i stanął na spektor B. — Pościgowiec „Batory”
staCzn°^ó. Następuje krótki meldunek: to nasza chluba, przekona się pan
^Jażnik, taki to, służbę pełni od godzi zresztą sam.
było^ * te’’ ^adnycl1 wydarzeń nie
Po chwiejne] „kładce” z pokładu
„Batorego” ną molo schodzi przodow
Jaki to statek? — zapyij,
zapytuje po nik straży granicznej, dowódca . tej
0 wi,i inspetkor SG wskazując na wi „pływającej jednostki” 1 stojąc * na
^Hy zdała żaglowiec,
baczność melduje się swemu przeło
p^.^wed panie inspektorze! — od- żonemu.
he *’da służbowy podoficer — szku
Wchodzimy pa stalowy pokład „Ba
hjr szwedzki, handlowy tramp. Gdy- torego” od strony dziobowej. State
'uż sygnalizowała jego wyjście. czek ten Jest zbudowany na wzór tor
telefonicznie? -- wtrąciłem.
pedowca, z tą tylko różnicą, że ma
'"Tak jest.
aż... 25 ton wyporności! — No i nie
Gd ? wyjściu każdego statku z jest tak uzbrojony.
Schodzimy pod pokład po wąskiej
zostaje natychmiast zawiadolt ny *en punkt obserwacyjny, a na żelaznej drabince. Zwiedzamy i po
ży nie inne, leżące wzdłuż wybrze- dziwiamy kajutę kierownika statku I
°ółwyspu helskiego, nad pełnym pomieszczenia sypialne załogi.
in/*6”1. Jest Ich kilka — wyjaśnia
Wszędzie nieskazitelna czystość i
żur *ł°r
Przeglądając zeszyt dy- porządek — lśni mosiądz. Na podło
ego strażnika, gdzie się odnoto- dze dywaniki. Na biurku komendanta
e wszystkie dane dotyczące każ- statku jakieś książki i notatki. — U(ja 0 Matku, który mija górę Szwe- rządzenie wewnętrzne „Batorego”
d ‘
A więc — rodzaj statku, naro- jest naprawdę celowe — tak, że nie
odczuwa się prawie braku miejsca. A
itp.
ąj. e wszystkie dane otrzymuje straż prawdę powiedziawszy miejsca tego
Z«Ś te'e*on’czn*e t Gdyni. W chwili nie jest tam za wiele, bo „Batory”,
jjQI’ My dany statek znajdzie się w to przecież maleństwo! Ale zadzlerzy
brz".**80 w'dzenia, obserwator musi ste!
^V|.ez Szkła sprawdzić, zbadać poZaglądam do kajuty radio-telegrafi
kkrrn'e ~~ nazwę jednostki, banderę, sty, pełnej jakichś tajemniczych urzą
“lek żeglugi.
dzeri — i na wstępie dowiaduję się,
rain*,‘ musi mleć na oku każdy że kuter pościgowy „Batory” jest wy
s|l'ch Znaidujący się w granicach poi posażony w doskonale działające
Bój .w<id terytorialnych — a nawet radio. — Oglądam aparat krótkofalo
kj 8 10,1 granicami — do chwili, pó- wy — nadawczo-odbiorczy, dzięki
I e ‘traci go z oczu.
któremu statek może w każdej chwls*
zadanie odpowiedzialne i mę li nawiązać łączność z innym okrę
Cz0ce,
Praca land
taka wymaga
tem lub z dowolnym portem na Bał
%
w.y uia&a wielkiej
V»IVIH|VJ
' dokładności dokonywanych tyku.
*rWa.cH- I frwa bez przerwy przez
Przedział maszyn. I znów połysku
^ndziny — dzień I noc.
jący metal — ani śladu smarów, bru
hr^e n°Cy strażnik obserwuje światła du, przykrych woni. Po prostu salo
cJ,n<lzących okrętów — I o wszy nik. Nadzwyczajne!
1*1, C. swych spostrzeżenia (podobnie
Zapytuję „motorzystę” jaką siłę po
ty w dzień) zawiadamia Gdynię. siadają maszyny „Batorego”.
n,) s lodzimy z budki ohserwacyj— Silnik Dislą, to jest silnik „mar
szowy”, ma moc 175 KM —• na nim
h|e "edz.ki żaglowiec już się znacz- odbywamy normalne pływania z szyb
c]e..°ddąin. Rozpoczynam „obserwa- kością 6 — 8 węzłów. To jest szyb
'' Przez lornetkę doskonale wi- kość niewielka. Ale w razie pościgu
<'gatnianderę- Ciekawym wzrokiem na przykład, „Batory" mknie jak tor
dwUn,am °bcego „trampa” — jest to pedowiec i rozwija szybkość 24 wę
Doft ®Sztowy szkuner — idzie on na złów! (węzeł — 1859 mtr.) Na wo
s?t>nv ?!e -zarelowanych” (zmnlej- dzie jest to zawrotne tempo! — Pusz
l”tf'kfCh’ żag,3ch- Płótna są jakiegoś czarny wówczas dwa zapasowe moto
ho
tlonego koloru, ciamne, moc- ry pościgowe, każdy z nich ma po
vds‘e, widać te ęiężko pracują 550 koni mechanicznych, co razem

wynosi 11Q0 KM — plus 135 km.
Weszliśm/y do budki *jiawigacyjnei.
Dislą „marszowego’*! Summa suma- Przy malypn, miedzianym, kole stero
rum 1275 koni mechanicznych niesie wym stoi, komendant pościgowca. Na
wówczas „Batorego”.
tarczach przyrządów pokładowych
— I nie ma takiego słtatku, ktory'by drżały nerwowo sŁtzalki. Przed sterpotrafił nam umknąć! •— dodaje z»du nikicłąj busola w mosiężlięi oprawie;
mą strażnjk — motorzysta.
oboj< „telcgrai” do oddziału maszyn:
Kiedy wychodziłem na wiertzeh
w tył, pełny bieg...”
STRASZNA ŚMIERĆ
„Batory” drgnął, pos|ysxzałem chatrak
Po wyjści/u z portu helskiego daic
terystyczny warkot „marszowego" się wyczuwać — lekkie kołysanie,
W miejscowości Lalines pod
Dislą. Zabrano w pośpiechu mostek morze jest dość wzburzone. Żą rufa Lione.m w straszny sposób zginął
— kładkę łączący kuter z deskami „Batorego” pieni się białą smuga. Co rolnik Fiot.r Bonnet. Oral pole 1
molo. — „Batory” cofał się, na ma chwila na pokład spada deszcz sło W chwili wypoczynku oparł się o
łych obrotach silnika, 3 potem wykrę nych kiyopcl.
pług. Nagle nastąpił wybuch w
cił i poszedł ną całym Dk'slu kp wyjś
I ani się obejrzałem iak znąlcźiiś-( sąsiednim
,
kamieniołomie, Przeęiu z pprtu.
my się przed gdyńskimi łamaczami, rażone konie szarpnęły, a Bonnet
Niebawem Hel pozqstaladalcko po- , fal.
uparli tak nieszczęśliwie, że mu le
zą nami.
i
J. Junosza-Gzowski
miesz odciął głowę.

II tatnanski raid motocyklowy

Sokoły znów zwycięskie

Wczprąj ząkończył się wyścigiem BMW 0 pkt. kam. zloty medal, 2) p.
Ua szosie dp Morskiego Oka II ta Stytanowicz-Tokarska, na DKW 239
trzański rąid motpęykjowęy, orgąnjz.o pki. kąrn. podkreślić należy,„że mimo
wąny przez Polski Klub'Motocyklo defektu maszyny p. Tokarska wzięła
wy,
Wdział w raidzie do samego końca,
Do raidu dużego zgłosiło się 32 ma •wykazując niezwykłą jak pa kobietę
szyn, do raidu małego 15- Puży rajd /wytrwałość sportową.
ukończyło w»r konkursie 13.
mąszyp,
K* **f
W" / ff» w
V K
bie.gu pocieszenia 3. Maly, raid ukoń-f
czyło 11 maszyn, z czego .10 bez punk/
tów karnych.
W ogólnej klasyfikacji całego raidlu
pierwsze miejsce w kategorj do 6(10
W poniedziałek odbyły się w Kra
cm. sześć, (solówek) zdobył Docha,
Józef (WKS Legia) na „Sokole” — kowie zawody hippiczne przy udziale
0 pkt- karnych, zdobywając zloty one 60 jeźdźców, organizowane przez Kra
dal. Miał on zarazem najlepszy caas kowski Klub Jazdy Konnej.

Konkursy hippis ie
w Krakow e

dzisiejszej próby szybkości na trasie
z Łysej Polany do Morskiego <Oka
(716 kim.) — 8:07 min.
2) kpt. Nodzyński Marian na „So
kole” 43 pkt. kamę,
3) p. Bemacki Julian ną „Sekoie”'
138 pkt.
W kategorii solówek do 500*an. sz.
1) Ignacy Lemański na BMW^89 pkt.
karnych — srebrny medal;
2) Morawiec na „Arielu” 45 pkt.
medal brązowy.
W kategorii do 350 cm. sz. 1) Żu
kowski Jan na DKW 0 pkt. kam. zlnty medal, 3) Bohaczek Czesław na
„Ariel” 23 pkt. karne, brązowy medalW kategorii do 250 cm. sz. 1) Jurkowski Kazimierz na „Rudge” 0 pkt.
kam. złoty medal.
W kategorii do 600 ctn.>sz. z przyczepka: 1) Michalkiewicz Romuald na

I

W kategorii z wózkiem do 1000 effl.
sz. 1) por. Jakubowicz 19 pkt, kar
nych — medal srebrny, 2) sierż, Męjs
sner Józef 50 pkt. karnych brązówmy
medal, 3) sierż. Franciszek Braun 5‘1
pkt karnych.

W raidzie pocieszenia: 1) kpt Mi
kulski, 2) kpt. Wnukowski, 3) p. Chwe
doruk.
W małym rajdzie; 1) p. Karkowski
na 200 cm. sz. „Nauer”, 2) p. Lecewieg
na „Excelsiorze" (125 kubików).
W kategorii z przyczepkami: 1) p.
Piasecki na „Nortonte” (500 cm. sz.),
2) p. Leśniewski na „Sokole" (600 cm.
sz.),
W próbie szybkości na trasie z Ły
sej Polany do Morskiego Oka dlugaś
ci 7'/2 kim. najlepszy czas dnia uzy
skał p. Docha — 8:07 min., 2) p. Le
mański 8:32, 3) p. Michałkiewicz 8:34.

W konkursie dokładności dla koni
młodszych zwyciężył por. Kordas na
Dudku, 2) ppor. Brzcin* na Czarównej.
W konkursie parami zwyciężyli pa
Przez cały czas zawodów dopisy
W Rychterowa na Zecerze II i por.
Rychter na Amatorze przed parą pa wała pogoda, dopiero w okresie sa
ni Dzięciolowska na Rumunie i por, mego wyścigu tatrzańskiego, burza z
ulewą popsuła znacznie warunki.
Grek na Cacanei.

Dr.

ZURAKOWSKI

WENERYCZNE, skórne, płciowe, Kobiety przyimuie lekarka Dr. A
RATAJ CHMIELNA 25. 8 r. — 8 w
Niedz. do Lej. GABINET ELEKTRO
ŚWIATLOLECZNICZY. Diaterma krótkie fale. d'ARSONVAL I In.
(0013)

Choroby WENERYCZNE, Skóro*. Mo
czopłciowe, Światłolecznictwo
Codziennie od 9 t. — 9 w. w niedziele
fetą fl'’ endz l-el n< noł (IV>6»
rTzycUodnia specjalna dla chorych oa

PŁUCAlSERCE

OGŁOSZENIA DROBNE
owery Kamiflskłego. Zawadzkłęgo
Ormonde o częściach angielskichCeny niskie. Dogodne spłaty. Na żą
danie cenniki bezpłatnie. Radio SO
U upno - Sprzedaż starej garde- NO!? Marszałkowska 116 róg Złotej
(88)
V Ił roby mesklej I damskiej, za (wejście od Złotej).
mianą na wykwintne materiały biel
rządzenie
sklepowe
solidne
sprze

skie. Kupujemy kwity lombardowe I
dam okazyjnie zaraz. Lewandow
futra. Jerozolimska 27. podwórze —
(192)
sklep 73. Tel. 7.23-73.
(62) ski, Grochowska 336, sklep.

Kupno I sprzedaż i R

U

a a
TAPCZANY, otomany, fote4, A, I )e. łóżka. kozetka 10 mie»
Chm’elna 44
RAT apczany nowoczesne, fotele,
R,/. I łóżka, jrozetki, materace. Kre
dyt. Wspólna 23. Tel. 9.23-91.
(143)

SENATORSKA 28 30. Rentgen. Odma
«ztuczna. Elektrokardiograf. Porada
wraz t prześwietleniem. Wezwania
TEL O.oł.’
<ti>u»

Przychodnią Specjalna dla chorych oa

d. Marsz. Focha 3. tel. 3,00-22. Rentzen. Odma sztuczna. Porada wraz z
irześwietleniem. Czynna od 12—8 w.
Wezwania ną miasto
(007)
WA

L t L * Al . C A

32 ELEKTORALNA 32

ll/YTWORNIA tapicersko « stolarska
przy Chłodnej
W z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26 WENERYCZNE. PŁCIOWE i SKÓRNE
Poleca meble stolarsko • tapicerskie Krótki* tale od ?odz. 9 r. do 9 wi»cz.
własnego wyrobu gotowe i na zamó
wienia Tel. 2.63-06.
(65)

a
JAMIANA zużytej gardero■ M, L by na pierwszorzędne
materiały bielskie. „Zamiana”, Mar
MASZYNY SINGER A od 3 zł tygod- szałkowska 108. front ł piętro. Tel
•’ niowo. Chłodna 42 — 13. Pańska 6.42-45.
(66)
tb - ?2. Dzwonić: 6.79-17.
(58)

A

GABINET ELEKTROLECZNICZY
LECZFNIF CHOROB SKÓRNYCH
promieniami granicznymi Bucky’ego
ŚNIADECKICH 12. TeleL 9.65-22.
(nn.a»

do szycia „Kasprzyckie
go” znane ze swej dobroci ocj lat
MASZYNY
58. Gotówką — Ratami — Tanio —
lllEGIERSKA firma zamienia zu
(skład fabryczny). Warszawa, Mar- A, ¥■ żytą męską garderobe na ma
tzslknwska 158 rój Królewskie! (47) teriały bielskie. Tel. 509-29.
(84)

ZOŁADKA

KISZEK,
WĄTROBY
I przemiany materii
ARZitWIETlENIA ł 1. - I w. Wiedz. Ił-I
MARSZAŁKOWSKA W. Wizyty na miasto (OOŁ)

on. l

ADIO - ODBIORNIKI, Philips. Kos lin I n-Tao okultystka. Określanie
w niedzielę do 2-ej
mos. Telefunken. Echo i inne bez Wż I karmy (przeszłość, teraźniej
zaliczki od 10 zł miesięcznie. Chłodnaszość, przyszłość). Porady życiowe.
42 — 13. Pańska 40 — 23. — Dzwonić: Jasnowidzenie w lustrze magicznym. w LECZNICY, L E S f N O »Y
Ł79-17.
(59) Wspólna 12—18.
(189)

R

Wmryune, płciowe, skory
(OM)

fJ.VI.1938 h
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Uwaga! Szpieg czuwa
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Czarująca aktorka
i tajemnice wielkiej polityki

Uprzejmość
Właśnie cud piękności królewna wzięta mnie za rękę i powio
dła, jako zwycięzcę w turnieju, do
sali, w której przygotowana była
uczta. Stoły uginały się pod sre
brnymi półmiskami z kawiorem i
rybką po żydowsku. Już sięgnąłem
ręką po zacną jakowąś misę, kie
dy przeraźliwie zadzwonił dzwo
nek.
Zerwałem się z łóżka, jak pod
rzucony sprężyną. Dzwonek dzwo
nił ile dźwięku w małym serduszku i prądu w baterii. Sen odleciał
Umie momentalnie.
Szybko wdziałem nocne panto
fle i pobiegłem, na pół jeszcze
przytomny do łazienki. Albowiem
najtrzeźwiejszy nawet człowiek ma
prawo, o godzinie piątej rano,
zbudzony ze snu, być nietrzeźwy.
Toteż pierwszą funkcją toaleto
wą, jaką uskuteczniam, przed
wyjściem do redakcji, aby stanąć
normalnie do pracy, jest wylanie
większej ilości zimnej wody na
głowę. To lepiej robi niż najbardziej intensywne spryskiwanie kolońską wodą. A dzwonek dzwonił.
Uderzyło mnie, że jak na nor
malną porę wstawania jest jeszcze
trochę za ciemno, ale ablucje uprawiałem w dalszym ciągu. A
dzwonek dalej dzwonił.
Rzuciłem czymś twardym w bu
dzik stojący na nocnej szafce.
Dzwonek dzwonił. Dopiero wtedy
spojrzałem na zegarek. Było go
dzina trzecia w nocy. Ktoś we
wnątrz mnie zaklął bardzo soczy
ście. Z duszą na ramieniu powę-

HUMOR
ZMARTWIENIE OJCA
<— Nie pisze syn pana z entuzja
zmem o podróży po Morzu Śródziem
nym?
— Nie! — widocznie‘musi być choTy i to go wcale nie nastraja do en
tuzjazmu. Niech pan czyta, pisze tak:
„leżę w kocu na pokładzie, mając za
plecami Cypr“.
Widocznie nabawił się jakiejś cho
roby morskiej, która wlazła mu w
plecy — biedaczek!

drowałem do przedpokoju. Dzwo
nek o godzinie trzeciej w nocy
u drzwi frontowych rzadko kie
dy oznacza dobrą wiadomość.
Otworzyłem.
Przed drzwiami stał „młody czło
wiek o przyjemnej powierzchow
ności" i z energią godną lepszej
sprawy naciskał guzik dzwonka.
Artystyczny nieład w całej jego
postaci, malowniczo przekrzywio
ny krawat i marynarka zapięta
„na ukos" świadczyły, że jest... w
natchnieniu.
— Czego pan sobie życzy?
— Ja?... — zdziwił się mło
dzieniec. — niczego sobie nie ży
czę!...
— To po co pan, u licha dzwo
ni i budzi ludzi po nocy?!
— Jakto po co? Zwykła, towa
rzyska uprzejmość!...
Musiałem mieć wygląd straszny,
bo młodzieniec cofnął się o krok
wstecz.
— Niech pan tu spojrzy —
rzeki, wskazując mi małą kartęczkę przywieszoną na drzwiach. —
Napisane, jak byk, „proszę dzwo
nić"!
Prawda. Od pięciu lat byłem
pozbawiony dzwonka u drzwi wej
ściowych. Od pięciu lat „wo
dziłem się za łby" z gospodarzem,
kto ma ostatecznie zepsuty dzwo
nek zreperować. Nareszcie ziryto
wałem się ostatecznie i zreperowałem dzwonek na koszt własny.
Przywiesiłem karteczkę, bo wszy,
scy moi znajomi przywykli już
walić obcasami w moje drzwi, a
ten pijaczyna...
I powiada „towarzyska uprzej
mość". Ładnie by świat wyglądał,
gdyby się tak wszyscy stosowali „a
la lettre" do różnego rodzaju ogłoszeń. Co by uczynił jegomość
postawiony w obliczu dwu takich
anonsów: „Pijcie kakao Van Hou
ten" i „Skoro pijesz, to już tylko
Vermouth". Oszalałby chłopak na
pewno.
I pomyśleć, że przez takiego
bałwana nie spróbowałem nawet
kawioru... A tak apetycznie wy
glądał!
ORKA
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POWIEŚĆ WJP(JtCZ£5NA
— Widzi pan, rzecz jest taka, że teraz czasy są,
nie daj Boże, paskudnie antysemickie.
-— Ano tak, gryzą was narodowcy.
— Niechby tylko oni gryźli, byłoby jeszcze nie
najgorzej, ale teraz nawet w urzędach jest moda być
navym wrogiem. Ja nie wiem, co śobie ludzie my
ślą, ale teraz lepiej być koniem niż żydem; konia bije tylko jego gospodarz, a nas chcą bić wszyscy.
— No, ja nie należę do tych wszystkich.
*— Ja wiem i dlatego mówię z panem. W takich
czasach — westchnął — to nie można być pewnym
czy nie bedzie jakich urzędowych zarządzeń prze
ciw nam. I dlatego chcę prosić pana o drobiazg: jak
by się pan dowiedział czego, to żeby pan zaraz dał
znać.
PRENUMERATA M(E SIECZNA - 2ZL

nie zaczęło się Francji ile powodzić,
a germanofiisko usposobiona Hiszpa
nia była ża nadto jawnie przychylną
Niemcom i mogła na niekorzyść Frań,
cii, urzeczywistnić swe dawne zamia
ry wobec Marokka,
To, że artystka posiadała przyja
ciela w niewoli posłużyło jako pre
tekst do wysłania jej na dwór Alfonsa
XIII-go.
W Madrycie gwiazda music-hallowa potaraflła zainteresować swą spra
wą wielu ludzi. Między innymi zna
lazła „chwilowego" przyjaciela na

Węcfza i pogoń zer pieniądzem

Chińczyk pracuje cała dobę
i żyje w naslrasznieszyih warunkach

Ulice wielkiego miasta jarzą się or.
gią barw neonowych, jaskrawych i
wyzywających — białych, czerwo
nych, różowych, zielonych. Na jezdni
kipi życie, pędzą samochody, taksów
ki, autobusy, śpieszą zmęczeni ludzie.
Jest druga w nocy, praca wre mi
mo to w najlepsze. Otwarte sklepy
zapraszają przechodniów do swych
wnętrz, nęcą widokiem barwnych tka
nin, zewsząd dobiegają dźwięki ha
łaśliwej melodii, a z otwartych drzwi
dobiega mdławo - słodkawy zapach
opium. Wędrowni handlarze zachwa
lają swój towar, namawiają do kupie
nia go za tanie pieniądze.
Europejczyk jest zdziwiony. Kiedy
ci ludzie odpoczywają; skoro noc od
dnia różni się tylko tym, że zamiast
słońca świecą neony, skoro wytężona
praca nie ustaje ani na chwilę, a wy

trwały pościg za pieniądzem trwa tak
nieprzerwanie, jak nieprzerwane to
czy swe fale Jan-tse-kiang.
Nikt tak, jak oni nie potrafi wykorzy
stać racjonalne wszelkich, zdawałoby
się, niepotrzebnych odpadków, które
przerabiają, jedzą, zbierają, a jedno
cześnie są tak całkowicie obojętni na
wszelkie zasady higieny. Żyją w niewiarogodnych wprost brudach, które
parując wydzielają niesamowity za
duch.
Ciemna parna noc kopulą sklepienia
przykrywa rojące się mrowisko ludz
kie, wiecznie pracujące, zawsze źle
ubrane, żyjące dosłownie kilkoma
ziarnkami arbuza i garstką ryżu, zni.
szczone i wysuszone przez działanie
klimatu, nieustanne używanie opium,
sztucznie podtrzymującego gasnącą
energię.

W ten sposób awanturnicza ży^
pięknej i dowcipnej artystki przyd3 ’
się interesom ojczyzny. Panna
zaś zakosztowała sporo wrażeń t•lr5,'
stycznych i towarzyskich.
Po zakończeniu awanturniczego’
ile się tak można wyrazić, przed®®
wzięcia wróciła ona do Paryża,
swej pracy artystycznej.
Dostała order Legii Honorowej.
Jeśli obecnie ktoś jej się pyta o c
ją ojczyzna tak nagrodziła, wiecż°
młoda artystka odpowiada z czarni3'
cym, na poły dyskretnym uś®'e’
chetn:
— Za co? No— za propagandę- ,r*
M. 6tystyczną.

w europejskiej Hiszpanii
Hiszpania miała zawsze olbrzymią
ilość wielkich posiadłości ziemskich,
skupionych wrękunielicznej garstki ma
gnatów. Mimo to kultura rolna sta
ła tam jednak na bardzo niskim po
ziomie. (Gale połacie kraju leżały
dosłownie odłogiem.
Różne byty tego przyczyny i róż
ne powody, wymieńmy tylko jeden—
może nieco humorystyczny — a byty
nim... owce. Prowadzono tam od wie
ków intensywną i na szeroką skalę
zakrojoną hodowlę tych zwierząt. Na

Wydawca: >-ka Wyo.

Nowa Prawda Sp. i o. o.

RedaKtor; F. Kwieciński
sekretarz Redakcji przyjmuje codziennie od godz. 17—10.

Rękopisów niezamówionych Redakcja nie zwraca
Konto PKO dl Ż2612. Kon’n ozracnnnkowe *»r, 218.
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dworze królewskim, który będąc r®4
pan brat" z obecnie zdetrontzo#3'
nym monarchą hiszpańskim, popro*
go o interwencję u Wilhelma 11-5° *
sprawie przyjaciela pięknonagiej ar'
tystki. Król Alfons przychylił się
prośby dworaka, poczynił starania 11
„swego kuzyna" w Berlinie i partńef
panny M. via Szwajcaria wrócił
Francji.
Wyrobiwszy sobie wiele znało®®
ści na dworze hiszpańskim panna
dowiedziała się o projektach rząd*1
hiszpańskiego na przyszłość w stę®”1
ku do Francji. Dzięki temu dowl®'
dział się rząd francuski, że Hiszpa^’
nie żywi złych zamiarów wobec F’’3’1
cji i że pozostanie ona w tym saniJ^
stosunku do niej, aż do końca w°’

Azjatyckie prawa
wet prawo się nią ?aopiekowało i na
skutek starań właścicieli, ustanowio
no, że możną je przepędzać z miejsca
na miejsce nawet pó przez cudze tery
toria. Ponieważ jednak nie ustalono
szlaków przepędu, każdemu rolnikowi
nieustosunkowanemu groziło to, że
przez jego zasiane pole przejdą nisz
czycielskie stada. Zniechęciło to oczywiście bardzo wielu do racjonal
nej gospodarki rolnej.
iel
— Skąd bierze się cebula w ®°
.Prawo to nazywa się mesta, jest koszuli
siatkowej?
. tj(l
bardzo stare i było już znane wśród
— Bo nie mogłam znaleźć s,a
pasterskich ludów Azji.
idąc po zakupy...

— Ależ panie Cymerduft, przecież wszyscy bę
dą wiedzieć, co ja w biurze się mogę dowiedzieć,
a zresztą jeżeli bym nawet wiedział co o dzień
wcześniej, to nim jakoś skomunikuję się z panem,
upłynie sporo czasu. A poza tym pisać do pana nie
mogę.
— To wszystko jest prawda — przyznał Cymer
duft — ale pan będzie miał dostęp do takich różnych
poufnych pism, co to się ich nie ogłasza, a pisać pan
nie ma potrzeby. Pan powie dwa słowa jednemu
żydkowi, co dzierżawi kiosk inwalidzki przed sa
mym województwem, a jego głowa, komu on to po
wtórzy. Pan przecie pali, to pan akurat tam kupi pa
pierosy i powie co trzeba.
— A tajemnica służbowa? — spytał Grzdyl.
— Panie sekretarzu — poważnie odpowiedział
Cymerduft,— ja już jestem starszy człowiek, a i pan
chwalić Boga, nie dziecko i my dobrze wiemy, że,
jak się to mówi, ręka rękę myje. Rozumie pan?
— Hm? — chrząknął Grzdyl, spoglądając pytają
co na Cymerdufta.
— Ten kioskarz będzie wiedział — odpowiedział
ławnik.
Nazajutrz rano otrzymał Grzdyl naglące wezwa
nie do prokuratora. Trochę zmieszany szedł na tę
rozmowę, wnet się jednak zorientował, że przecież
jemu nic nie grozi.
— Pan pracuje w zarządzie miejskim? — spytał
prokurator.
— Dotychczas tak, ale od pierwszego obejmuję

REDAKCJA i ADMINISTRACJA
Warszawa, ot Zgoda 5
Telefony Redakcji: 3.25-08: 3.25-10; 3.2S-U
______ Do rnzmAw międzymiastowych 3.25-00._____
Admlnlsracfa czynna od 9 — 17

Paryska aktorka rewiowa, panna
M., słynna z piękności na owe czasy,
a z umiejętności zachowania mlodzień
czości obecnie, odegrała w polityce
rolę, o której doniosłości nic wiele
wiedziała.
Śpiewaczka ta i tancerka zarazem
stworzyła przed wojną słynny taniec
apaszów, który przyjął się na całej
kuli ziemskiej. Panna M. miała part
nera, bardzo miłego śpiewaka, który
zaraz w pierwszych dniach wojny do
stał się do niewoli niemieckiej. Dzia.
lo się to w roku 1916, kiedy militar

t» 8LIMINSKI

posadę w województwie. Będę zatrudniony w
dziale bezpieczeństwa.
— Aa! — zdziwił się prokurator — nie wiedz’*'
łem o tym. To o tyle zmienia sytuację, że pan liky71'
duje tu zapewne wszystkie swe interesy.
. .
— Naturalnie. W zarządzie miejskim wiedzą i*2’
że ich opuszczam.
— Nie o to mi chodzi. Pan, jak powszechnie
domo, trudnił się poza służbą różnymi interesai11 •
dorabiając sobie ubocznie do skromnych bądź c
bądź poborów.
— Ech, interesy! — skrzywił się Grzdyl. -7 A
pożyczyłem czasem komu parę złotych lub po$refl
niczyłem w jakim interesie, to zaraz ludzie robią 2
mnie spekulanta. Słusznie pan prokurator po^’e
dział, że dorabiałem sobie.
.. 0
— Nikt tego nie ma panu za złe, proszę mi ty**
wyjaśnić, czy miał pan interesy ze spółdziel*
pracy?
— Nie, panie prokuratorze.
ej
— To dziwne, bo nawinął mi się pewien wek5^
zdyskontowany przez pana, a wystawiony na rze^
spółdzielni.
— Ach, przypominam sobie. Istotnie, panie Pr^
kuratorze, kierownik spółdzielni, niejaki J*nlCcje
zwrócił się kiedyś do mnie o pomoc w dysko>1C«,
weksla. Tak jest, opatrzyłem go swoim żyrem >
dałem człowiekowi, rozporządzającemu wówcz
większą gotówką.
(Dalszy ciąg nastaP’^

flfiinCYEAl
l* *I,,M milimetrowy iut> Jego miejsce
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