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' narodowa we Francji
Partia socjal.it (zna „unaradawia sie”

Mniejszość polska - „mało znaczaca grupka *

Wielkie wrażenie
memoriału polskiego
Prasa niemiecka stara sie go przemilczeć

BERLIN, 9.6. Cała prasa nie
miecka zachowuje absolutne
«,Zwycięstwo racji sta- trafił również opanować wichrzenia ślając W wystąpieniach Bluma akcen. milczenie na temat złożonego
2 , talt określa się w Paryżu bilans tzw. „lewicy rewolucyjnej", którą o- ty szczerego patriotyzmu narodowe- przed kilku dniami przez Zwią(Dokończenie na str. 2)
zek Polaków w Niemczech me
k^ 0|iczonego wczoraj w południe statecznie usunięto z partii socjalisty

(Telefonem oo własnego koresoondenta)

inn8resu socjalistycznego. Pomimo
t Ocznych rozbieżności zwyciężyła
p Bluma, czyli „teza racji stanu".
Rd a,y przebie8 kongresu był blady,
bosZ nawet burzliwe sceny między
q0^Cze8óinymi frakcjami nie spowoa*y Wyst^P*eó czołowych przy.
dynC°w socjalizmu francuskiego. Je8w0^ Wy’ątek stanowił Blum, który w
0]ciJe* trzygodzinnej mowie jak rów.
nej
wspólnej rezolucji syntetyczpOz’i .rą sam opracował stanął na
nia Otn*e m<?ża stanu do tego stopzna’/e korespondent „La Croix" przy
g0.. ® tfu zalety „polityka rozumneWskj* Ze nieprzejednanie antymarksop0 ”Temps" wyraża zadowolenie z
rv °<lu zwycięstwa tezy Bluma, któDr
dziedzinie polityki zagranicznej
8ty at*z'* do tego, że: „partia socjali.
oj Zl1a Potrafi obronić granice ziemi
hie S.*eJ’ lak również stanąć w obroi,anPai’stw’ których niepodległość gwa
uie Francja swoim podpisem".
że aI<ie stanowisko świadczy o tym,
kierDar,*a socjalistyczna ewoluje w
M^Un,tu narodowym i że pragnie załe^
na zaufanie związane z tytu^Dartii rządowej i rządzącej.
B|Ułłl dziedzinie polityk! zewnętrznej
nie , °dniósł podwójne zwycięstwo.
<2:
0 uzyskał dalsze poparcie so- 1
■J dla rządu Daladiera, lecz po

cznej, która nie tylko nie przejawia
tendencji ekstremistycznych i skła
niających się ku komunizmowi — lecz
żywioły te zostały w ogóle z niej wy
eliminowane. Elementy „ślepo dok
trynerskie", o ile zostały w partii, to
tylko pod warunkiem poddania się ra
cji stanu.

8oęjgiZstrzelano starego działacza
żałQ. ls’ycznego z czasów carskich,
Jy^Tciela Socjalno • Demokra* ł .'T Partii Królestwa Polskiego
Adolfa Warszawskiego
Partii
wybitnego teoretyka
cZą . kostrzewę, słynnego działa°muni stycznego Leszczyńbuskiego), zwanego „PolPo • lalinem", i to bezpośrednio
J50 Powrocie z Polski, gdzie
'Otjj z?Wadzał „czystkę" w partii
c*ęj ^.J^ycznej z polecenia Trze''Tiie^11^dzynarodówki. Zginęli róPrzywódcy różnych odłaPartii komunistycznej —
^*igz|| Kowalski, Dębski i Zofia
Nje
oraz inni pomniejsi.
a^zaja ykle interesującym i pozarazem, jest los komuJAic|. ^granicznych, którzy z
i 0 ZSRnW’ek przyczyn dostali się
p K. Dopóki prowadzili ro^Tjną, na terytorium wła8116
— zajmowali poczeJSCe w hierarchii sowiec-

na wierność Hitlerowi
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej")

WIEDEŃ, 9.6. Dnia 31 maja (wodzowi Rzeszy niemieckiej i
Adolfowi

Nic dziwnego, że „Temps" stwier upłynął termin składania przez niemieckiego narodu
dza pomyślny obrót rzeczy na kon duchowieństwo katolickie „przy Hitlerowi".
gresie francuskich socjalistów, podkre sięgi wierności i posłuszeństwa

Hwatjo

Krwawe ślady

już w najbliższych dniach

Nowa fascynująca powieść na łamach
„Nowej Rzeczpospolitej”

Odmowa płacenia pożyczek auSiriacitidi

drogo bodzie kosztować Rzesze
LONDYN, 9.6. Dziś zbiera się w
Londynie konferencja państw, gwa
rantujących pożyczki austriackie, któ
rych płatności odmówi,’ rząd Trzeciej
Rzeszy. Delgacji angielskiej przewód
niczy sir Leith-Ross, który właśnie

Polski Stahn
^*e chciano wierzyć przez
czas w masowT egzekucję
gdy^lC” komunistów w Rosji,
tra
władze sowieckie fakt ten
OjZ . wstydliwie w tajemnicy.
lle drugi numer oficjanego
U komintemu „Międzynaroiż j . a komunistyczna" stwierdza,
skiej°pnie,całi! górę partyjną Pol1 arti* Komunistycznej muPo|g?.zkkwid°wać, jako „szpiegów

3000 księży domówiło przysięgi

kiej i stanowili najpotężniejsze fi.
lary partji komunistycznych w da
nym państwie, z którymi liczyli
się nie tylko towarzysze „kra
jowcy", ale nawet ambasadorzy i
posłowie sowieccy. W Moskwie
przyjmowani byli jak najmilsi go
ście, do których dyspozycji stał
cały aparat sowieckiej biurokra
cji, GPU i... kasy Komintemu.

Gdy jednak stopa ich przekro
czyła na stałe granice Sowietów —
sytuacja ulegała radykalnej zmia
nie. Po kolei ginęli pod kulami
plutonów egzekucyjnych GPU,
lub przepadali w obozach koncen.
tracyjnych północnego Sybiru,
komuniści węgierscy, niemieccy i
austriaccy. Teraz przyszła kolej
na komunistów polskich. Przestali
przedstawiać dla reżimu jakąkolwiek wartość użytkową i reżim postanowił pozbyć się zbędnych, a
zbyt wiele wiedzących, świadków
przeróżnych spraw dokonywanych
przezeń na terytorium państw ohcych.

powrócił z Berlina, gdzie — jak wia
domo — pertraktował z rządem nie
mieckim. Już wkrótce po wyjeżdzie
delegacji angielskiej do Berlina krą
żyły w stolicy Anglii wieści, iż Niem
cy nie będą honorowały zobowiązań
finansowych Austrii. Niemieckie koła
rządowe uporczywie dementowały te
pesymistyczne pogłoski, toteż wiado
mość o ostatecznej odmowie rządu
niemieckiego zapłacenia pożyczek
austriackich wywołała w Londynie
duże i nieprzyjemne zdziwienie.
Staje się rzeczą coraz bardziej pew
ną, iż odmowa Niemiec będzie miała
ujemne dla Trzeciej Rzeszy skutki nie
tylko w dziedzinie gospodarczej,
ale i politycznej. Już teraz od
zywają się głosy za zrewidowa
niem angielsko - niemieckich stosun
ków handlowych, które były dla An
glii raczej niekorzystne. Obecnie my
śli się poważnie w Londynie o rady
kalnej zmianie w tej dziedzinie, co z
pewnością nie będzie korzystne dla
Niemiec.

Olzie dot. Cywiński
ot bywać bedzie karę7

Po wyroku, który zapadł w drugiej
instancji, skazujący doc. Cywińskie
go na 16 miesięcy więzienia i po zali
czeniu mu aresztu prewencyjnego,
rodzina prof. Cywińskiego, która
zamieszkuje w Wilnie stara się o prze
niesienie go do tego miasta. Jednak
prawdopodobnie aż do chwili roz
strzygnięcia skargi kasacyjnej wnie
sionej przez obronę, docent Cywiń
Tragiczna ich śmierć powinna ski pozostanie w więzieniu mokotow
być groźnym „memento" dla wszy skim.

stkich zwolenników Bolszewii, ostrzegając przed wstępowaniem w
ich ślady. Polscy komuniści otrzy.
mali lekcję poglądową, co ich cze
ka w „raju sowieckim". Rozstrze
lani przynajmniej swoją śmiercią
oddali nieświadomie przysługę |
własnemu krajowi.

Przeszło 3000 księży odmówi
ło złożenia przysięgi oświadcza
jąc, że obowiązuje ich tylko
przysięga przewidziana przez
przepisy kościelne.
Według ogólnego mniemania,
wszyscy ci kapłani zostaną po
zbawieni swych stanowisk i
przewiezieni do obozów koncen
tracyjnych.

moriał do min. spr. wewn. dra
Fricks*
Dowodem, jak wielkie wywo
łał memoriał ten zainteresowa
nie w kołach urzędowych Trze
ciej Rzeszy, a zwłaszcza w ko
łach dyplomatycznych oraz
wśród korespondentów prasy
zagranicznej — było rozchwy
tanie pism polskich z załączo
nym tekstem memoriału w je
żyku polskim i niemieckim.
Nie pozbawionym natomiast
znaczenia jest biuletyn niemiec
kiego biura informacyjnego
przeznaczony dla prasy zagra
nicznej. który w ub. środę za
mieścił notatkę o położeniu
mniejszości polskiej w Niem
czech.
Notatka zredagowana jest w
tonie bagatelizującym zagadnie
nie, przy czym mniejszość pol
ska nazwana jest mało znaczą
ca grupka, która cieszy się peł
ną swobodą rozwoju narodowe
go.

W dobie porozumienia polsko-niemieckiego

Zakaz przewożenia p sm pilskich
na terytorium Rzeszy
Straż graniczna podaje co na
stępuje: W ostatnich czasach
niemieccy agitatorzy przepro
wadzili na polskim pograniczu
werbunek do pracy na niemiec
kiej stronie, z której zwolniono
Polaków opolskich, przesiedlo
nych do zachodnich części Rze
szy.
Na granicy urzędnicy niemiec

cy dokonują ścisłej rewizji u ro
botników polskich, którym od
bierają wszystkie gazety i pis
ma polskie, ostrzegając ich jed
nocześnie, żeby w przyszłości
nie przynosili z sobą żadnych
pism polskich nawet w formie
opakowania zabieranego z sobą
z domu pożywienia.

Ub?zpieczalnia - Magistrat - Kieszeń cszus*.a

I nspe ktor-def raudant

Jeszcze nie siedzi, ale posiedzi
KATOWICE, 9.6. (telefonem) Docho
dzenie karne przeciwko inspektorowi
magistratu m. Katowic Alfonsowi Cy
gankowi, obecnie zawieszonemu w urzędowaniu, jest Już na ukończeniu i
prokurator sadu okręgowego w Kato
wicach przystąpi w najbliższym cza
sie do sporządzenia aktu oskarżenia.
Dotychczasowe dochodzenie dało
sensacyjne rezultaty.
Przeciwko Alfonsowi Cygankowi
wpłynęło doniesienie karne o sprze
niewierzenie około 7000 zł na szkodę
Zw. Rezerwistów, gdzie był skarbni
kiem. W toku dochodzenia wyszło na
jaw, że Alfons Cyganek dopuścił się
również sprzeniewierzenia na szkodę
magistratu m. Katowic.
Pracował on przez kilka lat w za
kładzie czyszczenia miasta, gdzie pod
legali mu wszyscy robotnicy miejscy.
Do obowiązków Alfonsa Cyganka na
leżało m. in. wlepianie znaczków ubez
pieczeniowych do robotniczych kart

kwitowych. Jak się okazało Cyganek
od wiciu lat znaczków ubezpieczenio
wych nie wlepiał a pobierane na ten
cel pieniądze sprzeniewierzał. Według
obliczeń Zakładu Ubezp. Społ. w Cho
rzowie, Cyganek sprzeniewierzył z te
go tytułu około 40.000 zł. Suma ta nie
Jest jeszcze ostateczna i najprawdopo
dobniej będzie wyższa, gdyż oblicze
nia w Zakładzie Ubezpieczeń nie zo
stały jeszcze ukończone. Całą tę sumę
będzie musiał pokryć magistrat m. Ka
towic. Cyganek przebywa obecnie na
wolności i znajduje się pod dozorem
policyjnym. Jak dotychczas, suma
przez niego sprzeniewierzona na szko
dę Zw. Rezerwistów i magistratu m.
Katowic przekracza kwotę 50.000 zł.

W ostatniej rozprawie z oskarżenia
prywatnego brata defraudanta, Alfre
da Cyganka, 1 owodniono, że cała ro
dżina Cyganków należała do „Volksbundu". Rozprawy przeciwko Alfonso
wi Cygankowi należy spodziewać się
w lipcu rb.
Jak się poza tym dowiadujemy, pro
kurator sądu okręgowego w Katowi
cach prowadzi dochodzenie karne jesz
róć Marszałkowskie
cze przeciwko innemu inspektorowi
>we
nowoczesne magistratu m. Katowic, któremu zarzu
snego wyrobu ca się pobieranie łapówek.
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W sieci lichwiarskich pająków

pisią...

Wine ponosi tylko PKP

Jedno opóźnienie, to 10.000 zł!
Od jednego z Czytelników —
(nazwisko znane Redakcji), o
trzymujemy poniższy, słuszny
list:
Anin, 8.6.
Piszę do „Nowej Rzeczpospo
litej*' w imieniu kilkudziesięciu
tysięcy ludzi dojeżdżających, do
pracy w Warszawie z okolic
podmiejskich.
Pociągi podmiejskie znowu
bez podania powodów przez dy
rekcję PKP zaczynają się stale
spóźniać po godzinie, często na
wet więcej. Aby nie być goło
słownym podaję, że pociąg od
chodzący z Wawra o g. 7.31
przybył dziś do Warszawy o
9.CH. Kwestia opóźniania się po
ciągów ma dwie strony. Pierw
szą z nich jest sprawa ekonomi
czna. Przeciętnie licząc formuł
ka strat wygląda tak: (liczby ra
ćzej optymistyczne).
10.000 osób dojeżdżających
gdy pomnożymy przez 1 godz.
opóźnienia a otrzymaną sumę
przez 1 zł za godz. pracy to otrzymamy 10.000 zł. A 10.000
złotych to już jedna szkoła lu
dowa!
Drugą jest kwestia moralna.
Stałe opóźnianie się pracowni
ków do biura stwarza dokoła
nich atmosferę niepunktualnośd i nie poszanowania zarządzeń przełożonych. Rzecz jasna, że tych szkód na złote
przeliczyć nie można. Wynio
słoby to miliony!
A przykrości, jakie z tego po
wodu mają pracownicy? Kto
zapłaci za te wymówki, napom
nienia, a często i potrącenia?
„Szefowie1* i „dyrektorzy** —
niechętnie wierzą w spóźniony
pociąg.
Kolej musi stanąć na stanowi
sku, że istnieje dla pasażerów,
a nie odwrotnie. Wydawane
kilka razy do roku rozkłady ja
zdy, są umową pomiędzy pasa
żerami i koleją. Pasażerów obowiązujc niezliczona masa
przepisów, niechże kolej też bę
dzie zmuszona do przestrzega
nia godzin odjazdu i przyjazdu
w granicach przyzwoitości, lub
niech w rozkładzie jazdy przy
godzinach podane bedzie „odej
dzie prawdopodobnie o godzi-

nie...**
Poza tym dyrekcje kolejowe
powinny bezwzględnie ogłaszać
w prasie wszelkie opóźnienia
ponad 5 minut,z podaniem wyso
kości spóźnienia i iiwwodu. Byfohv to iakim takim dowodem

usprawiedliwiającym dla praco
wnika wobec jego przełożo
nych.
To ostatnie żądanie musi być
poparte przez wszystkich korzy
stających z usług(l) PKP.
Stały czytelnik.
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człowieka przed sądem

Proces adwokata Rykowskiego i towarzysz!
Wczoraj rozpoczął się w sądzie
okręgowym proces przeciwko adwo
katowi Wiesławowi Rykowskiemu,
Romanowi Polikarpowi Tabaczkiewiczowi i Majerowi Zylbersztajnowi.
Adw. Rykowski cieszył się dobrą
opinią I ma za sobą szereg lat nie
nagannej pracy adwokackiej. Nieszczę
ścicm jego było otrzymanie „dużej"

Mała wogna pod Rudom^ksem

100 policjantów i 1 bandyta

Potworny zbrodniarz padł od Kuli
Od trzech miesięcy grasował w okołicy Radomska w po w. piotrkow
skim 33-letui bandyta Mieczysław Ga
jewski, który ma nu sumieniu kilka
morderstw i napadów rabunkowych.
Przed kilku dniami dokonał on na
padu na sklep Kaczmarków we wsi
Wola Grzymafma, gdzie pozbawił ży
cia 3 osoby i groził śmiercią kilku osoborn. Pobyt Gajewskiego w okolicy
Radomska siał panikę wśród miejsco
wej ludności i mimo pościgu był nicn
chwytny.
We środę kierownik komisariatu PP
w Piotrkowie, Nickels, bawiąc na in
spekcji w osadzie Gorzkowice pod
Radomskiem, spotkał podejrzanego
osobnika, w którym rozpoznał Gajcw
skiego. Komendant usiłował zatrzy
mać go, bandyta jednak zasypał go
gradem kul, z których Jedna raniła
Nickeisa w głowę. Ranny stracił przy
tomność i runął na ziemię, z czego
skorzystał bandyta i zbiegł.
Ciężko rannego w stanie groźnym
przewieziono do szpitala św. Trójcy,
a za krwawym zbirem podjęto po
ścig. Zaalarmowana policja z Radom
ska i Piotrkowa w liczbie około 100
Osób przybyła na miejsce i w czasie
pościgu, policjanci natrafili na kryjów
kę Galewskiego. Wywiązała się strze
lanina 1 bandyta trafiony w plecy,
padł trupem na miejscu. Przy zabi
tym znaleziono rewolwer, zapas na
boi oraz większą ilość gotówki.
Wiadomość o zabiciu Gajewskiego
_przyjęła
_____ ludność__Radomska .I ..
.
pow.
piotrkowskiego z wielkim zadowolenicm, albowiem przez dłuższy czas
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był on postrachem okolicy.
Jak się okazało, kom. Nickeles nie
został zabity i przewieziono go nie
zwłocznie do szpitala w Łodzi, gdzie
w czasie operacji okazało się, że kula
przeszła przez czaszkę i wyszła ły

tern głowy, nie naruszając zupełnie
mózgu! Dzięki temu szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności, ranny ma wi
doki przyjścia do zdrowia. Na miej
sce starcia wyjechał z Łodzi nacz.
urzędu śledczego insp. Petri.

„Narodowcy” starali sio zakłócić
uroczystości święta ludowego
OBORNIKI, 9.6. Podczas święta lu
dowego w Bogdanowie pod Obornika
mi doszto do starcia między członka
mi Str. Ludowego a grupa członków
Sir. Narodowego, którzy w czasie uroczystości zaczęli wznosić różne okrzyki, starając się rozbić zebranie.
Porządek przywróciła straż porząd

kowa.
JASŁO, 9.6. Podczas pochodu Str.
Ludowego w Jaśle grupa akademi
ków - „narodowców" wznosiła okrzy
ki przeciwżydowskie oraz przeciw
Str. Ludowemu, co doprowadziło do
starć ze strażą porządkową ludow
ców.

Waluty—przez zielona granice
Pare Niemców aresztu wane
W ostatnich dniach znowu zdemas
kowano szajkę przemytu walut. Na
czele szajki stała niejaka Małgorzata
Bajncrowa z Katowic, właścicielka
kilku domów na Śląsku. Bajncrowa
była ostrożna i z przemytnikami, in
nymi członkami bandy spotykała się
nie w Katowicach, lecz w Chorzowie.

Wytropiono ją jednak. Pomocni
kiem jej był Maksymilian Rot zamiesz
kały stale w Berlinie. Przemycał się
on do Polski w celu załatwiania spraw
przemytniczych z Bainerową na miej
scu. Szalka przemycała dewizy do
Niemiec. Oboje są obywatelami nie
mieckimi. Osadzono ich w areszcie.

Wystawy jeszcze nie ma

ale oszustwa już są
Niejaki Mieczysław Rembowski z
Jeziorny wykorzystał sytuację kilku
nastu swoich znajomych bezrobot
nych i zaofiarował im pomoc w wy
szukiwaniu pracy. Powiedział, że zna
inżyniera, który kieruje robotami, ja
kie się już niby rozpoczęły na terenie
przyszłej wystawy w Warszawie.
Trzeba jednak wpłacić do kasy wy
stawowej 50 złotych jako kaucję, że

Agitacja niemiecka
na Pomorzu

się nie porzuci pracy przez cały czas
jej trwania. A praca ma trwać do
1944 roku, bowiem na ten rok zapowiedziano wystawę.

Znajomi Rembowskiego uwierzyli
i powpłacali mu po 50 złotych,
otrzymując w zamian listy z polece
niami Rembowskiego do inżyniera,
który tymczasem miał urzędować w
budce dróżnika przy moście Poniato
wskiego od strony Pragi. Nie trzeba
dodawać, że gdy się protegowani
Rembowskiego zgłosili nie znaleźli
ani budki, ani tym bardziej inżyniera.
Rembowski nie czekał na ciąg dal
szy, wiedział bowiem czym to grozi
i ulotnił się z sumą około 1000 zło
tych. Ujęto go jednak i odstawiono
do aresztu.

WEJHEROWO, 9.6. Sąd okręgowy
gdyński na sesji wyjazdowej w Wejhe
rowie 1 Pucku skazał 5 Niemców na
areszt po 8, 7, 5, 6 i 1 I pół miesiąca
wraz z grzywnami za prowadzenie agitacji o marszu kanclerza Hitlera na
Pomorze celem zaprowadzenia porząd
wstępnym „Le Temps", który poza
CHŁODNA 29
tak, jak w Austrii.
tym jest pełen zastrzeżeń I krytyki. ku
W OGNIU POCISKÓW"
Lecz te ostatnie nie psują bynajmniej
„KRÓL BURLESKI"
wrażenia ogólnego, które jest na ogół
lir n
dodatnie i pozwala rządowi Daladlera działać w atmosferze ładu, porząd
SINu
Jjfawsrt il
ku. 1 Jedności narodowej...
(A)
—— ■
Oi 5, u 7u
WIEDEŃ, 9.6. Fakultet medyczny
uniwersytetu
wiedeńskiego został 18891812
gruntownie „oczyszczony". Ponad 100
Milczący
docentów, profesorów I asystentów
zostało już do tej pory zwolnionych.
Sfery naukowe obawiają się pełnej
MANNHEIM, 9,6. W dniu 1 maja br. dezorganizacji fakultetu.
miały się rozlec tony „Dzwonu wdzię
czności", znajdującego się na wieży
3. s. Ł
Senatorska
ratuszowe] w Mannheim. Dzwon ten
poci.
4.
5.
8.
1'
nosi napis: „Głoszę wielki czyn FUhrera — wolność militarną Nadrenii".
Licznie zgromadzony tłum czekał
jednak napróżno na odezwanie się
w roli gł.
dzwonu. Dzwon milczał.
Danielle Darrieux
Jak się okazało wskutek sabotażu
nie można go było wprowadzić w
(k 11)
Ot 6)
ruch.

Kcnsolidac a narodowa we Francji
(Dokończenie ze str. 1-ej)
go, nie mającego nic wspólnego z fał
szywym nacjonalizmem komunistycz
nym.
Z powyższych wywodów nie naje,
ży wnioskować, że wszystko jest w
najlepszym porządku. Niewątpliwie
partia socjalistyczna będzie się stara
ła obalić gabinet Daladiera 1 ponow
nie stanąć u steru władzy. Lecz lest
to obecnie kwestia dalekiej przyszło
ści.
Na razie stwierdzić należy, że zwy
ciężyła racja stanu, zwyciężył rozum
państwowy, a choćby było to tylko
zwycięstwo krótkotrwale, zasługuje
na to, ażeby le podnieść z uznaniem.
„Prawdą jest, że partia Leona Bluma w swej niewątpliwej większości
uczyniła krok naprzód, przekroczy
ła nowy etap. Słuchając niektórych
lej mówców ma się wrażenie, że par
tia socjalistyczna Blunia dąży do tego
aby stać się partią rządząca w szczę
śliwym tego słowa znaczeniu" — tak
ocenia kongres w Royau w artykule

Czystka”

na uniwersytecie
wledeńskm

„dzwon wdzeczności”

CElBElf C
Sllllij

Nasze ceny: 75 gr. i 1 zł.
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ZEMSTA
TARZANA

sprawy księcia Leopolda pruski6"0
przeciwko skarbowi państwa.
Adw. Rykowski otrzymał zalicz14®
na honorarium w wysokości 35
— przed rozpoczęciem jednak sP,
wy ks. Leopold zmarl, a spadkobi®^
cy odebrali Rykowskiemu pełnom®0
nictwa — wycofali z rąk jego spra'v8'
Tu zaczęły się kłopoty materia!”8,
gdyż część pieniędzy została już z°
żyta, a trzeba było- je zwrócić.
cel powyższy zadłużył się u znany0
lichwiarzy, którzy wykorzystali ieg0
ciężkie położenie. Głośna była sPra'
wa Bajera, Szpigla i Czortka — s*°3
zanych w związku z tymi pożycz*03’
mi na kary więzienia od jednego
10 miesięcy.
W tym właśnie okresie zjawił 518
u adwokata Rykowskiego oskarżo”^
Tabaczkiewicz — karany już za osz”'
stwa — i powierzył adwokatowi
pracowanie statutu spółdzielni ,,War'
tom". Spółdzielnia miała prowadź'0
komunikację autobusową na linii
szawa — Tomaszów.
Jak się okazało później cala sP^
dzielnia była fikcją i polegała na
nych oszukańczych transakcjach
pomysłu Tabaczkiewicza. Tabaczki®
wicz potrafił w sprytny sposób
zyskać pozycję adwokata i zaufa”'8
do kancelarii adwokackiej _ j WSZ1'"
szy w porozumienie z sekretarz®111
adwokata Zylbersztajnem tak g°
plątali, żc znalazł się w sytuacji b®
wyjścia.
Na krótko przed aresztowani® ,
adwokata Rykowskiego — Tab”®2,
kiewicz podsuwał mu myśl saniob01'
stwa — podsunęli mu nawet nab'™
rewolwer.
„Pierwsza noc, przespana prz®28
mnie po wielu tygodniach bezse””0^
ści — była to noc spędzona po areSj
towaniu w więzieniu..." — z®z”
przed sądem adw. Rykowski.
Sprawa zgromadziła na dużej
sądu okręgowego tłumy publiczni*
! dużą Fczbę świadków.
Rykowskiego bronią adwokaci:
Brokaiąn, Skoczyńskj i. apl. J- s2‘i
•jiro.
Proces potrwa kilkanaście dni.

Prates sza ki oszust®^
A’era na szkede firmy „(B ’
Wczoraj zakończył się proces sza**”
aferzystów Jana Rawicz-Weissa, E
warda Heyna, Juliusza Weinba'”’’^
Henryka Stępniaka, Jana Wiechn”
raz Marii Makowskiej i Wandy
kowskiej, którzy dokonali liczny®*1
szustw na szkodę firmy „C. B- '
narażając ją na blisko 200.000 zł s*r
ty. Wyrok ogłoszony zostanie 1° p
o godz. 15.
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geograficzne i ich wymowa

Jest to nahaz rozumu"
Czyżby nowe oachy.en.e busoli poliiyanej?

(wilk). Nareszcie powoli zaczyna
Coś niecoś przenikać, przesiąkać z taj
nl’ch zakamarków polityki uprawia
nej przy ulicy Wierzbowej. Nie są to
iszczę sygnały, ale są symptomy.
Gorzale, blcdziuchne, ale są!
••Gazeta Polska", która jak przysta.
0 na p. Miedziriskiego, bywa oficjalnym, albo półoficjalnym organem tych
Czy innych poczynań zwierzchnich
' er rządzących, zadokumentowała w
Piach ostatnich jakby jakiś lekki
z*rot w dotychczasowej postawie wo
ec zagadnienia czechosłowackiego.
Oto nagłe czytamy: jako Polska, mi
n,°- że nie jest związana z Czechosło^acją przymierzeni, nie dybie na nią,
P'e spiskuje przeciw niej. NIE SPIS.
ZARÓWNO ZE WZGLĘDÓW
OCZNYCH (— proszę —), ale TAK
POLITYCZNYCH. Jako świadomi
E^eznaczeń, PAMIĘTAMY O JU*RzE. RZUCENI POMIĘDZY ROA NIEMCY, TEMU FAKTOWI
^^GRAFICZNEMU PODPORZADPOWujemy METODY I CELE (po.
mno być: cele i metody) naszej po1 yki zagranicznej. ltd. ltd.!
^ Streszczone urywki zasługiwałyby
a sporo komntarzy w równym stop
nia Przytulnyc(1’
same wynurzen • Wstrzymywać się od tego winziawa jakoby jakiegoś opamięta.
a w porównaniu z ekscesami poprze
lnji. Bo pierwszym nakazem polity
od racj°na'Ilei i realnej jest oderwanie
t 8rymaS(jw przeszłości. Gdyby na
Przykład, polityka wewnętrzna w
zah U un,iała
wyzbyć przesądów i
°bonów, jakże łatwo dałyby się po
()iinać dzisiejsze niedomagania i tru°sci. Bo jedno spojrzenie w głąb
• h il$l p0,skiei uczy- iak łatwo i mi
. bVłoby rządzić narodem, jak żaden
gn y skłonnym do entuzjezmu twórcze
1 do poświęcenia ofiarnego.
Ca eCZ iest to tyl'ł0 dygresja. Wran. m do tematu. Wracam do zagadniePoiHykj w stosunku do Czechoslo
vak
n
środowym numerze wspomniaI go orgaim naczelnego, oficjalnego
Pi^błicjalnego znajduje się na wstęta ar_*ykuł berlińskiego koresponden.
C|i P°święc°ny Polsce i Czechosiowagor ^ut0r artykułu p. Kazimierz Smo.
stJ^Vki. Publicysta od lat dwudzie
oblatany po różnych kontynenU]. 1 ' Pokumany z wszelakimi metoda
WaP°!’tycznymi, za punkt wyjścia roz
s aa obiera tezę, jako wobec kryzy
S^F^chosłowackiego, ŻADNE GŁĘB

być obojętne

w bezpośred. między Polską a Czechosłowacją jest

NIM SĄSIEDZTWIE rzeczypospo
LITEJ. Jest to po prostu — dodaje au
tor — nakaz rozumu. A ponieważ nie
dawno temu ze strony powołanej za
pewniono, że Polska nie jest zaanga
żowana w konflikcie czechosłowac
kim i zachowuje w tym względzie des
interessement, sprzeczna z tym osobli
wym poglądem teza sprowadzana do
„Gazety Polskiej" z Berlina, jest bądź
co bądź pocieszająca.
Pan Smogorzewski szkicuje zarys
stosunków, między Polską a Czecho
słowacją od chwili obalenia państw za
borczych. Stwierdza zgodnie z praw
dą historyczna, niechętną wobec Pol.
ski postawę Czechosłowacji w pierw
szych latach po odzyskaniu w obu kra
Jach niepodległości, przypomina od.
rzucenie oferty ministrów Seydy i
Skrzyńskiego, ale pomija milczeniem
odrzucone po chwilowo pomyślnej fa
zie na początku roku 1933, wielokrot.
ne oferty czechosłowackie. Krótko
mówiąc, dwudziestolecie stosunków

ilustracją w szerszym zakręgu słyn
nego Słówka Boya o tym, co to za
ambaras, aby dwoje chciało naraz.
A „fakt geograficzny" aż się prosi
o — liaison!

(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej")
WIEDEN, 9.6. Sytuacja gos
podarcza w Austrii przedsta
wia się wręcz katastrofalnie.
Przyczyną tego jest przede
wszystkim kompletny zanik ru
chu turystycznego, a następnie
skurczenie się eksportu. Np.
Francja zamierza, jak mówią,

Uzdrowiska sufetkie święta pustkami
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)
tutaj tylko o właścicieli hoteli, luksu
sowych restauracji itp. w Karlovych
Yarach, czy gdzie indziej, ale o to,
że z kuracjuszy tych żyły całe Sude
ty, rzesze kupców, rzemieślników,
przewodników, dostawców, itd.

Sytuacja jest tak poważna, że już
na początku kwietnia zwracano się do
rządu o pomoc dla tamtejszej ludności.
Na dodatek wiele firm zagranicznych
przestało kupować towary w niemiec
kich fabrykach w Czechosłowacji, co
fając dane już zamówienia, tak że nie
które przedsiębiorstwa musiały prze
Min. spraw wewn. pozbawiło prawa
debitu na terenie kraju broszury po prowadzić redukcję personelu i robot
litycznej znanego publicysty i dzien ników.
nikarza angielskiego Daviesa.
Broszura ta nosi tytuł „Życie na Li
* przemiany nie mogą nam twie, w Estonii i Łotwie".

Wiadomościach Urzędowych
że ązku Harcerstwa (nr 3) czytamy,
ąa ”,októre drużyny zmieniły patrotła W’ęc ohor. Mazowiecka z Wło”148 d. h. im. Romualda Trau
kmj« na 148 d. h. im. Leopolda LisaTa(j ‘ Chorągiew wileńska 1 d. h. im.
d- heU,SZa Kościuszki — Niemen sa 1
gn ’ *m. ks. Władysława Bandurskie
" Niemen".

„Życie na L tw e. w Estonii
i Łotw ę"

pozbaw one debitu

skup Bandurski, to rzecz piękna. Ale
czyż na to trzeba odbierać dawne na
zwy? Kościuszki i Traugutta. Czy to
jest wychowawczo rozsądne? Czy to
nie inicjuje sporów porównawczych?
Odebrano chorągwie Kościuszce i
Trauguttowi.
Z punktu widzenia narodowego, po
litycznego, niezrozumiałe, wychowaw
czo więcej niż niezręczne".

Taryfa opłat za wizy
w komunikacji

Między
Polską, a Litwą
w r
ko c Uin'ku trwających od dłuższebo|sJ.asu rokowań w Kownie między
spr lni Poselstwem a litewskim min.
»ólt,^a8ran>cznych ustalono już w o*ton)uC-' Zarysach taryfę za wizy z
Ut^II<ac^ między obu krajatni.
a Pobierać będzie za wizę mie

nn*n7EUIE
OrAKWENIE,

GRYF

w Kleszczach „Anschlussu”

Jeden naród, je 3na Rzesza,
jeden... gość”

„°d tym tytułem pisze „Sło- Uczczenie pamięci postaci takich,
jak bohaterski Lis-Kula, jak ks. bi
'vilenskie:

Posłowie z miast, miasteczek, osad, siół i wiosek
podjąć mają podobno opozycję srogą,
od której rząd aż zadrży! — Wczoraj zapadł wniosek:
nie kiwać palcem w bucie, ale — całą nogą!

Miasto straussowskich walców

II WYTWÓRNIA CHRZEŚCIJAŃSKA II
ul. TAMKA 36. TeI. 663-48 (firma „CORDA)/

A«tualnośf, czy usłużność?

Opozycja poselska
podnosi głowę

„An dem braunen deutschen Donau”

Ali JEDNAK=„CORDA

PRAGA, 9.6. „Jeden naród, jedna
Rzesza, jeden gość" — ten dowcip obiega wszystkie uzdrowiska zachod
nio czeskie, do których w tym roku
nikt nie przyjechał ani z zagranicy,
ani z kraju. Henlein spowodował swą
akcją sytuację, na której jego zwolen
nicy tracą miliony koron. Nie chodzi

J^EP^Ą*****

w najkrótszym czasie prze
nieść dotychczasowe zamówię
nia z Austrii do Czechosłowa
cji. W tym celu udać się ma do
Pragi specjalna komisja handlo
wa.
Uporczywie powtarzają się
też wiadomości o bliskiej infla
cji marki niemieckiej. Z jednej
strony Rzesza wydaje fanta
styczne wprost sumy na zbro
jenia, z drugiej zaś — od 18 mie
sięcy panuje w niej chroniczny
niedostatek żywności, a ludność
zmuszana jest do kontentowania się wyrobami surowców za
stępczych. W Wiedniu droży
zna wzrasta do takiego stopnia,
że urzędy muszą ustanawiać
ceny maksymalne, nie tylko
już na artykuły pierwszej po
trzeby, ale nawet na... sałatę i
inne nowalie. Chleb i tłuszcze
sprzedaje się za kartkami co
wywiera wręcz fatalne wraże
nie na ludności. Jeszcze w mar
cu jadło się w Wiedniu słynne
wiedeńskie pszenne rogaliki do
białej kawy, a teraz z niemałym
trudem dostaję się kawałek
ciemnego Chleba z domieszką
mąki kukurydzianej lub kartoflanej.
Od czasu wojny światowej
nie pamiętają w Austrii takiego
niedostatku. Kto np. chce kupić
mięsa wieprzowego, musi się
zapisywać na specjalną listę u
rzeżnika, a przecież w Austrii
produkcja wieprzowiny wyno
si 64 proc, całej produkcji mieś
nej. Doszło do tego, że najmil
szymi prezentami jakie Austriak
otrzymać pragnie z zagranicy

|y|EBlC _=-IM®
(0171

Cuźy wybór dogodne warana CHŁODNA 36

Tajemnice średn owiecznych lochów
w Łysinie rod Andrychowem
W gromadzie Łysina w okolicy An
drychowa, w dawnym kamieniołomie,
istnieją podziemne groty i korytarze.
W przeważnej części są one zasypane.
Jak twierdzą mieszkańcy okoliczni,
groty te i korytarze pochodzą jeszcze
ze średnich wieków.
Przed 500 laty stał tam zamek „Raub
ritterów". W lochach tego zamku ukryte były podobno — jak głosi po
danie — kosztowności, które według

mniemania ludzi, znajdują się tam do
chwili obecnej.
Ze względu na wydobywający się z
lochów dwutlenek węgla, nikt nie mo
że wejść w podziemia tych grot Nie
dawno temu zabłąkała się tam owca
i po kilku dniach — ku zdumieniu oko
licznych mieszkańców — wyszła ona
przez podziemne korytarze w Okrajni
ku, odległym o 4 km od Łysiny. Może
zatem warto bliżej zająć się tymi gro
tami.

sięczną 27 litów za wizę tygodniową
15 litów, za wizę tranzytową nie bę
dzie pobierana żadna płata. Polska po
bierać będzie za wizę miesięczną 25
zł, tygodniową 10 zł, tranzytowa bę
dzie bezpłatna. Taryfa obowiązywać kąpiele siarczane są jednym z porę roku stosując kąpiele bal
będzie już od 1 lipca br.
najskuteczniejszych środków, samiczne - siarkowe „Joker** w

odParzenie, opaleniznę, piegi, plamy
usuwa; zapobiega Krem regenera

cyjny. Tuba zł. 1.50 — 3.— Magister Grabowski
al. 5 Maja 2: Żądać: apteki, drogerie.—
(088)

są: cebula i mydło, bo w Rze
szy tego dostać nie można lut
też w bardzo złym gatunku.
Pogłoski spodziewanej infla
cji wywołują panikę gospodar
czą, czego dowodem jest to, że
ludność przestała oszczędzać
pieniądze, a kupuje masowo
przedmioty nawet takie bez
których mogłaby się obejść.
Rosnąca bowiem drożyzna
przy coraz bardziej niewystar
czających zarobkach czyni war
tość pieniądza problematyczną.
Kto może — stara się, nie ba
cząc na wysokie kary, nabyć za
wszelką cenę waluty obce lub
złoto. Do tego wszystkiego do
łącza się jeszcze polityka „gauleitera** Burckla znienawidzone
go ogólnie jako uosobienie prus
kiego panowania w Austrii.
Nielegalne pismo austriackich
„zbuntowanych** hitlerowców
„Mitteihmgsblatt** w numerze 3
domaga się ustąpienia Burckla,
oświadczając, że narodowi so
cjaliści nie bali się więzienia ani
śmierci w Austrii — nie prze
straszą sie tego w Niemczech.
Dla uspokojenia rozgoryczo
nych nie otrzymaniem stano
wisk hitlerowców austriackich
ma być wielu z nich przyznane
„Order Krwi** najwyższe par
tyjne odznaczenie niemieckie.
Tymczasem jednak szkołę na
Karajangasse przemieniono na
wiezienie dla niezadowolonych
bojowców SA. Więzienie to wy
pełniło się tak szybko, że 180
aresztowanych musiano prze
wieźć do więzienia na Rossauer
lande.
W obozach koncentracyjnych
Rzeszy, zwłaszcza w Dachau,
gdzie osadzono wybitne osobi
stości dawnej Austrii rosną
„wypadki** śmierci. Ostatnio
„zmarł“ tam dr Robert Hecht
b. radca finansowy Dollfussa i
Schuschnigga,
wicedyrektor
austriackiej pocztowej kasy
oszczędności, znany z wykrycia
skandalu finansowego Bossa i
Burescha.
Od 16 do 29 maja na cmenta
rzu żydowskim w Wiedniu od
było się 146 pogrzebów w
czym 63 pogrzeby samobój
ców. M. in. samobójstwo popeł
niła także panna Hey, siostra
zaaresztowanego
wydawcy
Gazety Policyjnej Wilhelma
Heya.
Tak oto wygląda prawdziwie
oblicze brunatnego Wiednia i
byłej Austrii.

PRZY AHRETYZME, REUMATYZMIE
ZŁE1 PRZEMIANIE MATI RH 40 ludowców

znanym już w odległej staro
żytności. Nie każdy jednak ma
możność wyjazdu do zdrojo
wisk, by doznać ulgi w swoich
cierpieniach. Każdy jednak mo
że przeprowadzić kurację u
siebie w domu, bez względu na

postaci jajeczek do wanny, wy
robu Lab. Chem. „Morena** —
Warszawa, ul. Hoża 41, telefon
9.45-92. Cena kąpieli na jedną
wannę zł 1.20. Do nabycia w
aptekach i drogeriach.

erzed Sadem Najwyższym

W Izbie karnej Sądu Najwyższego
rozpatrzona ma być seria procesów
na tle głośnych zajść w czasie obcho
dów sierpniowych rocznicy czynu
chłopskiego w roku 1937.
Kasację wnieśli obrońcy 40 ludow
ców skazanych na kary do 3 lat wię
zienia.
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Co dobre dla Turcji to nie dla Polski

0,8 miliona złotych

W.ecej osi różności i krytycyzmu

nadwyżka budżetowa w maju

19.600 tys. zł, wydatki o 19.100 tl*
zl. Wzrost wydatków, zgodnie z Po(1
wyższonym budżetem na 1938-39 r»
przypada przede wszystkim na wJ"
datki związane z działem mini#. k°'
projektów, tyczących kredytów
munikacii (konserwacja dróg), ffli0,
angielskich dla Polski. Podkre
rolnictwa
i minist. oświecenia, min<s*;
ślić przy tym należy, iż co jest
może wysoce korzystnym dla W porównaniu z wynikami kwiet spraw wciskowych i minist. opi®)*1
Turcji, to dla Polski nie zasłu nia 1938 r. dochody W maju mniejsze społecznej oraz na obsługę dlugó*
krajowych i zagranicznych.
guje zupełnie na entuzjazm. I
gdyby już zdecydowano się na są o 1-908 tys. zł, wydatki niniejsze o Wzrost wpływów do skarbu P**’'
JzyczKę, nic może oye mowy-226
” tys.
' zł.
stwa wykazują podatki bezpośredni®’

w stosunku do kredytów zagranicznych

Korespondent „Codziennej Ga-1 zwykle korzystna również i dla
zety Handlowej1’ donosi z Lon- Polski i że w City istnieją podynu o zmianie systemu ekspan' myślne dla takiej pożyczki ho*
sji angielskich kredytów zagra roskopy.
nicę, czego przykładem ma być
Wydajc się jednak, iż po do
ostatnio zrealizowana pożyczka świadczeniach z elektryfikacją
turecka.
węzła warszawskiego wartoby
„Pożyczka turecka jest najlepszym się poważnie zastanowić przed
przykładem, w jaki sposób Anglia zaciągnięciem pożyczki na ryn
dąży obecnie do połączenia w jednej ku angielskim. Jak wiadomo
transakcji finansowej gwarancji, te zresztą bawi w Londynie wi
pożyczka zostanie spłacona, że eks ceminister Piasecki, który wpra
port angielski się zwiększy Z powodu wdzie oficjalnych
rozmów w
udzielenia pożyczki, że statki angiel* sprawie nowej pożyczki nie pro
skie będą dostawcami towarów, za wadzi, nic znaczy to jednak, akupionych za pożyczone pieniądze i by takie rozmowy i projekty nie
że pożyczka będzie zarazem doskona były w ogóle brane pod uwagę.
ła inwestycja kapitałową.
W każdym bądź razie należy
Embargo na udzielenie pożyczek za po smutnych doświadczeniach
granicznych, jakie zostało wprowadzo zachować jak najwięcej krytycy
ne po krachu giełdowym w 1931-ym zmu i jak najdalej idącej ostroż
roku, nic zostało formalnie zniesione. ności wobec wszelkich nowych

Tarcia nie otrzymała pożyczki gotów
kowej, lecz tylko kredyt towarowy w
kwocie 10 milionów funtów, oraz kre,
dyt na zbrojenia w kwocie 6-ciu milio
nów funtów. Turcja może w ramach
tego kredytu zamówić różnego rodzą
ju towary w Anglii i wystawić dostaw
com weksle. Weksle te będą gwaran
towane przez rządowy Komitet dla
Gwarancji Transakcji handlu zagrani
cznego (Export Credits Guarantee De,
partment) i eksporterzy angielscy bę
dą mogli na te weksle, gwarantowane
przez departament kredytów ekspor
towych przy ministerstwie handlu za
morskiego otrzymać gotówkę w ban,
kach angielskich. Stopa procentowa
za dyskonto tych weksli wynosi S’/?
proc-, z czego 2'/t proc, idzio na nor
malne dyskonto bankowe i 3 proc, dla
departamentu gwarantowania kredy
tów eksportowych w celu pokrycia
wydatków z tym związanych.
Ponieważ departament gwarantowa
nia kredytów eksportowych nie może
według swego statutu żyrować we
ksli, wynikających z transakcji zbro,
jeqiowyclt, rząd angielski otworzył
dla Turcji specjalny kredyt w wyso
kości 6 milionów funtów na zbroje
nia.
Pożyczki to mają być spłacone w
Przeciągu 6-ciu lat, a spłąta nastąpi
przez import różnych surowców eks
ploatowanych z bogatych tureckich
złóż mineralnych, eksportowanych do
Angli.
W warunkach tej umowy jest też
przewidziane, że 50 proc, towarów za
kupionych przez Turcję, ma być pro
dukowano w Anglii i nie mają być
pochodzenia kolonialnego, reeksporto
wane z Anglii oraz, że towary impor
towane z Turcji o Anglii mają być
wysłane na statkach angielskich**.

W korespondencji tej znajdu
jemy jednak poglądy, z którymi
trudno się zgodżić. Korespon
dent „CGH“ uważa bowiem, iż
podobna pożyczka byłaby nie-

Giełda otenieżna
DEWIZY: Holandia 273.48 (>pr<od«i 274.54,
kupno 272.84); lorlln (>p,i«dai 213.07, kupno
212-01); Londyn 24.31 (ipuodai 24.38, kupno
20.24); Nowy Jork 5.301/4 (spuodai |.JJ,
kupno 5.271/2); Nowy Jork (kabol) 5.31
(sprzedał 5.32 1/4, kupno 5.27 3/4); Paryż
14.77 (sprzedaż 14.87, kupno 14.47); Sztok
holm 131.70 (sprzedaż 134.04, kupno 155.34);
Zurych 121-10 (sprzedał 121.40, kupno 120.80)
Marka niem. srebrna (sprzedał 111.00, kupno
105.00).
PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. poł. prom,
inw. II em. 81.43, 3 proc. poł. prom, inwest.
seriowa I em. 70.25, || em. 71.75; 4 proc,
państw, poł. premiowa doi. 41.75—42,00—
41 88; 4 proc. pot. konsol. 47.58—47.50. (dro
bne) 47.M; 4 I pół proc, poł, wown. państw.
45.00; 5 proc, konwers. 70.00; 4 i pół proc.
I. Z. ziemskie serio V 45.00—44.00; 5 proc. I.
z. Warszawy (i?S3 r.) 73.00; 4 proc, obiig. m.
Warszawy 8 i 7 em. 73.00—73.25.
AKCJE: Bank Polski 120.00; Wąglel 20.00—
27.75; Lilpop 74,00-74.21—74.00; Nobltn 87.00;
Ostrowiec 57.25; Starachowice 34.00; Żyrar
dów 47-25.
Tendencja dla dewiz europejskich nieco
mecnlejsia, dla ameryk. utrzymana, dla po
życzek państwowych, listów zastawnych I
akcji utrzymana. W obrotach prywatnych 5
proc, renta ziemska (500 zł) 57.00—58 50, (...
Zl) 47.00.

pożyczkę, nie może być mowy
towarowym, a tylko ; w porównaniu z majem 1937 r.
o kredycie
1
■
’
"
dochody budżetowe są wyższe
gotówkowym.

Zapora itodna w Rotnowse
Przez beznadziejne, zdawałoby
pię chmury przedarł się promień
słońca. Padł na pochylone stoki
wzgórz mnożąc odcienie soczystej
po deszczu zieleni, tworząo ja-

obrotu arlykuhm mięsnymi
wy. Po rzeczowej dyskusji nad celo
wością nowych form Kredytowania
obrotu komisjonerzy wysunęli szereg
cennych dla władz kasy uwag, które
przyczynić się winny do uaktywnie
nia działalności kredytowej kasy.
Prócz konferencji ze sprzedawcami
żywca w sprawie nowych form kre
dytowania obrotu, Kasa Targowa za
mierza w najbliższym czasie zwołać
nową konferencję sprzedawców mię
sa oraz nabywców, celem ustalenia
dogodnych dla stron obu warunków
korzystania z kredytu

liczy skutecznie nerwy serce kobiece, idealne miejsce wypoczynku
Zniżki kolelowe 66% do 17 VI b. r. L- P- T
(Ł, 44>
I »f. Nelęczćw, fet. ■ fakład eczmtzy Warszawa teł. 10-O8-16

N ebezoieueństwo zabagn enia
przy spiętrzaniu wód dopływów Wisły
Odnojnie budowy drogi wodnej z
Zagłębią Węglowego do COP Krakow
ską Izbą Rolnicza zwróciła uwagę
rządu na niebezpieczeństwo szkodli
wego, jej zdaniem, dla rolnictwa zabagnicuia
Doliny
Nadwiślańskiej.
Ewentualność ta może zaistnieć w
wypadku przeprowadzenia kanaliza
cji rzeki Wisły przez usplawnlenle
drogą spiętrzania wody, zamiast bu
dowy kanału żeglugi.
Równocześnie Izba prosiła rząd o

podjęcie akcji w kierunku uruchomię
nla i prowadzenia podstawowych ro
bót melioracyjnych w Dolinie Nadwi
ślańskiej, jak również o zabezpiecze
nie ich należytej konserwacji. Roboty
wspomniane rozpoczęte były jeszcze
przed wojna, potem zostały przerwa
ne. W memoriale swym izba domaga
się wyznaczenia jak najkrótszego ter
mina dla rozpoczęcia tych robót,
wskazując równocześnie na ich tech
niczna stronę.

Minimom zarobi u robuto uega
na 1938 r.
Okręgowy Inspektor pracy w War- sokości 125 zł.
szawie określił na rok 1938 dla WarKwota ta stanowi najniższą podstąszawy miesięczną normę zarobku nie- wę wymiaru przy obliczaniu rent wy*
wykwalifikowanego robotnika w wy- padkowych przez Z. Ub, Sp.

Parku Narodowega w Tatrach
domaga :ie samorz-d ro ni zy
Na posiedzeniu komisji łąkowomelioracyjnej Krakowskiej Izby Rolnięzel uchwalono wniosek, w którym
uznaje się potrzebę utworzenia Ta
trzańskiego Parku Narodowego na
obszarze Tatr Polskich, gwarantują*
cego prawa ludności góralskiej, po
trzebnego dla ochrony I utrzymania
pasterstwa wysokogórskiego. Stan
obecne) niepewności godzi, zdaniem

Podro^ui twrttl

— monopole i przedsiębiorstwa państw
p we.

Kres swobody Dunajca

Nowe formy kredytowania
W Kasie Targowej w Warszawie
odbyła się konferencja władz kasy z
komisjonerami żywca w sprawie uaktywnienia akcji kredytowej kasy.
Ze strony zarządu kasy zostały wy
sunięte następujące formy kredytu
dla handlujących na rynku mięsnym:
a) kredyt bankowy — wekslowy,
b) kredyt w rachunku otwartym;
c) kredyt lombardowy pod zastaw to
waru; d) finansowanie transakcji kre
dytowych z kredytu
prywatnego
przy pomocy zaliczkowania sum, usta
lonych w giełdowych kartach umo-

Tymczasowc zamknięcia rachun
ków skarbowych za maj rb., tj. za
drugi miesiąc okresu budżetowego
1938-39 r„ wykazują dochody w su
mie 200.013 tys. zł I wydatki 199.210
tys. zł. Nadwyżka dochodów nad wy
datkami wynosi 803 tys. zł.

komisji, zarówno w ideę Parku, jak i
pasterstwa.

0 kaie ne kra owa
W dniu 13 czerwca rb. odbędzie się
w Związku Izb I Organizacji Rolniczych RP posiedzenie komisji do
■prąw włókna zwierzęcego. Posiedzę
nie to będzie poświecone omówieniu
krajowej produkcji kazeiny włókien
niczej.

ftBY ZACHOWAŁ ZDROWIE i BIAŁOŚĆ ZEBOW
trxeb* myć Je t»astq

skrawą lecz przedziwnie zharmo ro, o pojemności 230 milion”^
nizowaną mozaikę pól, i odbił się nielrów sześć. Zbiornik ten sla*e
w mętnej, rwącej wodzie Dunaj napełniony wodą, będzie miał j10’
ca. Autobus piął się serpentynami ziom o 3 metry mniejszy, niż
po drodze z Nowego Sącza. Coraz maksymalna pojemność. DzięH
to z innej strony wił się Dunajec, temu woda idąca z góry zmi^®1
kryjąc się chwilami za wzgórzem, się tu bez obawy wylewu.
które urywało się nagle tworząc
W razie większej powodzi, K°z”
przepaść, lub rozlewał się w całej nów otrzymuje telefoniczną "]•*'
okazałości na bardziej płaskim od domość z Zakopanego o niebczp1®'
cinku. Spienione wody Dunajca ęzeństwie i natychmiast spuńZ®2*1
rwały naprzód gwałtownie, niepo wodę z jeziora nawet o 8,5 mwstrzymane, w pełni zasługujące wet tzw, wielka woda pomieści ’]na miano niebezpiecznej rzeki swobodnic w utworzonej prz*-'
górskiej.
strzeni. Jasnym staje się dóbr9'
Obecnie miała niewinny pełen czynne działanie zapory, która r**
uroku wygląd, lecz tego co potrafi na ząwszc usunie widmo grożą00-1
nie zapomnieli ludzie po ostatnim powodzi
klęski.
jej wybryku sprzed czterech lat.
Prócz tego wielkiego zadań**'
W katastrofalnej powodzi wezbra zapora daje energię eloktrycz**’ła 7 metrów nad stan normalny, przez wyzyskanie spadku wod)'
w ciągu 24 godzin! Groza wspo Spadek ten wynosi w Rożnowie ■»
mnień i obawa przed nową klęską metrów wysokości. Praca czter®c
zmuszała ludzi do walki, do po turbin połączonych z generator^1
skromienia rzeki. Dawno już zre wytwarza rocznie 150 mil. K* **
zygnowano z ochrony
wałów Zważywszy na taniość energii ®*‘'
wzdłuż jej biegu. Wobec stałego klrycznej wodnej i jej zalety v,'°,
podnoszenia się dna rzek górskich hec cieplnej, która nie mogąc bP
wały stanowią wątpliwą ochronę i przerwana w swej pracy, nar®“2
to na przeciąg tylko kilku lat. Na na straty, łatwo można ocenić “
innej drodze trzeba było szukać brodziejstwo. zapory w Rożno*'*.'
ratunku, umożliwienia normalne Wobec tego, że energia wodna
go życia nad Dunajcem.
wystarcza na pokrycie szczyto**'
I oto przyszedł czas, kiedy lu go zapotrzebowania, w Roano*'*6
dzie postanowili położyć kres jej pracować będzie jeszcze elektro'*
swobodzie. W jednym z szerszych nie cieplna.
miejsc, w Rożnowie brutalnie zni
O 10 km w dół rzeki, w Czech0
szczono czar natury, chodziło bo
wie,
buduje się mały zbiornik
wiem o życie ludzkie, dla którego
równawczy,
gdzie wlewać się
poświęcono urok dzikiej, nieokiełdzie
wodą
po spuszczeniu J°J
znanej rzeki.
Rożnowa.
Zamiar był Imponujący, niemal
Ale na tym nie kończy się *
gigantyczny, obecnie bliski już re
alizacji. Budową zapory w Rożno Rożnowa. Zapora ma możn°
.
wie przedstawia już kontury aro. w czasie posuchy regulować
wody
na
Wiśle,
a
więc
um
°
Z
e
zumiałe nawet dla laika. Pierwsze wrażenie, to skomplikowany, wiać żeglugę, prze* »puszclJl1 ,
szeroki, tu i ówdzie poprzerywa wody z jeziora. Obecnie prace /'*l)
ny most, rzucony między dwa wy- sadnicze w Rożnowie dzieją się
sokie brzegi Dunajca. Nad wszyat- budowę trójkątnego muru het<łlG
kim górują dwie wieże żelazne o wego, zakładu wodnego i
wysokości 80 metrów, połączone przelewowej, przez przerzucę”
linami stalowymi; po zardzęwia. koryta rzeki na czas budowy- *-*
łych drabinach idąc w górę, z lę. ko to się mówi „przerzucenie
kiem patrzysz w przepaść. Na po. ryta11, ale spojrzawszy na gwah
zór chaotycznie rozrzucone, roz ność wody rozumie się, jak tr° .
poczęte i nieukończone roboty, musiało być to zadanie. Odsł°n
tam płyty betonowe, tu gruzy ka to dawne dno Dunajca pofałd0**
mieni, kupy piasku, jakieś popią, wane, wyrzeźbione. Stoi naf,c’ ,
ludzie kryją je płytami betonO'jj$
tane rury stalowe,
mi,
blokami potężnymi, szyka”’
Robota wre i każdy dzień przy
je, bo „szykanami11 fachowo j
nosi widoczne rezultaty.
Gdzieś w górze zawieszone nad zywają się te zabezpieczenia Pr ,
niszczącym pędem wody. F°
przepaścią sylwetki robotników,
pod nami drobne mrówcze posta Dunajec odstawiony obecP1®
ci, krzątające się przy pracy. Ob bok, płynąć będzie znów ty***
jaśnienia pozwalają zorientować mym korytem.
, • „ia0*1
Trudno po tych wyjaśni®0 ,
się i z chapsu odtworzyć obraz
przyszłej zapory wodnej w Roż patrzeć sceptycznie na PracC.tjs
nowie. Rozmiary ma ogromne
Rożnowie.
Trzeba
t
550 ni długości, na 30 szerokości. stwierdzić, że zapora, to jc<
—
Celem jej — ujarzmienie wód Du najbardziej imponujących.
najca.
wycb prac na tereaiie COF **’ ir0.
Mur z zasuwami, otworami u wzięta całkowicie na miarę ,
IF.
tworzy zbiornik, jak gdyby jezio pejską.
Wytwórnia

siatek

i

ogrodzeń

druciany1*1

Goidek Walenty i
I k o

SO

g r o s « y

cenę NARYDONTU obniżyliśmy o 50% celem zapoznania
P. T. odbiorców z jakością rodzimego produktu

W-wa. Leszno 123, tel. 6-97-15.

Robota solidna. — Ceny konkurencyjne Na
wincję wvsy'amy informacje listr.wnie.
u
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«»Dajemy wiec Wam, Waszego wielkiego Świętego"

Przedstawiciele Polaków

Wiec święty do pielgrzymów polskich

pertraktują z premierem Hodża
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J'-'SlELGANDOLFO, 9.6. — (KAP).! cw ---w, 7.u. —
■). J
htześcijańskich, Andrzej Bobo- wzywany przez rządzących i rządzo
DRAGA, 9.6. W środę rozpo dr Badura i dyr. Oflok oczeki
.I>o|us ♦♦ortk
____ .pielgrzymi
__ __ '
ortk poświąteczny
ominąć Wam będzie, że „non nych, aby coraz lepiej odpowiadać oczęły
się rokowania premiera wana jest w Pradze lada chwi
6<j j y.przyb.vli do Rzymu z delegacją
tue ad sanguiuem restitistis" bowiązkom i godności życia chrześ
Hodży z
przedstawicielami la.
lltwie św. Andrzeja Boboli, po
przykładu Jego czerpać będzie- cijańskiego".
mniejszości
narodowych.
Dele‘,Chaniu Mszy św. odprawionej cie nową energię".
W ciągu bieżącego tygodnia
Kończąc Ojciec św. błogosławił igacja polska, której skład stadelegaci polscy przyjęci zosta
i<Wia,.0’ Nowaka przy tych RellTo ostatnie zalecenie Ojciec św. wszystkim obecnym oraz całej Pol
i nowić będą prawdopodobnie: ną przez premiera Hodże
ty
udali się pod wodzą IIEE księ skierowuje szczególnie do młodzieży sce.
ks. Berger, pos. dr Wolf. prof.
ży i ć'^ów St. Łukowskiego i Łom- Akcji Katolickiej, która tak często, a<to|j0 ‘ Nientiry z Pińska do Castelgan by być wierną Bogu i sumieniu, widzi
cjj u'n- ie za*loli przyjęci na audien przed sobą zamkniętą karierę, piętrzą
SrZy ,ca św. przy czym wiciu plel- ce sic niezmiernie trudności życiowe.
We> uw przywdziało stroje narodo„...Obdarzamy Polskę ciałem św.
Męczennika Unii i myśl o tym pra
*>ofek-SrZyn,dw pozdrowił Ojciec św. gniemy wpoić nie tylko jednostkom,
"Niech będzie pochwalony ale i tym, którzy wami rządzą, prze
<H(IŻS hrys<us“, po czym wygłosił de wszystkim zaś wam, którym ten
tł?0 Zc Przemówienie witając ich bar skarb powierzamy, tę cenną relikwię,
i«k0 Ocznie i jako synów Polski 1 wam, którzy macie wszelką możność
? sy°ów Rzymu.
czczenia jej. Wiemy dobrze, coście
przygotowali
dla niej, z chwilą, gdy
Uj ’dresu Mu złożonego, który czyznajdzie
się
na
ziemi polskiej. Wy,
Ojcjecn?’zywszym zainteresowaniem,
którzy możecie wpływać na bieg
6rżybvnW' "ic’ zc P,c|srzynii polscy
PRAGA, 9.6. Tutejsze kota słow acii, stwarzając odpowied name, seminarzyści zaś nie ospraw pamiętać zawsze winniścle, iż
8WeSo 1 P|osić o cenny skarb ciała
polityczne
wyrażają przekona nie w ypadki w zapalnych punk trzymają święceń kapłańskich.
bą Ą " ’elkiego i sławnego męczenni Polska przez tradycję swojej przesrło nie, że Niemcy (przy ewentual tach świata, np. Hiszpanii lub
Konrad Henlein w dniu 7 bm.
ści,
przez
swoje
losy
w
przyszłości
6rze(1 rzc’a toboli. Przybyli jako
opuścił
po raz wtóry Czechosło
nej
pomocy
włoskiej)
będą
się
na
Dalekim
Wschodzie.
k|ąs s awiciele wszystkich warstw i jest przeznaczoną, by rządzono i kie starali odciągnąć uwagę świata,
wację,
udając
się w niewiado
Początkiem tej niemiecko- mym kierunku.
Je Sanf'Ołefze"stwa Polskiego, tak jak rowano nią drogami katolickimi.
przede wszystkim zaś Francji,
Życzeniem
naszym
jest,
aby
ten
t>5bytu' "'dywał w czasie 3-lctniego
Anglii i Sowietów od Czecho- włoskiej akcji, zakrojonej na tak
wielką skalę by w konsekwen
źe nie *Wego w Polsce, gdy mówiono wielki święty Bobola pośród was był
cji zmusiła demokracje zachodu
Uie t ^le,u Polaków wyszłych właśdo przyznania Niemcom wol
ią|t nuICY0*’ *ak dobrze znało Polskę.
nych rąk w środkowej Europie
ryC'!USz aPostolski. Błogosławi
Prezydent R. P. przyjął w dniu
mają być ostatnie naloty lotni wczorajszym
Sef ,C|ec św. z całą czułością swemin. spraw zagr. Becka,
cze na terytorium francuskie tymczasowego prezydenta m. Warsza
Ca Przedstawicielom Polski.
oraz wzmożenie tempa ofensy wy Starzyńskiego, oraz p. Ludkiewi
^olsktZcńst 3 W obliczu tylu nicbczpiecza, b. prezesa Państwowego Banku
wy japońskiej.
Rolnego.
Za " zarówno od wschodu jak i
Jak donoszą z Berlina wpro
M C0|.e °du potrzebuje obrony i opie.
wadzenie 3-letnicj służby woj
„D-f* bardziej przemożnej.
skowej w Czechosłowacji wy
^,fiejCniy więc wam — mówił dalej
wołało
tam bardzo duże wraże
do Wiedma
Sn, v ~~ Naszego wielkiego Świętenie, co wyraża się w oodniesio
BERLIN, 9. 6. Kanclerz Hitler
* Naszego w ielkiego Annym tonie prasy niemieckiej. — przybył do stolicy, skąd 12 bm. wyi*iieCje K°bolę, a ponieważ reprezenKoła oficjalne podkreślają, że jedzie do Wiednia, żeby być obecnym
arZeż wszystkie warstwy i stany,
LONDYN, 9.6. Rządowe ko podjęcia jakichś energicznych stale powiększenie armii czes na otwarciu tygodnia teatralnego
łiitiy ''as dajemy Go wszystkim, ca
’'tórj, rf)Rieniu Narodowi Polskiemu, ła brytyjskie nie kryją przy kroków przeciw Hiszpanii i od kiej o 3 roczniki, nic tylko żarnie Rzeszy.
źieęj ".tr,Jdnościach pracy, w ko- puszczeń, że ostatnie naloty sa wrócenie jego uwagi od wypad ni Czechosłowację w obóz woj
skowy, ale obciąży bardzo sil
*«e fr 'Sc'ach życia, potrzebuje zaw- niolotów powstańczych na stat ków w Europie środkowej.
Przypuszczenie
to
potwier

nie
budżet państwa, co odbije
ki
angielskie
w
portach
hiszpań
ducha męczeństwa, aby za
głównie dza nalot wczorajszy na port się przede wszystkim na Sude NANKIN, 9.6. Czasopisma chińskie
t'8i|. J" w ierność cnocie, wierze, rc- skich, dokonywane
b|ąjnn.y będziecie musieli walczyć z przez, prowadzone przez pilo hiszpański Gandia (60 km. na tach, jako na okręgu przcmyslo donoszą, że około półtora miliona dzic
Il^trZnSc a,ni zewnętrznymi i wew- tów niemieckich, aparaty nie poludnio-zachód od Walencji) wym. *
ci chińskich zgubiło swych rodziców
z trudnościami wyrastają- mieckie. mają na celu sprowoko dzierżawiony od dawna przez
Niezwykłe wrażenie wywar w czasie dotychczasowych walk w
Przeciw wiernemu pełnieniu wanie rządu angielskiego do Anglię jako baza eksportowa ła tu podana przez prasę wiado Chinach.

NIERDZEWNE

S„CORONfl-flNTIRUST'r,.T.s„s

Dla odwrócenia uwagi od Czechosłowacji

Trzecia Rzesza

odpowiednio „wypadki”

w Hiszpanii i na Palek m Wschodzie

Ula Zamku

WYCRAfX .
v WOIAMOKAI

Hitler jedzie

Anglia oskarża Niemcy
o bombardowanie statków biytyjskich

Gehenna dzieci chińskich

owoców południowych z Hisz
panii na wyspy brytyjskie W.
Brytanii.
W nalocie tym zatopiono dra
gę portówą i uszkodzono jeden
iż Schuschnigg miał jakoby złamać ze składów, którego dach po
słowo honoru dane 25 lipca 1934 r. malowany był barwami flagi
aresztowanym hitlerowcom austriac
brytyjskiej.

erowcy żądają głowy Schuschniggs

ł|ośCj
9.6. Nadeszły tu wiado^tyc’ ,z °a wiecach narodowo-socja
W' Rzeszy wysuwane jest
*chnice skazaiiia b. kanclerza Schu- kim (którzy w dniu tym wtargnęli do
^dSena śmierćurzędu kanclerskiego, gdzie został za
to motywowane jest tym, mordowany Dollfuss), gwarantujące
im zupełną wolność.

"5D-o milionowy blok słowiański

VI

mość, że arcysbiskup Pragi kar
dynał Kaspar przesłał do Waty
kanu spis księży katolickich i
seminarzystów, którzy zgłosili
akces do partii Henleina. Księ
żom tym ma zostać jakoby wy
toczone dochodzenie dyscypli

BEZ BÓLU

SKUTECZNIE
USUWA

ODCISKI
BRODAWKI
zgrubienia

Nowy styl dziennikarski
Pod tym tytułem czytamy w mem wrócili obecnie do swoich
miejsc pobytu".
„Gazecie Grudziądzkiej":

£> e

KLAWIOL
AP. KOWALSKI

„Trzej ludowcy: Szymański z Mą
tew, Szymkiewicz z Gostynina i Wol
ski z Sierpca, którzy opuścili miejsce
Pod opiekq „Gestapo”
Korespondent „Kurie-1 do ręki inicjatywę w Europie środko swego zamieszkania w okresie świąt
bt’sa rszawskiego“ donosi, że cała wej.
Wielkanocnych i przebywali poza do
żak.
ZesŁ^ śledzi z największym
'’'nter.cCZeska
C',hsio„ S°"aniem nastroje wobec Cze
^kic acH, notując skwapliwie wszy
WIEDEŃ, 9.6. Tutejsze „Gestapo"
„Gestapo" żąda, aby z Austrii emi
JZychylne d,a Porozumienia z
BURGOS, 9. 6. Wojska gen. Franco bliższego czasu.
Ufortyfikowane wyżyny panujące powołało do życia komitet złożony z growało rocznie conajmniej 50.000 Ży
wznowiły natarcie na całym froncie
j.^Vtuj. °*acin głosy polskie.
Is,h n ac
wynurzenia niektórych od Teruclu do Morza Śródziemnego. nad drogą łączącą Teruel z Saguntem 8 najwybitniejszych przedstawicieli dów. Akcja emigracyjna obliczona
u'J'Osek Słtic*’’ „Naród" wyciąga stąd Kwestia upadku Castellon jest według zostały opanowane przez oddziały żydostwa wiedeńskiego, którego za jest w pierwszej serii na 4 lata, przy
daniem będzie uregulowanie emigra czym połowa Żydów — emigrantów
j
i' Ze
społeczeństwa pol- opinii sier wojskowych kwestią naj- gen. Franco.
cji żydowskiej z Austrii.
udać się ma do Ameryki.
Cz?St Za braterskim podaniem
l •>ii||()^ckosłowacji, Za utworzeniem
gospodarczego i mili
°'tu słowiańskiego"^
b
s Za$ do łe>to — snuje dalej
W swoim czasie do sądu okręgowe nak nie ustały, a liczba pretendentów
domniemań dziennik —
go
w Sosnowcu wniesiono powództwo znów się zwiększyła; kilka dni temu
’y ste Rumunia 1 państwa
wpłynęło do sądu drugie powództwo,
’ byłoby to wielkim wzmóc cywilne przez mieszkańców Pabianic
POZNAŃ, 9. 6. Podczas uroczysto tworzenia pochodu. Po raz pierwszy
Józefa Poleskiego i Mariannę z Poles Władysławy Grycy, żony emeryta ko
an°wiska Polski i dałoby jej
kich Marczakową o prawo do wielkie lejowego, Ludwika Zagórowskiego, ści święta ludowego w Koźminie, zdarzyło się to, że przedstawiciel
go majątku Rokitno Szlacheckie w po portiera i Marianny Grelus, którzy ro pow. Krotoszyn, starostwo nie zezwo władz bezpieczeństwa nakłaniał ludo
wiecie zawierciańskim, po zmarłym szczą sobie również pretensje do spad liło na udział sztandaru w pochodzie. wców do sformowania pochodu.
właścicielu tych dóbr śp. Mikołaju Po ku. Powodowie zgłosili jednocześnie Na znak protestu przeciw takiemu nie
ny obchodzie wzięły udział delega
leskim. Powodowie udowadniali, źe wniosek o zabezpieczenie wniesione zrozumiałemu zakazowi uczestnicy w
-L\' g ,
...
Stronnictwa Pracy i PPS. Szcze
cje
tą . riutn
ZiA3Zano istnienia na majątek ten przeszedł w niewłaściwe go powództwa. Sąd okręgowy w Sos liczbie 2.000 osób postanowili nie two
ła!ni ?Zeszy wszelkich -organi- ręce i domagali się udziału w spadku. nowcu wniosku o zabezpieczenie poz rzyć pochodu, ale dwójkami chodni gólną uwagę zwracała wielka ilość
młodzieży.
l^ci ”ie U. cych się sprawą mniejProces o wielomilionową fortunę wu nie uwzględnił, uzasadniając, że o- kiem przejść przez miasto.
“’teckiej we włoskim Tyro- wywołał sensację w Zagłębiu. Sprawa koliczności, na które powołują się pre
Komendant policji w otoczeniu 30
Tegoroczne obchody wypadły w
«S.e,.
przeszła przez wszystkie instancje są tendenci do majątku tego, nie zostały posterunkowych usiłował zmusić u- ■ Wielkopolsce o wicie lepiej, niż w
Sn.,e Bcrli«i zapewnił Rzym dowe i zakończyła się oddaleniem na razie niczym uprawdopodobnione. czestników do zejścia z chodnika i u-! latach ubiegłych.
ski
"IU Wszelkiej antywłoskiej skargi powodów na mocy orzeczenia
y wśród Niemców lyrol- Sądu Najwyższego.
*u Cłarikźl
uzyskasz P'iąc SOK Kwitnącego Łopianu Mag. B. Gobieca,
Pretensje do olbrzymiej schedy jed- CERE
V
** '
yi<3U!\q Warszawa,
Miodowa 14. Aptek- i DioSgrie. Flakon zl 1,80. (t 40)

P|) Prasa czeska o nastrojach palskith

Żydowski komitet em gracyiny

ofensywa na Walencje

w Austrii

Dzieje • jednego spadku
Milionowe pretensje — czy słuszne!

Policja nakłania ludowców
do utworzenia pochodu

ne pękła oś...
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Tragiczne dzieje fundacji Jakuba Potockiego

Łamanie woli testatora

sts je na nrzesikodz e realizacji szlachetnej myśli
Poruszona przez nas sprawa łama
nia i nie wykonywania ostatniej woli
Jakuba hr Potockiego wywołała licz
ne komentarze i zapytania. Pytania te
idą przede wszystkim w kierunku ustalenia, co jest główną przyczyną
lekceważenia woli testatora, jakie okoliczności złożyły się na ten zadzi
wiający i niepokojący fakt?
Ażeby to wszystko zrozumieć, na
leży zapoznać się dokładnie z treś
cią całokształtu testamentu.

Cw e cześii testamentu
Jak wiadomo, testament Potockiego
składa się z dwóch części. W pierw
szej fundator ustanawia zapisy na
rzecz poszczególnych legatariuszy, ja
ko to: funkcji swego imienia, Muzeum
Narodowego i Biblioteki Publicznej w
Warszawie... Ta pierwsza część jest
ogólnie znana i nie wymaga wyja
śnień.
Inaczej jest natomiast z częścią
drugą.
Ta druga część wzbudziła niesamo
wite apetyty osób, które już z góry,
za życia Potockiego, a więc przed
sporządzeniem testamentu precyzyj
nie uplanowały i stworzyły dla siebie
dogodne warunki eksploatowania ma
jątku spadkowego.
W paragrafie 4 testamentu napisa
no: „Na rzecz fundacji zapisuję ró
wnież uzyskane w procesach pienią
dze, domy, dobra itd.... w szczegól
ności uzyskane w procesie przeciwko
P- " Aleksandrowi
Rozemberghowi,
wspólnikom jego i innym. Zapis ten
ostatni czynię warunkowo, a miano
wicie: Wykonawcy testamentu, czer
piąc potrzebne zasoby z całego mają
tku mego, a następnie rada i zarząd
fundacji ze swego zapisu winni łożyć
koszta na prowadzenie do końca
wszczętej z mego polecenia przez ad
wokatów M. R. i L. K. przed władza
mi w Polsce, a w szczególności u p.
prokuratora Sądu Apelacyjnego w
Warszawie sprawy karnej i cywilnej
\przeciwko Rozemberghowi. Gdyby
Francja nie wydala Rozembergha,
*•*“ ciiceu

szybko > łatwo ogolie. «Up

MYDtO-KREM, MOTYLEM
Macist»

V KASPRZYCKI
UL.PIUSA XI

(t 4)

sprawa powinna być wszczęta i pro
wadzona we Francji...".
Poniżej zaś dodaje: „Sprawa z Ale
ksandrem Rozemberghiem... może być
zakończona w przedmiocie odszkodo
wania ugodowo, w razie zgody na to
wykonawców testamentu".

F rotes, czy ugoda?
Czyli innymi słowy — Potocki po
leca prowadzenie procesu przeciwko
Rozemberghowi, równocześnie jednak
zdając sobie sprawę z trudności
jakie tego rodzaju z natury rzeczy
długotrwały i kosztowny proces za
sobą pociąga — wysuwa drugą alter
natywę, a mianowicie zakończenie
sprawy w drodze polubownej, w dro
dze ugody — o ile takie zakończenie
będzie w danym momencie korzystne.
Tu, w tym alternatywnym zleceniu
leży cała zagadka i przyczyna póź
niejszej kampanii przeciwko wykona
wcom testamentu w prasie, kampanii
nie liczącej się ze środkami — bo na
wet gróźb i szantażu...
Każdy zdrowo myślący człowiek
rozumie doskonale, co znaczy proces,
w którym jedna ze stron znajduje się
za granicą i jest obywatelem obcego
państwa. Rozembergh bowiem przyjął
w międzyczasie obywatelstwo francu
skie.
Proces ten miał trwać długie lata
i wymagał wielkich kosztów, a mają
tek spadkowy nie dysponował płynną
gotówką, ani dochodami.
Trzeba więc było liczyć się z tym,
że na cele procesu będzie się czerpać
z substancji majątku znajdującego się
w Polsce.
O wysokości wydatków świadczy
najlepiej fakt, że już pierwsze krok’,
początkowe koszty wstępne, dzięki
sprytnej umowie, jaką zabezpieczył
sobie z góry adwokat warszawski p.
R. — wyniosły jeszcze za życia śp.
Potockiego przeszło dwieście tysięcy
złotych. Były to zaś, jak powtarza
my, koszty wstępne — początek...
Wydatki dalsze przedstawiały się zna
cznie gorzej.
Toteż wykonawcy testamentu, dzia
łając w tej materii w porozumieniu
z ówczesną radą starali się o ugodo
we załatwienie sprawy. Usiłowania te
udały się. Rozembergh zgodził się na
zwrot majątkowi spadkowemu przy
właszczonego mienia — a były to obiekty milionowej wartości.

Valentine Wiliams

ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
Przekład autoryzowany z angielskiego

A

KAROLINY CZETWERTY ŃSKIEJ
STRESZCZENIE ĆOCZĄIKU POWIEŚCI;
Alina Innesmoro i lady Julia Rossway wracała i przyjęcia
na królewskim dworze.
Późną nocą, po ooowlązkowej fotografii, Alina przypomina
sobie, ie obiecała Barry'emu pokazać mu sie w dworskiej su*
ni. Wstępuje więc doń ne chwilę.
Ale Barry Swata został zamordowany, co konstatuje Ich
rspoiny przyjaciel Rodney Rossway.
Śledztwo blerze w swoje ręce naczelny inspektor Scotland
Yardu — Manderton.
Alino z przerażeniem konstatuje, te chusteczka, którą pod*
niosła z ziemi w mieszkaniu zamordowanego, naloty do Ger
ry Rossway. małżonki brata Rodney**.
Gerry Rossway dowiaduje sie o strasznym fakcie zamordo
Wania Barry’ego.
Po dokładnym obejrzeniu miejsca zbrodni Manderton nie
ma żadnych wątpliwości, te w mieszkaniu Swete'a. przed za
bójstwem, byłe kobieta I to nie Alina Innesmoro.
śledztwo zatacza coraz szersze kręgi. W siedzibie Rosswav*ów ziawiaia sie detektywi. W oowietrzu wisi skandal.
Po męczącej Indagacji ze strony inspektora Mandertona,
Alina idzie odetchnąć świeżym powietrzem na kort tenisowy
Frant-House'u ad’,:*'
or.n
•aktywa
Alina, oglądając starą lektykę, przypadkowo znajdują stary
rew**»w<*»
u»4rA«*l
Okazuje się, te rewolwer naloty do Gerry Rossway. Gerry
jest wstrząśnięta odkryciem Aliny.

Zniecierpliwiła się.
—Przecież sam mówiłeś, że. ojciec będzie nale
gał, aby zawiadomić policję.■
— A dla czego nie? Przecież nie mamy nic do
ukrywania. Czy nie?
— Naturalnie, że nie... ale wiesz, co z tego wyni
knie. Moc detektywów i reporterów w domu. Pier
wszorzędny skandal opisywany we wszystkich ga
zetach. Chcialbyś tego?
— Gerry — rzeki Rod z wielkim spokojem — bądź
rozsądna.

Rada fundacyjna za zgodą władz
nadzorczych przyjęła układ, jaki Za
warli wykonawcy testamentu z Ro
zemberghiem. Dokonane zostało na
mocy aktu ugody przewłaszczenie na
rzecz fundacji wszystkiego tego, co
u Rozembergha ujawniono.

Sprzecne interesy
Wydawało się, że wszystko jest w
porządku: stało się zadość woli testa
tora i sprawa załatwiona została z
pożytkiem interesu społecznego. Ura
towano bez nadmiernych kosztów ol
brzymie majątki na rzecz fundacji.
Ale takie załatwienie, taki obrót
sprawy nie zgadzał się z interesami
tych, którzy uplanowali sobie ciągnie
nie nadmiernych korzyści z przyszłe
go procesu. Było to po prostu prze
cięciem precyzyjnych planów eksplo
atacji. Z tym faktem zawiedzeni w
swoich apetytach pogodzić się nie
mogli.
Rozpoczyna się więc gwałtowna
akcja przeciwko zawartej ugodzie, a
głównie przeciwko tym, którzy ugodę
tę zawarli. Wysuwa się groźbę wpro
wadzenia sekwestru sądowego nad
majątkiem spadkowym — na jakiej
podstawie prawnej, Pan Bóg raczy
wiedzieć... W akcji prasowej biorą udział panowie upatrzeni na przyszłych
sekwestratorow...
Rada fundacyjna powołana przez
fundatora przestaje istnieć, a wyko
nawców testamentu pozbawiono moż
ności wykonania woli testatora. Zmu
szeni oni zostali do przekazania nie
oczyszczonego z długów majątku pod
groźbą sekwestru sądowego.
. Powstał komisaryczny zarząd.
I tu znowu uderza dziwny fakt. Ra
da została rozwiązana na skutek za
rzutów, jakie jej stawiano. Abstrahu
jemy od tego, czy zarzuty te tyły
stuszi e. Za działalność rozwiązanej
rady odpowiedzią .-ym tył prezes .?dy. Otóż ten sam prezes rozwiązanej
r«źy y..hodzi w skład komisaryczneg) z?rządu. Jest to tylko epizod, ale
przyznać należy — dość zagadko
wy...
Na razie możemy tylko stwierdzić,
że w trzecim roku funkcjonowania ko
misarycznego zarządu społeczeństwo
miało możność dowiedzeniavsię tylko
o jednym; realizacja celu wskazanego
przez śp. Potockiego musi.być rozło
żona na wiele, wiele lat.

'Nr

5RAD 50
CZWARTEK, 9.6.1938 R.
WARSZAWA I.
<.15 „Kiedy ranne wstają zorze'1; <.20
Płyty; <.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik porań*
ny; 7.15 Muzyka poranna; 8.00 Audycja dia
szkół; 11.00 Audycja dla poborowych; 11.15
„Muzyka polska po Chopinie"; 11.57 Sygnał
czasu; 12.05 Audycja południowa; 15.15 Pla
nety — ich przeszłość i przyszłość — poga
danka dla dzieci; 15.50 Skrzynka ogólna;
15.45 Wiad. gospodarcze; 16.00 Zespół har*
monistów i Czwórka radiowa; 16.45 Wakacje
rodziny; 17.00 Płyty; 18.00 Przegląd wydaw*
nictw; 18.10 Beethoven: 15 wariacji i fuga na
temat symfonii heroicznej op. 55; 18.50 „Za*
truty lipiec" słuchowisko; 18.55 Arie i pieśni
w wykonaniu Witolda Myszkowskiego; 19.15
Pogadanka aktualna; 19.25 Koncert rozryw*
kowy; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Poga
danka aktualna; 21.00 Audycja dla wsi; 21.10
Piosenki dawnych czasów; 21.50 Wiad Apor
towe; 22.00 Koncert kameralny; 25.00 Ostat
nie wiad. dziennika wieczornego. I I II—tw
WARSZAWA II.
13.0" Muzyk, oporowa; 14.00 Par. Inform.cji; 14.10 Płyty; 14.33 Recital ikriyptowy An
toniego Szafranka; 1S.00 Wiad. .perłowo;
15.05 Zespól Pawła Rynaza; 17.00 lak spę
dzić świ.to; 17.10 Pogadanka społeczna;
17.15 Orkiestra filharmonii londyńskiej; 18.15
Płyty; 22.00 „O poezji odkrywczej"; 22.30
Muzyka taneczna; 23.30 Płyty;

NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANICZNE
18.10 Ryga. Muzyka polska z płyt.
19.10 Hamburg. „Holender-tułacz" opera
Wagnera.
19.10 Kolonia. Koncert symfoniczny.
20.00 Budapeszt. „Otello" opera Vediego.
20.30 Radio Paris. Koncert symfoniczny.
20.30 Deutschlandsender. Koncert filharmo
nii berlińskiej.
20-30 Królewiec. Koncert symfoniczny.
21.00 Rzym, „lunatyczka" opera Selliniego

PIĄTEK, 10.6.1938 R.
WARSZAWA I.
4.13 „Kiedy ranne wstaia zorze"; 4.20 Pły
ty; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Koncert orkiestry poi. państw.; 8.00 Au
dycja dla szkól; 11.00 Audycja dla poboro
wych; 11.15 „S. O. S.” słuchowisko dla
szkół; 11.40 Płyty; 11.57 Sygnał czasu; 12.05
Audycja południowa; 13.15 „Na drodze mle
cznej"; 15.30 Rozmowa z chorymi; 15.45 Wia
domości gospodarcze; 14.00 Koncert popu
larny; 14.45 „Gdzie rozbijamy namioty";
17.00 Muzyka taneczna; 18.00 W ogniu cią
głych wybuchów; 18.10 Recital fortepianowy
Aleksandra Wielhorskiego; 18.43 Nowości
poetyckie; 19.00 „Grandiose" fantazja mu-

zyczna na tematy E. Kalmana; 20 00
jo1
wieczorny; 20.10 Pogadanka aktualną:
Audycja dla wsi; 20.30 Europejski •“ j1<
jugosłowiański; 21.45 Wiad. sportow®- („i*
Pieśni francuskie; 22.13 Płyty; 23.00 O”
wiad. dziennika wieczornego.

WARSZAWA II.
f,rt
13.00 Polska muzyka kameralna: ,5 *,„#rl*'
informacji; 13.35 Płyty; 13.00 Wiad. NUal'
we; 15.05 Orkiestra salonowa; 17.00
fof
danka aktualna; 17.10 Pieśni w wyk. . pr
Huperlowej; 17.35 Płyty; 22 00 „Okna ’10
kony" felieton; 22.13 Płyty; 23.10 "
skrzypcowy.
.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANIC1^
19.25 Wiedeń. „Niziny" opera d Ąh>®' irif
20.13 Droitwich.
londyński fesliY*
tyczny.
20.30 Kolonia. Koncert wagnerowski- .p
20.30 Strasburg. Wieczór oper z »•
ensa.
„ -a*1*
20.30 Bruksela franc. „Tannhaeuser
Wagnera.
.^-yFH1'
Zf lO Monachium. Symfonia IX Beetn

SOBOTA. 11.6.1938 R.
WARSZAWA I.
yir
4.13 „Kiedy ranne wstaia zorzo";
ty; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik P*’ d1?
7.13
Muzyka poranna; 8.00 Audycl”
szkół; 11.00 Audycja dla poborowy*"' sr»
Audycja dla szkół; 11.40 Płyty; 1157
czasu; 12.03 Audycja południowo:
Słuchowisko dla dzieci; 15.43 Wiad. O jk’
darcze; 14.00 Utwory Schuberta; 14.45 oa‘
dziecka do samotności i swobody —
danka; 17.00 Płyty; 18.10 Recital wiolo" »»
wy Józefa Mikulskiego; 18.45 Kwadra" ,|r
etycki; 19.00 Transmisja z rynku krak®
go; 20.00 Festival muzyczny na dzi"„d*.
Wawelu; 22.13 Wiad. sportowe; 22.73
na niespodzianek; 25.00 Ostatnie wta
cl dziennika wieczornego.
WARSZAWA II.
0.1*
13.00 Płyty: 14.00 Pare
<’!■
Płyty: 13.00 Wiad. sportowe; 15.03 1
tów muzyki; 17.00 Pogawędka gospo®
17.13 koncert solistów; 18.00 Płyty;
zyka lekka.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANI^
Mllloeckera.
„„ar»!!!
20.00 Hamburg. „Gasparone
r,l»
20.25 Praga. „Róia Stambułu"
leo Falla.
.
21.00 Rzym. „Wiosna" operetka J- »’ »•
21.00 Mediolan, „lunatyczka" op»'
21.?S Luksemburg. Koncert symfoni*’^^

Pracodawcy i pracownicy
solidarnie karani za prace w sw ata
W czasie przeprowadzonych lustra
cji zakładów fabrycznych w okrę
gach przemysłowych stwierdzono uporczywe naruszenie odpoczynku
świątecznego.
Ponieważ w wielu miejscowościach
okręgu łódzkiego stan ten nie ustajc, i

spisywane są również protokótYjj
robotników, których władze zatż
ły podczas pracy w święta.
.

Protokóły te sa na równi ze
pracodawców skierowane na
karnai

Trzeba znać iezyb frantusK*

Ograniczenie wyjazdów na suta zs gra1”*’
Prawdopodobnie nastąpią nowe ograniczenia ze strony władz zagrani
cznych w stosunku do studentów wy
jeżdżających z Polski na naukę do ob
cych uniwersytetów i politechnik.
Po głośnym wydaleniu kilkuset stu
dentów z uczelni włoskich, zapowia
dane są restrykcje przy wydawaniu
wiz wjazdowych dla studentów uda-

jących się do Francji. W przV____
sZ
wizy udzielane mają być tylk°
studentom, którzy złożą egzafl” q>
znajomości języka francuskie?0graniczenie to stosowane będ?1
wet wobec kandydatów, którzy 9
dają stopień z języka francuski®
świadectwach dojrzałości.

lady Julii. Ta ostatnia według ’najświeższej
ubrana, miała na głowie kapelusz a na szyi PeJ|ii*
Murchie wcale się nie pokazał. Lady Julia
maczyła jego nieobecność tym, że musial towar
szyć jej mężowi do City.
ęj3*
Alina ani chwili nie wątpiła, że twarze ich
ły nosić piętno tajemnicy, która tak ciężko obai'^
ła umysły wszystkich obecnych, że niezawo0-a,
musieli wyglądać jak winowajcy, którzy sP>sl'l^iJ
A Larking przy nalewaniu wina, rzucał każd jy
z osobna porozumiewawcze spojrzenie. Jeżeli
Julia zauważyła coś niezwykłego nie dała teg°
sobie poznać. Tak samo w stosunku do sweg0^,
wnętrznego wyglądu jak w stosunku do otoczy*
usiłowała zatrzeć wszelkie ślady tajemniczej trprp'
dii, która się wśród jej najbliższych rozegrała- '
wadziła rozmowę i kierowała nią, wspornin^cprzyjęcie dworskie i wypytując Alinę o jej
nia. Posłała nawet po gazetę, w której mia*°
zdjęcie z wczorajszego rautu u króla.
Niezwykłe opanowanie lady Julii podziałał*?
tecznie na innych. Chociaż wszyscy siedzieli
szpilkach, nie dawali tego poznać po sobie,
Gerry. Czoło jej jednak było chmurne, a w
gniotła chleb aż się rozkruszył w koło talerzaJulia szukała sposobów rozerwania jej. I wsZłVg<’'
rozmowę na temat wyjazdu na wieś na parę
dni— Alino, nie znasz jeszcze naszej letniej reZLyć>!
cji. Nie jest to pałac w rodzaju siedzib luksus0'j5|ii
waszych milionerów z Long Island... tylko
dwór starego typu w stylu Tudorów, a okolic3 ^ pp*
śliczna. Co do ogrodu, dumna jestem z niegorze obecnej najkorzystniej się przedstawia- .
też jezioro. Będziesz mogła używać kąpiel’ 1 ^y-słowania, przypuszczani, że jako Amerykan*3
wasz znakomicie?
Alina roześmiała się:
•
Jeszcze Gerry.
— W każdym razie lubię ten sport.
.
Wszyscy zasiedli do śniadania jw towarzystwie
(DalszyciągJ?3^
,

Byłaś, czy nie byłaś u Barry'ego wczoraj wieczo
rem?
Zawahała się i odrzuciła z uporem:
Mówiłam ci przecież, że nie byłam.
— Ja rozumiem, że gdy zauważyłaś brak rewol
weru, w przerażeniu obawiałaś się powiedzieć Mandertonowi prawdę. Czy tak nie jest?
— Jeszcze raz ci powtarzam — cedziła przez za
ciśnięte zęby — że nie byłam u Barry‘ego. Przecież
hyłam w operze. Jeśli nie wierzysz, zapytaj Mony
Bryce.
— Jeżeli wprowadziłaś w błąd Mandertona, co
przypuszczam — rzeki błagalnie — ja wymyślę ja
kieś wytłumaczenie, które go zadowoli. Tylko ty
bądź ze mną szczera.. Przyznaj się...
Opiekuńczym ruchem objął jej ramię. Odepchnę
ła go ze złością.
— Nie mam nic do powiedzenia! — krzyknęła: —
Nie byłam u Barry'ego zeszłej nocy. Ile razy mam
ci powtarzać?
Westchnął i wzruszył ramionami.
— Rób po swojemu, ale pamiętaj, że cię ostrze
gałem. — Zamilkł, a po chwili dodał: — ale czy mó
wiłaś komukolwiek o zaginięciu twojego rewolweru?
Zaprzeczyła ruchem głowy:
— Nie.
— To nie czyń tego. Szczególnie nie mów matce.
Nie chcę jej więcej trapić. Będzie i tak dość czasu
na to, gdy się dowiemy, co ojciec zamierza robić.
Rozumiesz, Gerry i ty, Alino. Ani słowa nikomu.
Raz zaczną plotkować, dojdzie do wiadomości ma
tki, a tego chcę uniknąć w każdym razie obecnie.
Czy to jasne?
— Naturalnie, Rod — odpowiedziała żywo Alina.
Gerry skłoniła tylko głowę w odpowiedzi.
Zeszli na dół na śniadanie.
ROZDZIAŁ XVI.
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Niesłychany wyzysk w kosowskich kamieniołomach

W starostwie giną akta

Kosztem zdrowia i życia pracownika zmp jSlr w GnTeżnie
ni
91 6’ W klesowskich kamiezys.Umach Panuje niesłychany wy’.Miejscowi robotnicy, posiadająjuł minimalne wymagania, przywykli
a|e yd długich lat pracy do nędzy,
WU(jrUbutn,c.v Przybywający z wojeża0,ZlW zachodnich nie mogą się w
jjj. fcl1 sposób pogodzić z miejscowyWarunkami pracy i piccy.
r?ł "iezwykle ciężkiej i niezdroW- ■ ?lacy’ Polegającej na wydoby
ła IU kamienia granitowego zarabiityq1" w akordzie najwyżej 3,50 złoCa tlziennie. Przy czym jednak praI#n fWa 0(5 '2 do 14 godzin na dobę.
jjr
•‘ategoria robotników zarabia
Zł ? ,akordzle najwyżej 2,50 do 2,80
Qzie«nie.
_Z
ie. R
Robotnicy „pracujący
8 go
żlot' dzienn*e! zarabiają najwyżej 1,70
l
jas Vcb' Od tej sumy potrąca się im
k /Cze 0,20 zł tytułem świadczeń u^'^zeniowych.
k||/en,ieMnlcy wykwalifikowani, Z
b-g/T-"*'* praktyl‘a’ zarabiają przy
zlot Z'nny,n dniu pracy 3,20 — 3,80
Wy
3 ty,ko w bardzo wyjątkoby Wypadkach więcej!
bod „^cia kamieniołomów prawdoŻe 0 hle zdaje sobie sprawę z tego,
iuż"yZysk tak daleko idący koliduje
kry Z Prawem, a co najmniej z dożna °byczalami. Tym też tylko moty^i S°ble wytłumaczyć dziwne prakWyp) Pole8ające na tym, że na listach
brac at WyPisuie się, iż pracownik
®Za °-Wa* 6 d’ti po 8 godzin i obliCzy S!ę normalnie zarobki, gdy w rzebo pISt°^c' Pracownik pracuje 6 dni
Hiuje*~~1’ł godzin i za tę pracę otrzyzarobki takie, Jakie się należą

za 48 - godzinny tydzień pracy!
Tym sposobem dyrekcja zabezpie
cza się przed władzami, które mogły
by sic sprawą tą zainteresować i zba
dać.
Robotnicy przybyli z województw
zachodnich, zwabieni tutaj kłamliwy
mi opowiadaniami o niesłychanym do
brobycie, nie mogą utrzymać się przy

8 miesięcy
więzienia
Miezwrócorie kaucje pracownicze
Łódź w czerwcu
Jan Candryk, wł. składu i odlewni
luster przy al. Kościuszki 38 w Łodzi
był w swoim czasie zamieszanym w
rozmaite afery oszukańcze, których
tło jest następujące. Nie ustalono do
tychczas czy ź wiedzą lub bez po
wiadamiania o tym Candryka, zajęci
u niego pracownicy i zupełnie ob
cy ludzie, na podstawie zaświadczeń
otrzymywanych z firmy Candryk, ku
powali rozmaite towary na raty, nie
płacąc za nie oczywiście. W ten spo
sób poszkodowanych zostało kilka
firm łódzkich. Sam Candryk nie zo
stał skazany, albowiem nie można by
ło w całej pewności dowieść, czy
właściciel firmy wiedział o oszukań
czych machinacjach.

Obecnie’, wyszedł na jaw nowy
szczegół działalności „handlowej" Can
dryka. Stanął on przed sądem. Oka
zało się, że przyjmował do pracy lu-

święto ludowe
Cl w Poznaniu, Miechowa, Bialymsoku
Całe^Sle ieszcze napływają do nas z
sprawozdania o uroczydow ac^ zwlązanych ze Świętem LuWs, ’ t11. Niestety nie możemy ich
^WiaS 'tiCl1 W ca*°®c* ,u zamieścić. —
tie iJCza onc wymownie, że tegorocz
sZ|v cb°dy Święta Ludowego przeły *’aiśniielsze oczekiwania, ogarnę3 P°iskę, więcej niż milion chłotym s‘aneło w dniu tym pod „Zielo7 Sztandarem".
Ob0 ^AN, 9.6. w Bogdanowie, pow.
le
obchód odbył się przy udzla
iloix Osób. Zwracała uwagę wielka
’’’•odzieży.
tin obchód w Cerekwicy pow. Jaroiała „Zybyło 2500 osób. Pochód otwie
Jak 'nna banderia w liczbie 50 osób.
hyCj. Przewidywaliśmy — zakaz od^fOtj ollcbodu w Dominowie, pow.
^dnak
cofnięty. Powiadomienie
ho do zostało organizatorom tak póź''tan r9czone> że nie można było poWylniĆ ca,ei °kolicy. Tym też nale•feijty ''umączyć stosunkowo mniejszą
SzkóC|enClt'’ Mimo jednak takich prze8qq
odział w uroczystości wzięło
osob.
b<IWegC^^''/' 9-6’ Obchód Święta LusZtyn
Połączony z poświęceniem
dżiny arU
Lud. koła Kalina—Rę' z.8r°’”adził około 5000 chłopów,
iiczhi^ Poprzedzała banderia konna
N 6 6° osbb> otaczająca chłopski
Czoltl) a w°zle wśród zieleni umieszk,6rep n°r,,et Prezesa Stronnictwa na
*ahic/f’ Cześć zrywały się ciągle spun
>vkLokrmf’Za wozem maszero- I
^ion y116 czwórk! kobiet w strojach
a nich i poszczególne koła Str.

9.6. Tegoroczne Święsię na terenie wojew.
po raz pierwszy w
miejscowości. Ludóww Krypnie (pow.
1 °koło 1000 uczest., w So*et I9ąetl *(*r°dnol do 4000, grupa ko
^zVgr ’ dzieci 200, cyklistów 100.
^atki ^'Va*a orkiestra strzelcka. Su
rfów 4
w pochodzie 1500 sztan
w,0^er» Również grupa kobiet, dzieci
4. Zbój 'sł,,w. W Łomży około 1000,
^str°łęka) 500 uczcstnlielsku Podlaskim około 1009.

k1 1 Uli '
ra,<-s1;nT!bv,°
| .‘e8°
h ’’’art

tych zarobkach. Zmuszeni są więc
pracować coraz dłużej, aby tylko używić siebie i rodziny. Tracą zdrowie,
nic za to nie zyskując,
Nnajwyższy czas, aby inspekcja
pracy wejrzała w te stosunki i po
uczyła klcsowskich przedsiębiorców,
że kosztem zdrowia i życia pracow
ników — majątków zbijać nie wolno.

GNIEZNO 9.6. W dniu 5 maja od
była się w Gnieźnie uroczystość po
święcenia proporca koła Związku Mło
dzieży Pracującej „Jedność". Uroczy
stość rozpoczęła się mszą św.,w czasie
której ks. Zabłocki wygłosił piękne
przemówienie i wezwał młodzież pra
cującą do organizowania się w „Jed
ności".
Po nabożeństwie odbyło się zebra-

W Siemiatyczach do 3000. w Wałko
wy sku do 1000.
Wszędzie domagano się wykonania
uchwał kongresu krakowskiego.

dzi, pobierając od nich większe kau
cje, obiecując w zamian wysokie wy
nagrodzenie.
Między innymi przyjął do pracy ro
botnika Falę, ojca rodziny, składają
cej się z żony i czworga małych dzie
ci. Candryk pobrał od niego 1000 zł
kaucji, obiecując wysoką pensję i bez
płatne mieszkanie.
Fatala otrzymywał 10 złotych ty
godniowo, a o mieszkaniu nawet nie
było mowy, aby mógł je otrzymać

uie w kasynie cywilnym. W zebraniu
brało udział 200 osób, liczne delega
cje stowrazyszeń ze sztandarami z
Gniezna i okolicy. Przemówienia wy.
głosili pp. Spandowski z Poznania i
Feliks Antczak z Torunia. W prze
mówieniach powitalnych kilkudziesię
ciu przedstawicieli innych organizacji
składało kołu „Jedności" życzenia. —
Wśród nadesłanych telegramów znaj
dowały się również telegramy z ży
czeniami od Stronnictwa Ludowego.
Cały przebieg uroczystości był nie
zwykle podniosły.
Należy tutaj wspomnieć o dziwnym
stanowisku starostwa w Gnieźnie, któ
re zakazało pochodu i uroczystej aka
demii ZMP „Jedność".

bezpłatnie.
Przy zwolnieniu Fatali, Candryk nie
zwrócił mu kaucji, wobec czego spra
wa oparła się o sąd, który skazał nie
uczciwego pracodawcę na 2 lata wię
zienia. Candryk apelował. Obecnie od
biła się rozprawa apelacyjna, a po
nieważ okazało się, że kaucja została
w całości w międzyczasie zwrócona
Fatali, wobec tego kara została Candrykowi zmniejszona do 8 miesięcy
więzienia.

Wniosek o akademii i pochodzie zo
stał złożony w starostwie już 19-go
maja. Tymczasem w ub. piątek zażą.
dano ponowienia wniosku,, ponieważ
pierwszy-, zaginął. W sobotę, 4 bm.
kilkakrotnie odpowiadano zgłaszają
cym się po odpowiedź, że decyzja je
szcze nie zapadła Po godzinach urzę
dowania doręczono wreszcie pismo za
kazujące pochodu i publiczhej akade
mii, Odmowę uzasadniono tym, że
ZMP „Jedność" nie otrzymało jeszcze
zatwierdzenia znaków związkowych.
Wniosek o zatwierdzenie znaków
zarząd główny ZMP „Jedność" wniósł
w lipcu ubr. do min, spr. wewn.
Do tej chwili ministerstwo nie udzie
POZNAN, 9.6. Dnia 6 bm. odbyło się cuiącei „Jedność" wyszła od miejsco, liło żadnej odpowiedzi. Może i tam
w Chraplewie, pow. Nowy Tomyśl ze wej młodzieży.
1 ten wniosek zaginął?...
branie miejscowej młodzieży pod prze
wodnictwem p. Bochniaka. O zasa
dach i celach związku młodzieży pra
cującej „Jedność" mówił w referacie
p, Pacyński z Poznania. W dyskusji
nad referatem wszyscy zebrani nawo
Gdynia, dnia 7 czerwca. glugi Polskiej", pozostawiając jachty
ływali do założenia koła „Jedności.
W drugi dzień Zielonych Świąt wy na przystani AZM w Jastarni.
Jednomyślną uchwalą założono pla
szedł z Gdyni w morze jacht Związku
cówkę związku- Na czele zarządu sta
młodzieży chrześcijańskiej YMCA pod
nął p. Bochniak. Na członków wstąpi
dowództwem Tadesza Średniawstóeło, ok. 30 młodych ludzi. Zaznaczyć
go; udając się w rejs turystyczny po
KATOWICE. 9. 6: Zakończy! się
trzeba, że inicjatywa w. kierunku za
wybrzeżu. Na pokładzie znajdowało trwający od pięciu dni strajk okupa
łożenia, kola związku młodzieży, pra
się 5 Osób załogi.’ W momencie, kie cyjny na kopalni „Dąbrów ka Śląska"
dy jacht „YMCA" znalazł się na wy w Malej Dąbrówce, koto Szopienic.
Jak informują, komisja arbitrażowa
sokości Jastarni nagle zęrwal się hu ustaliła
wysokość jednorazowego od
raganowy wicher, połączony z desz szkodowania dla zwolnionego z pracy
czem, który trwał ok. pól godziny. W byłego przewodniczącego rady zakła
ciągu tych kilkunastu godzin załoga dowej Joachima Janusza.
Robotnicy zgodzili się na to i strajk
sie z Kurierem, ale w międzyczasie jachtu przeżyła dramatyczne chwile. zakończyli.
W podziemiach od pięciu
Banachowi wypłacono już pieniądze
Niespodziewany wicher zerwał ża dni znajdowało się 50 robotników, 9
w wysokości 1.160 zł, ti. tyle ile figu giel główny jachtu skręcił go i jacht zaś wskutek zasłabnięcia opuściło pod
rowało w tym czasie na koncie wy zdany na łaskę wichru pędził ku brze ziemia i wyjechało na powierzchnię.
dawnictwa.
gom Jastarni z nieprawdopodobną
Zanim zorientowano się w kradzieży wprost szybkością. W ostatniej nie
Do cichej osady Sośnicy, w pow.
miody przestępca zdążył już wydać mal chwili, dzięki przytomności umy lublinieckhn, przybyli nieproszeni
wszystkie pieniądze. Za 800 zł kupi! słu dowódcy jachtu, udało się załodze „goście" z Gniazdowa, pow. Zawier
cie, a mianowicie: Czesław i Szcze
przede wszytkim motocykl, a resztę jacht wyprowadzić na pełne morze i pan Słotowie, Antoni Waś, Leon Noprzehulał do spółki z bratem, w Gdy w ten sposób uniknąć niechybnego wara, oraz niejacy Huras i Wójcicki,
ni, Gdańsku i na wybrzeżu. Dowie strzaskania o brzeg. Tragicznym zma którzy po spożyciu większej ilości al
dziawszy się, że jest poszukiwany ganiom 5 młodych żeglarzy z nawąlni koholu wszczęli na wsi piekielną
awanturę.
przez policję, jakiś czas ukrywał się
Świadek niesłychanego zajścia, drocą morską przyglądały się z przera
lecz w końcu został przyłapany i osa
żeniem tłumy świątecznych wycieczko gomistrz Marian Walutek ze Sośnicy,
wystrzeli! do napastników z rewol
dzony wraz z bratem w areszcie.
wiczów, którzy schronili się w tym weru, raniąc Czesława Słotę w nogę,
W czasie rozprawy sądowej, obaj
czasie na przystani w Jastarni i byli a Antoniego Wasia w rękę. Po zli
bracia początkowo starali się kręcić,
świadkami awarii, która omal nie za kwidowaniu awantury sprawę skiero
ale w końcu przyznali się do winy. — kończyła się śmiercią 5-ciu osób.
wano do prokuratora celem ukarania
Sąd skazał Leona Banacha na 2 lata
awanturników.
W tym samym czasie w ostatniej
bezwzględnego więzienia, zaś jego
Plagą silnie rozwiniętego na Śląsku
młodszego brata za współudział w prawie chwili schronił się do portu w
jacht akademicki ruchu motorowego są biegające bez
przestępstwie na 8 miesięcy więzie Jastarni wielki
nadzoru dzieci, które nie tylko same
nia. Ze względu na dotychczasową „Krzysztof Arciszewski", który z tru padają ofiarą wypadków, ale także
dem
uszedł
przed
nawałnicą
morską,
niekaralność oraz młody wiek, temu
powodują katastrofy komunikacyjne.
ostatniemu sąd zawiesił wykonanie I idąc pod motorem. Załogi obu iach- Charakterystyczny taki -wypadek wy
'kary
...... —
‘ 4 lat.
1 tów powróciły do Gdyni statkiem „Że darzył się 7 bm. w Bykowie. Jadący
na -----przeciąg
z Pawłowa przez Bykowinę motocy
klem Paweł Fulczyk z Pawłowa, przy
wymijaniu furmanki Franciszka Po
kory z Bykowiny, potrącił kierowni
cą przelatującą przez ulicę 7-letnią
Hildegardę Bączkównę z Bykowiny.
Kierowca spostrzegł ją w ostatniej
Sąd grodzki w Łodzi rozpatrywał w inspektoracie pracy miat sig wyra chwili, wpadł na tor tramwajowy i
sprawę z oskarżenia kierownika związ zić, że Malolepszy go szantażuje. Po wywrócił się. Dziewczynka doznała
ku zawodowego włókniarzy Małolep nieważ minio usiłowań sądu pogodze lżejszych obrażeń nogi, również i ja
dący wraz z Fulczykiem posterunko
szego przeciw właścicielowi tkalni me nia stron do porozumienia nie doszło, wy policji odniósł obrażenia, nato
chanicznej przy ul. Pomorskiej 73, 8. rozprawę więc odroczono, a obie stro miast sam kierowca doznał ogólnych
Ciężkich okaleczeń, wobec czego mu
Kohlerowi. Kohler podczas rozprawy ny powołały nowych świadków.
siano go przewieźć do szpitala w No
wej Wsi.

Nowa p acówka ZMP „Jednośi"
Brawo młodzi z (hraplewa!

Cudem

uniknęli śmierci
Zimna krew dowódcy ocaliła życie 5 marynarzy

Kronika śląską

Zamiast motocykla

Przed sądem okręgowym w Gdyni
odpowiadali dWai młodociani defrau
danci, 18-letni Leon i 17-letni Adam,
bracia Banachowie, synowie st. przo
downika PP w Chojnicach.
Starszy z braci Leon Banach byl
gońcem w kilku firmach portowych w
Gdyni. Po pewnym czasie popełnił
kradzież 2.000 zł w f-mie „Melon", a
następnie w wędzarni „Temporyb"
sprzeniewierzył, przeszło 1.000 zł. Obie kwoty zostały mu odebrane pra
wie w całości, a Banach został wyda,
dalony z pracy. Ze względu na mło
dociany wiek, sąd wymierzył mu
wówczas karę 8-miesięcznego aresz
tu, z zawieszeniem.
Wrodzona żyłka złodziejska, nie da
wała mu spokoju. W lutym rb. Leon
Banach zapragnął mieć własny moto
cykl, na który nie miał pieniędzy. W
tym celu przybył do swego brata Ada
ma, zatrudnionego w wydawnictwie
„Kurier Bałtycki’ w Gdyni w charak
terze gońca, któremu zwierzył się ze
swych pragnień. Wkrótce obaj młodzi
bracia doszli do porozumienia. Pew
nego dnia Adam Banach wręczył bra
tu czek in blanco wyrwany z książe
czki czekowej KKO należącej do wyd.
„Kuriera Bałtyckiego". Czek zaopa
trzony był w pieczęcie wydawnictwa.
Jednocześnie młodszy Banach poinfor
mowat starszego brata o stanie kon
ta wydawnictwa w KKO m. Gdyni,
jak też o tym, kto zwykle podpisuje
czeki.
20 lutego do kasy KKO w Gdyni
zgłosił się Leon Banach z czekiem wy
pełnionym na 2.700 zł i zaopatrzonym
w podpisy dyrektorów, wyd. „Kurier
Bałtycki”. Ponieważ w międzyczasie
NOWY SĄCZ, 9.6. We wtorek nad
z konta podjętą została pewna kwo Nowym Sączem i okolicą przeszła
ta, suma wystawiona na czeku nie gwałtowna burza, połączona z ulewą
zgadzała się ze stanem konta. Wobec i gradem.
braku pokrveia. KKO skomunikowała [ Wiatr powywracał masę drzew, a

Sekretarz związku

sKarźy fabrykanta

Gwałtowna burza

Do policji w Załężu zwróciła się z
doniesieniem o oszustwo żona robot
nika Maria Żyłowa z Koszęcina (pow.
z kilkunastu domów pozrywał dachy. Lubliniec), która zawarta w kwietniu
Grad wybił i zniszczył na znacznych br. umowę z kupcem Ernestem B. z
Katowic o przyjęcie jej córki Heleny,
przestrzeniach zasiewy i sady.
W czasie burzy piorun zabił 2 kro do pracy za kaucją 200 zł. B. umowy
nie dotrzymał, bo córkę wyrzucił po
wy i poranił pasterza
kilku dniach, zaś kaucji nie zwróci!

nad Nowym Sączem
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ukazuje sie
co czwartek

KI N EMA
DODATEK TYGODNIOWY NOWEI RZECZPOSPOLITE!

ukazuje sie
co czwartek

Cenzura na cenzurowanym

Zza kulis polityki Centralnego Biura filmowego
w ciągu czterech tygodni, poczęły się
w prasie fachowej ukazywać ogło
szenia zapowiadające mnóstwo fil
mów o tematach rosyjskich.. Sprowa
dzono już starszej produkcji film ame
rykański z Anną Sten „Woman Alo
ne" (Samotna kobieta), nową wersję
nieśmiertelnego Rasputina — „Demon
Rosji", szykuje się „Katia" z udziałem
Danielle Darrieux, „Księżna Tarakanowa", „Gracz w szachy", „Białe no
ce" (Nuits de Feu), „Tatiana" wg
Puszkina. Run na filmowaną Rosję
spowodował natychmiastowy wzrost
cen za filmy te za granicą. Płacono
najbardziej słone ceny w Paryżu, by
tylko zdobyć na Polskę, temat ro
syjski.
I oto znów wielka niespodzianka.
Wbrew wszelkim przypuszczeniom
Centralne Biuro Filmowe kwestio
nuje pierwszy film z tej serii — „Wo
man Alone".
Stąd wniosek logiczny, że inne fil
my o tematach rosyjskich spotka ten
sam los. Dlaczegóż więc na ekrany
polskie Centralne Biuro Filmowe pu
ściło „Port Artura"? Czyżby tylko
dlatego, że film ten był „made in Ger
many"? Odsłaniać kulisy polityki ta
kiej instytucji jaką jest cenzura, by
łoby niebezpieczne. Dziwny też wydaje się nam fakt, jaki ostatnio miał
miejsce z trzema filmami niemieckimi.
Jak wiemy na terenie Polski egzy
stują dwie ekspozytury filmowej pro
dukcji niemieckiej. Są nimi: oddział
niemieckiego Tobisu pn. „Polski To
Aż oto mamy do zanotowania kilka bis" i „Warszawska Spółka Kinema
ostatnich „pociągnięć" Centralnego tograficzna", reprezentująca interesy
Biura Filmowego, które wywołały w
polskim świecie filmowym prawdzi
wą konsternację i całkowity prze
wrót w dotychczasowych pojęciach o
Pamiętny bohater f. „Całe miasto
tym co wolno, a co „surowo zabro mówi o tym" i szeregu innych obra
zów,Edward G. Robinson podpisał
nione".
kontrakt z Dawidem O. Selznickiern.
I tak zezwoliło Centralne Biuro Fil Robinson wystąpi w f. „Lord Chicago"
mowe przed kilkoma miesiącami na
publiczne wyświetlanie na terenie ca
łej Polski niemieckiego filmu „Port
w życiu prywatnym
Artura", apoteozującego bohaterstwo
rosyjskich oficerów. Film ten wyświe
Korespondent hollywoodzki pary
tlany jest bez przeszkód zarówno na skiego tygodnika filmowego „Pour
Pomorzu, Śląsku i Poznańskim, jak Vous“, chcąc dowiedzieć się czegoś
1... na całych kresach wschodnich. o życiu prywatnym Grety Garbo, a
Nieomal jednocześnie ukazał się na znając jej wrodzoną niechęć do dzien
ekranach Polski drugi z kolei film, co nikarzy, przeprowadził wywiad z...
prawda angielski, obrazujący jednak szoferem „boskiej Grety" — murzy
rewolucję rosyjska pt, „Hrabina Wła nem Jamesem Rodgersem.
dinow". Wkrótce po tym przepuszczo
Szofer poinformował dziennikarza,
ny został przez cenzurę trzeci film że w domu Grety, poza nią przeby
również pochodzenia
angielskiego wają tylko on — szofer i kucharz
osnuty na tle wojskowym-rosyjskim, w jednej osobie, pokojówka Etta Hart
Pt „Kurier Carski" Film ten zupełnie — Niemka z pochodzenia oraz ulu
wyraźnie apoteozował oficera rosyj biony pies Grety — Mick.
skiego.
Większą część dnia „biały płomień
Fakty powyższe wywołały wśród Szwecji" spędza na czytaniu. Szofer
ogółu naszych importerów filmowych kategorycznie dementuje pogłoski o
zrozumiałe przeświadczenie, że już tym, że ostatnimi czasy aktorka za
wolno sprowadzać filmy tej kate padła na zdrowiu. Jest to li tylko wy
gorii do Polski.
mówka często stosowana przez gwia
W błyskawicznym tempie, niemal zdę.
Najczęstszym gościem Grety — po
za Stokowskim była jej przyjaciółka
Sally Wertel.
Skandynawka z pochodzenia Garbo
lubi jednak bardzo ciepły klimat
Właścicielowi kina w Łodzi.
O filmie „Ojciec chce odejść" Kalifornii, przepada za słońcem i czę
nie możemy, niestety, w chwili sto przebywa na plaży w towarzy
obecnej nic konkretnego zako stwie nieodłącznej Etty Hart. Czarno
munikować. Szumna reklama skóry szofer zanosi jej na plażę
filmu tego w pismach facho codzienną korespondencję, którą gwia
wych od dłuższego czasu wy zda przegląda wygrzewając się na
mownie umilkła. Kiedy produ słońcu.
cent przystąpi do realizacji fil Greta chętnie czytuje pisma, zaró
mu nie wiemy. We wszystkich wno amerykańskie, jak europejskie, i
atelier bliższe terminy zajęte chociaż nie znosi dziennikarzy, to je
są na inne filmy. W sprawie dnak pilnie przegląda wszystko, co ci
wpłaconej
zaliczki radzimy wypisują o jej osobie, przy czym rze
zwrócić się do Związku produ czy ciekawsze wycina i przechowuje
w bibliotece.
centów.

Drogą zakazów i przymusowych
operacji filmów bronimy naszych
granic przed zalewem taśmy celu
loidowej sowieckiego pochodzenia,
gdzie pod kunsztowną pokrywką
sztuki przemycone są stale hasła mię
dzynarodówki.
Nie możemy bo
wiem sobie pozwolić na wyższy sto
pień obiektywizmu w stosunku do
tych spraw jak to czyni np. zagrani
ca. Zdajemy sobie z tego doskonale
sprawę.
Od pewnego jednak czasu filmom
importowanym do Polski towarzyszą
przedziwne zjawiska, które przeczą
sensowi, logice, prostocie i... co naj
ciekawsze, obranej przez Centralne
Biuro Filmowe linii polityki.
Oddawna już na ekrany polskie nie
dopuszcza się zupełnie filmów pocho
dzenia sowieckiego, a wszystkie fil
my jakiejkolwiek produkcji zagranicz
nej obrazujące życie, obyczaje aż do ko
stiumów włącznie carskiej Rosji za
braniano są na terenie województw
kresowych.
Jak dotychczas była to zasada, z
którą polski przemysłowiec filmowy
niusiał się liczyć przy wyborze fil
mów sprowadzanych do kraju z za
granicy. Dwukrotnie też zdarzyło się,
że filmy niemieckie, na ogół bardzo
przychylnie traktowane przez nasze
czynniki urzędowe, nie otrzymały po
zwolenia na wyświetlanie w woje
wództwach pomorskim, poznańskim
i śląskim ze względu na zawarte w
nich niepożądane tendencje.

Lord Ch cago

Greta Garbo

Skrzynka pocztowa

„Ufy". „Polskiemu Tobisowi" cenzu
ra zezwoliła na wyświetlanie w Pol
sce oprócz wyżej wspomnianego „Por
tu Artura" i „Warszawskiej Cytadeli"
(Tamten pg Zapolskiej), w uwłacza
jący sposób przedstawiającego studen
tów polskich, paradujących w ruba
chach rosyjskich i białoruskich, oraz
wybitnie tendencyjnego „Alarmu w
Pekinie", podczas gdy przedstawio
ny przez „Warszawską" film „Złama
ne skrzydła" w niczym szczególnie
nie wyrónżiający się treścią, zakaza
ła na tereny Śląska, Pomorza i Po
znańskiego. I jak tutaj się zoriento
wać co wolno a co wzbronione?
Filmy niemieckie bojkotowane u
nas przez część społeczeństwa, cieszą
się na ogół dość wielkim uznaniem
w cenzurze. Dowodzą tego chociażby
fakty powyżej przytoczone, dowo
dzą tego również wielkie listy pro
dukcji niemieckiej, zapowiadanej już
dziś w prasie fachowej.
Aczkolwiek cenzura filmowa należy
do rzędu tych instytucji, które, mają
bezpośredni kontakt ze sztuką, „dzie
dziną z natury rzeczy nie nadającą się
do ujmowania w karby przepisów, pa
ragrafów i rozporządzeń", jak słusznie
pisał jeden z moich kolegów po pió
rze, to jednak winna ona pamiętać o
istnieniu czynnika precedensu w
polityce uprawianej przez jej kiero-

wników. To pojęcie precedensu z ta
ką wytrwałością stosowane od kilku
lat do filmów sowieckich winno rów
nomiernie oddziaływać i na inne pro
dukcie. Faworyzowanie produkcji nie
mieckiej musi budzić jedynie obawy
i wywoływać zgrzyty wśród społe
czeństwa.
Przepuszczanie jednego filmu o te
macie rosyjskim, zabranianie znów in
nego dezorganizuje całkowicie na
szych importerów, wprowadza na fil
mowy rynek polski chaos i niepożą
dane krytyki zarządzeń Centralnego
Biura Filmowego. W imię dobrze zro
zumianego interesu publicznego, Cen
tralne Biuro Filmowe winno skrysta
lizować swą „linię repertuarową". Ta
sama cenzura, która często patrzy
przez palce na ukrytą misternie pro
pagandę haseł totalizmu w filmie nie
mieckim, musi skonkretyzować swoi
stosunek do filmów o tematach rosyj
skich.
A czas po temu najwyższy.
FACHOWIEC

Garry Cooper, wysoki chłopiec z J*,
tanny jest dziś najpopularnie.isz-je,
aktorem filmowym. Najbliższym -e
go filmem jaki ukaże się w P®1
będą „Przcody Marco Polo

Bernard Sluw i Shrey Tsm;Ie
Dużo się mówi w Londynie o no
wym wybryku „wielkiego kpiarza" —
Shawa, który zaproponował Shirleyce
odegranie roli Kleopatry w nowym
filmie pg. Shawa „Cezar i Kleopatra".

;___ reży5^
Ku ogólnemu zdziwieniu.
mający realizować ten film bs'na!
-1
jwai ziidKuim
mniej nie oponował
znakomitemu j
maturgowi i wysłał do Hollywood
powiednią depeszę z poważną P1^
zycją, by młodociana ulubienica ° •'
la rolę Kleopatry.

Czyżby prawda?
W ostatnim numerze „Filmowanej [ ność walczenia o nagrodę stolicy filMuzy" ukazał się koleiny reportaż z mu i postaram się ją otrzymać".
Hollywoodu stałego korespondenta te
Ciekawi jesteśmy, jak ustosunkuje
go pisma w Ameryce. Korespondent
się do tego wysoce nieobywatelskierozmawiał jakoby ze znaną aktorką
go postępku prasa francuska, do nie
francuską Danielle Darrieux, która
dawna z takim szczerym entuzja
miała oświadczyć: Jestem jak we
zmem lansująca Darrieux? Gdyby nie
śnie. Pozowałam do setek tysięcy
fotografia Darrieux, zamieszczona ozdjęć w najróżniejszych charaktery
zacjach, aby podkreślić co jest we bok i przedstawiająca tę aktorkę w
towarzystwie wyżej wspomnianego
mnie najlepszego.
dziennikarza — autentyczność wywia
Zdaje mi się przy tym, że HOLLY
du można byłoby zakwestionować. A
WOOD POTRAFI TWORZYĆ LEP
może?... Czekamy na wyjaśnienie w
SZE FILMY NIŻ FRANCJA. Czuję się tej sprawie.
też jak bokser, któremu dano moź-

+ Podczas pobytu w Rzymie Hitler
podarował Mussoliniemu film Olimpii,
ski wykonany przez Leni Riefenstahl.
-J- Do Paryża przybył dyrektor no
wojorskiej filmoteki, który szuka kopii
jednego z pierwszych obrazów Maxa
Lindera.
+ Jackie Coogan ukaże się obok
Deanny Durbin w filmie pt. „W pew
nym wieku".
4- Reżyserzy sowieccy Pudowkin
i Doller przygotowują wielki film hi
storyczny — „Minin i Pożarskij".
4- Jedna z angielskich placówek fil
mowych nakręci cykl obrazów, któ
rych treścią będą przygody detekty
wa Nick‘a Cartera.
4- Dwaj znani pisarze rosyjscy
Aldanow i Bunin, laureat nagrody No
bla, piszą scenariusz filmu o Tołstoju,
który ma być nakręcony w Paryżu.
4- Drugim wielkim filmem Walta
Disney‘a będzie przeróbka bajki Grim
ma „Dzielny Krawczyk". W roli tytu
łowej wystąpi... Mickey Mouse.

Sprostowanie
Poczuwamy się do obowiązku spro
stowania podanej przez nas w. po
przedniej „Kinemie" wiadomości, do
tyczącej realizowanego obecnie przez
PAT‘a filmu o Solskim. Film ten po
siadać będzie długi metraż, przysto
sowany do ram dwugodzinnego pro
gramu kinowego.

W Natolinie pod Warszawą Michał
Waszyński nakręca plenery do swego
najnowszego filmu „Gehenna" wg.
Minszkówny. W filmie wystąpią m.
in. Samborski, Wysocka, Zacharkiewicz. Ostatnio kręcone były sceny
pościgu.

Wiademośti na uefto

0^
Ostatnimi czasy obserwujemy
rynku polskim ogromny wzrost imP^
tu filmów francuskich. Przy tej ok3^
niczym grzyby po deszczu rodzą
coraz to nowe biura filmowe, któO
kapitał zakładowy częstokroć nie Pr
kracza... kilkuset złotych.
i rto
Toteż nic dziwnego, iż pewnej
wej placówce, która jest właśni®
stadium powstawania, czynion® «
duże trudności w wydaniu konC®5
Placówki bowiem tego rodzaju *
rządzają więcej szkody niż P°ż>
podrywając zaufanie właścicieli k*
teatrów do biur filmowych.
Podobnie jak swego czasu o Pra(at
sfilmowania „Halki", rozgorzała o*
nio walka między dwoma Proł’,lC..|1.
tami o jeden z tematów żydowski
Do walki stanęły dwa biura — ’• .
niks" i „Libkow-Film". Zwycięży jj
Libkow uzyskując na terenie k°m
konwencyjnej zezwolenie orygiu3 .
większością głosów: pięciu człon*
komisji wstrzymało się od głosu*
den wyraził sprzeciw, dwóch gło^
ło „za". Pyrrhusowe zwycięstwo-

Ukazał się ostatnio nowy numer biu
letynu prasowego „Agence d‘information Cinegraphique" w wydaniu pol
skim. Inicjatywie tej warto przyklasnąć. Biuletyn, jak wiemy, drobiot k(,!'
zgowo informuje prasę jak również
Jeszcze jeden monopol filmowy
branżę filmową o produkcji francus- czy swój niesławny żywot. Oto > .
kiej.
cze w bieżącym miesiącu uruchom1
zostaje nowe atelier filmowe
-jl
nia", które, acz ustępujące rozmiń
„Falandze" i „Sfinksowi", stwórz*^
dnak na rynku zdrową i pożądana
kurencję. Niewątpliwie spowoduj® j
obniżkę niesłychanie wygórowa®-^
Aktorom niemieckim nie wolno wy
stępować w filmach produkcji zagra cen wynajmu zarówno w „Falan
nicznej bez zezwolenia osobistego pre jak i „Sfinksie".
zydenta Izby Filmowej dra LehniAtelier „Polonia" rozporządź3
cha. Jak dowiadujemy się na tym tle dzie najnowszą aparaturą sYs
miało miejsce kilka niezwykle ostrych
zatargów między poszczególnymi Klangfilm.
aktorami niemieckimi, którzy mieli
już podpisane umowy z zagranicą.
Podobno jeden z popularnych
Ciekawie na tym tle przedstawia się cicieli dwóch zeroekranów s “’ajpKl
sprawa Marleny Dietrich, która swe
go czasu kategorycznie odmówiła nych a zarazem właściciel kn* ,e
przyjazdu do Niemiec. Aktorka stała branżowej zwija w najbliższym ®
sie tematem bardzo ostrych wystą chorągiewkę i wyjeżdża na sta
pień prasy niemieckiej z Licht Bild Stanów Zjednoczonych. Kto Prze
Buhne na czele, która zarzuca Marle
nie brak poczucia... obywatelskiego. jego kina?

Marlena w niełasce

StT. 9

„RH WA' P 7 P r 7P O 5P O TJ TV'
EnTCI E
rUlELC

ęMffB 1

KLUBOWE TAPCZANY r Il/Enuil/ Mokotowska 64
Najnowsze modele
«A» E Kił I
F r n n
(018))

WfcMB

I ŚfTSL w fi ŚJ

gotowe mcsKie

ODIUE1 I
<1. WSPÓLNA 14,

Program dzisiejszy
... Nordstrom (-4 kg.), 4 1. og. F.
Szaniawskiego. 54 kg. ż. Balcerzak.
... Dar (4-/2 kg.), 5 1. og. W. hr.
Piniń i E. Kown., 59'/a kg; ż. Nowak.
... Pommery (—). 4 1. og. K. i S. En
derów, 59 kg. ż. Gulyas.
... Liktor (—5 kg.). 4 1. og. K. Wo
dzińskiego, 53 kg. ż. Jagodziński.
Korzystne wagi otrzymały: Centyfolia, która ostatnio dobrze przeszła;
Nordstrom, który o mało co .nie zwy (
ciężył. Wolny wyścig odpowiedni był
by dla Pommery. Dobre szanse ma
też Dar. Źle przeszedł ostatnio Liktor,

GONITWA 6. Nagroda 1600 zł. Dy
stans 1600 mtr.
... Rio Rita, 3 1. kl. K. i S. Enderów,
56 kg. ż. Gulyas.
... Ewa, 3 1. kl. K. Wodzińskiego, ść
kg ż. Jagodziński.
... Isolda III, 3 1. kl. .1. Tymowskie
go, 56 kg. NN.
... Hagar, 3 1. kl. A. Budnego, 56 kg.
ż. Pule.
... Gontyna, 3 1. kl. M. Bronikow
skiej, 55 kg. j. Balcer.
... Adua (—3 kg.). 3 1. kl. W. Bo
bińskiego i J. Turno. 53 kg. NN. _
... Rebeka, 3 1. kl. A. Kasprzyckiej,
55 kg. j. Górecki.
Największe szanse zdaie sic mieć
Rio Rita, poważną jej konkurentką
jest Ewa. Niespodziankę zrobić może
Isolda III. Reszta klaczy do tego cza
su biegała słabo.

GONITWA 7. Handicap Katowic.
Nagroda 5000 zł. Dystans 1600 mtr.
... Capri (+l’/2 kg.), 3 1. kl. H. Bro
szkiewieża, 57'0 kg. NN.
... Ovlette Cherie (—4)6 kg.). 3 1.
kl. S. Szwarcsztaina. 54'/2 kg. NN.
... Gedymin (—1 kg.), 3 1. og. K.
Wodzińskiego, 57 kg. ż. Jagodziński.
.... Estrada (4-'/2). 3 1. kl. W. Bobiń. i J. Turno, 56’/2 kg. ż. Gulyas.
... Wamba (—2'/i kg.), 3 1. kl. Fr.
Wężyka, 53’/2 kg. NN.
.W ciekawej tej rozgrywce zdają
się być dobrze wyrównane szanse
wagą. Pierwszeństwo dajemy Capri
przed Oviette Cherie. Ge.dyminem i
Etradą, Wamba wyda je się.najsłab
szą.
GONITWA 8. Sprzedażna. Nagroda
1500 zł. Dystans 1600 mtr
... Favoritas (—3 kg.', 6
og. H.
bar. Maltzana, 55 kg. NN
...Lawina (4-2), 5 1. .ki. M. Stokow
skiej. 58 kg. ź. Jagodziński
... Night Breeze (—3 kg), 4 i. kl.
Brzozowskiej, 53 kg. NN.
... Perzeus (—). 4 1. og. st. Micha
łowo. 58 kg. j. Gibek.
... Pierwszy Konsul (—3 kg.), 4 1.
og. J. Petrycha, 55 kg. j. Balcer.
... Flamand (—). pin. og. .1. Cichow
skiego. 58 kg. ż. Jednaszewski.
... Kiria (—2 kg.). 4 1. kl. K. Gajew
skiego. 54 kg. j. Lewandowski.
... Sirdaropol (4-2 kg.), 4 1. og. T.

w

-ś •

Grabowskiej, 60 kg. ż. Lipowicz.
... Sessi (—2 kg.), 4 1. kl. S. Seweryna, 54 kg. NN.
... Life Guard (—). 4 1. og. st. Jor
dan, 58 kg. ż. Klamar.
... Azrael (—). 4 1. og. T. Grabow
skiej. 58 kg. ż. Lipowicz.
... Momus II (—3 kg.), pin. og. M.
Wąsowskiego, 55 kg. NN.
... Paiva (—2 kg.). 4 I. kl. I. Nauruza, 54 kg. ż. Kusznieruk.
... Dora S., (—3 kg.), 4 1. kl. W. hr.
Smorczewskiego, 53 kg. NN.
... Anteusz (—3 kg.), 6 1. og. T. Ba
dowskiego, 55 kg. NN.
Dobrze przeprowadzony Favoritas
może pokonać Lawinę, Night Breeze
i Perzeusa. Źle przeszedł dwukrotnie
Pierwszy Konsul. Dobre szanse mają
Sirdaropol i Azrael. Reszta stawki wy
daje się słabszą, ale. _w takim komple
cie możliwa jest każda niespodzian
ka.
GONITWA 9. Nagroda 1400 zł. Dy
stans 2100 mtr.
... Katorżnik, 3 1. og. T. Grabow
skiej. 58 kg. j. Kobitowicz.
... Lolita, 3 1. kl. M. Bersona, 56 kg.
ż. Stasiak.
... Addis Abeba, 3 1. kl. E. J. Bu
kowscy, 55 kg. i- Kleban.
... Doża, 3 1. og. st. Podkowa, 57
kg. j. Gulyas.
... Okey, 3 L og. J. Boryckiego, 58
kg. ż. Jagodziński.
Katorżnik . tak dobrze przeszedł
ostatnio, że i w tej stawce powinien
zwyciężyć. Niebezpiecznymi są Loli
ta i Addis Abeba. Źle biegały ostat
nio Doża i Okey, który drugą nagro
dą wychodzi z grupy.
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JEŚLI

chcesz mleć piękne i zdro
we zęby czyfć tylko szczotkę znanę z dobroci

■>** ZIELIŃSKIEGO
Fabryki d.B.KOZAKOW i Syn
(05)' '

......... -................

..........................
.......... —...........

WARSZAWA.

OKÓLNIK 5a.

tel.

1W».4«I

Elita zawodników na starce

Reprezenlaija Polski ustalona
Zarząd PZLA ustalił dziś następują
cy skład reprezentacji Polski na
mecz z Francją w Warszawie w dn.
18 i 19 bm.
100 ni. — Zasłona i Trojanowski.
200 m — Zasłona i Dunecki.
400 m — Gąssowski i Śliwak.
800 ni — Kucharski i Gąssowski.
1500 m — Staniszewski i Soldan (re
zerwa Kucharski, Kusociriski).

PŁUCA i SERCE

5000 m — Noji i Wirkus (rezerwa
Kusociński).
10 klin, — Noji, Marynowski.
110 plotki — Szmidt i Niemiec.
400 płotki — Maszewski i Drozdow
ski.
4x100 — Danowski, Zasłona, Dunce
ki, Trojanowski.
4x400 — Gąssowski, Biniakowski,
Śliwak, Kucharski.
Skok w dal — M. Hoffman i K.
Hoffman.
Skok w zwyż — K. Hoffman i Gie
rutto.
Tyczka — Sznajder i Morończyk.
Trójskok — M. Hoffman i Luckhaus.
Kula — Gierutto i Praski.
Dysk — Gierutto i Fiedoruk.
Oszczep — Gburczyk i MikruL
Rzut miotem — Węglarczyk i Ko
cot.
3 kim. z przeszkodami — Soldan I
Kramek.

RZADKI TOWAR

....

Pierwszy Konsul

Favoritas
Katorżnik
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupno i sprzedaż

- ODBIORNIKI, Philips, Kos
mos. Telefunken. Echo i inne bez
RADIO
zaliczki od 10 zł miesięcznie. Chłodna

42 — 13. Pańska 40 — 22. — Dzwonić:
(59)
upno - Sprzedaż starej garde- 5 70-17
roby męskiej I damskiej, za
owery Kamińskiego. Zawadzkiego.
miana na wykwintne materiały blelOrmonde o częściach angielskich.
'skle. Kupujemy kwity lombardowe i
futra. Jerozolimska 27, podwórze — Ceny niskie. Dogodne spłaty. Na żą
sklep 73. Tel. 7.23-75.
(82) danie cenniki bezpłatnie. Radio SONOR Marszałkowska 116 róg Złotej
(wejście od Złotej).
(88)
AA T apczany nowoczesne, fotele
"z. I — łóżka, kanapy.siatkowe. (M/YTWORNIA tapicersko • stolarska
Otomany. Kredyt. Wytwórtiia chrześ W Z. GILEWSKI, nl. Senatorska 26.
cijańska. Chłodna 19.
(158) Poleca meble stolarsko • tapicerskie
własnego wyrobu, gotowe i na zamó
(65)
A TAPCZANY, otomany, fote- wienia Tel. 2.63-06.
»
I łe. łóżka, kozetka 10 mieś
Chmielna 44.
(76)

1ń

A

A T T apczany nowoczesne, fotele,
1 łóżka, kozetki, materace. Kre
dyt Wspólna 23. Tel. 9.23-91. (143)

A") MCpi p chcesz mieć solidne,
Hz IiIlDLl
zamów je przed wy
jazdem na letnisko w chrześcijańskiej
wytwórni. Polecamy gwarantowane
gotowe sypialnie, stołowe, gabinety,
sztuki pojedyńcze po niskich cenach.
Grzybowska 38. telefon 6.82-01. (159)

Różne

firma zamienia zu. W żytą męską garderobe na ma
AIA/EGIERSKA
teriały bielskie. Tel. 509-29.
(84)

ll/A I n-Tao okultystka. Określanie
■Vz I karmy (przeszłość, teraźniej
szość, przyszłość). Porady życiowe.
Jasnowidzenie w lustrze magicznym.
Wspólna 12—18.______________ (189)

Zdun przyjmuje wszelkie roboty
zduńskie. — Tel. 10-38-47. KrypMASZYNY SINGER A od 3 zł tygod- ska 24._______________________ (179)
’• niowo. Chłodna 42 — 13. Pańska
1ń — ?2. Dzwonić- 6.79-17.
(58) Biuro przepisywania na maszynach
podań, próśb, kosztorysów oraz
ASZYNY do szycia „Kasprzyckie wszelkich rękopisów we wszystkich
go"* znane ze swej dobroci od lat językach. Korespondencja. Powiela
58. Gotówką — Ratami — Tanio — nie. Tłumaczenia. Tel. 221-72. War
(skład fabryczny). Warszawa, Mar szawa, Marszałkowska 116, róg Złotej
(193)
szałkowska 158, róg Królewskiej, (47) 1 piętro^m. 14.
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Królowa

2

wytworni

— U nas rezczywńście niczego nie
można dostać! —- zrzędzi jeden z
u e C *■ ** ‘ C n
przyjaciół. — Chodziłem wczoraj po
trzydziestu sklepach, i nie dali mi,
ELEKTORALNA
czego chcialem.
przy Chłodnej
Choroby WENERYCZNE. Skórne. Mo
— Czegóż ty chcialeś? — pyta dru
WENERYCZNE. PŁCIOWE i SKÓRNE
czopłciowe, Światłolecznictwo
gi
przyjaciel.
Krótkie
lale
od
godz.
9
r.
do
9
wlecz.
Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele ______
(tMS)
— Kredytu!
wieta do godz. 1-eJ pc poL (0061

Rybitwa

Bryza

własne

(02?^

^owy Świat 45 tel. 69-06, warsztat Leszno 101 m 5
(ni o)

aL Marsz. Focha 3. tel. 3.00-22. Rent
PORODY — OPERACJE
gen. Odma sztuczna. Porada wraz z
Nowogrodzka 20, teł. 9-90-44
irześwietleniem. Czynna od 12—8 w
czynny całą dobę.
(0014)
Wezwania na miasto
(007)

La Veine

Atak

we

St. WYCZÓŁKOWSKI

ZURAKOWSKI

....

2

IKbIvLbb

Przychodnia kpecialna dla chorych os
med.
PŁUCA i SERCE
WENERYCZNE, skórne, płciowe. —
Kobiety przyjtmiie lekarka Dr. A. SENATORSKA 28'30. Rentgen. Odma
RATAJ CHMIELNA 25. 8 r. — 8 w. sztuczna. Elektrokardiograf. Porada
Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTRO- wraz z prześwietleniem. Wezwania
—
TEL 5.93-4’
*um)
ŚWIATLOLECZN1CZY. Diaterma krótkie fale, d’ARSONVAL 1 im
.
________ inoia)
Przychodnia Specjalna dla chorych na

/IccumuBuhv dma
Na miejsca
płatne
(Francuski)

Q

LEKARSKIE

Zwyczajny: La Veine (2), Canznna (3), Atak (4), Capri (7).
Francuski: La Veine (2), Royal Fox (3), Ewa (6), Favoritas (8).
* 0,»>twa

TEL. 9.00-47 (firma chrieGilaftska‘

HB najtaniej można nabyć

puszczalni zwycięzcy
_

Alfred LEIBRANDT

CzvtelniVom „Nhwei Rzeczpospolite’’” snec’alnv -Ahi

podaiemy w kolejności przewidywanych przez nas szans
‘yGn^,JWA *• Nagroda 2500 zł. Płoans 3200 mir.
67 k? a 8?’
'• ki- J- Bukowskiego,
... F Ran'ewicz.
69
nnS’ p'n- °S- S. Zahorskiego,
67 iJ^ba-S I- kl. S. Szwarcsztajna,
... T ’• DvHk69 T- ęczyn. 5 1. og. M. Jackowskiej,
,KfPh- Chrzan.
ig. ’h, nS’ 4 I- °S J- Boryckiego, 66
Taie-’ 1'udzkiNa j
Powinna łatwo zwyciężyć.
^sdras •'pim'e’sce dobre szanse mają
dohr^ 1 E,ba- która jeszcze nie jest
GnL"askakana.
stans
2- Nagroda 1600 zł. Dy. . 1600 mtr.
r°Wsk? *e'ne- 3 1- kl. A. hr. Rostwo-. te- 56 kK- ź- Balcerzak.
?o. sr, , dwa. 3 1. kl. J. Cichowskie• k ■?' z- Jodnaszewski.
PenhZ;6lowa- 3 I. kl. L. .1. bar. Kro• .. nRav 55 kg i. Rutkowski.
5fi ćp. ,.l'"3 1. ki. L. Bukowieckiego,
z- Gili.
k?. eh
3 '• ki- J. Szulginowej, 53
. cp- Molenda.
§6 kpe"Sx?k. 3*1. kl. L. Dydyńskicgo,
Dob 2' No"ak.
bić p
iechana La Veine może po
lo\va i i p ?• Dobre szanse mają Kró
z RruPy JoT' ^ruga naSr°do wychodzi
slan?9,J}V A 3- Nagroda 1800 zł. Dy55 -100 mtr.
Ro, kfiai!,zo,,a' 4 '• kl. L. Bukowieckie
. 52.kR. ż. Gin.
Gra'boJskk?WL(T2 W’- 4
°S- T’
...
.ei 56 kfc. z. Lipowicz.
skiei Coa, B°x. 4 I. og. A. Wróblew.. if8 kg. ż. Pule.
i. P,tr.ysz. 4 1. og. st. Lubicz, 58 kg.
.
aMernak.
ba>r. Ma:?ritas (-2 kg-)- 6 1- og. ,H.
... R n 'Zana, 56 kg. j. Rutkowski.
So, Sf,a5°nia> 4 1. kl. K. WodzińskieRówKe- z- Jagodziński.
Oa, t. "Przędne szanse mają CanzoOym Jdaropo] i Royal Fox. W wot,rtysz n C1Ku moze ro'e odegra i
t'aronó] rURą nagr°do traci grupę Sir
s‘an?N.,JWA 4- Nagroda 2000 zł. Dy„ s.'600 .mtr.
5§ Ly . (—3 kg.). 4 1. og. st. Lubicz,
- Łit Pasternaki. Gil, ’ 5 *' °e' 1“ Bukowieckiego,
56 KBryza, 5 i kl. K Wodzińskiego,
.. ń z- Jagodziński.
56 u pSuza. 5 1. kl. Z. Hoffmanowej,
, z- Pule.
Difiśki"so,a <—3 kg.). 6 1. kl. Z. KarJechj' ®" kg. j. Kobitowicz.
"ie-n n„iny na zwycięstwo Atak powi
dziankr,k°na^ Bryzę i Luka. Niespotiagrr*p zrobić może Raguza. Drugą
Gonitw? erupp Ingolą.
8*ł«s
5- Nagroda 2000 zł. Dyit>no mtr.
F>0dkm,nfvfnKa f—- kg.), 4 1. kl. st.
Va. 54 kg. j. Gulyas.

eczntowsx.e

w wielkim wyborze poleca

Ww
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Potworna zemsta
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Co może obłąkańcza nienawiść

Oyu/cv ś tak
Czy znacie przemiły naród Botokudów. Ludzkie filets po angiel
sku z móżdżkami niemowląt.
Świetna kuchnia. Szampan koko
sowy słynny z dobroci, ale tyIko
„moutonvert“.
W stolicy tego słynnego państwa na wyspach, „Nya-ta-roka“,
wiecie już gdzie, siódma wyspa na
lewo od strony Australii, jest wiele
i to znakomitych knajp, a szcze
gólnym wzięciem cieszą się knaj
py nocne.
Gdy tylko z najwyższej palmy
na wybrzeżu odezwie się dwana
ście uderzeń pałką w łeb, po gu
stownie oświetlonych księżycem,
ulicach miasta zaczynają się włó
czyć wydłużone, a cicho stąpające
cienie. Albowiem wódka pod noc
smakuje znakomicie, ale ostroż
ność w chodzeniu, zważywszy
gwałtowność botokudzkich małżo
nek, jest co najmniej wskazana.
Zresztą posiedzenia nocne są tam
tak samo dobrym wykrętem, jak
u nas.
Poza znakomitą kuchnią, knaj
py w Nya-ta-roka odznaczają się
niezwykłym wprost doborem różnokolorowych tancerek. Ich zwin
ne pląsy i łatwe obyczaje są nie
lada przynętą dla zasłużonych mężów plemienia.
Pewnej księżycowej, a gorącej
nocy zjawił się w najbardziej re
nomowanym lokalu stolicy, „Pod
ósmą palmą“ zażywny, starszy
pan. Zażądał parterowego gabine
tu ,trzech tancerek i „mnóstwo za
bardzo "' szampana.
Zabawa trwała długo i ułożyła
się znakomicie. Wreszcie starszy
pan, najwidoczniej już znużony
postanowił spocząć w domowych
pieleszach.
1 tu dopiero wynikła trudność.
Rachunek wyniósł trzysta wień
ców kokosowych. Starszy pan oświadczył kategorycznie, że jest
wiceministrem Jego Cesarskiej
Wysokości Mentekaptusa 1 i odmówił wszelkich pertraktacji na
temat płacenia rachunku.
Wprawdzie u Botokudów Cyniana nie znają, ale muszą się tam

zdarzać także, od czasu do czasu,
hochstaplerzy, skoro jegomościa
wylegitymowano według wszelkich
prawideł sztuki dalekiego zacho
du. Zrobił się skandal.
Wiceminister pokrył rachunek
w przeciągu dni trzech, ale polecił
cofnąć restauratorowi koncesję na
szampana i pozwolenie na otwar
cie lokalu w nocy.
Ha, cóż? Trudno! U Botoku
dów jak u Botokudów.
My na szczęście nie leżymy tak
daleko na tvsehod od zachodu, jak
wyspy Salomona. U nas by się ta
ka rzecz nie dala nie tylko zrobić,
ale pomyśleć nawet...
ORKA

W kilka dni po wypowiedzeniu woj
ny, w r. 1914, wysiadł na dworcu pa.
ryskim, z pociągu genewskiego, kapi
tan francuski Jeabot, który zameldo
wał żandarmerii, iż w jego wagonie
zmarł nagle jakiś podróżny. Zmarły
był kupcem z Brukseli. Posiadał do.
kumenty na nazwisko i imię Eryka
Svenhage. Popełnił on samobójstwo
przy pomocy cyjankali, które spożył
w czekoladce. O sprawie zapomnia
no, a kpt. Jeabot, oficer kolonialny,
znający świetnie języki włoski, nie
miecki, angielski i holenderski, przy,
dzielony został do oddziału II (wywia
dowczego) armii gen. Castelnau.
Ciągły pech towarzyszył tej armii,
która stale natrafiała w swym marszu
na niespodziewane rezerwy niemiec
kie, fortyfikacje nieuwidocznione na

zdjęciach lotniczych itd.
W 1917 roku Jeabot i pułk. Duval
zostali przydzieleni do grupy skła.
dającej się z 3 armii gen. Nivelle w
Szampanii, która miała w tajemnicy
przed wrogiem dokonać ofensywy. 16
kwietnia 1917 r. rozpoczęło się mię
dzy Soissons a Reims natarcie za.
kończone klęską Francuzów. Wyszło
na jaw, że Niemcy zgromadzili tam
wyjątkowo wielkie siły, jakby wie
dząc o mającej się na tym odcinku
rozpocząć ofensywie.
Straty wynosiły około 100.000 lu.
dzi, między którymi ranny wybuchem
i odłamkami bomby, rzuconej z samo
lotu na kwaterę dowództwa, znajdo,
wał się kpt. Jeabot. Rana była śmier
teina. Eksplozja oberwała mu obie
nogi. Kapitan wezwał pułk. Duvala,
któremu opowiedział, leżąc na okrwa
wionej słomie swoje dzieje, odmawia
jąc podania ręki.
— Byłem wychowany w kolonii
francuskiej przez matkę w nienawiści
do Francji 1 Francuzów. Mój ojciec
zginął wskutek machinacji pewnego
waszego urzędnika. Całe moje życie
głowy panny młodej przedstawia war marzyłem tylko o zemście, aż wybuch
teść dwóch milionów funtów. Także wojny i moja podróż w coupe z praw
i liberia służby nietylko będzie wy
konana z najprzedniejszego jedwabiu
naturalnego, ale wszelkie jej ozdoby,
guzy, zapinki, wykonane będą z ka
mieni szlachetnych.
W Londynie odbyt sj.ę w tych
Talerze, półmiski, sztućce są z ma
dniach
ślub, interesujący zarówno ze
sywnego złota, inkrustowane kamie
niami. Także i fotele, na których bę względu na osoby, odgrywające w
dą siedzieć państwo młodzi przy u- nim główne role, jak i na okoliczno
czcie wykuto ze szczerego złota i la ści, które do tego ślubu doprowadzi
tami całymi cyzelowano w najcudniej ły.
-w
sze desenie.
Oto pan Adrian Conan Doyle, syn
O przepychu wschodnim Europa nie wielkiego pisarza, twórcy Sherlocka
ma pojęcia. Przedmioty, które jako
bezcenne unikaty przechowywane są
z niezwykłymi ostrożnościami w skar
bcach europejskich panujących, tam
rozrzucone są niemal bezładnie po
kątach i zakamarkach baśniowych pa
Wielkis deszcze, jakie w ubiegłych
łaców. A teraz, kiedy skarby farao tygodniach spadły w Alpach austriac.
nów starać się będą zaćmić klejnoty kich, wyrządziły ogromne szkody.
Szecherezady, dla europejskiego uczę Koło miejscowości Trieben wezbrane
stnika wspanialej uroczystości będzie fale potoku Tauer zmyły całą roślin
to widok jedyny. Niestety liczbę za ność i pokryły wszystkie pola i ogro
proszonych europejczyków ograniczo dy grubą warstwą mułu. Co gorsza,
no do kilku zaledwie wybitniejszych ogromna góra nad tą miejscowością
przedstawicieli korpusu dyplomatycz zaczęła się zwolna posuwać ku doli
nego.
nie.

SKarby faraonów
i klejnoty Szecherezady
Fanfasłyciny przepych ksiaietuch godów
Zaślubiny siostry króla egipskiego
Faruka, księżniczki Fauziah z następ
cą tronu irańskiego, księciem Moham
medem Rizą Pahlewi, odbędą się już
niedługo. Przygotowania są w peł
nym toku, a przepych, jakim uroczy
stość ma być otoczona, przypomina
bajki z tysiąca i jednej nocy.
Księżniczka Fauziah ma dopiero 17
lat i uchodzi za piękność. Pomimo,
że wyznaje religię muzułmańską, do
której egipski dom królewski jest bar
dzo przywiązany, otrzymała staranne
współczesne wychowanie, gra w ten.
nisa, jeździ konno i pływa. Pomimo
tego po zawarciu małżeństwa będzie
zamknięta w haremie, jak tego jesz
cze dzisiaj wymagają perskie obycza
je, stosowane bezwzględnie do ko
biet wszystkich stanów, nawet cudzo
ziemek.
Obrzęd ślubny odbędzie się w Tehe
ranie. Nad suknią panny młodej, któ
ra będzie sporządzona z przędzy zło
tej, pracują już oddawna setki robot
nic. Suknia będzie zahaftowana bry
lantami, perłami i rubinami. Przed
nie koła pojazdu ślubnego sporządzo
ne są ze szczerego złota, inne czę
ści tylko grubo wyzłacane. Nakrycie

POWICU WJP0L(Z£5NA
— Kto jest tym człowiekiem?
— Mój, niestety, szwagier — Józef Maniewicz.
‘— I on rozporządzał gotówką?
—- Naturalnie, przecież prowadził duże przedsię
biorstwo.
— A jednak pożyczał od pana poważne sumy, któ
re pan potem egzekwował z należności przedsiębior
stwa.
— Tak jest, panie prokuratorze, bo człowiek inte
resu, mimo znacznego nieraz majątku, może chwilo
wo nie mieć wolnych pieniędzy i być zmuszonym
do korzystania z kredytu. Zamiast płacić procenty
bankowi, czy lichwiarzom, Maniewicz pożyczał ca
ły mój osobisty majątek. Gdy dowiedziałem się. że
jego przedsiębiorstwo nie jest solidne, wycofałem
swój kapitalik.
PRENUMERA1A MIESIĘCZNA - 2 Zt

RED A K I A
ADMiNISTRACJA
Warszawa. nL Zgoda 5
Telefony Redakcji: 3.25:08; 3.25-10: 3.25-11
______ Do rnzmów międzymiastowych 3.25-09._____
Adminisracja czynna od 9—17

Niewinnie się zaczęło...

Małżeństwo w wielkiej literaturze

grozi miastu śmierć ą

Nowa Prawda ».i°-

RedaKtor: F. KwiecińsKi
sekretarz Redakcji przyjmuje codziennie oo godz. 17—ta.

Rękopisów nlezatnówionycb Redakcja nie zwraca
Konto PKO
ł26lł. Konto onatbnnkowe *t, 218.
!»«sMiait r.

Holmesa, wynajął sobie na ur°cZL
stości koronacyjne w roku zesZ
okno. Do tego samego okna zg*°sl
pretensje panna Anna Andersen, Wt’3'
czka słynnego bajkopisarza duński®*^
Chwilowy spór zamienił się
we wzajemne zainteresowanie, k*0
po roku doprowadziło obie strony 0
ołtarza.

Wędrująca góra

— Pan, jak mówiono, był cichym wspólnikiem
szwagra.
— Dlaczego w takim razie Maniewicz wystawiał
mi weksle? Dlaczego nic zawarł raczej aktu spółki?
Żaden z nas nie krył się z tą pożyczką, sporo ludzi
wiedziało o niej i stąd prawdopodobnie powstała
plotka.
— Być może. A na jaką sumę opiewał weksel
spódzielni? — zawrócił prokurator do poprzednie
go tematu.
— O ile przypominam sobie, to jakieś kilkaset
złotych.
Aha. A nie domyśla się pan, kto mógł wczoraj
opłacić bezimiennie pięćset złotych na pokrycie de
ficytu Ligi?
— Pojęcia nie mam czy w ogóle kto co wpłacał?
— A kto mógł być zainteresowany w pokryciu?
badał prokurator.
— Przypuszczam, że pan Żebrowski jako podej
rzany o defraudację.
— Możliwe. Zatem pan nie może mi objaśnić tej
sprawy? Przesyłkę doręczył woźny, koperta była
znaczona pieczęcią miejską.
— Panie prokuratorze, Żebrowski lata całe pra
cował w magistracie, ma tam wielu przyjaciół. Mo
że kto z nich chcc mu przyjść z pomocą.
— Możliwe — oświadczył prokurator. — Zatem
w najbliższych dniach wyjeżdża pan z Niechcic?
— Jak powiedziałem: będę pracował w woje
wództwie.
— W takim razie życzę powodzenia i bardzo ża
łuję, że nie mógł pan rzucić światła na tajemniczą

.Vyaawca: »-ka Wya.

dziwym kpt. Jeabot ułatwiała nil 11
danie. Dowiedziawszy się od ni®*
że nie posiada we Francji i w pu.
do którego jechał żadnych znajomy®
poczęstowałem go czekoladką z
kali. Resztę cyankali i
wsadziłem do jego walizki. Wlad .
bezpieczeństwa stwierdziła, iż k1?
Svenhage (gdyż zabrałem jego P3P
ry wraz z mundurem a w swoim “
niu zostawiłem własne dokumenty)
popełnił samobójstwo. To dało mi
żność zemsty. Uchodząc za *‘aP't^y,
Jeabot, zadałem wam wiele szk®
Mogę — teraz — zemściwszy si® ,j
umrzeć spokojnie. — Ojciec — 01
— jest pomszczony...
.
— Dalej! — krzyknął pułk.
chcąc dowiedzieć się czegoś
być może drogi, jaką umieraj*3
Svenhage, który mówił z wysiłki® ,
komunikował się z niemieckim 3
wództwem.
,
Śmiertelny kurcz chwycił w s*
szpony gardło umierającego, kt0
już ostatnie słowa wypowiedzią*
przerwami. Po chwili Evenhage 1
sztywniał.
Czarna jego dusza odeszła do i®p
szego świata.
M. G'

WISZINSM

<

Olbrzymia masa postępuje z szyn
ścią 2 cm na godzinę. Mieszkańcy
puszczają zniszczone już przez
wódź domostwa w przewidy'*’3” z
gorszej jeszcze klęski: kiedy si« b
wiem góra obsunie w dolinę, uWOr
olbrzymią tamę, a miasteczko Tri®3
znajdzie się na dnie jeziora, zalań®*
przez wody strumienia.

pieniężną przesyłkę, kóra zresztą jest bardzo korzy'
stna dlą pana Żebrowskiego. Będę mógł zwolnić
z aresztu, sprawa jego bowiem staje się błahą z*1*
pełnie . Szkoda, że nie będzie wiedział komu z3'
wdzięczą zmianę położenia.
— I ja bardzo tego żałuję.
.
Grzdyl wrócił do domu i gorączkowo przegląd3
papiery paląc niektóre z nich. Nagle przerwał te
czynność i uśmiechnął się.
. y
— Jaki ze mnie głupiec — pomyślał — przecie-'
prokurator wie o wszystkim i mógł mnie przy*11'
knąć, a jeżeli nie zrobił tego dziś, to już nie zrobi P1'
gdy. Mogę sobie gwizdać na wszystko.
Prokurator zaś zawiadomił starościnę o pokrV'
ci u brakującej sumy, rez jeszcze upewnił, że naZ'\L
sko i osoba jej nie będą figurować w sprawie, kt~
rej tylko ze względów formalnych nie może u*11?
rzyć, po czym podpisał zarządzenie o zwolnię*11^
Żebrowskiego. Któryś z urzędników natychm*3daf o tym znać Starzykowi. Adwokat niezwłocz*1
pojechał do więzienia, by zabrać stamtąd starek '
Żebrowski wyszedł do niego zmizerowany, jeszc^
bardziej zszarzały i jakby przygnieciony przez •’
kąś wielką prasę.
— Głowa do góry, kochany panie — zawołał St
rzyk. — Jedziemy do domu, a za parę miesięcy P
blicznie dowiedziemy pańskiej niewinności.
— Ale plama więzienia pozostanie — odpoM*
dział Żebrowski ze smutnym uśmiechem.
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wle'“ milimetrowy iut> Jego miejsce no
x
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