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RZECZPOSPOLITA
Ciemnicę umowy „Ruchu * z Magistratem

Czołgi i samoloty niemieckie
n e zdały egzaminu

ujawni nowy proces NT A

Reichswehra zaskoczona

(12ie ^Jskini
wokan- . Przeciwko temu monopolisty
im czasie na wokanAdnijtl.aiwyższeg„ Trybunału cznemu przedsiębiorstwu, dają
8pra aistracyjnego znajdzie się cemu się dotkliwie we znaki
6r*Sou-‘ która budzi w kołach prasie, wystąpił ze skargą do
^anjeWycb wielkie zaintereso- Najwyższego Trybunału Admi
nistracyjnego p. S. B., kierow
Y
”^uch“ przed paru laty nik jednej z prasowych agencji
Miejsi..0 u<nowę z Zarządem
koinnrł01. na dzierżawę stoisk
^zelk t°wyck’ aby utrącić
sobio a. konkurencję i zapewnić
ie*kie zyski. Walka procie mnna Przez „Ruch" o zdoby
ską l n?Po,istycznego stanowiraktei.lała bardzo ciekawy i cha
sUnkA ystyczny dla naszych sto
Przebieg.

Gwałtowne dopełnianie kadr oficerskich

kolportażowych, które padły ofiarą wilczego apetytu „Ruchu".
P. S. B. domaga się ustalenia, że
przepisy prawne nie dają żadnej
LONDYN, 18.6. Dzienniki an oficerów w Trzeciej Rzeszy,
podstawy do istnienia podobne
gielskie donoszą, że w związ jak również z ujawnionymi pod
go szkodliwego monopolu.
(Dt -ończenie na str. 2)
ku z katastrofalnym brakiem czas zajmowania Austrii i w
wojnie hiszpańskiej — poważ
nymi defektami sprzętu bojowe
go (głównie samoloty i czołgi)
— sztab Reichswehry przystą
pił do gruntownej rorganizacji
w tych dziedzinach.
W najbliższym czasie otwo
rzone być mają skrócone kursy
oficerskie, które w przyśpieszo
nym tempie kształcić będą mlo
dzież niemiecką. Następnie —
korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej”)
co stanowi sensację w historii
świeżo wybudowane w stocz ciągami na Daleki Wschód.
armii niemieckiej — poczynio
niach Władywostoku i NikołaW kołach wojskowych Mos ne będą niezwykłe ułatwienia
jewa — 60 łodzi podwodnych. kwy panuje przekonanie, że w dla młodych i wybitnie zdol
Marsz. Blticher podniósł sta najbliższym czasie Chińczycy nych podoficerów, mające na
ny wszystkich pułków z 2.500 wysadzą w powietrze tamy na celu umożliwienie im osiągnię
ludzi (stopa pokojowa) do 4.000 Jangtsekiangu. Wówczas olbrzy cia cenzusu naukowego, wyma
tj. do pełnego stanu wojennego, mie masy wód rzeki Niebie ganego od oficerów.
mobilizując w tym celu 3 rocz skiej w połączeniu z zalewają
Jednocześnie specjalne ko
niki rezerwistów. Mobilizacja cymi Honan falami rzeki Żółtej misje techniczne zajmą się uta została przeprowadzona — odetną w ogóle Japończy sprawnieniem sprzętu bojowe
przez Bliichera na własną rękę ków od ich najbardziej wysunię go przede wszystkim zaś samo
tych oddziałów frontowych, pa lotów i broni pancernej.
bez porozumienia z Moskwą.
Kontyngent oficerski armii raliżując wszelką próbę oiensy
Okazało się bowiem że pod
Dalekiego Wschodu został po wy japońskiej armii.
czas marszu na Austrię, około
W tym wypadku niewyklu 15 proc, motorów okazało się
śpiesznie uzupełniony przez
junkrów, (wychowanków woj czone jest, iż armia japońska od niezdatnymi do użytku.
skowych szkół sowieckich), któ dzielona zalanymi terenami od
Podobnie statystyka walk
rych wcielono do szeregów mi armii chińskiej zechce wyko lotniczych w Hiszpanii wykaza
mo ukończenia przez nich za rzystać tę przerwę w opera ła, że na każde 100 strąconych
ledwie kilku semestrów szkoły. cjach wojennych dla uderzenia maszyn produkcji sowieckiej i
Junkrzy ci, w liczbie 10.000 o- na Sowiety. Byłaby to dla niej niemieckiej — przypada jakoby
trzymali na rozkaz marsz. Wo- okazja do rozegrania walki na 20 samolotów sowieckich i 80
roszyłowa promocje oficerskie jednym froncie, miast ciągle niemieckich, co świadczy o fa
i wysłani zostali specjalnymi po grożącej długotrwałej wojny na talnym stanie lotniczej produk
dwóch frontach.
cji niemieckiej.
Manewry sowieckie na Dale
Angielskie sfery wojskowe
kim Wschodzie, są koncentra twierdzą, iż usunięcie tych bra
cją wojsk przedsięwziętą w ków pociągnąć za sobą musi no
marszałka se mu
przewidywaniu
tej właśnie we niezwykle wydatne rozsze
ewentualności.
rzenie budżetu wojskowego
Dziś o godz. 5-ej nad ranem
Rzeczy.
(W.)
(K.)
zmarł marszałek Sejmu Stani
sław Car.

Gdy C hińczycy wysadzą tamy na Jungtse...

Marsz. Bliicher zarządził mobilizację
„Manewry” sowieckie na Dalek m Wschodzie

HonoDol dusi prasę
" 'a<?°mo, „Ruch" stał się
CzyJ* ? najważniejszych przyWńicłClę*kiego położenia wyda
ne
Prasowych w Polsce,
koni ając bowiem innego wyvoieii Wydawnictwa — nolens
go u’,
muszą korzystać z jehe OnłR ' Płacić za nie kolosalfinarPł aty’ niszczące podstawy
t>a°we każdego wydawnic-

(Od własnego

KONPENHAGA. 18.6. Dzisiej
sza „Politiken" donosi, że w
końcu bieżącego miesiąca odbę
dą się na Dalekim Wschodzie
naiwiększe w historii sowiec
kiej manewry wojskowe, w któ
rych weźmie udział przeszło
1.500.000 ludzi.
Poza armią lądową w mane
wrach użyte będzie 2.000 samo
lotów oierwszej i drugiej linii
oraz flota morska, m. in. zaś

ReUkute Świętego
^ndrze/a w Warszawie

patrz strona 3

obronny
Gdyni odbyło się zebra^ysł etłarae Izby Handlowo-Przc.
W °becno*c* wojewody
^to leW1CZa‘
zcbraniu wysun°wą ideę stworzenia pornortr®jkąta obronnego, stano°dpowiednik do CentralI*r2 , Okręgu
Przemysłowego.
d]u stawiciele przemysłu i han^"}szli z założenia, że Pornopoj . P®wodu swego politycznego
^nia musi stać się silną twier
i
gospodarczą, musi rozwijać
lHjc *°nalać swe wartości ckono.
PnLt e’ aby spełnić rolę ostoi

y trójkąt ■ pomorski posiai8WÓj wierzchołek w stolicy
ar°zej Pomorza — Bydgod^i zaś we Włocławku,
1 Wreszcie stanowiłaby GdyPuęi?' r.az z przyległymi portami
trój 3 * Wla<jyslaw°wa. Byłby to
t«k
bezpieczeństwa, który by
ża{jJ^Zrnocnił siły polskości, że już
ęłąjj
akcja z zewnątrz nie moty
ye dla niego groźną. O mu.
J tw*erdzy połamałaby sobie
Wszed<a wroga nam propa-

wzmogła się tam bareja agitatorów niemieckich,
slarają się wyzyskać nicza° enie miejscowej ludności i
’ować grunt przychylny dla
talę
bezczelność ich posuwa się
Mit] aleko, że wprost mówią o
1^^'- co ma przyjść i zrobić
j Porządek.
rzeczą nienormalną, że Po.
ttjy ?e Pogada 64 tysiące bezroboch, a więc licząc skromnie tyl-

ko po cztery osoby na rodzinę,
około ćwierć miliona ludzi głódnych, podatnych na wszelkiego
rodzaju wpływy destrukcyjne. W
ten sposób więcej, niż 14 procent
mieszkańców znajduje się właści
wie poza nawiasem życia społecz
nego. Bezrobocie musi być tu za
wszelką cenę zlikwidowane.
Stworzyć należy szeroki plan
podniesienia gospodarczego tego
kraju i dokonać niezbędnych in.
westycji, które by pobudziły przemysł i handel miejscowy do inten
sywniejszego rozwoju. Cała struk.
tura gospodarcza Pomorza wyma
ga przebudowy na innych podsta.
wach, zmieniających jego charak
ter rolniczy na bardziej przemy
słowy.
Niezbędną jest akcja obronna
przeciwko zabójczej konkurencji
Gdańska, niszczącej nasze warsztaty przemysłowe i rzemieślni
cze. Nie można pozwolić na to,
by Gdańsk stanowił dziurę w na
szych barierach celnych, przez któ
rą przemycają się jawnie produk
ty przemysłowe Rzeszy Niemiec,
kiej.
’ ,
Trzeba też pomyśleć o wyeliminowaniu czynników obcych z na
szego życia gospodarczego, aby
się stało czysto polskim. Kapitało
wi niemieckiemu, wspieranemu
wybitnie z zagranicy, trzeba prze
ciwstawić odpowiednio silny kapi
tał polski.
Gdy tego wszystkiego dokona
my, dopiero wtedy Wielkie Po
morze stanie się faktem.

Śmierć

Jeżów

Ojciec Święty

towa><ł Litwinowa

Walka dwóch potentatów sowieckich
o moskiewski „osobniók**

przyjął Prymasa Hlonda
CASTEL GANDOLFO, 18. 6. Pa
pież przyjął na prywatnej audiencji
prymasa Polski, księdza kardynała
Hlonda.

(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej")
LONDYN, 18.6. Koresponden twinow, wyprowadzi! się z zai
ci z Moskwy donoszą, że komi mowanego dotąd przez siebie
sarz spraw zagranicznych Li- pałacyku przy ul. Spiridonowskiej 17 i zajął urzędowe aparta
inenty w gmachu komisariatu
spraw zagranicznych (Narkomindiel), położonym niedaleko
Łubianki, na której znajduje się
słynne więzienie GPU.
czające 1 wydał postanowienie dalPałacyk przy ul. Spiridonowszego prowadzenia sprawy, dla wy- skiej 17 będący najpiękniejszym
świetlenia szeregu okoliczności.
„osobniakiem“ (specyficzne oM. i. przesłuchani będą dwaj świad kreślenie willi) zajmie Jeżów,
kowie i opublikowane będą w prasie który od dłuższego czasu zabie
ogłoszenia o uznanie za zmarłego gał o „eksmisję" Litwinowa. Pa
gen. Zagórskiego.
łacyk będzie gruntownie przebu
dowany i luksusowo umeblowa
ny z funduszów reprezentacyj
nych GPU.

0 wyświetlenie sprawy

zaginięcia gen. Zagórskiego
Ogłoszoną została decyzja wydzia
łu V cywilnego Sądu Okręgowego w
Warszawie w sprawie o uznanie za
zmarłego gen. Zagórskiego.
Sąd uznał zgłoszone dotychczas
przez rodzinę dowody w postaci me
tryki gen. Zagórskiego, za niewystar-

ZŁ 2 MIESIECZNiE

Kosztuje w prenumeracie

„Nowa Rzeizpospolita"
Zamówienie „Nowej Rzeczpospolitej” w prenumeracie za
pewnia regularne otrzymywanie dziennika w całym krajuPrenumeratę można wpłacać w kantorze Zgoda 5
na
konto P K O Ns 22612, przekazem rozrachunkowym
na konto 218.

/l/o
Prezydent RP przyjął wczoraj w
obecności
marsz. Śmigłego-Rydza
premiera Skladkowskiego i wicepre
miera * Kwiatkowskiego, którzy refe
rowali o bieżących pracach rządu.
Następnie Prezydent RP przyjął p.
Zofię Moraczewską.

Nł
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Tajemnicę umowy „Ruchu" z magistra*81”
(Dokończenie ze str. 1-ej)

Zdradziecka robota prasy niemieckiej
w Polsce
„Deutócber PressediMśt luer Inund Ausland" w komunikacie, prze
drukowanym przez prasę niemiecką w
Polsce 12. 6. br., dał odpowiedź ea
memoriał Polaków w III Rzeszy, złożony 2. 6. ministrowi Frickowi.
„Odpowiedź" ta na jednej kolum
nie druku zawiera garść szczegółów,
które mniejszość niemiecka rozumie,
jako utrudnienia, gdyż za punkt wyj
ścia przyjmuje stan z 1918 r„ lub nie
wiele późniejszy, kiedy ślady niewoli
zaczęliśmy dopiero usuwać. Jeżeli Je
dnak porównać stan posiadania Niem
ców w Polsce z liczbą tej mniejszo
ści, to we wszystkich dziedzinach ży
cia, a w pierwszym rzędzie życia go
spodarczego, którego pomyślny roz
wój jest podstawą rozwoju wszyst
kich pozostałych dziedzin — wystę
pują na jaw wielkie przerosty; natu
ralny — zresztą stanowczo zbyt wol
ny i słaby — proces likwidacji tych
przerostów, lako wynik naturalnej
prężności 1 krzepnięcia polskich sił
gospodarczych, narodowych I polity.
Ornych, stara się mniejszość niemiec
ka przedstawić jako swoją krzywdę.

Jest to błędne koło, z którego
mniejszość niemiecka nie chce wyjść.
Co więcej, przez dywersyjne i krzy
kliwe wystąpienia, prasa niemiecka w
Polsce wyrządza mniejszości niemiec
kiej przysługę wątpliwej wartości.

Taki charakter nosi również wspo
mniany na wstępie komunikat DPD.
Mianowicie memoriał Polaków w
Niemczech ma, w interpretacji prasy
niemieckiej, służyć następującym ce
lom:

Dennuciaf a i szkalowanie
1) Rozpocząć „generalny atak" na
mniejszość niemiecką w Polsce.
2) Dać nowe „Stichworte" do kam
panii antyniemieckiej.
3) Podminować porozumienie pol
sko-niemieckie.
4) Dać materią! prasie czeskie! prze
ęiwko Niemcom sudeckim.
3) Zachwiać równowagę europej

ską.
„Kattowjtzer Zeltung" w tym samym numerze, w którym zamieściła
„odpowiedź" na memoriał Polaków
w Niemczech, pisze na str. ? pod ty
tułem „Praga a memoriał Związku
Polaków":
„Jest bardzo znamiennym, Jakie Już
w obecnej sytuacji europejskiej od
niósł skutki w dziedzinie polityki za
granicznej memoriał Związku Pola
ków, a przede wszystkim Jego po
traktowanie przez prasę polską".

N edonuszualne metody
Rozprawiając się z insynuacjami
prąęy niemieckiej w Polsce pisma
polskie w Niemczech stwierdzają:
„Nie zgodzimy się na to, aby pod
nasze sprawy kopali polityczne dołki
panowie z „Kattowitzer Zeitung" I
„Posener Tagcblatt" czy jakiś „Deutscher Pressedienst in Polen luer Inund Ausland" (DPD). Sprawa Chleba
polskiego robotnika w Niemczech,

sprawa
ziemi polskiego chłopa w Niem
i
Czech", sprawa nabożeństw polskich
w kościołach w Nieczech, sprawa
szkoły polskieł w Niemczech -* to nie
pionki
na szachownicy polityki zagrai
nlcznei".
Tego rodzaju wystąpienia prasy nie
mlecktej w Polsce wymagają bliższej
i stałej obserwacji społeczeństwa pol
skiego w kraju, a także czynników,
dla których poprawne stosunki mię
dzy Polską i Niemcami nie są rzeczą
obojętną. Jest bowiem rzeczą niedo
puszczalną, aby ludność polska w

Niemczech była w złośliwy sposób
denunciowafla i szkalowana przez płsma* bodące organami obywateli pań
stwa polskiego, choć narodowości nie
mieckiej. (ZAP)

przeciw projektom ustaw samorządowych

Str. Ludowe wydało nastę giczniej zaprotestować przeciw
ko zgłoszonym pomysłom u„Chłopi powinni jak naiener- staw samorządowych.
Wzywamy zarządy powiato
we S. L. do organizowania zgro
madzeri 1 zjazdów, mających na
celu
poinformowanie opinii
chłopskiej o projektach ustaw
samorządowych i podjęcia od
powiednich uchwał protestują
Komisja administracyjiro-sa- rolnictwa w tym zakresie szczc cych".
mórządowa pod przewodnic gótowo i bezapelacynie.
twem dra Ducha podjęła wczo
raj obrady nad projektem usta
wy o wyborze radnych groma
dzkich, gminnych i powiato
wych. Referent p. Krzeczunowicz przyjął oczywiście zasady
Tablicę wykonał art. rzeźbiarz Pio
POZNAN 18.6. W Luboniu pod Po
projektu i zapowiedział popraw
trowski.
1
znaniem nastąpiło w dzień Bożego
ki w dyskusji szczegółowej.
Ciała odsłonięcie tablicy pamiątkowej
W dyskusji ogólnej wypowia ku czci zamordowanego tamtejszego
dano się przeciw ogranicze proboszcza ks. Streicha.
niom 5-przymiotnikowego pra
Poświęcenie tablicy wmurowanej w
wa wyborczego, przeciw przy kościele w miejscu, w którym padt od
znaniu starostom prawa podzia kuli mordercy ks. Strelch, dokonał ks.
lu na okręgi wyborcze, za obni kan. dr Medlewskl.
żeniem granicy wieku przy bier
Pod tablicą wykonaną z czarnego
nym prawie wyborczym itp. marmuru z podobizną zamordowane
W piąlęk zapad! w •ądzie najwyż
Pp. Pacholczyk i Dratwa pro go pasterza parafii lubońskiej znajdu szym wyrok w sprawie inż. Dobojekt ustawy pochwalili- Podse je się napis: „Ks. Stanisław Streich,
kretarz stanu p. Korsak oznaj pierwszy polski pasterz parafii luboń- szyńsklego.
Sąd najwyższy uchylił wyrok sadu
mił, że kraj liczy 32 tysiące gro sklej dostąpił w tym kościele palmy
przysięgłych we Lwowie i uwzględnił
mad, które wymagają 700 ty męczeńskiej dnia 27 lutego 1938 r. *.
sięcy radnych. Poza tym mów
ca bronił oględnie postanowień
projektu i zapewnił, źe intencją
rządu są czyste wybory.
Nastąpiła z kolei dyskusja
szczegółowa, która przeciągnę
ła się do późnych godzin wie
czornych i jest dziś kontynuo
Przed trzema mniej więcej laty ka noszono w innych urzędach poczto
wana.
rany sądownie oszust, podalący się za wych różne sumy.
Wreszcie dzięki przypadkowi spra
Obradowała ponadto
pod „redaktora", z zawodu barman okrę
przewodnictwem p. Światopełk towy — Konstanty Balicki zorganizo wa wyszła na law. Nie dopisało
Orskiego komisją skarbowa, wał bandę składającą się z braci Jó szczęście Janaszkówi, który podejmu
która odbyła dyskusje ogólną zefa 1 Romana Wojtanisów, małżon jąc pieniądze na sfałszowaną książe
nad projektem ustawy o popra ków Józefa 1 Anny plewa. Marii Ctia- czkę zdenerwował się zbyt długim
wie finansów samorządu tery dzyńskiel 1 Jana Janaszka — która to badaniem książeczki i uciekł od
torialnego, zaś komisja specjal banda z powodzeniem fałszowała ksią okienka.
Główny organizator 1 kierownik
na do spraw aprowizacji pod żeczki oszczędnościowe Pocztowej
przewodnictwem
wicemarsz. Kasy Oszczędności 1 podejmow-ala na bandy Balicki usiłował udawać chore
Kielaka uchwaliła w myśl ży te książki w różnych częściach kraju go umysłowo, w’czwanl jednak leka
czeń min. Póniatowskiego pro mfll®)sze 1 większe sumy.
rze stwierdzili ponad wszelką wątpli
jekt noweli do dekretu Prezy
wość, te Jest on normalny 1 za czyny
Oszustwo polegało na tym. że odenta RP o uregulowaniu gos
sw’Oie odpowiedzialny.
twierano sobie w różnych urzędach
podarki cukrowej i buraczanej.
Po całodniowej rozprawie 1 wysłu
Nowela normuje gestie ministra pocztowych konta, wpłacając na nie chaniu stron sąd odroczył ogłoszenie

pujący apel:

Ordynaci rad samorządowych
rozpoczęła wałkować kom&a

Tablica ku czci ks. Streicha
zamordowanego przez komunistę

_ o pi*
rozprawy sadowej p. 5. *’ „^1
zażądać, aby Trybunał
Towarzystwu „Ruch" u'a«LóTa
nie umowy dzierżawnej®
dotychczas okryta jest nlc nnir
bitym woalem tajemnicy* .
blikowanie tej umowy n?°zc(jvż
stać prawdziwa rewelacja.*
zawarto ja na warunkaco c|)
prawdopodobnie korzy81
dla „Ruchu".
Cl1‘
Proces niezawodnie Prz\epi»
ni się wreszcie do podwal n<
szkodliwego dla prasy m0"
lu kolportażowego. °Parte® tetd
nadmiernych zyskach
jąl'
wydawnictw. Zagadnienie^
szego istnieli) monopolu “
się też z dążeniem PraSLfl$
przywrócenia istotnej wo***
drukowanego słowa.

Sirawa „Rurtu" w
Z niemniejszym zain*^t
waniem proces oczekiwany '|C,
przez koła parlamentarnedawno bowiem w czasie
budżetowej „Ruch" był Nie
ostrych ataków poselskich- ..
zawodnie w związku z Pr esem sprawa ta odżyje nai
nie sejmowym i tym
przyniesie rozwiązanie tejj’^g
nej bolączki społecznej. ® #
jest jedną z głównych zaP°
rozwoju prasy w Polsce.

WyraR w sprawie

inż Ooboszyńskiego

Sad Najwyższy uchylił wyrok orzysiosływ
- doiy*

Nerwy oszusta nie wytrzymały
Fałszerz książeczek PKO grzęd sadem

Zjazd Litwinów
w W ne

Do władz administracyjnych wpły
nęło podanie organizatorów zjazdu
działaczy litewskich.
Zjazd taki odbyć się ma w Wilnie
28 bm. Przybyć maia nad najwięksi
dzialącze społeczni z Litwy.

po pięć złotych. Następnie do tych
piątek dopisywano po dwa zerą i pod- wyroku do soboty.

f* Senatorska -

Yasze ceny: 75 gr. ’ 1 ih
3185522^
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ARTYSTYCZNE

W sobotę, 18 czerwca br. o gódz. 7.48 wlecz.
W niedtielę, 19 czerwca br. o gódz. 6.15 i 9.15 wiecz.
Bezpłatnie na otwartej scenie ogró dowej

przeróbki jubilerskie

ZEGRZS

Niebywały program.

• > balkon

BETTE DAVIS

M par. ul.

W wzruszeją:yuif.lmie

79 parter

PIETHO
RZESZŁOSCI

P

CENY FILHARMONIA
Pocą

HOŻA

Bezpłatnie o godz. 1.15 w południe pożegnalne przedstawienie Teatru
Dziecinnego Z Teatru Wielkiego pod kier. n. Małkowskiego.
ÓpróCZ bezpłatnego przedstawienia wiele niespodzianek. Grżećzne dzie
ci otrzymają cenne upominki.

gr.

‘k 10)
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„GASPARONE”

Wielko zabawa dlo dzieci.

6, L 10

.,MOTYL .
HISZPAŃSKI"

HOLLYWOOD

połudaic.

10-ciu i szeregowcy 15

fierwsza aktorka
świata

W-wa. Nowy świat 30 o yn

komik.
skióh.
spódnicy".
duet taneczny.
cje na wysokości 1S m.

ogrodu 36 gr. Dzieci dó lat

toiossEUM

kasacie prokuratora w części
fj4
czącei kwaliiikacli przestępstwa. P ,

kazując sprawę do ponownego
patrzenia sądowi okręgowemu
Lwowie.
W ten sposób sprawa inż. 1
szyńskiego znajdzie się po raz
przed sądem. Tym razem J«*nakp^l
dzić go będzie sąd zwyczajny Ąa
stawie dawnego aktu oskarżenia- ‘
to zasadnicze 1 doniosłe zfl3C^ot^
Akt oskarżenia zarzuca bowiem P
szyńskiemu kilka przestępstw n”s
innymi zorganizowanie i kiero* ,
związkiem zbrojnym, użycie
cy i groźby w stosunku do urze
ków, w celu zmuszenia ich do z
chania czynności służbowych
wszystkie te przestępstwa grozi 1
cznie surowsza kara.
Przewodniczył rozprawie sędz'3
Mayer przy współudziale sedz
Kamieniobrodzkiego i Matkowsk®
Oskarżenie popierał prokurator
czyńskl, obronę wnosili adwokaci,
racki, Stypułkowski 1 Czerwiński*

KOMFTA

CHŁODNA &

„BOHA1ERO VIE
NASZYCH CZASÓW"
Hr S’

P t-

Zygmuntowska 1, tel. 10*41'28.

Wejście do

Tajemnicza umowa
Proces wzbudza tym większe
zainteresowanie, że w czasie

Ludowcy protestują

Ogród Z'baw „100 Pociech

Władysław Walter, niezrównany
Te 4 słynny chór rewelrrśów dani
Irena Skwlerczyńską, „komik w
Wojnar i Soboltówua, znakomity
Trio Blumscy, karkołomne produk
Łapuszek, mistrz w gwizdaniu.
W niedzielę 19 bm, o godz. 12 w

Orzeczenie Trybunatu będzie
miało dla Tow. „Ruch" doniosłe
znaczenie, gdyż w razie uzna
nia nieprawnoścl istnienia mo
nopolu kolportażowego, Towa
rzystwo to będzie pozbawione
podstawy swojej działalności.

W ROLACH GŁÓWNYCH

MARIKA R9KK
JOH MKESTERS
LEO SLERAK
<k ?»

___

I W IW „ 5.U JŁS ąn

WZGARDZONA
8
ROL GŁ

BARBARA STANWYCK,
JOHN BOLCA i ANNE SHIRLEY

CHŁODNA 29
.CZŁOWIEK. KTÓRY ŻYŁ O**
RAZY”
„KARIERA PANNY JOANN^

TEATR
(k 7)

MARSZAŁKOWSKA 81**

„ZAWINIŁAM"
„NIEWINIĄTKO"

".T* linom ■óo?j“
Balkon
so

Ulg. part.
70

Parter

Martzałkowske 106

Rewelacyjna grotę*
ska filmowi

KALIF BAGDADU
EDDIE CANTO*
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stutysięczne tłumy witają święte Szczątki
Relikwie św. Andrzeja w stolicy przedmurza chrześcijaństwa
Be ty
Worcem tłum. Oczy utkwior,cżkotyrZWi" Nerwowe napięcie. GoNaraz e SzePty. Oczekiwanie.
C°ś ty
za^al°wało, zakołysało się
C*°>iyni rOmaCizie 'udzltiei’ a nat* stło— p ' 8łnWami leci daleko szept:
cha|- ~ zy’ecbał™ przyjechał, przyje*®iera Um. ct,wieje się, pochyla i zaN w Ciszy.
1 ’ IC Wici k
6ach v , sre*”’na trumna na ramio
^'eni.
arzy' Idą Powolnym kro’’’idroż"'ęte szczą,k' niosą jak skarb
Wysoko je stawiają na
burę j
rydwanie spowitym w pur
Odij.2.040
tron królewski.
^'Sza.
8,0Wy chvlą się ku ziemi.
Gdzieś z °d,i*ewn't ekstazy. I naraz.
*>y,
dalekr zaczynają bić dzwochru p| le‘? z daleka jak poszum wi
ta •’ośi/”Ie
-Bogurodzica”, któ* ied„ ,e" po(ezn|eje. aż zmienia się
edno wielkie błaganie.

0 O-bnymi orszek
Idą Po/** Pow°li wyrusza. Najpierw
kituj Z,v Sz,andarowe. Jedni za dru
PrZe<j<,. rp.w,nych szeregach kroczą
lcle*e szkół powszechnych,
Altci; Pw* organizacji społecznych,
"ycb
a,°Iickich i byłych wojsko(O* * na wietrze różno-

*stę8a e ..sztandary, jak bajeczna
Vyte W|ią s*e przez ulice miasta.
bbraij
"śród szarych codziennych
łóty
wśród bezbarwnych munduBzy™ rpZnlebieściło się coś najczyst* Nekitem.
•>le Cj alerczycy, halerczycy... — pły
l(lz.e ly szept przez tłumy.
klersv 'C** cztere(-'b- Twardym żołtUtyjJ”1 krokiem biją o bruk z dumą
a.lą5 Swój sztandar, sztandar,
Cici.SW'ęc'ł Papież Benedykt.
ką z 0 w modlitewnym skupieniu su
<l*ugje Pocztami sztandarowymi dwa
śpjęu'.Czarne sznury zakonnic. Idą
bezy 2,ac rozmodlone, skupione, z
a .“ikwionymf gdzieś w niebie,
łeg0 "’działy przed sobą wizję Świę
bartyp'n'' sun3 zakonnicy w czarnych
ty ych i brązowych habitach, księ
Ntnięj Onizach, prałaci w fioletach,
JE ksUSZ PaPieski JE ks. arc. Cortesi,
*kuDj.' ardynał Kakowski, księża bib’arisk' **rzezdziecki, Radoński, WetDł(1 Qawlina i Lorek.
^1otnetr°rSZak ciagnie się prawie na
*śró(j r‘ r>rzed samym rydwanem,
?’i®bie!;P.Uri,,,.ry- "’śród fioletów — za•3ury
s'ę nagle trzy błękitne mun
,linsąc *? balerczycy! Ida we trzech
^ko s) " le'ką gromnicę. Przybyli tu
kię n raz Przy trumnie św. Andrzeja
Czasu U',ZCZaj'ac iej ani na chwilę, od
Skięj
v znalazła się na ziemi pol
ka
^rr‘d nich widać postać preze
.Cd,odzkiei mjra Sikorskiego.
^’®rnv .
niePrzebranych
tłumów
bfze(j C'. cbyl<icych się w hołdzie
»Utya więtymi relikwiami, powoli po
kieg0 Sl<' olbrzymi rydwan. Dokoła
^SzVstk^n'ą sfraż> Przedstawiciele
kąty ICk S!anów‘ duchowieństwo
bartyn aler°wie maltańscy w swych
'1 b mundurach Za rydwanem

'U CWIAZD
‘‘0

tKWTfirłm

>-iinl,JA

WYGRANYCH

aurkelekturce
y Świat 64 — Freta 5
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postępują członkowie rządu, członko
wie izb ustawodawczych, generalicja
oraz przedstawiciele władz admini
stracyjnych.
Dwa długie sznury policji oddziela
ła orszak od chodników, na którym
nieprzebrane tłumy cisną się, by sta
nąć jak najbliżej trumny, by móc zo
baczyć.

U stój Świętego Krzyża
Trasa tryumfalnego pochodu świę
tego Męczennika wije się wstęgą jez
dni po przez skupiony modlitewnie
tłum.
Łopocą na wietrze chorągwie, wy
chylające się na chwilę słońce, ostat
nimi promieniami złoci pochylone kor
nie głowy.
Zdała dochodzi poważny, a zarazem
radosny dźwięk dzwonów zwiastują
cych zbliżanie się pochodu
Tłum zastyga w oczekiwaniu.

Powoli przesuwała się długim sze
regiem poczty sztandarowe różno
rodnych organizacji, delegacje pułków
garnizonu warszawskiego, zakony —
i wreszcie biel komży duchowień
stwa, za którym majestatycznie posu
wają się święte Szczątki.
Bucha w niebo prastara pieśń „Kto
się w opiekę..." — Rozkołysały się
dzwony na wieżach kośścioła Święte
go Krzyża.
Wzruszenie ogarnia wszystkich.
Oto ten, który przez całe swe ży
cie zwał siebie sługą sług wszystkich,
który życie swe oddał za wiarę, nio
sąc jej światło na wschodnie rubieże
Rzeczypospolitej — w-raca w glorii
świętości jako najmożniejszy z moż
nych.

Wraca po długich wędrówkach do
ziemi ojczystej jako najlepszy jej
Syn, wypełniający odwieczną misję
Polski — przedmurza chrześcijań
stwa — wobec barbarzyństwa Wscho
du — aż do męczeństwa śmierci.
Pochód posuwa się zwolna wśród
ogólnego uniesienia tłumów. Pięknie
udekorowane balkony, okna i witry
ny sklepowe przyczyniają się w ogromnej mierze do odpowiedniego
wzmożenia entuzjazmu. Z jakiegoś
balkonu sypią się piękne czerwone ró
że na trumnę Męczennika i spadają
zwolna ze srebrnego wieka na ryd
wan jak krople krwi serdecznej.
Chylą się sztandary przed majesta
tem świętości — na chodnikach klę
czy tłum, rozmodlony, wpatrzony żar
liwie w oddalający się rydwan ze
zwłokami Świętego.
Echem dobiega pieśń... śmiele rzec
może — mam obrońcę — Boga...
Biją dzwony™

Na Starym M eśc e
Stare Miasto już od południa krząta
się koło katedry i o niczym innym nie
mówi, jak o mających się odbyć uro
czystościach.
— Dobrze, że Go do katedry przy
wiozą! — mówi stara kwiaciarka na
ulicy
Świętojańskiej. — Przynaj
mniej sobie u „nas" odpocznie...
— Wiecie — zwraca się do sąsiad
ki, która razem z nią już od półtorej
godziny tu stoi — dałam trochę jaś
minu i Piwonii do kościoła, żeby choć
na trumnę położyli...
No, chyba! Dla Świętego to i nie
szkoda...
— Ale dlaczego to, tyle lat zabity i

i dopiero teraz świętym Go zrobili?—
martwi się sąsiadka, ale kwiaciarka
tłumaczy jej szeroko i głośno:
— Widzi pani, nie mogli inaczej!
Czekali na ostatni cud!— Aż wreszcie
się święty doczekał™
— Tak już Pan Jezus dał, żeby War
szawa miała jeszcze jednego święte
go — mówi stary klucznik od Jezui
tów, ale kwiaciarka go szybko popra
wia:
— Tylko nie Warszawa, panie Ja
nie, ale cała Polska!
— A prawda! — wzdycha stary;
wstyd mu się przyznać, że dla niego
Polska zamyka się w pojęciu Warsza
wy, a jeszcze ściślej Starego Mia
sta.
>
Nadjeżdża policja: znak, że zbliża
się proc-sja. Ludzie zwarli się. Tłum
się zakołysał i czeka.
Procesja zbliża się rzeczywiście,
ale nie skręca w Świętojańską, tylko
idzie na plac Zamkowy.
— To my nic nie zobaczym — nie
pokoi się kwiaciarka, ale w tłumie ją
wnet ktoś uspokaja.
— Zobaczym, co najważniejsze!™
biskupów, księży i Świętego!
Nagle rozdzwoniły się dzwony: po
chód, duchowieństwo zbliża się powo
li ku katedrze. Mała trumienka z wy
sokości pokrytego czerwonym suk
nem wozu, ukazuje się przed oczami
mieszkańców Starego Miasta.
Tłum się zakołysał i — runął na ko
lana.
Stare Miasto zanosi się szeptami i
modlitwą:
— Święty Andrzeju! — słychać
szept kwiaciarki i jej sąsiadki.—Święty Andrzeju!™ Módl się za nami!

w drodze do Warszawy
z Poznania przez Ostrów, Kal sz i Łóiź

POZNAN, 18.6. Kilkadziesiąt tysięcy formę. Po odprawieniu modłów, po
wiernych oddało w ciągu 3 dni we ciąg ze świętymi relikwiami ruszył w
wspaniale udekorowanej świątyni oo. dalszą drogę do Kalisza.
KALISZ, 18.6. Ziemia kaliska złożyła
Jezuitów hołd św. Andrzejowi Boboli.
W ciągu nocy z czwartku na piątek uroczyście hołd relikwiom św. Andrze
wierni tłumnie gromadzili się przy reli ja Boboli. Już od samego rana ze
| kwiach wielkiego męczennika. O g. 6 wszystkich świątyń wyruszyły na
w obecności licznego duchowieństwa dworzec procesje oraz niezliczone rze
świeckiego i zakonnego odprawiono o- sze wiernych.
statnią mszę św., po czym o godz.
Trumnę z wagonu-kaplicy wyniesio
6.30 wyruszyła procesja w kierunku no na ołtarz ustawiony na placu przed
dworcem. Modły przy ołtarzu odpra
dworca.
Procesję otwierały organizacje So wił J. E. ordynariusz diecezji włoc
koła, za którymi postępowali harce ławskiej ks. biskup Radoriski. Po go
rze,, wojskowi, powstańcy, stowarzy dzinnej adoracji przedstawiciele woj
szenia młodzieży, bractwa, towarzy ska i władz przenieśli trumnę z powro
stwa kościelne i wiele innych ze sztan tern do wagonu, po czym nastąpił od
jazd pociągu przy dźwiękach hymnu
darami.
Bezpośrednio przed niesionymi w narodowego.
Po odejściu pociągu uformował się
srebrnej trumnie relikwiami kroczyły
zakony oraz duchowieństwo świeckie olbrzymi pochód, w którym niesiono
z delegacją księży włoskich oraz wła szczątki polskiego świętego przez uli
ce miasta do kościoła oo. Jezuitów.
dze państwowe.
W uroczystej procesji odprowadzo
ŁÓDŹ, 18.6. Łódź złożyła uroczyś
no relikwie do wagonu-platformy, cie hołd relikwiom św. Andrzeja Bo
przy której ks. biskup Dymek odmówił boli. Już od samego rana na placu
przydworcowym Łódź-Kaliska poczę
krótką modlitwę.
O godz. 8.15 kompania honorowa ły się gromadzić tłumy wiernych. Ca
prezentowała broń, orkiestra odegrała ły fronton gmachu dworcowego tonął
hymn narodowy, po czym pociąg-ka- w girlandach zieleni i żywego kwiecia,
plica wyruszył w stronę Warszawy. na tarasie ustawiono podium pokryte
Asystę z Poznania do Warszawy purpurowym suknem z dwoma biały
stanowili obok duchowieństwa i warty mi orłami.
kolejowej podoficerowie poznańskie
O godz. 14.20 odezwały się dzwony
go pułku piechoty oraz ss. Służebnicz wszystkich świątyń i syreny fabrycz
ki. które złożyły na trumnie piękny ne. Odegrano hymn narodowy.
bukiet czerwonych róż.
Po wyniesieniu trumny z wagonu
OSTRÓW WLKP„ 18.6. W drodze pochód z relikwiami przeprowadził J.
do Warszawy pociąg, wiozący relik E. ks. biskup Jasiński w otoczeniu J.
wie św. Andrzeja Boboli zatrzymał się E. ks. biskupa Radoriskiego i mistrza
na dworcu w Ostrowie, gdzie zgroma ceremonii papieskich z Rzymu oraz
dziło się duchowieństwo, przedstawi licznych duchownych świeckich i za
ciele władz, kompania honorowa oraz konnych. W czasie ustawiania relikwii
około 10-tysięczna rzesza wiernych.
na podniesieniu połączone chóry łódzTrumnę ze szczątkami świętego wy- I kie odśpiewały pieśńi „Gaudę Mater
niesiono na udekorowaną bogato plat-1 Polonia". Na ambonę wstąpił ks. kan.

Stańczak i wygłosił podniosłe prze
mówienie, po czym chór odśpiewał
kantatę „Bogu Rodzica".
Z kolei przedstawiciele wszystkich
stanów przenieśli relikwie ze wzniesie
nia do wagonu-kaplicy.
O g. 15.25 pociąg Przy dźwiękach
hymnu narodowego ruszył w drogę do
Warszawy.

Pochód wchodzi do katedry. Tłum
prze do wnętrza.
Ktoś zemdlał, ktoś się głośno mo
dli...
Z kościoła dochodzą śpiewy du
chowieństwa. A zewsząd nadciąga
ją wciąż tłumy, czekając wieczoru,
aby dostać się do wnętrza katedry I
u stóp trumny, pomodlić się do nowe
go Świętego.

W katedrze
Rozeszły się już poczty szandarowe, rozeszły się organizacje i zniknę
ły długie szerego duchowieństwa
sprzed katedry, ale nie odszedł do
swych domów tłum oblegający wąs
kie uliczki Starego Miasta.
W długiej kolejce zygzakiem stanęli
przed drzwiami katedry.
Z każdą
chwilą napływa ich coraz więcej, wy
dłuża sią wąż ludzkich postaci, które
przyszły tu czekać na godzinę 24-tą,
na chwilę otwarcia katedry dla wier
nych.
Zwolna zaczyna się zmierzchać, ro
bi się coraz chłodniej — tłum przed
katedrą ciągle rośnie. Skupiony, po
ważny, czeka na chwilę, gdy otworzą
się podwoje kościelne, gdy będzie
można klęknąć przed ustawioną na
wysokim katafalku trumną.
Rozpadał się deszcz. Jakby chcial
odstraszyć, zniechęcić te tłumy wier
nych stojące w karnych szeregach,
zacina im w oczy, mży. Ale tłum mil
czący, wytrwale czeka. To nic, że
deszcz, że zimno, że już noc — za
chwilę dostaną się do katedry. W religijnym skupieniu czekają.
Dochodzi 24. Już za chwilę...
Pierwsze szeregi wchodzą w• iarżące szeroko otwarte drzwi. ’Tam
wśród stosu kwiatów w powodzi świa
tła — widać wzniesioną wysoko srebr
ną trumnę.
— Tylko przejść i iść dalej — ktoś
szeptem rzuca w tłum.
Ale każdy się chce zatrzymać, cho
ciaż klęknąć, wyciągnąć ręcę, pomo
dlić się i błagać Tego Wielkiego Świę
tego o zmiłowanie, o łaskę.
Tłum jak fala przepływa przez na
wę. Usta poruszają się w cichym
szepcie, ręce błagalnie splecione, ktoś
na kolanach się czołga przez kościół,
ktoś całuje płyty kamienne, po rozmo.
dlonych twarzach spływają łzy.
Godzina pierwsza, druga w nocy —
maleńka trumna błyszczy wśród kwia
tów, a tłum bez przerwy przepływa.

jg trioieióuj chińskich

Uqdry uiładca ludu słucha
Mądry władca ludu słucha,
a nie mandarynów,
co swych patrzą kies i brzucha.
Mądry władca — ludu słucha.

Nie podniesie lud obucha
na tron Nieba Synów —
kiedy władca ludu słucha,
a nie — mandarynów.
GRYF

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

porę roku stosując kąpiele bal
samiczne - siarkowe „Joker*' w
postaci jajeczek do wanny, wy
robu Lab. Chem. „Morena** —
Warszawa, ul. Hoża 41, telefon
9.45-92. Cena kąpieli na jedną
wannę zl 1.20. Do nabycia w
aptekach i drogeriach.

Dla dobra spółdzielczości polskiej

Zasady współpracy

34 wobec 55^
Niemczech
■*“,j wniemiecka
— w P®l$(

spółdzielni rolniczo-handlowych ze spożywczymi

Ma nadzwyczajnym walnym
zgromadzeniu Związku Gospodar.
czego Spółdzielni Roiniczo.Handlówych w Warszawie przedstawi,
ciele spółdziebii rolniczo-liandlo.
wych 5 województw centralnych i
4 wschodnich uchwalili jednamy,
ólnie rotolucje* stwierdzające, że
wobec ogromu zadań, jakie spół.
drielczośó ma do spełnienia, win.
na istnieć zgodna współpraca or.
gaqizacyjna i szerokie Współdzia
łania gospodarcze we wszystkich
sprawach, mających ua celu po.
prawę bytu i pracy ezórokieb
warstw polskiego rolnictwa.
Współpraca ta winna być Oparta Ha następujących zasadach:
1) Obu układającym Aię Związkom rewizyjnym przysługują ró.
wne prawo organizowania i kom
troi owaui a spółdzielni handlo
wych na wsi, a tynt, żo plan sieci
mających powstać nowych npół.
dzielni Opracowany będzio współ,
nie przez oba związki, oraz że
Spółdzielnie u a Wsi będą t*k roz
mieszczone, aby nic przeszkadzały
sobie w pracy.
2) Wiejskim spółdzielniom han
dlowyni pozostawiona zostanie
łwóboda wyboru związku rewizyj.
nego.
3) Wiejskie spółdzielnie han.
dlowe powinny prowadzić dział
skupu produktów rolnych oraz
dział sprzedaży towarów, potrzeb,
nych do konsumeji osobistej i do
prowadzenia gospodarstwa rol
nego.
4) Wiejskie spółdzielnie lian*
dlowe powinny być członkami
tych powiatowych spółdzielni lub
centrali handlowych, z którymi
będą utrzymywane stałe stosunki
handlowe,
5) Centrale handlowe powinny
obsługiwać wszystkie spółdzielnie
układających się stron na równych
warunkach i zasadach współpracy
handlowej.
6) Centrale handlowe obowią
zane są zawrzeć ze Sobą osobne u.

Pierwsi obsolwenci

przysposobienia
spółdzielczego
Jednoroczną szkolę przysposobie
nia spółdzielczego opuściła w dniu 15
czerwca pierwsza partia absolwentów
w liczbie 35 osób. Są to ludzie w wie
ku od 20 do 30 lat, przeważnie posia
dający już praktykę odbywaną w skle
pach spółdzielczych. Przypuszczać na
leży, że wszyscy bez trudu znajdą
pracę w coraz bardziej rozwijającym,
się ruchu spółdzielczym.

Giełda orenieżna
DEWIZY: Holandia 224.40 (iprzedai 225.54,
kupno 2SS.8S); Berlin (ipriodai 215.07, kupne
212.01); Bruksele 20.25 (sprzedał 20.47, kupne
20.05); Londyn 24.57 (.przedni 24.44, kupno
24.50); Nowy Jork 5.50 2/4 (spriedeż 5.51 1/2,
kupno 5.22); Nowy Jork (kabel) 5.501/0
(zprzedaż 5.51 7/0, kupno 5.22 5/0); Saryi
14.01 (spriedai 14.21, kupno 14.71); Sztok
holm 155.25 (zprzedaż 154.22, kupne 155.41);
Zurych 121.20 (sprzedaż 122.20, kupno 121.40);
Marka niem. sreprna (sprzedaż 104.00, kup
no 2000).

BARIERY PROCENTOWE; I proc, pot prom,
inw. 1 em. 00.25—00.50, II em. 81.88; 5 proc,
poż. prom. inw. sortowa II om. 2l.0t-21.t0;
4 proc. państw. pot. premiowa doi. 42.00;
4 proc. poż. koni. 47.25—47.00; 4 I pól proe.
pot. wown. państw. 41.00—45.11; 4 I pól
proc. I. Z. ziemskie serio V 44.00—44.25; 4
proc. L Z. ziemskie serio VI 54.50; I proc. I.
Z. Worszawy (1255 r.) 75.50—74.00.
AKCJE: Bank Polski 120.00; Wą«lal 24.75;
Lilpop 75.7S—74.00; Starachowice 55.50; tyrardów 47.50.
Tendencja die dewiz nieco słabsza, dla
pożyczek państwowych, dla listów postaw,
nych I die ekcjl mocniejsze; rubel srebrny
1.40, 100 kop. w bilonie rot. 0.40. W obrotach
prywatnych 5 proe. rontu ziemsko (5000 zl)
S5.7I, (500 ZL) 40.00, (100 zl) 70.00.

kłaóly odnośnie podziału zakresu
działania, w azćżogólnoeci podzia
łu asortymentu towarowego oraz
współpracy i współdziałania w
sprawach handlowych, kredyto.
wyc.h i wytwórczych, reprezenta.
cji i obrony interesów gospodarczych spółdzielni na zewnątrz.
7) Dla normowania współpracy
i usuwania przeszkód powołane

W nilu hr. odbyt się zlazd związ
ku spółdzielni niemieckich w Polsce
będą specjalne komisje porozumie przy udziale 1.200 spółdzielców, na
wawcze centralne i okręgowe.
którymni dyrektor związku dr Swart
Jednocześnie zebrani stwierdzi, złożył sprawozdanie, wykazując, że
li, iż zasady te stwarzają minimal- spółdzielnie niemieckie w Polsce roz
ne warunki współpracy, które nie wijają sic pomyślnie we wszystkich
uwzględniają w pełni interesów dziedzinach.
spółdzielczości rolniczej, a ich uWedług sprawozdania;
stalenie jest wyrazem zrozumienia, 1) 129 spółdzielni handlowych miało
spraw całości spółdzielczości pól.’ w r. 1936-37 obrót 44 mil. zł wobco
skiej.
33 mi|. za r. 1935-36.

Brak kapitałów i dewiz

Trudności
Wioch
w
Abisynii
rosną
coraz bardziej

Korespondent rzymski „Wtrt$ćhaftskurve‘‘ w szczegółowej
analizie uwydatnia trudności,
jakie Wiochy napotykają w cks
Dloatowaniu Abisynii.
Kolonizacja kraju jest w po
wijakach. Przyjechało tylko
kilkuset kolonistów, przeważ
nie bez rodzin. Projekt tworze
nia małych gospodarstw rol
nych został zarzucony; mają
być teraz zakładane fermy za
trudniające tubylczą siłę robo
czą.
Uprawa kawy mogłaby być
rozwinięta w szybkim tempie
w miejscowościach odpowied
nich, ale brak jest kapitałów.
Co do bawełny to możliwość
uprawy istnieje, ale uprzednio
muszą być przeprowadzone
wielkie i kosztowne urządzę-

nla Irygacyjne.
Nie jest dobrze również z roz
wojem górnictwa. Założono
wprawdzie wielkie spółki, ale
o ićh działalności nic nie sły
chać. Tylko produkcja złota i
platyny prowadzona jest Inten
sywnie.
Przemysł, który istniał przed
podbojem kraju w rozmiarach
nader skromnych istnieje nadal.
Zostały założone poza tym no
we przedsiębiorstwa, zwłasz
cza budowlane. Największy
wysiłek uczyniony został przez
Włochy w zakresie budowy
dróg.
Wg pisma niemieckiego czte
ry przyczyny opóźniają eksplo
atację Abisynii: potrzeba sub
wencji państwowych, brak de
wiz, zwyczaje ludności tubyl-

czej, warunki klimatyczne i topógrificzne.
Co sic tyczy braku dewiz, to
pismo przypomina, że kolonia
kosztuje zgodnie z obliczenia
mi Grażiani'ego — 2Ó0 mil. zło
tych lirów rocznie, tj. około
deficytu, bardzo poważnego bi
lansu handlowego Wioch.
Ten brak dewiz zmusza siłą
rzeczy kolonie do autarkii. Ina
czej niówąi Abisynia musi jak
najbardziej ograniczać import,
nie wyłączając importu towa
rów włoskich.

2) .118 epółdtielol kredyW*.cJ jl
siedilo na dzień 31.12.1937 f.
*jg

osjczędności wobec 56,4 *
31.12.36 rr
3) 29 gorzelni spółdzielczych
produkowało w r. 1936-37 — •y,
litrów spirytusu wobec l.Jś*'*

trów w r. 1935-36.
4) 51 spółdzielni mleczarskich Pr y,
róbiło w r. 1936-37 119 mil'000*^
trów mleka wobec 109 w r.
Na tym miejscu należy podkr
że spółdzielczość, która je»t
życia gospodarczego Niemców' *
see, posiada w chwili obecne!
j
850 spółdzielni, organizowanych ^.f|)
związki z siedzibą w Pozn«n,u’ rj
dziądzu i Lwowie. Cyfry te w
j.
wyraźny wskazują, że życi*
darczc Niemców w Polsce ciesż7
Zupełną sw Obodą 1 rozw ija si?
nie, stwarzając znakomite pod*ta
rozwoju życia mniejszościowego |
miećkiego w dziedzinie kultuf1’11
narodowe],
• .

W tych warunkach skargi
w Polsce na trudności, z jakimi
kalą się rzekomo w państwie Po£ lt.
okazują się bezpodstawne. Tr

ha tu jeszcze zauważyć, ie
milionowa ludność polska w
czech posiada ogółem zaled**® .e,
spółdzielnie, utrzymywane przy ”.
stychanych trudnościach i szyba0,^.c
stosowanych przez czynniki rZ,’°|c.
i zorganizowane społeczeństwo 0
mieckie.

Co przepowiadają rolnicy*

Nieurodzaj na owoce
dobre zbiory zbo*

W kolach ogrodniczych obliczono
już mniej więcej rozmiary szkód, po
czynionych przez tegoroczne przy
mrozki wiosenne, śnieżyce i dotkli
we chłody, jakie wypadły akurat w
■lżył się o 17,9 min. zł. do 1,105,4 min. okresie kwitnienia drzew owoco
złotych.
wych. Naogóf panuje przekonanie, że
Pokrycie złotem wynosi 34,88 proc. zbiór
___ owoców
_____
___ roku bedzie
w tym
Stopa dyskontowa 4*/i proc., stopą|mniejszy od zeszłorocznego od 30 do
od pożyczek zestawowych 514 proc. 50 proc.

Znów obniżył .sIq

Szczególnie duże szkody
sady moreiowe.

obieg banknotów w Polsce

Koła ogrodnicze spodziewają s*®*
zbiór moreli nic przyniesie więcej. >
750.000 kg-, tzn. mniej niż P0’0
zbioru zeszłorocznego.

W pierwszej dekadzie czerwca za
pas złota powiększył się o 5,1 miln.
Zł do 445,6 miln. zł; stan pieniędzy
zagranicznych I dewiz zmniejszył się
o 6,2 milp. zl. do 14,1 miln. zł.
Suma wykorzystanych kredytów
obniżyła się o 22,5 min. zł do 696,6
min. zł przy czym: portfel wekslowy
zmniejszył się o 7,6 min. zł do 639,5
min. zł; portfel zdyskontowanych bi
letów skarbowych spądt o 8.9 min zł
do 31,3 min. zł; stan pożyczek ząbepie
czonych zastawami obniżył się o 6,1
niln- zł do 25,8 min. zł.
Zapas polskich monet srebrnych i bi
łonu spadt o 0J5 min. zł do 45,2 min.
zł.
Pozycje „inne aktywa" I „inne pa
sywa" uległy spadkowi, pierwsza o
2,8 min. zł do 239,1 min. zł, druga zaś
o 3,1 min. zł do 155,4 min. zł.
Natychmiast płatne zobowiązania
zmniejszyły się o 5,9 min. zł do 272,1
min. zł.
Obieg biletów bankowych — w wy
piku wyżej omówionych zmian — ob-

Wielkie powodzenie
konkursu wystaw sklepowych
Zorganizowany przez Kupiecki In
stytut Wiedzy Zawodowej ogólnopol
ski konkurs dekoracji wystaw sklepo
wych przez młodzież szkól handlo
wych wzbudził b. szerokie zaintereso
wanie.

Cały szereg szkół nadesłało Insty
tutowi podziękowanie za inicjatywę
konkursu, który z jednej strony wyka
te sprawność przyszłych kupców w
stosowaniu tak skutecznego środka re
klamy, jakim jest Okno wystawowe, a
z drugiej niewątpliwie przyczyni się

Wykaz chorych

wenerycznie
Minister opieki społecznej zarządził
w drodze okólnika obowiązkowy spis
chorych wenerycznie w całej Polsce.
W Warszawie spis ten będzie prze
prowadzony pod nadzorem komisa
rza rządu. Spis liczbowy będzie prze-

Ożywiona działalność

Wlkp. Tow.
Kółek Rolniczych
POZNAŃ, 18. 6. W ostątnieb cza
sach daie się zauważyć znaczne ożywienie działalności Wielkopolskiego
Towarzystwa Kółek Rolniczych, ną
czele którego stoi prezes St. Mikołaj
czyk. W sąmym powiecie ostrowskim
liczba członków podniosła się o 600
osób.

prowadzony w okresie od 1 do 31
października. W tym czasie wsżyfccy
lekarze wolnopraktykujący, przychód
nie i lecznice wypełniać będą specjał
ne druki ankietowe, nadesłane przez
władze.
Notowani będą tylko chorzy, któ
rzy zgłaszają się po raz pierwszy,
u których stwierdzono chorobę wenc
ryczną.
Dodać należy, iż dotychczas nic
było jeszcze przeprowadzonego tego
rodzaju spisu, wobec czego nie ma
żadnych liczb na podstawie których
określonoby nasilenie chorobowe we
neryczne według dzielnic, narodowoś
ci i stanu.

PD fcTf V■

do podniesienia wyglądu wystaw skle
powyeh.
W chwili obecnej nadsyłane są do
Instytutu z poszczególnych ośrodków
fotografie okien wystawowych nagro
dzonych i wyróżnionych przez lokalne
komitety konkursowe.
Nadsyłane fotografie wykazują nie
jednokrotnie b. wysoki poziom deko
racji oraz pomysłowość wykonaw
ców.
W najbliższym czasie dokonana zo
stanie ocena prac konkursowych
przez centralne Jury konkursu w skta
dzie pp. Bogusława Merse, Stanisława
Arcta, Antoniego Tatonia, Adama Pa
kulskiego, Włodzimierza Referowskić
go I Władysława ćwikła.
Dla zespołów szkolnych biorących
udział w konkursie wystaw sklepo
wych Kupiecki Instytut Wiedzy Zawo
dówej przeznaczył 7 nagród pienięż
nych.

W przeciwieństwie do owoców
powiadają się w roku bieżącym
dzo dobre zbiory zbóż.
Stan zasiewów jest w tej chwil!
skonały, o wiele lepszy ulż w a°J
licznym okresie roku ubiegłego.

W związku z tym niektóre koł*
nicze wyraziły obawę o nadpro0u^
ćję zbóż. Są to obawy przedwCZ®’ fl*
gdyż, po pierwsze — w arunki a<nl j
sferyczne mogą się po gorsz
przez to jeszcze wiele popsuć, P° t
gie — tegoroczny obszar zasiewu !
mniejszy od zeszłorocznego, nie *’s
scy bowiem rolnicy zaopatrzyli
potrzebną im do siewu ilość zi*rfl*

Z w. Pracowniczych
onerta'e być urzędnik^
państwowym
Prezes Centr. Kom. PorozumPr. p. M. Józelkiewicz, który doG*
czas pracował w mln. roln. i ref.
jako radca urzędu wojewódzkiego
Warszawie, ustępuje z dniem 5
czerwca rb. ze służby państwowe!

własną prośbę.

45 liceów zawodowych
od nowego roku szkolne^0
Ministerstwo Oświaty i WR za
twierdziło projekty statutu nowych
uczelni zawodowych o charakterze Ii
cealnym, do których przyjmowani bę
da uczniowie mający tzw. „małą ma
ture" czyli gimnazjum.
W całym kraju przewidziane Jest

flFDDiFNlAfli

'•■••"Ił UJ M w ul

powstanie 45 liceów z różnych
,,
dżin jak: hąndlowych, admini$tr,c.|,j,
nych, rolniczych, gospodarstwa *
skiego,
telekomunikacyjnych, c.cJ,
micznych, elektrycznych, mecha”' j,
nych, hotelarskich, leśnych i 0Cr°
czych.

wątroby, żołądka, uerek, kiszek SOK Świętojańskiego Z***5je
Mag. EE. Gobleća — .Warszawa, Miodowa 14. Apteki i Dróg

Sfr. 8
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Beznadziejna
sytuacja
japońskich
interwencja St. Zjednoczonych wo/sfc
na zalanych powodzią terenach
Zamknięcie sesji parlamentarnej we Francji

.

obronie demoKracji i poKoju

Japończycy zorganizowali samolo
SZANGHAJ, 18. 6. Rzeka Żółta wylała na południe od Kaifeng, zalewa tową dostawę żywności dla oddzia
jąc rów ninę Ronan, będącą śpiebrzem łów znajdujących się na terenach, za
Chin. Naprawa tam jest nadzwyczaj lanych. Według opinii chińskiej jed
daje dużo do myślenia totalistom 1
Utrudniona, gdyż musi się odbywać nak sytuacja tych oddziałów jest bez
jest przyczyną optymirnju co do dal
pod ogniem dział chińskich i karabi nadziejna.
szego biegu wydarzeń w Europie”.
TOKIO, 18. 6. Min. spr. zagr. gen.
nów maszynowych.
(A)
Agaki oświadczył korespondentom
prasy zagranicznej, że Japonia nie za
mierza wywierać na Chiny nacisku
w sprawie ostatecznej organizacji
kraju.
Oświadczenie to różniące się w to
nie i treści od dotychczasowych ultymatywnych deklaracji japońskich
(Od własnego koresponden ta „Nowej Rzeczpospolitej”)
komentowane jest ogólnie jako do
SZTOKHOLM 18.6. Dzienni-' Powyższe wiadomości dzien wód zasadniczej zmiany frontu Japo
ki szwedzkie zajmują się żywo niki szwedzkie opatrują tytuła nii wobec Chin, wywołanej niekorzy
fiaskiem włoskiej misji filmowej mi: „Nie chcą grać w kraju dyk stną sytuacją wojsk japońskich na
w Ameryce.
tatury”.
(N)
froncie.

(Telefonem od własnego korespondenta)
18. 3. Wczoraj po południ.
kret 6r ^a'adier odczytał w izbje de*czei* .zanikn’ęc'u sesji o kilka dni
n ei, niż przewidywano.
lowin'3 uckwalił serię nowych dek re
ny^ rze"'*dujących szereg poważDrzemUle p°datkowych dla świata
laożli S?ł.°wo ‘ handlowego, ulg uJe<jen"'a’ąC3'rc11 °*yw*enie produkcji.
Przed
dekretów tych daje pewnym
Ł,°god ',bior8twora prawo czterdzieQe0- zij*ncgo tygodnia pracy w znaPeit,^ POw*skszenla liczby godzin w
sezonie, a zredukowania ich
martwym — tak, ażeby oku
,cz.hą godzin pracy w ciągu rowyniósta około 2 tysięcy.
’nie!6""3111 omawiając bilans trzy>se

z«acz?C-tnych rzadów Daladiera zaWe ta,ą’ _że rzadko kiedy panował
óbect]r9n.c,i w*ekszy ład i spokój, niż
War() la 1 rzadko kiedy rząd rządził w
hvlej*1 9Cl1 bardriej normalnych i łaszych. Wynikałoby z tego, te

„okrzycząny” parlamentaryzm speł
nia jednąk swoje żądania z ogólnym
pożytkiem kraju.

Na giełdzie prawie wszystkie papie
ry zwyżkowąty moctjo. Ną 150 naj
większych wąlorów, zaledwie pół tu
zina nieznacznie zniżkowało.
Co się tyczy horyzontu międzyna
rodowego — iak pisze prasa — to
barometr wskazuje na pogodę. Stało
się to głównie — Jak podajc wielki
organ giełdy i finansów „LTnfortnątion” skutkiem artykułu w „New
York Times", zbliżonego do Białego
Domu, który zapowiada w tonie sta
nowczym konieczność interwencji
St. Zjednoczonych w obronie demo
kracji i pokoju w Europie.
Jest jeszcze rzeczą znamienną, że
min. spr. zagr. Stanów — Cordon
Hull wyrśził publicznie solidarność
rządu z artykułem w „New York
Times".
„Fakt, ten — pisze „LTnformątion'

^[of, Cyw.ński na wolności
sKarga Kasaty na wniesiona

rv w?’atck 0 sodz. 15-tej opuścił muCyw l^Z’eu*a mokotowskiego docent
*iń ł”SŁ|’ ^a zwo,nioncso Prof. Cyty sk*ego oczekiwali: rodzina i obroń
D Prof. Glaserem na czele.
b|u°cent Cywiński udaje się w naidniach na kurację do Inootławia.

t|(je n°cześnię obrońcy doc. CywinMiarr0 wuicśli do sądu apelacyjnego
1S
kasacyjną. Skargę podpisało .
Si u?\’tów’ a więc poza 15 obroń
S' eszczo trzech adw okatów: adw.
acki ze Lwowa, adw. Engel z Wil

na i adw. Rowiński, prezes związku
adw okatów polskich z Krakow a. Obro
na na 12 stronicach w skardze kasa
cyjnej kwestionuje kwalifikację art.
152 KK, na podstawie której skazany
został doc. Cywiński i odrzucone sze
regu wniosków dowodowychMotywy wyroku w sprawie doc.
Cywińskiego, na 10 stronach zawiera
ją uzasadnienie votum separatum sę
idziego Rybińskiego, który przy fero
’waniu wyroku w sądzie apelacyjnym
domaga) się uniewinnienia oskarżo
nego.

Petardy w redakcji „Słowa
#4d °W° ^deńskie” donosi, że dziś przejeżdżającej taksówki petardę pod
Sahjtrajlenł rzucono dwie petardy do mieszkanie prywatne red. Mackie•■Sło-, “ red- Mackiewicza w redakcji
•aiuozporpop tezpcMOJd szpr}Ą\
wieża. d *
n°cześnie
rzucono z szybko

Uważać na mięso

Trupi jad truje ludzi

„Nie chcą grać dla dyKtatury"

Fiasco nrsii Włoskiej w Hollywood
Jak wiadomo, jedno z najwię
kszych włoskich towarzystw
filmowych (braci Scalera) otrzymalo od Mussoliniego roz
kaz stworzenia włoskiego Hol
lywood — miasta filmowego,
które by produkowało filmy wio
skie w takiej ilości i na takim
poziomie, aby nie tylko pozwoli
ło to skasować import filmów
amerykańskich, francuskich i
angielskich, ale by eksport wło
skich filmów za granicę mógł
stanowić poważnę pozycję w bi
lansie handlowym państwa.
Mimo dotkliwego braku wa
lut i dewiz — znalazły się ol
brzymie kredyty na budowę
wspaniałych atelier, wyposażo
nych w najnowocześniejsze in
stalacje, po czym specjalna dele
gacja udała się do Ameryki ce
lem zaangażowania najwybit
niejszych artystów Hollywoo
du. Spotkał ich jednak przykry
zawód, bowiem
wszystkie
„gwiazdy*' i „gwiazdory" z Cha
rlje Chaplinem na czele, oświad
czyli, że nie będą grać w fil
mach włoskich. Przede wszy
stkim odmówiła Greta Garbo,
której ofiarowywano początko
wo 50.000 funt sztrl., a następ
nie 100.000 funt. (2.500.000 zł)
za nakręcenie jednego filmu. —
Clark Gable, który odmówił per
trąktacji z Włochami — tegoż
samego dnia podpisał kontrakt
z wytwórnią brytyjską za o wie
le niższe, od proponowanego mu
przez Włbchów, honorarium.

Zegark, broszki, pierścionki papierośnice

Przymus zgłaszania
Kosztowności
dla Żydów niemieckich
przy tvm, że przedmioty te nie ulegną
wywłaszczeniu, lecz zależnie od oko
liczności zamienione zostaną na pa
piery procentowe Rzeszy, jeżeli okaże się potrzebnym upłynnienie tych
wartości dla niemieckiej gospodarki
narodowej.
W kawiarniach berlińskich, położo
nych w okolicy ulic Grenadiergasse
i Dragonengasse oraz Kurhierstendamm nie ustają rewizje i obławy na
Żydów.
W najbliższym czasie ma być wy
dane
rozporządzenie zabraniające
Żydom uczęszczania do kin. Będą dla
nich otworzone specjalne kinoteatry,
itP- ■ , > r '
• ■ •
i, w których nie będą się stykać z lud
Ee strmy urzędowej zastrzega się nością aryjską.

BERLIN, 18. 6. Ustawa o określe
niu przedsiębiorstw żydowskich w
Niemczech jest jednym z ogniw akcji
skierowanej w celu zlikwidowania ży
dowskiego stanu posiadania w Rze
szy. Uzupełnia ona poniekąd rozporzą
dzenie, w myśl którego wszyscy Ży
dzi w Niemczech muszą zgłosić swój
majątek do 1 lipca rb.
Wydane przez policję formalarze
wzywają do deklarowania nie tylko
posiadanych nieruchomości i gotówki,
lecz również wszystkich kosztownych
przedmiotów służących do użytku do
mowego lub ozdoby jak: zegarki,
pierścionki, broszurki, papierośnice

30.000 żołnierzy francuskich

kontrolować będzie granicę pireneską
LONDYN, 18.6. „Evening Standart'*
donosi o skierowaniu przez rząd iran
cuski 30.000 żołnierzy gwardii cywil
nej na granicę pirenejską w celu prze
prowadzenia ścisłej kontroli pograni
cza.
Wszelkie przesyłki i transporty idą
ce z Francji do Hiszpanii, poddawane
będą odtąd ścisłej rewizji, dla zbada
nia, czy nie są przekraczane zakazy*

1E. kard. Rakowski

Oś Rzym — Białogród

„Orla Białego0

uniezależnić ma Włochy od Niemiec

kanclerzem kaoitułir

Grunwaldzkiej 145, gdzie zachorowa
WENECJA, 18.6. Spotkanie jugosło
ły trzy osoby.
Na posiedzeniu kapituły orderu
Dzięki natychmiastowej pomocy le „orla białego” kanclerzem kapituły wiańskiego premiera Stoiadinowicza z
karskiej wszystkich zdołano utrzymać •wybrany został JE ks. kardynał Ka włoskim min. spraw zagr. hr. Ciano,
według twierdzenia włoskich kół poprzy życiu. Badanie nieświeżego mię kowski.
sa doprowadziło do sensacyjnych wy
ników. Ustalono, że wszystkie rodziny
kupiły mięso u rzeżnika Adolfa Semrała. Semrał został 17 bm. aresztowa
ny. Jak wynika z dochodzeń, Semrał
nabył mięso w Strzemiętowie pod
Bydgoszczą u jednego z miejscowych
Władze niemieckie pismem z nosi charakter wyraźnej szyka
włościan. Mięso to pochodziło z pokąt
nego uboju. Semrał nie poddał mięsa 15 maja rb. zażądały z dniem ny i wskazuje do jakiego stop
%by • ’ K(lzie zachorowały dwie badaniu i w ten sposób spowodował 30 czerwca 1938 r. całkowitej nia doszła samowola niemiec
1 w rodzinie Wojnych, przi' ul. zatrucie kilku osób. Dochodzenie trwa. likwidacji polskiej księgarni w kich władz administracyjnych

‘Pitala miejskiego w Bydgoszrzew ieziono 62-letnią wdowę Au
Kras ę Gaudach, zamieszkała przy ul.
*,tr(ł^''s’tic£° 18, z objawami silnego
Jlt|t| Ja m*<isem. Mimo pomocy lekarfęa audachowa zmarła.
>ie d epncSo dnia wezwano pogotodz*es*ęciu innych osób, które
iy-tU y s'S nieświeżym mięsem. W
domu przy ul. Kraszewr*><kin.18 Schorowały trzy osoby w
•■Udjj !e Lenców oraz dwjc osoby w
Suszkich. Poza tym zanotoVjPadek zatrucia w rodzinie Pa
tzv

W dobie porozumienia

polsKo-niemieckiego

Prusach Wschodnich w Olsz wobec ludności polskiej w Niem
czech.
i
tynie.

Hsńha stanu robotniczego
x
ar| Q

Szantażyści pod Kuczem

3l*rlćiy w. Lwowi. prowa mywali miesięcznie po 1*10 zł za to, że
’k°dtenie w sprawie wyrafino- się zgadzali ustępować swoje miejsca
f Szantażu, jakiego dopuścili się innym robotnikom
w ciągu połowy
''Ycfa r,°b°toicy fabryki płyt korko- miesiąca.
Ct»kQ r*cia Edmund i Antoni MiszGdy ostatnio dyrekcja fabryki ha
16 na dyrekcji prziedsiębor- racz ten obniżyła do połowy, jeden z
Miszczaków dał się zamknąć na noc
t ^Icm
2atru<Joien*a większej ilości w fabryce i celem skompromitowania
C'ie z
fabryka pracowała na fabryki wobec jej odbiorców wyprodu
l''*siCil’’*any, po 14 dnj w miesiącu. kowal kilka płyt nie z masy korko
bSd °W*e notoryczn* awanturni- wej, ale z kory sosnowej l
^cji f ą£y Postrachem nic tylko dyNa zarządzenie prokuratora obu Mi
abryki ale i robotników otrzy- szczaków aresztowano-

wywozu ustanowione przez umowę •
nieinterwencji.
Z chwilą gdy komitet nieinterwen
cji definitywnie zaakceptuje angielski
plan wycofania obcych oddziałów z
Hiszpanii oraz kontroli morskiej i lą
dowej — rząd francuski gotów będzie
natychmiast zamknąć w ogóle grani
cę i dopuścić kontrolę międzynarodo
wą.

Księgarnia w Olsztynie zao

litycznych, nosi charakter prywatny
choć jest zrozumiałym, że w toku roz
mów poruszone będą wszystkie zagad
pienia polityczne i gospodarcze, intere
sujące oba państwa.

Hr. Ciąno wydał na cześć premiera
Stoiadinowicza na plaży hotelu „Ex
celsior", śniadanie po którym odbyła
się dłuższa rozmowa. Mimo zaprze
czeń włoskich panuje ogólne przekona
nie, że rozmowy weneckie mają przy
gotować grunt do pertraktacji nad za
warciem przymierza wojskowego oraz porozumienia gospodarczego po
między obu państwami, które unieza
leżniłoby Rzym od osi berlińskiej.

Kieska rfeurodzaiu w Rzeszy

patruje ludność polską w pol
skie książki do nabożeństwa,
polskie książki powieściowe, ka BERLIN, 18.6. Z całego trafu nad
lendarze, książki szkolne itd. i chodzą alarmujące wiadomości o złym
jest jedyną tego rodzaju placów stanie zbiorów i pogarszającej się sta*
ką na terenie Prus Wschod le sytuacji na rynku żywnościowym.
nich.
Charakterytyczne, że w po
przednich latach 1936 i 1937 udzielono p. Pieniężnemu, wła
ścicielowi księgarni koncesji na
prowadzene tego przedsiębior
„Gazeta Olsztyńska” w n-rze
stwa a w r. 1938. w 7 miesięcy 133 i 136 pódaje wykaz 58
po deklaracji z 5.11.37 r. kon nazw miejscowości, które z dn.
cesji odmówiono; co więcej — 3 czerwca 1938 r. na mocy roz
dano 45-dniowy termin na li porządzenia
nadprezydeuta
kwidacje przedsiębiorstwa, co. .Ems Wschodnich otrzymały ml

Kola rządowe liczą sic z koniecznoś
cią importowania w tym roku podwój
nej ilości zboża i mąki z zagranicy.

Masowe „*hrzly unsi e“
w Prasach Wschodnich
we. rdzennie niemieckie nazwy.

W niedługim czasie również
rzeki i jeziora wschodnio-pruskie mają być przechrzczone,
jeśli nazwy ich nie brzmią z nie
mlfieSka.

Str. 6

..NOWA RZECZPOSPOLITA"

Święto kolorowej bajki
Boże Ciało w stolicy księstwa Łowickiego

Już w środę na wieczór zaczęły I rarzy, fryzjerzy, którzy pierwszy raz | i każdy stara się choć parę listków
ściągać wycieczki do Łowicza na Bo wystąpili za swoim żółtym sztanda uszczknąć dla swego szczęścia.
że Ciało. Rokrocznie roją się tu szo rem, kolejarze, Stow. Robotników
Chwilami kropił deszcz, lecz nastro
sy i drogi niezliczonym tłumem.
Chrześcijan, dozorcy domowi, rów ju to nie popsuło.
Najpierwsi wypuścili się harcerze nież pierwszy raz, kupcy z przepięk
Po skończonej procesji udano się
na rowerach, a nawet piechotą — nym sztandarem w stylu nowocze na zwiedzanie zabytków i osobliwości
raźno, śpiewami budząc wsie okoli snym, sodalicje — stow, młodzieży, Łowicza.
czne.
O godz. 13 w domu ludowym odby
szkoły — chorągwie kościelne, niesioW czwartek od świtu na szosach ne przez strojne w powagę i piękne ło się piękne widowisko ludowe „We
było ciasno.
wełniaki księżanki — obrazy świę sele łowickie", urządzone staraniem
tych,
dziewczęta w strojach regio szkoły rolniczej w Dąbrowie i Blichu.
Nie przeszkadzał wcale silny wiatr,
wznoszący tumany kurzu, ani co nalnych, w bieli — wycieczka pole- W gmachu gimnazjum męskiego urzą
chwila grożące deszczem zachmurzo szuków, dalej pod baldachimem ks. dzouo wystawę „Wyroby przemysłu
dziekan, a za nim elita i dostojnicy księżackiego" i „Wycinanka i haft ło
ne niebo.
miasta,
sokoli i harcerze. Za nimi wicki". Wielkim popytem cieszyły się
Rozklekotały się motocykle, ta
tłum
rozmodlony
i nabożny, barwny, laleczki w strojach księżackich.
ksówki i eleganckie limuzyny — le
Po godz. 14 ogłoszono wynik kon
radosny
i
dostojnicy.
dwo mogły się przepchnąć. Z trudem
kursu na najpiękniejszy strój łowicki
Procesji
towarzyszyła
kompania
ho
przeciskał swoje olbrzymie cielsko au
— nagrodę otrzymała Elżbieta Dzierztobus wycieczkowy „Orbisa“, oraz norowa wojska 10 pułku piechoty.
Przy dźwiękach dzwonów uroczy kówna z Szymanowicz.
cały szereg reklamowych aut. Bocz
W Arkadii, romantycznym parku z
ście
ruszyła procesja do ołtarzy.
nymi drogami zdążały bogate księ18-go wieku własności Radziwiłłów
Pierwszy ołtarz pięknie wystroili zaczęła się po południu wielka i hucz
żackie bryki i wozy, pełne koloro
wych kiecek i odświętnie wystrojo sokoli, trzymający przy nim straż.
na zabawa, urządzona staraniem stra
Drugi ołtarz urządziły stowarzyszę ży pożarnej, połączona z wieloma anych gospodarzy. Ścieżkami i mie
dzami między zbożami zdążali piesi, nia młodzieży katolickiej w barwach trakcjami. O godz. 17 odbył się mecz
którzy i tam musieli ustępować miej kościelnych.
piłki nożnej.
Trzeci ołtarz młodzież szkolna we
sca rowerom.
Powoli zaczęli uczestnicy opuszczać
Rynek łowicki powoli napełniał się drzwiach kaplicy gimn. żeńskiego.
mury Łowicza, znów szosy zaroiły się
Czwarty ołtarz wystroili strażacy. pojazdami i maszynami, zgiełkiem i
tłumem. Każda organizacja miała swo
Rynek
i ulice Łowicza zalane były gwarem żegnającymi miasto odwiecz
je wyznaczone miejsce.
przeszło
20-tysięcznym tłumem. Na nej chłopskiej kultury, stojącej na
Rano zjawiły się motocykle na ogólnopolski motocyklowy zjazd krajo strój poważny, uroczysty — radosny straży polskości, głębokie] religijności
znawczy. Narobili takiego hałasu, że i miły. Podziw budziły maleńkie księ- i piękna sztuki ludowej.
miasto od razu przeobraziło się w Ja żaneczki, wyglądające jak bombki z
Z łoskotem kół odchodziły pociągi z
kąś wielką stolicę. Za nimi pojawił choinki. Fotografowie przygodni i za sytymi wrażeń warszawiakami.
wodowi uwijali się w tłumie. Każdy
się różnobarwny tłum kolarzy.
Tylko w Arkadii bawiono się hucz
Na konkurs na najpiękniejszy strój chciał mieć jakąś pamiątkę.
nie — wywijają oberki na drewnianej
Po obejściu wszystkich ołtarzy, pro podłodze i wprost na murawie.
łowicki zgłosiło się moc kandydatek,
które miały zbiórkę w Domu Ludo cesja wróciła przed katedrę, gdzie od
A w parku Saskim orkiestry wojsko
wym, a stamtąd udały się do gmachu łączyły się przybyłe kompanie i ce we żegnały odjeżdżających świetny
gimn. wiejskiego męskiego. Konkurs chy.
mi numerami.
budził zrozumiałe zainteresowanie.
Zmęczony Łowicz zasnuwa powoli
Ołtarze momentalnie obdarto z ziele
.Wszystkie dziewczęta włożyły na sie ni, gdyż jest przesad, że gałązki z oł mrok...
bie co miały najpiękniejszego.
S. Wirowska-Rykow.
tarzy mają różną cudowną własność,
W kościele kolegiackim na Rynku
Kościuszki odbyło się uroczyste na
bożeństwo. Sumę celebrował ks. Walichnowski, dziekan parali) św. Ducha
w Łowiczu. Śpiewał chór „Harfa".
Tłumy nie mogły pomieścić się w
kościele — zaległy cmentarz, rynek,
KATOWICE 18.6. W piątek o godz. | ski okręg wojewódzki LOPP przewi
ulice — jednocześnie odprawiały się
łl-ej przed południem odbyło się u-! duje zorganizowanie dalszych stopni
nabożeństwa w innych kościołach.
Po nabożeństwie zaczęła się proce roczyste otwarcie mieszczącej się w wyszkolenia spadochronowego do sko
sja. Pod baldachimem prowadzili ks. Katowicach w parku Kościuszki wieży ków z samolotu włącznie. Pierwszy
dziekana pułkownik Krudowski i sta do skoków spadochronowych. Wieżę kurs skoków z wieży połączony z wy
tę wybudowano staraniem śląskiego szkoleniem teoretycznym rozpocznle
rosta Staszewski.
Rozdygotały się dzwony i tłum okręgu wojew. LOPP. Wysokość jej się już w dniach najbliższych i obej
wynosi 60 metrów, jest to zatem naj mie około 30 uczestników. Kursy prze
zafalował.
Procesję prowadziły chorągwie wyższa wieża do skoków ze spado znaczone będą przede wszystkim dla
Bractwa Różańcowego, za nimi po chronem w Polsce. Przy wieży zor młodzieży przedpoborowej.
Zaznaczyć należy że okręg LOOP
stępowały cechy ze sztandarami: ślu ganizowano ośrodek sportu spado
sarze, piekarze, rzeźnicy, szewcy, chronowego którego zadaniem jest wybudował jeszcze jedną wieżę spa
krawcy — majstrzy krawcy, zduni, wstępne szkolenie szkoczków spado dochronową w Bielsku której otwar
blacharze, stolarze, 2 sztandary mu- chronowych dla potrzeb armii. Ślą- cie nastąpi w niedzielę 19 bm.

Najwyższą wieże soadochronową
otwarto w Katowicach

Valentine Wiliams
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ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
Przekład autoryzowany z angielskiego

KAROLINY CZETWERTYtiSKIEJ

— Co Larking mógł robić w przedpokoju o wpół
'do pierwszej, jeśli nie ryglował drzwi? W razie gdy
by wuj Eustachy potwierdził słowa Murchiego, zostają jeszcze dwie osoby, których alibi nie udowod
niliśmy. Pojmujesz, Alino?
— Tak. Larking, ale kto jeszcze?1
— Ojciec!
Zaśmiała się.
— Dlaczego nie matka? Ona także była w domW?
— Matka położyła się spać, a ojciec czuwał. Któż
by mu przeszkodził zajść do Barry‘ego i wrócić nie
postrzeżenie?
Alina westchnęła z rozpaczą.
Zdumiewacie mnie, wy, Anglicy. Teraz jesteś go
tów posądzić rodzonego ojca o zorodnię!
— Na pewno nie — odpowiedział z lekkim przeką
sem. — Tylko niestety, w tym wypadku nie moje
podejrzenia, ale detektywa grają rolę.
Spojrzał na zegar.
— Trzy kwadranse na szóstą. Ciekaw jestem, czy
Larking wrócił? Zajrzę do niego. Ale tego... —
i wskazał Alinie na rewolwer — za żadne skarby
nie dam mu chwycić, Co mówił wasz wielki poeta

1<RADIO
SOBOTA, 18.6.1938 R.
WARSZAWA I.
4.15 „Kiedy ranna wstaję zone"; f.n Pły
ty; 4.45 Gimnaztyka; 7.00 Dziennik poranny;
7.1S Muzyka poranna; 8.00 Audycja dla >zkól;
1100 Audycja dla poborowych; 11.15 Audy
cja dla szkół; 11.45 Płyty; 11.57 Sygnał cza
su; 12.03 Audycja południowa; 15.4S Wiad
gospodarcze;
14.00
Reportai „Mikrofon
wśród gwiazd"; 14.45 Pogadanka „Ci co zo
stali na tyłach"; 17.00 Muzyka taneczna;
18.10 Koncert kameralny; 18.45 Poeei ziemi
stanisławowskiej — szkic literacki; 19.00 Re
cital śpiewaczy Janiny Hupertowel; 19.20 Mo
lodie Wileószczyzny; 19.50 Pogadanka aktu
alna; 20.00 Audycja dla Polaków za granicą:
20.40 Dziennik wieczorny; 20.50 Audycja dla
wsi; 21.00 Transmisja uroczystości otwarcia
muezum narodowego; 21.20 Koncert: 2'10
Transmisja fragmentów meczu lekkoatletycz
nego Francja — Polska; 22.10 „Godzina nie
spodzianek"; 23.10 Ostatnie wiad. dziennika
wieczornego.
WARSZAWA II.
15.00 Fragment koncertu symfonicznego i
Wawelu; 14.10 Parą informacji; 14.20 Płyty;
15.00 Wiad. sportowe 15.05 1000 taktów muzyki; 17.00 Pogawędka gospodarska; 17.15 li
twory Aleksandra Skriabina: 18 00 Płyty,- i
22.00 Koncert muzyki polskiej; 22.50 Płyty.
\
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
18 00 Ryga. Święto pieśni łotewskiej; 19.40
Hilversum I. „Zygfryd" opera Wagnera.
30 00 Budapeszt. Koncert uroczysty t ok
urodzin regenta Horthy.
21.00 Mediolan. „Kawaler srebrnej roty
opera R. Straussa.
21.15 Luksemburg. Koncert symfoniczny 1 :
udz. Stefana Frendla.
I
21.50 Strasburg. Koncert symfoniczny.
-

NIEDZIELA, 19.6.1938 R.
WARSZAWA I.

atletycznego Francja — Polska;
ka taneczna; 25.10 Ostatnie wiad. o’1
wieczornego.
WARSZAWA II.
o«'*
15.00 Arrigo Boito: „Mefistofeles"
r
22.00 Recital śpiewaczy Jadwigi „ otvtVskiej; 22.25 Koncert popularny; 25.25 r
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANIcXH*
18.00 Droitwich.
„Pory roku" ora*®
Haydna.
„
20.50 Radio Paris. Koncert symfonlcznljpl21 00 Rzym. „Cyrulik sewilski" opel*
niego.
21.10 Hilversum II. Tino Rossi *P,e*w»
21.55 Dioltwich. „Marta" opera Flet®

PONIEDZIAŁEK, 20.6.1938 RWARSZAWA I.
rty
4.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; 4.*“ „fi
ty; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik P®;
7.15 Muzyka poranna; 11.00 Audycja ®
borowych; 11.20 Płyty: 11.57 Sygnał ‘„U
12.05 Audycja południowa; 15.15 Pog• j}.*
dla dzieci; 15.50 Skrzynka techniczna.
Wiad. gospodarcze: 14.00 Fragmenty *
retek i walce J. Straussa; 14.45 Na '
południowego Atlantyku — felieton! fjjMuzyka taneczna; 18.00 Pogadanka
]<łj
wa; 18 10 Recital plewaczy Michała ” jj.l’
Sumlcklego; 18 50 Audycja strzelecka,
Sonata d-moll A. Stolpe w wyk. Zbifl^
Dymmka (fort.); 19.20 Pogadanka »*’.,n«i’
19.50 Koncert rozrywkowy; 20.45 D* jf.lj
wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualn*'
Audycja dla wsi; 21.10 „Na wozie ' p|<‘
wozem"; 21.50 Wiad. sportowe; ł‘, *l»®
wieków dawnej muzyki; 25.00 Ostatni®
dziennika wieczornego.
WARSZAWA II.
0.)!
15.00 Płyty: 15.55 Parą informacji:.. ,r
Płyty; 15.00 Wiad. sportowe; 15.05 Za*£Lp"'
lowowy Wiktora Osieckiego; 17.00 Popę
ka aktualna; 17.10 Formy i rodzaje ** ,j.F
ścl wielkich kompozytorów; 18.15 PiY/płyW'
„Sewer jako pisarz i człowiek"; 22.1»
22.50 Muzyka taneczna; 23.30 PłytyNAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANlC7^

7.15 „Już od rana rozśpiewana"; 7.20 Kon
cert poranny; 8.00 Dziennik poranny; 8.15
Audycja dla wsi; 9.15 „Gród Rowery I kole I
giata stanisławowska" reportat; 11.45 Prze gląd kulturalny; 11.57 Sygnał czasu I sygnał
Stanisławowa; 12.01 Przemówienie wojewo
dy stanisławowskiego; 12.04 Poranek sym
18.20 Droitwich. Koncert Choplnows^ yar
foniczny z teatru w Stanisławowie; 15.00 „O
20.00 Berlin. „Bal maskowy" op®r
nocach i dniach" szkic literacki; 15.15 Mu
zyka obiadowa; 15.00 Audycja dla wsi; 14.50
20.30 Lille. Koncert muzyki rosyjskl®l'^zii'
Słuchowisko „Pełną parą na Hong-Kong";
operetk*
20.50 Lyon. „Linoskoczki"
•’
•
-------- •*'*
17.00 Sergiusz Rachmaninow: Sonata na wio
lonczelą | fortepian; 17.50 Tygodnik dtwią20.45 Sztokholm. Recital fort. MiecZY’
kowy; 18.00 „Frasguita" bperetka lehara;
20.05 Zlot mlodzieiy szkół powszechnych z Muenza.
21.15 Praga. Koncert czeskiej ork. 11
Pomorza; 20.40 Przegląd polityczny; 20.50
21.50 Rzym. Koncert symfoniczny- „
Dziennik wieczorny; 21.00 Wesoła Syrena;
21.50 Budapeszt. Koncert symfoniczni'^
21.40 Transmisja fragmentów meczu lekko-

120.000 kobiet korzystało
z pomsty Misji Dworcowych
Według informacyj Polskiego Komi
tetu Walki z Handlem Kobietami i
Dziećmi ogólna liczba podróżujących
młodych kobiet, które w r. 1936-37 ko
rzystały na terenie Polski z pomocy
Misyj Dworcowych, wynosiła 120.042,
w tym było — 2.571 cudzoziemek.
24.459 kobiet poszukujących pracy,
18.804 emigrantek i reemigrantek,
60.864 kobiet podróżujących z innych
przyczyn, 15.915 miejscowych (w do
mu noclegowym dla kobiet w Wil
nie).
Liczba udzielonych noclegów wyno
siła 98.589, w tym 40.302 noclegów bez

LITEWSKIE OBIADY
DO GODZ. 9 WIECZÓR
OD 60 GROSZY

N0WY-ŚWIAT 52-4.

Poe? A tak...... najmniej wyszukane miejsca są najpewniejsze“. Niech będzie tutaj — i wsunął broń do
pierwszej lepszej szuflady stołu. — Jeżeli stary jest
w domu, to gdzie będzie jeśli nie w kredensie?
Chodźmy tam!
Alina poszła za nim do hallu. On pchnął przed so
bą malowane na czerwono drzwi do kredensu obok
wejścia na kort tenisowy.
Jeżeli Larkinga nie będzie, zadzwonimy na niego
— dodał.
Kamerdynera nie było. Kredens wąski, całkowicie
obudowany ciemnymi szafami, o oknach gęsto za
kratowanych, wyglądał ponuro. Na kołku długiego
wieszaka, opodal wejścia wisiał na ramiączku frak
starego sługi i jakby w zastępstwie czuwał nad tym
sanktuarium.
Rodney odezwał się 'do towarzyszki:
— Spójrz, jakie rzeczy czytuje ten bałwan —
i wskazał na książkę zatytułowaną „Nieznośna dzie
wczyna" leżącą na stole. — A tu jego fajka! Przypo
minają mi się dawne czasy. W naszej drugiej rezy
dencji w Kensington spędzaliśmy jako dzieci, Sholto
i ja, większą część dnia w kredensie i pomagaliśmy
Larkingowi myć talerze. Bawiło to nas ogromnie.
Byliśmy wówczas łobuzami nie lada. Ale—dodał po
chwili — gdzie on, do diabła, chowa zapałki?
Rodney chciał zapalić papierosa, ale na próżno
przewracał wszystkie szuflady i półki.
Wtem krzyknął:
— Patrz na tę czapkę!
Wyciągnął spod stosu ścierek czapkę tweedową.
którą z komiczną miną włożył sobie na głowę. Zdjął
ją i wywrócił dnem do góry.
' ■ '■
— Patrzcie, patrzcie — wykrzyknął — jedwa
biem podszytalSlowp.dajęJ

(085)

płatnych. Wyrobiono posady * „
kobietom, udzielono zapomóg *
mie żywności, odzieży i PieI,le\113.843. Z innych świadczeń korzV*
lo 7130.938 podróżnych. Zwied73
statków w Gdańsku 101.

Poprawa koniunktur
Obecna poprawa koniunktury 'tr
wija się powoli, ale stale. Coraz ’
sze kręgi obywateli odczuwają >el 5j«
goslawione rezultaty. Otwiera
szerokie pole dla inicjatywy i P‘-.tóf
siębiorczości prywatnej. Często ‘ p
nak stoi na przeszkodzie brak
wiedniej gotówki na stworzeni®
wych warsztatów pracy lub rozD
wę już istniejących. Jakże w
mencie nie wykorzystać tych
stkich szans jakie daje nam los ‘jd.
ryjny z kolektury DzierżanoWS.K’
Warszawa Nowy Świat 64, gdzl® (y
le pada wiele wygranych.

Chciał ją położyć z powrotem, ale Alina wstf2
mała go:
— Rod, daj mi ją. Niech się przypatrzę.
7 uwagą oglądała przedmiot, który jej coś Pff>
pominął. Czapka do golfa, jasnobeżowa, z lekkie>
tweedu...
■
— Rod — odezwała się po chwili — mówiła1" .
wczoraj, że widziałam człowieka uciekając6^
z mieszkania Barry‘ego. Otóż on miał podobna
tej czapkę.
>
— Rzeczywiście, sądząc po twoim opisie, alc^j,
zawahał się chwilę — ale, Alino, to jest czapka
ca! Firma „Andree" wszyta na podszewce. On L,/
kupuje wszystkie kapelusze. Przecież w przedP0\j
ju na stole jest jej zwykłe miejsce. Skąd się
między ścierkami w kredensie...?
~
W tej samej" chwili usłyszeli głos sir Chan®
wołającego Larkinga.
ROZDZIAŁ XIX.

' *
Decyzja sir Charles'a.
W angielskim ustroju społecznym dwa poko1®^
starczą, aby przejść od skromnych warunkówD-ęjf
robotnika do wygód i luksusów arystokracjiCharles, syn wiejskiego kowala, ani wyglądej11sposobem bycia nie zdradzał niskiego pochodź^
Jego wyniosła postać, białe jak śnieg włosy; *5j/
wa cera, uprzejmość i wielka powaga sprawia^gfl
wywierał zawsze na Alinie wrażenie wytwoP*
arystokraty.
-U#
Wchodząc za Rodney'em do Hallu ujrzała P
Frant House‘u przeglądającego plikę listów.
(Dalszy ciąg nastaP

Nr. 77

„nowa

Str. 7

p 7 p r 7 p n c p n i i t A*4

Mostu leszcze nie ma, ale „kant" już jest
Pomysłowy kryminalista w roli inżyniera
N*d rzeką świder w miejscowości
ł'r'dW4rstawskie| tejże nazwy projek
°wane jest zbudowanie mostu. Wszy
O »ytn wiedzą, wszyscy ó tym md
WiądónW) o tym także w przeds'^hiorstwach trudniących się budomostów.
Siedział o tym i Jakub Proskurow,
S’3ry nicpoń kryminalny, liótówany

Uwaga poborowi
wtorek 21 bm. w dniu poboru
sjęzczyzn ur. w r. 19)7 winni staw ić
S7Vitied komisją nr 1 pobórówi zamie
zwai w 2ft komisariacie których naj l5ka rozpoczynają Się ód liter A do
w*'‘ącznie. przed komisją nr 2 zam.
Kóffiiaarlocle których nazwiska
.“ZPoczynają się od liter S i S, przed
mip11S,ią hr 3 nr. w r. 1917 I starsi zatach?^ali we wszystkich komisaria
tów °raz delegowani z innych powiasiiT ^'edlug wczwiań imiennych, rozeti*nyeh Przez komiariat rządu, wresz
łtokomisją nr 4 zam. w 19—22
misariacie których nazwiska rozpoyn*ią się od liter T do Z.

5 auta i 8 im'ocykli
Da rolu 4 drogi
DndwarszawsXie

już wielokrotnie. Bardzo go sprawa
mostu nadświdrzariskiego Zaintereso
wała, bo przecież na tym można Zro
bić interes. Wprawdzie Proskurów
nie był inżynierem, ani przedsiębior
cą budowy mostów, ale miał głowę
na karku. A tacy ludzie dobrze żyją.
Poszedł tedy do jednej z firm budo
wlanych, przedstawił się za inżynie
ra znanego w sferach przemysłowych
z dobrzó wprowadzonego nazwiska 1
dał do zrozumienia dyrektorowi przed
siębiorstwa, że on zadecydują komu
będzie powierzona budowa mostu. Po
prosił tylko o sporządzenie planu I
kosztorysu, dodał przy tym do Jakiej
sumy można ryzykować w kosztory
sie, by był przyjęty i Obiecał zć swej
Strony poparcie u właściwych czyn
ników’. Przecież w tych czasach bez
poparcia ani rusz.
Dyrektor uwierzył, bo nazwisko pa
na inżyniera było znane. Szelma Proskurow debrze przedtem sprawdził,
czy przypadkiem osoba Inżyniera, któ
rego nazwisko wciągnął do Interesu,
nie jest tam znana osobiście, Dowie
dziawszy się ze nie, działał na pew
niaka.
Ale to musialo coś kosztować. Prze

cięż za pośrednictwo trzeba zapłacić.
Tymczasem na zwiqzanC z tym kosz
ty jakaś suma by Sie przydała ..
Dyrektor przedsiębiorstwa zgodził
się na wszystko, miał bowiem gwa
rancję, że interes będzie ubity. Dla
pewności jeszcze przedtem zasięg
nął dyskretnej informacji O inżynie
rze i wszystko wyszło jak najlepiej.
W ten sposób Proskurow wycisnął
z firmy 3000 zł I nie poprzestając na
tym Jeszcze z innej firmy w taki sam
sposób wyciągnął 2700 zł. Plany oprą
cówano i na „Inżyniera" nie doczeka
no się. Oszusta jednak ujęto i osadzę
no w więzieniu.

Zartówaliśniy sobie liicdawnó z umuudórowania dziennikarzy niemiec
kich tusząc Z Całą pewnością, ŻC w
Polsce nikt by czegoś podobnego nie
Wymyślił. Ale nigdy nic trzeba być
pewnym siebie. Bowiem opracowywa
nc są specjalne przepisy umunduro
wania u nas (nie dziennikarzy, na to
Jeszcze za wcześnie), afc odwiedzają
cych Chorych w szpitalach. Każdy

Nie podnosić komornego
przedsiębiorstw handlowych

Slusiny fjios restaraioróu
Centrala Chrześcijańskich zrzeszeń
przemysłu restauraeyjpo - gastrono
micznego RP wystosowało dó Mini
sterstwa Skarbu memoriał, w którym
przypomina, że w okresie nowelizowania ustawy o ochronie lokatorów’

delegacja kupiectwa w czasie audien
cji u p. wicepremiera Kwiatkowskie
go otrzymała zapewnienie, że p. wi
cepremier me dopuści, aby po wpro
wadzeniu nowelizacji ustawy o ochro
nie lokatorów, właściciele domów zby
tnio podnosili komorne.

Prawdopodobnie p. wiceprćmierbwi
z
tostal tabor policji dró
‘hwej na tcreniei wielkiej Warszawy.
nić jest Znany fakt, że właściciele do
'ó użytku policji ruchu kołowego
mów wykorzystują 'swoje uprawnie
dłm» 3 specjalnie skasowane samonia w tej dziedzinie I nie licząc się
iddy typu amerykańskiego, uinożliz żadnymi
względami, podnoszą
* Aiące patrolowanie dróg i pościg
czynsz za najem lokali handlowych do
® kierowcami, naruszającymi przeW każdym branży ludzie się Spe banda Henryka Żabowskiegó, wielo granic, przekraczających znacznie wy
Doza tym służbę patrolową peł- cjalizują. Ale są i ludzie do wszyst krotnie karanego złodzieja, oszusta i sokość komornego z okresu przed
J s motocykli.
kiego. Do takiej kategorii należała fałszerza. Żabowski ma przyjaciółkę wojennego, nawet w stosunku do pa
Chaję Puterman — także „do wszy rytetu złota.
stkiego".
Resztę bandy stanowią:
Nadmierna podwyżka komornego
Władysław. Gąszewski, Abram Wił- przekracza znacznie możliwości płat
berg i Estera Szwarc. Kradli na kor- nicze
przedsiębiorstw restauracyjpertę, na konsula, ua sekretarza, na I nych, które wskutek nadmiernych cięwujaszka, sprzedawali fałszywe bry-jżarów, często oddają się pod nadzór
, ^Wtikl warszawski Pol. Tow. Krawa, gdzie znajduje się kościół w sty-1 lanty,.wyrabiali posady.
sądowy, a niekiedy zupełnie się likwi
‘^Bwczegu organizuje w niedzielę
lu gotyckim z 17-go wieku, w którym
Szajka podzieliła się „robotą". Ża dują.
Pieczkę do.Żelazowej-Woli. ZfeiórPrzedsiębiorstwa
restauracyjne
4 0 godz. £ m. 15 na dworcu Ołów— był ochrzczony-Fr. Szopen.--Do prze! kowski byt szefem, fiąszewski petnił
•.yńi Przy kasaćh podmiejskich. Wy- śera około łsr km. Nateżyzabrać ze funkcję sekretarza i opracowywał znajdują się w tych wypadkach w
sobą żywność na cały dzień. Powrót plany „występów", Abramek I Esterk
boleją do Sochaczewa, następnie kolejką do Sóchaeezwa, skąd koleją ka wyszukiwali naiwnych, zaś Putcr- specjalnie trudnym położeniu, gdyż
inwestowały one duże kapitały, aby
?lt!ką do Chodakowa, skąd pieszo
do Warszawy przyjazd na godz. 19. mauowa, jako „lewa" małżonka szefa dostosować lokale do wymagań usta
0 ślazowej Woli.
Prowadzi p. W. Semiczek.
czuwała nad przyjemnościami bandy. wy przemysłowej. Urządzenie no
* żelazowej Woli marsz do Brocho
Do niei należało urządzanie „wieczór wego lókalu wymaga duźyćh kapita
ków klubowych" po każdej udanej łów; aby tego uniknąć przedsiębior
imprezie.
stwo pod przymusem godzi się n»nad
Najczęściej szajka operowała w po mierną podwyżkę komornego załamu
lloczynny.
KAMERALNY: „By rozum był przy młodo'WY:
„Cyrano a«
de Bergerac",
•8 tivyr«n»
» -- - ©dtd".
bliżu biur pośrednictwa pracy i w są jąc się niekiedy z tej przyczyny.
*ól?k”k“ "G»’i 1 flh’Bl".
MAtl GUI PRO QUO, „Od czego mam, siedztwie biur okrętowych, a także w
*9. w„Cyganeria paryska" Berriore'a rted".
, iDm?1!?.11 Murgera. K
ofiara
INSTYTUT REDUTY (Kopernika (4-40): Ko. okolicy dworców. Ostatnio
CuiH
było mnie przejeżdżać’'
modle Cwojdzińskiego „Teorie Einsteina".
W liZ?* ’ Oym»iw w roli głównej.
szajki padł Leon Grabowski z Wólki
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNI: Komo
x,eł*
Pfx«dst«wienie.
janowskiej powiatu gerwolińskjego.
dla H Sudormana „Walka Motyli"
k ’ŚAlr
poranka".
TEATR B.IS: „Krysia leśniczanka '.
Deliie" Fr. Molniri x Milą
Oszuści zaproponowali kmiotkowi po
WIELKA REWIA: Wieczór tańca I pleśni
^M^Ckhi N,®CI»nnYegzotycznych w wykonaniu zespołu Dziew. sadę dozorcy na placu Trzech Krzy
”IEJ. „W perfumerii" laszlo.
cxqt Jemenicktch.
ży. Żakowski wystąpił w roli kamie-.. • Nocy ubiegłej patrol polićyjny we
n [ wsi Góncice w powiecie garwolińskim
nlcznika i przyjął od Grabowskiego
•o',' •‘"«szon« gwiaidką rozpoczynają tapodczas Obławy spotkał nieznanego oITALIA (Watłka 12): „Zyela ulicy".
1500 zł kaucji. Grabowski poskarżył sobnika niosącego naładowany czymś
B godz. t-ej. pozostałe • godz. 4-ej.
JURATA (Krak. Rriedm. 44): „BlRkltnk pa.
się policji, która tym razem szajkę worek. Ponieważ na wezwanie niezna
r»d»” i „Toni i Wiadnla".
KINA ZEROEKRANGWB.
KOMETA (Chłodna 70): „Bohater nanych j wykryła.
k*ai!.?TIC (Chmielna 51); „Wiosna nad Ba..jomy
-- nic zatrzymał
, się,
- lecz zaczął uczasów" I rewia.
Przy oszustach znaleziono brylanty )
^a,no_?j_?>?1L-,'!'a„iJ\.r.Za °W‘
KINO PARAFII 4W. ANDRZEJA (Chlodn*
•k*.tieJDrK„<chml®,'’a 9): „Pod fałszywym oJedna z kul ugodziła go w plecy.
>): „Robinson Crusoe".
MAJESTIC (Nowy Świat 4S): „Diisial i saw- ze szkła, kaxvąłk| miedzi, co Imitowa
Ranionego odwieziono do szpitala
sio".
e
(Marszolhowaha 125)i „Wtzoa”.
ło przy oszustwach złoto, fałszywe Dzieciątka Jezus w Warszawie, gdzie
8®Wa„ SIN® (Nowy świat lt)i „Dama M* MARS (pl. Inwalidów): „Robert I Ber
kwitariusze różnych instytucji do nie odzyskawszy przytomności zmarł.
trend".
MASKA (leszno 70): „Romeo i Julia" I
twial 19)t „Mg»a®
zbierania ofiar, pieczątki administra Jak ustaliło dochodzenie był to znany
„Niewidzialny promikń".
M-2|..*UBOPA (Nowy twial <1)1 „Agonii:*
METRO (Smocza S0): „Orzeł lad do Chin" cyjne kilku domów warszawskich Itp. I złodziej Stanisław Więckowski, który
powracał z Wyprawy. W worku po
i „Walka z sobowtórem”.
MEWA (Nota 50): „Jadzia" I „Zamek ta- Całą szajkę na jakiś czas unieszko rzuconym znaleziono pochodzące z
(Hoża 71): „Gasparone".
•lu ”*1®1** tMerśzalSowśZe śś): „Syn 4-ch Jemnic”.
dliwiono osadzając ją za kratami.
kradzieży rzeczy.
miejskie (Hipoteczna 0): „Dama na dwa

uniwersalnych kryminalistów
wpadł w ręce policji

Do Żelazowej Woli
miejsca uradzenia Chopina

Złodziejski los
Kula w p ety

»An*£,UM (Zlata 7)z „Rapsodia".
„ BlAi»!!<,w* Bwlal *4): .Cień Szanghalu .
0 Oesna I): „Owal matewlo pani

STY,'?’* (Nowogrodzka 49): „Astrolog"
*»h 1?*T (Marszałkowska 112): „Dżenłel°»iiki„t’ ° (Chmielna 7)t „Grobowiec In"0,b
(Marszałkowska

104)1

„Kalit

(Żelazna 44): „Siostra Marla fest
w Honolulu".
npMoS
Teatrainyl: „Prawda zwycląia”.
•*' i J'^Horalna 4E): „Nie ulał mątezyf.* ANn.?'’n» ’’•’ada".
'■‘?'»rui NlA
(ZKIaina 51):
„Matura" I
*t
skok".
>?'* ral’V*1* s‘>: „Bohater".
■•‘*rw.'*l*ktoralna 27): „Czarny Oriel” I
a^ZA»y’,J*’>es,unek".
.
*a , I JChlodna 29): „Człowiek, który tyl
JUn ,* • „Kariera panny Joanny".
■'•leCiR|"|*,’«alkow»ka Sla)r „Zawiniłam” I

JURia™,1

ĘN 'Marszałkowska 11): „YArzOn I ila!*«A ’j!?'" ' „Przygoda teletonUtkl".
(P'lelatd 9): „Za nawiasom tycia".
.i’,UlaB..,,***no S»)> „Osłołni alarm".
*M" ArM0NIA (Jasne 5): „Motyl hlszpań-

•■W,*”'* ftele.no 41)r „Towarzysza broni"
JOkuL* nooiuan".
,•">
(Nowinlarska 10): „Kino Kong" i
i M,lla.
°»k” ” (Wolska «)s „Dzlewcząta z Nowo-Butter KOaton"

tyaodnie".
MUCHA (Długa 14): „Dunla, córka pocimistrza" i łi'm polski.
NOWA TOMBOIA (Marszałkowska S4):
..Oslnln'a noc skazańca" 1 Detektyw Helena
Gariietd”.
PROMIEŃ (Dzielna 1)i „Statek niewolni
ków" ' vr-A- •■oN'ot".
o PRASKIE OKO (Zvamuntowska 10): „Tyl.
Tramwaje nocne z dniem 18 bm.
ko raz kochała” I „Jej obrońcy".
o PHPUIAPNY (Zamoiskiego 20): „Czar Cy kursować będą znacznie dłużej, a ich
„„-„.ii- ( „Koneertlna",
p»»«-ą (Targowa 71): „Magiczny kluez" i
dodatki.
RAT 'Czerniakowska 171): „Piętro wyiej"
1 rlodetkt.
RENA (Długa 9): „Robert t Bertrand".
„KOCHANEK — TO JA!"
ROXY rWoHka 14): „Włóczęgi północy" I
Najblltszą premierą Teatru Nowego bą„Tozi t Wiednia".
dzie „Kochanek — to ja". „Komedia wiaro,
PiwiERA (leszno 2): „Kuni załogi" 1 do- lomstwa" w 5 aktach Romana Niewlarowlcsa
ds*łl,V
autora granej w ub. sezonie w Teatrze let
SFINKS (Senatorska 29): „Alarm na morzu". nim z wielkim powodzeniom komedii „Gdzie
S<xiT6t (Marsrallrowzka <♦): „Szalona Clau diabeł nie może". „Kochanek — lo ja" ukade,
i . Prawo mledoid".
to sią w reżyserii autora i w wykonaniu ról
SnnrNYO (Krvr>«ka W): ..Płomienne seret” głównych: lindorfówny. Wesołowskiego i
I a«ru ironoimMrzem".
Białośzczyńskiego.
«W'AT (Suzina 4): ..Romantyczny milioner”
„HALKA” W ŁAZIENKACH
l wi„riczvń| dtunali".
SYRFNA n-i»eiar<ka T): „Nie całuj w kiPolska Opora ludowa wysławia po raz
nie" I „Cork Barnuma".
drugi na wyspie w łazienkach w niedzielą
*w,r m„w) ewlt 19): .,J®1 obrońcy”.
dnia 19 bm. o godz. 12 w południe i a 7
tom inni,™.,, s9). „wmardiona".
TOiANOM rct-nkiewlcza 0): „Panna Mania" wieczorem operą narodową „Halka" $1. Mo
niuszki z udziałom p. H. lipowskiej pritnai w.»i mltotel".
donny Opory Warszawskiej, St. Narocz-No.
iir-iaeMA rKMlo TMr >.Xam«ta Tarzana".
wicklogo
(Joniok) oraz pp.: I. GlerallOw«M>A (Dzika 0): „Gdy festeś zakochana" I
sklej, Z. Narożnego, I M. ZAgraja. Dyryguje
rewia
p.
SI.
Czosąowski,
balety pod kierownic,
WANn« (Mokotowska TS): „lódt podwod
Z.--------Zadejkl.
chór i orkiestra
Kiena nr 9".
i.lwem
-------—
---------------- POI.
—
i
a
— _ a -..--.
1..
.
_ —. * M ws
blw.Aww
I-Iermkeje o Olmarh dozwolonych dla • 'ownidwo artystyczne p. St, Narocz-Nowkkl.
Ceny
popularna
młodzieży — telef. 7-I-2S.
C«ny popularno

amwaje nocne
iezdża dłużej i częściej

Nowinki teatralne

■wozy jeździć częściej.
I tak I-szy wagon „20“ kursujący
od Służewa do ul. Bema odchódzić
będzie o godz. 23.40, Ostatnie 2.15,
„30“ — Marymont — PI. 3-ch Krzy| ży — g. 0 m. 5 — 4. m. 20, „30“
CIWF — PI. 3-ch Krzyży 23,54 —
0.38; „50“ — PI. Teatralny — Czer
niakowska 0.12 — 4.10; „60“ Pi. Tea
tralny — GOclawek — 0,02 godz. 4ÓÓ;
„70“ 2 Okęcia 23.55, z dw. Głównego
0.2Ó, z Goclawka 0.53 — 2.15; „80“
PI. Teatralny — Pelcowizna — 0.05 —
3.35; „90“ — PI Żelaznej Bramy —
BoCrnerówa — 0.48 — 4.28.

Czas odnowić

prenumeratę na miesiąc

kto ze hce odwiedzić
(haiego
w szpitalu będzie musial przywdziać
biały fartuch, który ma mleć specjal
ny krój — dla odróżnienia tych osób
od służby szpitalnej, która także na
biało Jest ubrana. Nie będzie to jed
nak takie straszne, gdyż jednocześnie
zabronione będzie przebywanie u lo
ża chorego przez czas dłuższy. Jaki,
jeszcze na razie niewiadomo, ale bę
dzie to prawdopodobnie zależało od
rodzaju szpitala, bowiem chodzi tu o
walkę z epidemiami.
Są jednak okoliczności w życiu, że
człowiek nie liczy ślę z niczym, na
wet z obawą narażenia się, więcej niż
na choroby, bo na cierpienia. Samo
chodami ciężarowymi przewożącymi
z miast do miast różne towary, nie
wolno wozić pasażerów. Ale pewien
szofer z Lublina, przywiózłszy do
Wąrszawy w klatkach kury, zabrał w
drogę powrotną Zajnwcla Honiga.
Ażeby me wzbudzić podejrzeń po dro
dze, kierowca

ukk wiź pasażera
w kurzej klace
Biedny Hónig Chcąc zaoszczędzić tro
chę pieniędzy, bo podróż w klatce ku
rzej jest tańsza niż w wagonie kole
jowym albó w autobusie, skulił się
jak mógł i leżał przykryty plandeką.
Ale patrol policyjny zajrzał na szosie
pod plandekę i pasażera zdemasko
wał, sporządzając protokół.
Szofer i pasażer będą mieli naucz
kę, że świata ocyganiać nie można.
Wszystko musi mieć swoje miejsce
i przeznaczenie. Klatki są dla ptactwa
nic dla ludzi, a podwórza warszaw
skie przeznaczone są na zieleńce. W
^ostatnich dwu sezonach letnich przy
była w stolicy - -: . ■

ogromna itość zieleńców
o czym szerokie rzesze społeczeń
stwa nie wiedzą. Zieleńce te powsta
ły w wielu podwórzach, bo to taniej
kosztuje niż asfaltowanie. Zieleńce te
rosną w dalszym ciągu jak grzyby po
deszczu. Przy tym będą one wykaza
ne w przyszłych planach miejskich,
dzięki czemu p. prezydent Starzyń
ski będzie mógł pokazać zielono na
białym, że za jego rządów stolica za
mieniła się we wspaniały ogród.
Tak to z nakazów asfaltowania po
dwórza zamienią się w piękne ogród
ki, z czego wypadnie nam się tylko
cieszyć. Zresztą p. Starzyński, jako
dobry gospodarz, sam osobiście pew
nych spraw pilnuje. W tych dniach
lustrował Żoliborz, jako żc o tej dziel
nicy pisały ostatnio gazety dość czę
sto. W wyniku tej lustracji ma być
usunięta

tu:ka
stojąca na placu między kośclołcm
św. Stanisława Kostki i budującym
się gmacheny. dla szkół spóldzielczych. Jeżeli takich budek jest w sto
licy ze 200, a mówią, że jest ich zna
cznie więcej, to miejniy nadzieję, że
po dwusetnej lustracji głowy miasta
stolica pod względem urbanistycz
nym zmieni swój wygląd. Chyba, że
w tym czasie powstanie z 500 no
wych budek. Ale to już należy do za
gadnień nie urbanistyki, lecz inwe
stycji.
i. j.

Drób tanieje
Komisja notowań cen drobiu przy
Zrzeszeniu eksporterów drobiu ustalia, żc ceny drobiu są obecnie w sprze k
dąży detalicznej następujące: kury 1
gaf 2 zł, oderki I gat. 2 zł 60 gr, kacz
ki I gat. 2 zł, oderki 2 zł 80 gr, gęsi
tuczone 2 zł 30 gr, indyki 2 zł 40 gr,
indyczki 3 zł, wszystko za kg, perlicz
ki 4 zł 25 gr i kurczęta 1 zł 25 gr za
sztukę.
Tendencja zniżkowa.
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Rewelacja na kortach Pogoni

Sobota na boiskach

Bemówna odnosi trzy zwycięstwa

Dziś mecz Polska — Francja

Piątkowe zawody tenisowe o mi
strzostwo Polski były popisem rewe
lacyjnej zawodniczki z Czechosłowa
cji Bemówny, która odniosła aż trzy
zwycięstwa.
Pierwszy jej sukces to gra pojedyd
cza, w której zakwalifikowała się do
półfinału po zwycięstwie nad zeszło
roczną mistrzynią Polski Luniewską
6:4, 6:1. Jak wiadomo, w poprzednich
rozgrywkach Bemówna wyelimino
wała Siodównę.
W grze podwójnej Bemówna wraz
z Zofią Jędrzejowską zakwalifikowa

ły się do finału, bijąc w półfinale Golonkową i Wilczkównę 7:5, 8:6, a w
ćwierćfinale parę Andrutowa — Pinkesfeldowa 2:6, 6:2, 6:4.
W finale para Bemówna — Zofia
Jędrzejowska spotka się z parą Volk
mer Jacobsen — Stephanówna, które
w drugim półfinale wyeliminowały
Fryszczynową i Głowacką 6:2, 7:5.
W grze mieszanej para Siodówna —
Spychała pokonała parę Neumanówna
— Tłoczyński 6:4, 7:5, kwalifikując
się do półfinału.
W grze podwójnej panów do finału

Dziś w sobotę rozegrane zostaną na
stępujące ważniejsze imprezy sporto
we:
w Warszawie na stadionie Wojska
Polskiego o 17-ej pierwszy między
państwowy mecz lekkoatletyczny Pol
ska — Francja. Program przewiduje
następujące konkurencje: godz. 17-ta
defilada i otwarcie zawodów, 17.15 —
100 m., 17,20 — rzut kulą, 17.25 —
skok o tyczce, 17.30 — 110 m. płot

doszły pary Tłoczyński — Baworowski i Hebda — Wittma. W półfina
łach para Tłoczyński — Baworowski
pokonała Pfahla i Niestroja 6:2, 6:2,
6:1, a Hebda i Wittman wyeliminowa
li Stenzla i Knapa 6:1, 6:3, 6:0.
W grze podwójnej juniorów do fi
nału zakwalifikowali się Jurasz i To
maszewski po zwycięstwie nad parą
Olejniszyn — Szymański 6:3, 6:3.

ki, 17.40 — 400 m, 18-ta — 10
skok w zwyż, rzut młotem, l8-4
1500 m, 19-ta — sztafeta 4x100 m
w Katowicach dalsze zawody ‘
sowę o mistrzostwo Polski:
w Brześciu n.Bugiem, w P°zna*lj,
Łodzi i Katowicach eliminacyjne
strzostwa Polski w szczypiorniak”W Londynie międzynarodowe
strzostwa tenisowe z udziałem
jowskiej.

Zatańczenie zawodów balonowych

zawodów Lraowyth

„Sanok*

Program dzisiejszy

Ae.roklub Lwowski otrzymał wczo
raj pierwsze relacje o lądowaniu ba
lonów, które w czwartek 16 bm. wy
startowały ze Lwowa, w ramach urzą
dzonego przez Aeroklub Lwowski, kra
jowego konkursu balonów.
Balon „Syrena", pilotowany przez
panie S. Wojtulanis i Z. Szczecińską,
wylądował we wsi Wygoda obok Za
leszczyk. Balon „Katowice" w obsa
dzie kpt. Hynek i B. Bieniasz wylą
dował wczoraj o godz 22 w Zalesz
czykach. Balon „Gryf", pilotowany
przez por. Hampla i por. Wirszyłę wy
lądował w Borszczewie. Balon „Legio
nowo", w obsadzie pp. Pietraszewski
i Wielgoszewski wylądował we wsi

Harkówka pod Borszczowem, balon
„Mościce" z obsadą inż. Łańcucki i p.
Zegadło wylądował w Uściu Bisku
GONITWA 1. Nagroda 1500 zł. Pło 1 ... Republika. 3 1. kl. st. Wierzbno,
pim, pow. Borszczów.
56 kg. ż. Stasiak.
ty. Dystans 2400 mtr.
... Ruń II, 3 1. kl. K. i S. Enderów,
... Esdras (—3 kg.), płn. og. S. Za
Balon „Sanok" z klubu balonowego
56 kg. ż. Gulyas.
horskiego, 66 kg. j. Dylik.
„Guma" w Sanoku wylądował mię
... Wega, 3 1. kl. A. Orpiszewskiej,
... Tęczyn, 5 1. Og. M. Jackowskiej,
dzy wsiami Wołkowce a Dźwinogród 67 kg. ch. Chrzan.
53 kg. ch. Molenda.
... Indus (—5 kg.), 4 11. og. J. Boryc W tej stawce zdaje się najlepszą jest
nad Dniestrem w powiecie borszczow
Izba. Dobre szanse mają: Okrza i Old
skim. Jest to najdalszy punkt w linii kiego. 61 kg. ch. Rudzki.
... Nur (—3 kg.). 4 1. og. J. Wró Girl. Nieźle galopuje Jesion. Słabo
powietrznej od Lwowa i przypusz blewskiej, 62 kg. ch. Andrzejczak.
przeszła, debiutując, Republika.
czalnie balon ten zdobędzie pierwsze
... Ignis (—5 kg.), 4 1. og. J. Ma
GONITWA 4. Nagroda 1400 zł. Dy
cherskiej, 61 kg. NN.
miejsce w zawodach.
stans
2100 mtr.
... Wandal. 4 1. og. A. Kukuczko, 66
... Awangarda, 3 1. kl. K. i T. Gliń
Drugim będzie balon „Mościce", kg. NN.
55 kg. j. Treba.
Dobre szanse mają Esdras i Tę skich.
który wylądował w Ujściu Biskupim.
... Katorżnik. 3 1. og. T. Grabow
czyn.
Niespodziankę
zrobić
może
do

O kolejności dalszych miejsc rozstrzy
57 kg. j. Kobitowicz.
brze jechany Indus. Nieźle już prze skiej.
... Elmira, 3 1. kl. K. Wodzińskiego,
gną dokładne pomiary.
szły na płotach Nur i Ignis.
54 kg. ź. Jagodziński,
... Omara, 3 1. kl. st. Nałęcz, 56 kg.
GONITWA 2. Nagroda 1800 zł. Dy
P
wyniki osuzenników f ńskich
ż. Gili.
stans 2100 mtr.
... Addis Abeba. 3 1. kl. E. J. Buków
... Kanguru, 4 1. og. M. Bersona, 58
skich. 55 kg. NN.
kg. ż. Stasiak.
... Dafne. 3 1. kl. st. Konin, 56 kg. ż.
... Ibicus, 6 1. og. st. Wierzbno, 59
Na zawodach lekkoatletycznych w Znany szwedzki miotacz Attervall kg. ż- Michalczyk.
Kusznieruk.
Helsingforsie rzut oszczepem wygrał sklasyfikował się dopiero na czwar
... Beduinka, 3 1. kl. J. Cichowskie... Olimp, 5 1. og. st. Nałęcz,. 59 kg.
go. 56 kg. ż. Jednaszewski.
ż. Gili.
’
Nikkanen wynikiem 74.10. Rekordzi tym miejscu osiągając 67,81.
... Royal Fox, 4 1. og. J. Wróblew
Dobrego pochodzenia Awangarda
W rzucie młotem Hannula i Heine
sta świata Matti Jaervinen zajął do
skiej. 58 kg. ż. Balcerzak.
galopuje dobrze, może, więc pokonać
piero drugie miejsce, przekraczając uzyskali 51,74 i 51,26.
... Sirdaropol (—2 kg.), 4 1. og. T. Katorżnika, który Ill-cią nagrodą tra
W biegu na dwie mile wygrał Grabowskiej, 56 kg. ż. Lipowicz.
jednak granicę 70 metrową (70,91 m)ci grupę. Dobre szanse mają Elmira,
... Irtysz (—2 kg), 4 1. og. st. Lubicz Omara i Addis Abeba.
Trzeci mbył Toivonen rzutem 70.58. Maeki w czasie 9:05,3.
56 kg. ż. Pasternak.
GONITWA 5. Nagroda 3000 zł. Dy
Kanguru już. dwukrotnie łatwo zwy
1800 mtr.
ciężył, powinien więc uporać się z stans
4 1. kl. L. Schweizera,
Ibicusem i Olimpem. Dobrze ostatnio 60 ...kg.Enj. avant,
Kobitowicz.
przeszły Royal Fox I Irtysz, źle zaś
Capri, 3 1. kl. H. Broszkiewicza,
Sirdaropol, który Il-gą nagrodą wy 53 ...kg.
ż. Michalczyk.
chodzi z grupy.
... Kypris (—3 kg.). 4 1. kl. M. Ber
GONITWA 3. Nagroda 2200 zł. Dy sona, 57 kg. ż. Stasiak.
... Estrada, 3 i. kl. W. Bobiń. i J.
GDYNIA, 18.6. Odbyła się tu kon solwentów już istniejących wyższych stans 1600 mtr.
... Izba, 3 1. kl. K. Wodzińskiego, 56 Turno. 5 3kg. ż. Gulyas.
ferencja przedstawicieli sfer nauko uczelni. Wykładowcami na nowej u... Wamba, 3 1. kl. F. Wężyka, 53
kg. ż. Jagodziński.
wych, organizacji społecznych i czelni byliby wybitniejsi profesoro
.... ORrza (—3 kg.), 3 1. kl. L. Buko kg. ż. Jagodziński.
władz, w sprawie utworzenia na pol wie wszystkich wyższych uczelni w wieckiego. 53 kg. ż. Lipowicz.
... Pociecha (—3 kg.), 4 1. kl. st- Ło
... Old Girl (—3 kg.), 3 1. kl. J. Bu chów. 57 kg. ż. Gili.
skim wybrzeżu morskim specjalnej Polsc. Odpowiedni memoriał w tej
... Centyfolia (—3 kg.), 4 1. kl. st
53 kg. NN.
wyższej uczelni.
sprawie zgłoszony ma być w minister kowskiego,
... Jesion, 3 1. og. Z. Dobieckiego, Podkowa, 57 kg. NN.
Wysunięto projekt otwarcia stu stwie oświaty.
Równorzędne szanse mają En avant
58 kg. NN.
dium ekonomiczno-morskiego o pozio
mie wyższych uczelni. Studium to o
charakterze rocznym, dokształcałoby
w kierunku handlowo - morskim ab-

Rekordzista świata na drugim m eiscu

o

wyższą uczelnię
w Gdyni

Przypuszczalni zwycięzcy
Accumulate dnia
Zwyczajny: Kanguru (2), Izba (3), Awangarda (4). Jacek II (7).
Francuski: Awangarda (4), Capri (5), Ortolan (6), Jacek (7), Old Girl
(8).

Potfatec ke nerski
Ministerstwo skarbu wyjaśniło w
okólniku, że doliczone do rachunku
procenty przy sprzedaży w przedsię Gonitwa
biorstwach gastronomicznych arty
kułów podlegających scalonemu podat
1
kowl przemysłowemu od obrotu są
wolne od opodatkowania na zasadach
ogólnych, procenty te bowiem, sta
2
nowiąc część składową przychodu
brutto, są już objęte scalonym podat
3
kiem przemysłowym od obrotu.
Natomiast doliczone przez kelnerów
procenty, związane z obrotami pocho
4
dzącymi ze sprzedaży towarów nie
objętych podatkiem scalonym, podle
gają opodatkowaniu podatkiem prze
mysłowym od obrotu na zasadach ogólnych.

Śmierć

Nasi
ta wory l

Na miejsca
płatne
(FrancusKi)

Ewentualny
tuKs

Esdras

Tęczyn

Indus

Kanguru

Kanguru

Olimp

Kanguru

Ibicus

Izba

Izba

Jenisiej

Jesion

Izba

Awangarda

Elmira

Addis Abeba

Awangarda

Omara

En Avant

Capri

Kypris

Capri

En Avant

«

Ortolan

Ostra

Jenisiej

Oviette Cherie

Jenisiej

7

Jacek

Jacek II

Raptus

Loyal

Jacek II

Old Girl

Okrza

Jalousie

Jalousie

Okrza

Aigokeros

Dedal

Jim

Nowina

w nurtach Piny
PIŃSK, 18.6. Bawiła tu wycieczka
szkolna z Grójca. W czasie kąpieli w
rzece Pinie jeden z wycieczkowiczów
13-letni Marian Sikorski utonął na oczach wszystkich kolegów.
Wypadek ten wywołał przygnębia
jące wrażenie-

«

Nowina

II

. ...................... ............... ...........

Gra
podwójna

Najlepiej]
galopuje

—

Na tor
miękki

Indus

i Capri, ale klacze te mogą być,°sZ ja
dzane z racji szans jakie mieć
w nagr. im. uł. Jazłowieckich. \ „..je
wiła się Kypris. Dobrze galoP
Wamba.
ja
GONITWA 6. Handicap. Na8r°
2400 zł. Dystans 1600 mtr.
... Ortolan (—3 kg.). 3 1. og- Tlewicza, 55 kg. t. Nowak.
... Ostra (+'/j kg.), 3 1. kl. L.
wieckiego, 56'/z kg. ż Gili.
. m... Jenisiej (—% kg.). A. Mieczk
skie.go, 57’/2 kg. ż. Pasternak.
g.
... Oviette Cherie (—). 3 1. k'Szwarcsztajna, 56 kg. ż. Michale*-^.
... Estramadura (—1% kg.). 3 J- vj
Cz. Andrycza, 54'/2 kg. ż. JagodJ1. §.
... Ramzes (+1 kg.). 3 I. og. KEnderów, 59 kg. ż. Gulyas.
_
... Rusałka (—3'/2 kg.), K. i $• r'
derów, 52% kg. NN.
... Lolita (—4 kg), M. Bersona,
kg. ż. Pule.
)e
Najdogodniejsze wagi zdaja • e
mieć Ortolan i Ostra. Dobre sZjeną torze miękkim mieć •’ćA*1!' rje,
nisiej. .Nieźle biegały Oviette Che
Estramadura i Ramzes.
GONITWA 7. Nagroda Poznan^3
5000 zł. Dystans 2400 mtr.
Ref
... Jaeck II (—2 kg.). 5 1. og. M- ”
sona. 61 kg. ż. Stasiak.
... Loyal, 4 1. og. st. Jordan, 6- ż. Michalczyk.
, . &
... Raptus, 4 1. og. sL ŁochoW,
kg. ż. Gili.
.
... Peryskop (—4 kg.), 4 1. ogchowskiego, 58 kg. ż. JednaszeW-y 2
... Iffet, 4 1. kl. st. Nałęcz, 60 kgPule.
.
v \k'o... Effor (—4 kg.), 3 1. og. K.
dzińskiego. 51 kg. ż. Balcerzak.
0,
Jacek debiutując zwyciężył łal vj
sądzimy więc że może pokonać E
la. Pięciokrotnie zwyciężył już *
tus. Iffet, Peryskop i Effor bieg
słabo•
GONITWA 8. Nagroda 2000 zL
stans 1600 mtr.
. m... Old Girl (-3 kgj. 3 1. kl- J- p
kowskiego, 53 kg. ż. Jagodziński- Oi
... Okrza. 3 1. kl. L. Bukowieckie*
56 kg-'ż. Gili.
. eo.
... Jalousie, 3 1. kl. L. Morzyck>c*
56 kg. ż. Balcerzak.
v <=;<>'
... Jill, 3 1. og. B Wertans i Knenberg. 58 kg. ż. Dorosz.
... Ramzes, 3 1. og. K. i S. Endero
58 kg. ż. Gulyas.
56
... Latania. 3 I. kl. M. Bersona,
kg. ż. Stasiak.
T ,aIf,
... Mister Braun, 3 1. og. st. J°r°
58 kg. ż. Michalczyk.
' w,
... Rusałka, 3 i. kl. K. i S. Endero
56 kg. ż. Gulyas.
M... Lajkonik (—3 kg.). 3 1. ogBersona, 55 kg. ż. Stasiak.
Old Girl dwukrotnie przeszła
źle. może więc pokonać Okrzębrze galopuje narowna Jalousie, mjj
też szanse Jill i Ramzes. Zwycię
ostatnio Latania. Jill Ill-cią nagrchodzi z grupy.
„
GONITWA 9. Nagroda 1600 zt- P
stans 2200 mtr.
... Nowina. 3 1. kl. A. Mieczko**
go, 56 kg. NN.
, 58
... Aigokeros, 3 1. og. K. Haik •
kg. NN.
„7 Rg
... Jim, 3 1. og. L. Schweizera, »
j. Treba.
: f
... Dedal, 3 1. og. W. hr. Pini*Kown.. 58 kg. ż. Nowak.
.--gO,
... O. K.. 3 1. kl. L. Bukowiecki*
56 kg- ż. Gili.
t(fO'
... Klucznik. 3 1. og. L. J. barnenberga. 58 kg. j. Rutkowski.
... Ekrazyt. 3 I og. A. hr. R°
rowskiego. 58 kg. ż. Nicoll.
U
... Ferdynand (—2 kg.). 3
Dydyńskie.go. 56 k£. ż. Michale*.
Równorzędne szanse maja r4o*jei7
Aigokeros, Jim i Dedal.
koń. któremu wygodniej zl°Zć|ab(’
wyścig i lepiej będzie jechany-.
ostatnio przeszły O. K. i Klucznik-

koloroue

„Z przedziałeczkiem po środku-czy z boczku!”
Szary dzień fryzjera pułkowego

prredziałeczkiem po środku —
Arzehi ')Ocz'lu" — skacze grzecznie z
w r . eniem za uchem, z nożyczkami
9ku fryzjer pułkowy.
putku <5z’er^aw'ł koncecsję i lokal w

— Zapastowałeś podłogę? _ pyta
żona, która musi myśleć o wszystkim.
Pan fryzjer nie musi myśleć — on
strzyże — goli — czesze — to chyba
wystarczy.
— Kiedy — nie miałem czasu.

— C faces z, żeby cię komisja wyla
ła z lokalu?
Więc trzeba jeszcze po godzinach
pracy podłogę zapastować I wyczy
ścić — lustra przetrzeć, „instrumenty"
fryzjerskie do porządku doprowadzić

— o nafcie to jut trzeba naprawdę po
myśleć — bo do miasta daleko.
Sam był żołnierzem i o wolność wal
czył — a jakże — plutonowy. Krzyż
zasługi posiada.
’
,
Cóż? — za te zasługi bytu nie po*

R*ek1ŻC’ — £0,i — czesze.

®ich rUCl 80 oie odwiedzają — on dla
ęna. 013 lekką Pogardę, której im jeDle okaz“ie Przezornie — ze
J^du na przyszłość.
a. 3 t0 1 wielkim respektem jest dla
\Y|e°.’10wychZna ich na pamięć,
kto lalt uczesa^ grubego wachmistrza
Katolicki Związek „Caritas”, zorga
Wie V 2 °bcego pułku przychodzi —
by
*le ’ ską(1 Pożyczyć włosów, że nizował po raz pierwszy wystawę
l«nt
"^mistrz miał czuprynę „ga prac świetlicowych, warsztatowych 1
ko
* ^*anla sic wszystkim eleganc- szwalni swoich wychowanków.
Otwarcia dokonał J. E. ks. kardy
ui,nicchnięty — uprzejmy —
dowcipny i pełen świeżych nał Kakowski w asyście dyr. związ
dolose) z mias(a.
ku ks. Lcwandowlcza, prezesa Insty
W]<iPanacł’ oficerach — strach mó- tutu Akcji Kat p. Chacidsklego I in
nych. Na uroczystości otwarcia dzieci
ćżyśf" zaws*e ma zapasow-y fartuch
odegrały szereg obrazków scenicz
•*ąc
" krochmalony i świeże, pach
Wo^i^k^™ serw etki. Wali się brać nych, po czym J. E. ks. kardynał Ra
kowski przeciął wstęgę, udając się na
Frv°Wa‘ SZCzekń,nieJ w sobotę.
dr,„. z*er ma prawic 4 kim. do swego wystawę.

Prace najuboższych dzieci Warszawy
I wystawa świetlic i warsztatów „Caritasu”

a zakładu.
Sol^)t9 na obiad nie idzie — chap
n*ehadż i cienkim „zakąsi"—pu
rOzj ac dym w lufcik — żeby się nie
aził po „gabinecie".

»ie

Domki z „laubzegi**
fartuchy gospoda skie

W świetlicach parafialnych „Cari
tasu", najbiedniejszych dzieci Warsza
' 4u jest konkurencja i ciężko wy znajdują nie tylko pomoc Szkol
tOr.‘
Pułku nic on jeden — a ama- ną 1 dożywianie, ale i opiekę wycho
T* * ^ryzierów też nie brak.
wawczą i troskę o Ich dobro wewnę
dr]/11'0 blerze aby mu starczyło na
trzne.
^rżawę i Jakie takie życie.
W pierwszej sali wystawy — mo
1(1 Z erław? Płaci 40 zł. na miesiąc i
żemy
podziwiać zręczne prace chłop
Za mieszkanie.
ców,
wykonane
„laubzegą": — są to
)tsJSt miesiąc, że zarobi 100 zł, a
kunsztowne ramki, krzyże i różnego
dr, tal,l’ ło tylko 70, albo tylko na
rodzaju „budynki". Przedstawiają odf|#rza" e- Komu się poskarżyć? Lu
dą *eraE nie Patrza w serce — szko. nc bądź kościoły, bądź szkoły, do

a I z
tylko we własną kieszeń —
p1® Prawie zawsze tylko płótno,
^maca się jaki taki po karku.
I*s> A no — jeszcze ujdzie w tłoku,
cze mocno nie zarosło.
Według centralnego biura filmowe
p.?' Może podstrzyc — szanownego go w MSWewn„ w I kwartale rb. ocenzurowano ogółem 38 filmów pol
2^ a ~~ chyba nie.
skich, z których dozwolono do wy
Warkoczyk będzie.
świetlania 37 o ogólnym metrażu
I j ° to w>a1 pan.
25.460 m.
^4 w ruch nożyczki — maszyn
Śród filmów ocenzurowanych i do
zwolonych do wyświetlania było 36
ki"5 1 do 3 obiad. Prawie biegnie z
filmów dla młodzieży i 1 niedozwolo
’“z do domu.
ny. W ogólnej liczbie 37 dozwolonych
za|ti tam i obiad!
filmów, było 5 petnoprogramowych
^I^czony ]uj. taki — że nawet nie (od 1.500 m.), 24-krótkometrażowych
y ęo mu żona podaje.
na tematy polskie (do 300 metrów),
>a,^e kłopotów, tyle trosk i tak! psi 1 — reklamowy i 7 filmów zredukowa
’robek...
nycb na taśmę 16 mm.

38 filmów oolsk.ch
w I kwartale rb.

O witanie wojska
powracającego z manewrów

których uczęszczają, lub też — domkl
„budowane" z własnej fantazji.
Wśród prac świetlicowych dziew
cząt — widzimy fartuchy gospodar
skie, które dziewczęta szyły z myślą
o swych matkach, bieliznę z wypra
cowaną mereżką, a nawet piękne
obrusy kościelne i serwety wyszywa
ne kolorowym haftem. Na wystawie
znajduje się kilkanaście swetrów, blu
zek I pulowerów. Zrobiły je dziew
częta z wełny, otrzymanej z ofiar
dla „Caritasu".
’
Jest coś i z prac najmłodszych: —
to przedszkole „Caritasu"! — Oto
„zagroda wiejska" — wycięta „laub
zegą": — chata z dykty, podwórko
wysypane piaskiem, obok zwierzęta
domowe z plasteliny — jakiś Burek
ze zręcznie ulepioną mordka, wielki
kot i masa drobiu!

dopomoże „Caritasowi" wysłać lalki...
w świat!
Na stoiskach szwalni bielizna, ubranka dla dzieci i serwetki. Jest to
wszystko bardzo ubożuchne 1 skrom
ne, ale trzeba pamiętać, że wykonały
to dzieci najuboższych dzielnic War
szawy.
Prace chłopców skupiają się w
dwóch działach: koszykarskim 1 zahawkarskim. Piękne (nie trzeszczące!)
fotele wzbudzała zaufanie swoją wy
godną i zapraszającą do spoczynku
konstrukcją. Koszyki do Chleba, ko
szyczki do noży i łyżek, oryginalne
podstawki do kwiatów — wszystko to
ich własne pomysły i praca.

Ruchome krokodyle

Zabawki pochodzą z warsztatów
„Caritasu" na Żoliborzu. Są to cieka
Mali twórcy tego dzieła przyszli
popatrzeć także na wystawę: obstą we i pomysłowe drobiazgi w rodza
ju dwóch walczących kogutów lub
pili stoisko i pokazują palcami.
krokodyla
z ruchomą paszczą, który
— Patrz —• ta kaczuszka, to —
goni
uciekającego
murzyna i wiele in
moja!
nych.
— A ja ulepiłem z plasteliny grzyb
ki! — opowiada drugi, obserwując
spod oka, jakie wrażenie rohl jego
„dzieło" na zwiedzających wystawę.
Nie byłoby dobrze, gdyby zwie

Nie krytykować

dzający podchodzili do problemu wy
stawy zbyt krytycznie i oceniali pra
W drugie] sali są wystawione pra- ce na niej bardzo surowo.
ce warsztatów i szwalni. Z prac
Wykonywały je bowiem dzieci uli
dziewcząt wy różniają się lalki, pou- cy, przedmieść i baraków- Dzięki
bterane w stroje regionalne. Oto „po- staraniom „Caritasu" — dały one z
leszukl" w kraśnych chustkach, łowi siebie wiele pięknych pomysłów i
czanki w pasiakach, para Krakowia prac.
ków i Ślązacy w wysokich czapkach.
I o tym trzeba pamiętać, zwiedzaTe lalki w naszych narodowych (ląc wystawę „Caritasu" przy uL Nostrojach — powędrują do Francji. Za-| wogrodzklej 49.
(M. K.)
jęta się tym ambasada francuska i

Nie trzeszczące fotele

ZURAKOWSKi
WENERYCZNE, skórne, płciowe. Kobiety przyjmnie lekarka Dr. A
RATAT CHMIELNA 25. 8 r. — 8 w
Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTRO
ŚWIATŁOLECZNICZY. Diaterma krótkie fale. d'ARSONVAL i In.
(0013)

bkóbftZek miast polskich wystosował
Nie dlatego więc, aby było potrzeb
ścj. ’* dó miast w sprawie uroczysto nym w jakimkolwiek stopniu pobudzę
stWo rsa.n’zowanych przez spóleczeń nie organów miejskich dó organizo
byrn ’ J inicjatywy lub przy wybit- wania tych uroczystości w roku bie Przychodnia specjalna dla chorych os
Czeg.u®ziale organów miejskich, na żącym. ale dla usprawnienia akcji,
diij,. Wojska z okazji powrotu od- ZMP uznaje za wskazane zwrócenie
^ch
XVO)Skowych z ćwiczeń polo uwagi na celowość wcześniejszego ustalania fórrny uroczystości, wyjaśnię SENATORSKA 28/30. Rentgen. Odma
*tośa*zek miast podnosi, że uroczy- nia terminów powrotu oddziałów woj sztuczna. Elektrokardiograf. Porada
wraz i prześwietleniem. Wezwania
St»eh ■ ,staly s>9 iuż w naszych mia skowych z ćwiczeń, tudzież ustalenie
tel
IIHII
D1ękną tradycją i nabierają w w porozumieniu z władzami wojsko
f?utnn^V’ę^S2yrn stopniu cech samo- wymi pewnych .szczegółów, związa
J’ięrni
Powszednóści z wylącze- nych z przebiegiem prźyszłych uro Przychodnia Specjalna dla chorych oa
»ch i.A^monu, przez co podnosi się czystości.
■jTr>tną wartość moralną.

PŁUCA«SERCE

L E C « N

CA

„„

32 ELEKTORALNA 32

przy Chłodnej
WENERYCZNE PŁCIOWE i SKÓRNE
Krótkie tale od godz. 9 r. do 9 wiecz.
(04$)

prawi — ale i nie wymaga — byle ty
ko miał troszeczkę lepie] — żeby żo
na mógla się zająć tylko domem dziećmi. Bo tona musi dorabiać szyciem.
Gdyby miał pieniądze, kupiłby rower — a tak — to te 16 prawie kilometrów dziennie na zdrowie tak bar
dzo nie idzie.
Ładna turystyka!
W lecie — to jeszcze mały synek z
nim poleci.
W zimię gorzej. Mróz i śnieg —
liche palteczko — jesionka wiatrem
podszyta.
A śpiesz się — bo panowie żołnie
rze godziny mają wyliczone, a to na
ród karny i wymagający.
O czym marzy?
O swoim zakładzie — albo, żeby
był czymś innym, niż fryzjerem.
Ale skoro jest — to trudno.
Obejdzie się bez marzeń. Na ostrzu
brzytwy czasem usiądzie przebłysk
słońca, potańczy, potańczy przed oczami i już go pianą mydlaną pokry
je — jak rzeczywistością.
A wieczorem w gabinecie Jak po
spaleniu.
Gdy jest ruch.
Bo gdy nie ma ruchu — to położy
gazetę na stolik — nogi zmęczone ca
łodziennym dreptaniem na gazecie,
usiądzie w fotelu — podniesie z tyłu
podpórkę do głowy i czyta:
„Kobiety nad przepaścią" — Mar
czyńskiego.
Pan fryzjer pasjami lubi czytać
książki.
Wypożycza je z czytelni Macierzy
Polskie) za 20 gr. na miesiąc.
Kradnie sobie godziny snu.
Za drzwiami rumor.
Nogi błyskawicznie „sfruwała” za
stolika i już znów „obrabia" klienta.
Kilka ruchów szczotką do zamiata
nia.
Już czysto.
Znów nogi na stoliku — w wielkim,
trochę zielonym i trochę krzywym lu
strze odbijają się, jak smutna rzeczywltość duże dziury w podeszwach.
Zerka — odrywa myśl od sensacyf
ne| fabuły f mówi:
— Trza na pierwszego podzelować
Za chwilę z dymem cienkiego ulat
niają się troski powszednie.
— Czy ta dziewczynka się znaj-<
dzie — czy nie znajdzie?
Do okna zagląda gałąź jabłoni I
zmierzch kładzie kosmate łapy na
ściany i sprzęty.
— Trzeba zapaPĆ lampę.
Za drzwiami dzwonią ostrogi.
— A..! moj? uszanowanie — panu
plutonowemu — moje uszanowanie!
— Z przedziałkiem po środku, czy ną
boczku?

OGŁOSZENIA DROBNE
Kupno I sprzedaż

RAU/FRY
nUWL.ni

wyścigowe, balonowe.
damskie i
dziecinne
wszystkich marek na dogodnych wa
runkach. „Rekord". Świętokrzyska 25.
(199)
A't
T apczany nowoczesne, fotele
I — łóżka, kanąpy siatkowe.
owery Kamińskiego. Zawadzkiego.
Otomany. Kredyt. Wytwórnia chrześ
Ormonde o częściach angielskich.
cijańska. Chłodna 19.
(158)
Ceny niskię. Dogodne spłaty. Na żą
danie cenniki bezpłatnie. Radio SOil. Marsz. Focha 3. tel. 3.00-23. Rent- 6) t/upno - Sprzedał starej garde- NOR Marszałkowska 116 rófr Złotej
U
11
roby
męskiej
ł
damskie),
za

<en. Odmo sztuczna. Porada wraz z
(weKcie nd Złote!)
(88)
irześwietlenlem. Czynna od 12—8 w miana na wykwintne materiały biel
skie. Kupujemy kwity lombardowe I dUYTWORNlA tapicersko - stolarska
Wezwania na miasto
(007)
futra. Jerozolimska 27. podwórze — W Ł GILEWSKI, uł. Senatorska 26.
*len 73. Tel. 7.23-75
(62) Poleca meble stolarsko - tapicerskie
Skoro sąd ustalił, że w konkretnym
widowiskowe dorywcze
LfeCZNtCAftji
własnego wyrobu gotowe i na zamó
-CHŁODNA.^ RASZYNY SINGERA od 3 zł tygod- wienia Tel 2.63-06.
6 M od obowiązku uzyskiwania wypadku oskarżona bez zezwolenia
(65)
’• niowo. Chłodna 42 — 13 Pańska
Ień' n4t°miast winny być zgta- władzy urządziła przedstawienie sztu
Choroby WENERYCZNE. Skórna. Mo 40 - 23. Dzwonić: 6.79-17.
(58)
e w starostwie.
kl teatralnej religijnej, za wstępem dla
czopłciowa. Światłolecznictwo
200 osób po 25 groszy, przedstawienie Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele
ASZYNY do szycia ..Kasprzyckie
♦«itrai 13 nie dotyczy przedstawień
go” znane ze swej dobroci od lat
takie miało charakter publiczny.
vieta do godz. 1-ei p< ooł <no6»
llf> In-Tao okultystka. Określanie
nych. Jak orzekł Sąd Najwyż.
58. Gotówka — Ratami — Tanio —™' I karmy (przeszłość, teraźniej
fsklad fabryczny). Warszawa. Mar- szość. przyszłość). Porady życiowe.
Publiczności w dziedzinie
o k* ićst dostęp dla większej liJasnowidzenie w lustrze magicznym.
męskie
jtimowse
Żulirtskiego 8 m. 8 (dawniejsza Żura
bliżej nieokreślonych, przy
w wiclkim wyborze poleca
ADIO • ODBIORNIKI. Philips. Kos wia). Przyjęcia 10 — 214 — 6.
kości
^’’Cw znamienia
ŁnamiciD® publiczj/wwłłw*#—
mos. Telefunken Echo J inne bez
IECZNA ONDULACJA od zt 8 po
zaliczki od 10 zł miesięcznie. Chłodna
^ch
0Uadzenie „zaproszeń
a;
wsp^uma 14, TEL. 9.00-47 (firma chiaefcljaftska
Ch do uzyskania.
leca salon damski Józefa Zwie
42 — 13. Pańska 40 — 21 — Dzwonić:
rzyńskiego, Hoża 40.
6.79-17
(59)
-'Zelnikom .Nowe) Rzeczpospolitej" specjalny rabat
(022)

R
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Przeciw cholerze wystarcza własne serum organizmu

/liiie/ac/a płci
U nas ludzie patrzą na feralne
dnie, to by coś takiego nic wyszło.
Ale rzecz stała się nie w
Wilnie, no w Oslo... Oslo, wiado
mo, to norweska stolica.
Tamże właśnie sejm, a po ichniemu mówiąc — dcputacka izba,
zebrawszy się w sam poniedziałek
i to jeszcze trzynastego czerwca,
uchwaliła, żeby nikt nie miał pra.
wa rozróżniać, czy to kobieta czy
mężczyzna. — Ot, widzisz ludzką
postać, to znaczy się obywatel, a
na rodzaj mu nie patrz.
W tej, jak to mówią, niwelacji
płci żaden ’ zabieg lekarski nie
konieczny. Rzecz w tym, żeby
zwierzchność żadnych różnic nie
obserwowała między mężczyznami
a kobietami w naznaczaniu posad
rządowych i kościelnych.
Teraz u nich codzienny będzie
taki widok: Dyrektor samocho
dem się rozbija — ale jakiś przy
jemny dyrektor, bo płeć piękna
u niego. Strażak leje z drabiny —
no, nie strażak to, a strażnica. Okręt u fiordów się kołysze, a na
nim majtki wszystko w spodnieach. W kirchę pójdziesz, a tam
że pastor soprańikiem pieje...
Nie bez dyskusji po prawdzie
mogli ta uchwala przeprowadzić.
Jeden był poseł, żonaty, widno,
powiedziawszy, że minister spraw
wewnętrznych z kobiety może być
udany, bo to i w domu kobieta
wszystkie sprawy .wewnętrzne mo
cną ręką trzyma. A drugi przyło
żył, że z kobiety może być także
sam najlepszy minister spraw za
granicznych, zważywszy, że kudy
mężczyźnie do takiego sprytu, że
by i cudzych zagraniczników i
swoich tak dyplomatycznie tuma
nić, jak kobieta cudzego i swoje
go męża... A otumaniwszy — co
zechce wyrwani czy to z minką
czułą, czy z bekiem. Trzeci depu-<

tat był nawet za oddaniem mini
sterstwa wojny w niewieście ręce,
że to kobieta zawsze ma dwie stro
ny: z jednej strony wojownicza, a
z drugiej strony każda kocha woj
skowych, to i staranie będzie mia
ła o wojsko. Jeszcze inny twierdził,
że i nad skarbem damska opieka
będzie najpewniejsza, bo nikomu,
jak kobiecie, nie przychodzi taka
łatwość w szukaniu źródeł docho
dów, a taka oszczędność w wydatkach na istotne potrzeby... Najostatniejszy nareszcie powiedział,
że kobietom dobrze iść w pastory:
Jak ci da ślub, to popamiętasz!...
A kiedy baba zacznie prawić ka
zanie, to wiadomo: musisz stać,
słuchać ze skruchą i milczeć... Ni
słowa nie powiesz, bo i nie wolno,
i nie ma kiedy się wtrącić.
Radziwszy tak, uradzili, że na
wsiakim miejscu kobieta da radę
sobie i drugim, bo w gruncie nie
wiasty i tak trzęsą światem: gdzie
czort nie może, tam babę posyła,
a gdzie babie nie uchodzi, tam
swego męża nastawi- Ot, i tym po
słom żonki na pewno mowy na
pisawszy na ten poniedziałek, trzy
nastego.
Tak, to tak... Feralny dzionek
przypadł na posty z Osia.... Ład
nie. wywiedli co się kobiecie w tej
niby niwelacji należy, no na szczęt
zapomnieli, że mężczyźni nie mają
praw równych, a obowiązki cięż
kie. Któż to na przykład obowiązony służyć wojskowo,' jak nie sam
rodzaj męski? A czemuż to nie
zajmie się mężczyzną ochrona
przed handlem żywym towa
rem?...
Natura sama, powiecie, taki po
dział zrobiła. Ot, i w tym cała
rzecz — do czego kto sposobny
przez naturę!
ŚWIST-POŚWIST

| Witold Poprzęcki

STRESZCZENI! POCZĄIKu KOWIESCIi
Młody literat *1 afan Mochocki napisał artykuł o szpiegach
w przedsiębiorstw la ubezpieczeniowym. W wyniku artykułu
z|awia się u niego „policja", a wlałciwie szpiedzy przebrani
za policje, którzy przeprowadzała rewizje w mieszkaniu,
Sdzle Mochocki goicl swa przyjaciółko, aktorkę Ołmlhskę.
opresjl ratuje Mochockiego pułkownik Kramer ze swymi
ludźmi, który prawie sile porywa Mochockiego, aby z nim
jechać do Katowic gdzie gnieździ się jedno z central szpie
gowskich. Samolot którym lecą dostaja się w zasięg burty. Po
przymusowym lądowaniu w samolot uderzył piorun. Urałowawani pasażerowie dostaię się do Miechowa, skęd Kramer
jego adiutant i Mochocki biotę auto. W drodze steroryzowali
szofera, który nie chclal wyruszać w tak niebezpieczne P**
dróż i — przybywają do Krakowa.

— Proszę zawrócić i nie oglądać się! — rozkazał
Z uśmiechem.
Szofer wziął banknot pod światło. Gdy stwierdził
że jest dobry — mina mu się znacznie poprawiła.
Ukłoniwszy się grzecznie, zawrócił i ruszył w kie
runku Miechowa. Czerwone światełko jego taksów
ki po kilku minutach znikło w ciemnościach nocy.
Trzej panowie ruszyli naprzód w kierunku posto
ju taksówek. Przy pierwszej latarni Mochocki po
raz pierwszy od chwili katastrofy spojrzał na siebie
i — wybuchnął śmiechem. Jego eleganckie ubranie,
pofałdowane w fantastyczny sposób, wyglądało, jak
PRPNfiMPRłlA MIESIĘCZNA - 2 Zł
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Holera w Hamburgu. Już 7611 tru
pów. Lekarze przemęczeni. Tracą gło
wy. Policja nie ma czasu dla złodziei.
Wyławia podejrzanych o cholerę, pa
chnących „niepolitycznie", ażeby ich
poddać kwarantannie.
W Białym Jeleniu („Weisserhirsch")
ściany trzeszczą. Lahmann na sześć
lat przed hamburską paniką, tj. w r.
1886, zrobił we Włoszech studium le
czenia cholery i odkrył nowe nieza
wodne metody uzdrawiania cholerycz
nych, o ile ich organizm jeszcze nie
był przeżarty. Otoczyło Lahmanna 500
pacjentów, a on tak pouczał w pewne
popołudnie sierpnia 1922 roku:
— Co to jest cholera, tego nikt nie
wie. Wieczni łowcy mikrobów zadem
niają pojęcia o cholerze. A mają się
za czym upędzać: ten bezskrzydły mi
krob prędzej się przenosi, niż ścigacze
morskie i ekspresy kolejowe. Zostaw
cie jednak troskę o mikroby profeso
rom oraz ich laborantom. Nic to wam
nie da. Wzorujcie się na drobnej dziat
wie. Jej wątłe organizmy są odpor
niejsze na zarazę, niż atletycznych ol
brzymów. A czemu? Bo jedzą w spo
sób zbliżony do natury. Nie przekar
miają się mięsem, jajami, grochem, solonką kapuścianą lub śledziową, nie
znają wielkiej liczby pokarmów wy
myślnych, kosztownych, a zanieczysz
czonych i smacznych tylko dla tych,
komu smak zwyrodniał.
Dziś na kolację dostaniecie:
1) ocukrzone racuszki z sałatą gło
wiastą,
2) świeży melon z cukrem, a do nie
go
. .
3) po szklanicy roztrzepańca, czyli
zsiadłego mleka starannie rozbitego
trzepaczką.
Jutro na obiad będzie:
1) soczewica na kwaśno,
2) mizeria z ogórków,
3) kartofle pieczone,
4) budyń pielgrzymów, czyli prze
kładaniec z jabłek, tartego chleba ra
zowego, rodzynków z niedużą ilością

masła i sporą cukru, do tego sok z owoców lub trochę wina.
— Niestrawne?— podchwytuje Lah
mann: tak sądzi łaskawa pani, bo przy
jechała do nas dopiero przed chwilą
i nie wie, że do naszej kuchni szybko
się przyzwyczaja przeszło tysiąc osób co rok, a wśród nich dużo takich,
co przed laty mieli umrzeć „najpóź
niej za miesiąc", a do dziś stają się
coraz zdrowsi i pełni radości życia.
— Czym pewny, że na tym, czym
was karmię, nie ma zarazków chole
ry?
— Wcale nie dążę do podobnej pe
wności. W sanatorium nie trzymam
was pod kloszem, a poza moim zakła
dem będziecie jeszcze bardziej wysta
wieni na przygodne niepomyślne wply
wy. Przyznać jednak muszę, że pod
woiliśmy naszą zwykłą staranność
przy oczyszczaniu pokarmów na su
rówki, stale ograniczając się przy my
ciu warzyw do czystej wody co naj
wyżej z dodatkiem soli, ażeby popę
kały jaja glizd kiszkowych, jeśli się
trafią. Robimy zaostrzenie zwykłych
wymagań czystości jedynie ze wzglę
du na świeżych przybyszów, bo kto u
nas gości już pewien czas, może pijać
wodę zakażoną cholerą lub jadać na
Chlebie żywą kulturę laseczników cho
lery z takim samym spokojem i ufnoś
cią w swe zdrowie, jakie miał przy
tych doświadczeniach prof. Pettenkofer i jego zacny kompan w badaniach
naukowych, prof. Emmerich.
Zastrzega się tylko staranne żucie
pokarmów i przerabianie zakażonego
napoju ze śliną. Do tego sporo do
brych kwasów, a zwłaszcza soku z cy
tryny. (Dobrym jest również sok z rabarbarum. Ocet odrzucał Lahmann).
Czy Lahmann nie poetyzował? Nic!
O tym świadczy prof. Hoffmann, zna
ny w Warszawie z czasów wojennej
okupacji. Podaje on, że podczas epi
demii cholery w Niemczech w r. 1905
piąta część badanych zdrowych no
siła w sobie laseczniki cholery (R.

lachy bezrobotnego. Ciemne smugi błota pozasychaly w deseń na spodniach i marynarce, dodając cech
niechlujności do całego wyglądu.
— Przecież tak się nie możemy pokazać w mieś
cie! — zawołał do pułkownika.
Adiutant przystanął również.
— Panie pułkowniku — odezwał się głosem, przez
który przebijał beznadziejny katar. — Zapomniałem
powiedzieć, że pociąg do Katowic mamy dopiero ju
tro rano...
Pułkownik zmarszczył się.
— To nic! — mruknął. — Do Katowic musimy się
dostać jeszcze dziś... Która godzina?
— ósma...
•
’
A
• > ł, » . ł o « .
Dopiero gdy wsiadła do taksówki, aby wrócić do
domu Jadzia zorientowała się, że spod palta wyglą
da jej szlafroczek, trochę dłuższy od palta, na szczę
ście całkiem czysty i nie bardzo jaskrawy. Nie mniej
jednak był to szlafroczek i należało jak najszybciej
znaleźć się w mieszkaniu Mochockiego, gdzie zosta
ły wszystkie jej „fatałaszki“.
Taksówka z bajeczną szybkością wpadła w ulicę
Raszyńską...
— Ba! Drzwi nie zamknęłam na klucz... — przy
pomniała sobie nagle.
Szofer, jakby wyczuwając, o czym myśli piękna
pani, skręciwszy w aleję Jerozolimską dodał gazu
tak, że w kilka minut później byli już na miejscu.
— Proszę wejść ze mną na górę — odezwała się
do szofera — bo nie mam przy sobie pieniędzy.
— Dobrze, proszę pani...
— Niezależnie od tego — myślała — jeśli tam kto
wlazł — lepiej iść z mężczyzną...
Jakoż dochodząc do drugiego piętra zobaczyła,
że drzwi mieszkania Stefana były otwarte.
Stanęła. Przez chwile zdawało jej się, że nic zro
bi ani kroku naprzód. Przecież nie dalej jak przed
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t-ka. WARSZAWA. ZGODA

Pfeiffer), a wśród jeńców zakażo®^

cholerą obozu podczas wojny p0 ,
zdrowych miała laseczniki cł,° ,
(Detre). Głodząc, oczyszczano ot &
nizmy jeńców i zwiększano ty®
odporność na cholerę.
Zapytany czy ma serum Prze
cholerze, Lahmann odpowiedzi3*’
je ma, ale tylko dla siebie i we * 3
nej krwi, i toż samo wytwarz3
swych kuracjuszów, bo tylko w*a5tf
serum może być pewne i goto*'0
każdej chwili do odporu przeciw c
robie.
Jak zaś wolno świat medycZ
przyjmuje postęp, świadczy fakt’
w pracy świeżej daty prof. Hoff®3^
usilnie zakazuje w czasie cholery
rowych warzyw i owoców, suro*
mleka itd. To znaczy: zaleca żywi0®^
takie, które zmniejsza odporność °r
nizmu na wypadek przyjęcia zara
przez dotknięcie cudziej szaty, k'31®
w miejscu publicznym, ławki w tr3
waju itp.
Warszawa może łatwo
wodociągów zarazek z osiedli na "
Warszawa — Wilanów.
W broszurze z r. 1915 prof, or
Palmirski pisze:
„Ludzie zatem giną nie wskutek z
każenia — a zatrucia".
W razie zakażenia wypadkowej
czy dywersyjnego, cholera zdzie*13

kuje u nas osiedla, „korzystając®
brudnej organizacji odżywiani3* 3
i
padną ofiarą wyłącznie ci. co nie C#
wytwarzać w sobie przeciwcholerV
j
nego serum tak pół-dobrego, jak ®|e,
jeńcy, głodzeni w niewoli niemieck
lub tak doskonałego, jak mieli kuf3.
cjusze sanatorium Lahmanna, ży*’*e.
harmonijnie i ekonomicznie na P° g
stawach tak dziś propagowanego 3
terenie Ligi Narodów „aliansu hi£*cł1
z ekonomią".
>, ■
Akademia w tym kierunku istnie!0
nas w Kosowie u doktorów medyP
ny Tarnawskich (ojca i syna).

godziną błyskały w tym mieszkaniu pistolety-.’
A któż tam jest teraz? Przecież wybiegając z nllf"
szkania nic zamknęła go na klucz, ale trzasnę*3
drzwiami, aż się dom zatrząsł.
*
Zdetonowany szofer zatrzymał się również. Jp
chciał coś powiedzieć, gdy z mieszkania doszło
nagle... pukanie francuskich obcasów, którymi kto
stukał, chodząc niezdecydowanym krokiem.
— Kobieta! — odetchnęła Jadzia.
I bez wahania ruszyła naprzód.
Wszedłszy do przedpokoju zobaczyła, że po Spialni spaceruje jakaś postawna panna.
— Kto tu jest? — zapytała z przedpokoju.
Nieznajoma stanęła na środku pokoju i z zacie*
wicniem spojrzała na przybyłą.
— Nie ma pana Mochockiego?
— Nie ma — odpowiedziała Jadzia.
w jakfej sprawie?
— Jestem jego siostrą...
Jadzia zmieszała się.
.
— Przepraszam bardzo... — już zaczęła mó^'J
gdy się jej przypomniało, że za nią stoi szofer, a w*f
człowiek obcy. — Przepraszam, ja tu mam torch**’
a muszę zapłacić szoferowi...
To mówiąc chwyciła torebkę, leżącą pod
i wyjęła stamtąd dwudziestozłotówkę. którą P°,
szoferowi. Ten wyjął portmonetkę, z której wy’“
resztę. Nieznajoma przez cały czas obserwołała P
kną pannę. Dopiero gdy za szoferem drzwi się za
knęły, zapytała:
— Przepraszam bardzo, ale... kto pani jest?
— Jestem... — Jadzia zawahała się chwilę —- Jad'
wica Ośmińska.
Panna Mochocka wyciągnęła do niej piękną d
gą dłoń.
.
.»
(Dalszy ciąg nastaP1

**■■■■—■■
f E m u frfinCTEU
WI*'M mlllmettowy >ub |ego mielsca
«CNT IłUŁUSfctla tytułowa) — kł l.łli w laktcla zl 0-80; ta

ne
x
e ,ł^
tl 0.40: drobna 11 gz ta wyraz; praca poszukiwana I zaofiarowana — 1® ®f 1 -to1*
wo. Drobna — najmnla) 10 wyrazów. Nakrologl — 10 gr mm. mla)tea z®’*’1
2S% drożej; tabelaryczne I bilanse - 11% drotej Wyrazy tłustym druki*"1 ^tf

slg podwójnla. Duża lltary — llera sla za słowo Zagraniczna
drotal
nlkaty (N) — 1 zl ta mm.
Za trełć eglostan Redakcla nie odpowlsf*"

