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Dokąd wiedzie obłąkana doktryna...?

Szarganie

matek

Dno upoolenia na szczytach Trzeciej Rzeszy
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej")

2 tyHnJC.H-, 18.6. — W jednym
h\vił°szwajcarskich po
\yja. S|S obszerny artykuł, oma
hitler y uPodlenia, do których
^dzj °Wsk* rasizm doprowadza

Męem^^ przypomina sprawę
kieg ”!.tnistra lotnictwa niemiecMiic? 1 twórcę jego potęgi, gen.
strop
.tóry będąc Żydem ze
kę .i v °ica, zmusił swoją matLips? Roszenia się do Sądu w
®Wiad ’ zł?żenia publicznego oRo
. en*a, że zdradziła sweśnje ęza’ a produktem tej włahecii ra.dy małżeńskiej jest o^ilch ”^eneral der Flieger** —
żtial?tor artykułu cytuje uwagi
stv >1?° niezależnego publicyby ^entzla, który piszc: „Gdy
*hiet 1 nawet’ generale, nie paktór • twarzy pańskiego ojca,
Pańska twarz jest żyPortretem, gdyby się nie
ho\v|Z-la*01 ze tak samo jak pan,
cz.,j ezyl również lewą nogą
°dny pański ojciec, ów podb
dostawca żywności
q-^mendy korpusu we WrowJyu- gdyby się nawet, ude^t dni^° tak poważne świa°’ ^ak*e pan ma za soba>
dnlj ac* zeznania pańskiej bicDoZnniatki ~ t0 jednak zawsze
Stanie dla Aryjczyka niepartym wrażenie, że podobny

pomysł mógł się zrodzić tylko
w żydowskiej głowie"1.
W związku z powyższym, ty
godnik wymienia nazwiska:
wyższego dowódcy S. A., Eisen
bacha, syna znanego komika ży
dowskiego w Wiedniu i dyrek
tora żargonowego kabaretu
„Budapester Orpheum**, oraz
Arnolda Bronnen (recte Bronner), jednego z obecnych dyk
tatorów radia niemieckiego, b.
wyznawcy Marksa, syna zna
nego w sferach żydowskich
Wiednia kupca, którzy oba]
przysięgi) przed sadem, że ich
nie żyjące matki-aryjki zdradza
ły wielokroć swych mężów i żę
oni właśnie są owocami tych
zdrad.
„Nie wiadomo — kończy ty
godnik — cc więcej podziwiać:
czy upodlenie, do jakiego doszli
ci ludzie, kalając pamięć swych
rodzicielek, czy to, że znalazł
się sąd na święcie, który z całą
puwagą potraktował tego ro
dzaju zeznania, przyjmując je
jako niezbity dowód aryjskości
wyżej wymienionych panów?**.
Artykuł kończy się przypom
nieniem słów marsz. Goeririga,
wypowiedzianych w okresie
przygotowywania
ustaw noprzygotowyv
rymberskich: „Wer Arier ist,
entscheide — ich!“ („kto jest A-

^jsram dzisiejszego meczu lekkoatletycznego

Chłopska ofensywa
dojjj \?8tatnie dni przyniosły wia
ty .
że w całym kraju odbytye^
zebrania kół Str. Ludoły £°’ na których zapadają uchwa.
ny? . najintensywniejszego prze
to ,.a^la chłopów do kółek rolnijaję11, 9PółdzieIni mleczarskich i
go*. Zar9kich i innych organizacji
jP°darczych na wsi.
z
.W tu do czynienia z jednym
kgJ,?ajńonioślejszych zjawisk —
a kowaniem się życia publicz
ko”0 *raju. Decyzja Str. Ludowełt'v> tycza jasno drogę, którą poStye °"ili pójść chłopi w walce o
kt„. Pra"a współgospodarzenia
sta^ein- Tam, na wsiach, u podd0L or8anizacji społecznej kraju,
°nywuje się wielka przemiatęCe chłop polski bierze w swe
ty^ gospodarkę społeczną na wsi,
sU ,i Cza tłumnie w szeregi wiejbj.,^ organizacji, by w nich zaW głos decydujący.
skj '■en sposób walka ludu poljer^° 0 współgospodarzenie kradty- ,Oczyć się będzie odtąd na
gd °° 1 bontach — politycznym,
le masy chłopskie dążą nieu

stępliwie do realizacji uchwał
ostatniego kongresu w Krakowie i
na froncie gospodarczo - społecznym, gdzie w swoje ręce ująć pragną zorganizowaną gospodarkę
wsi.
Zdecydowanie negatywne stano
wisko wobec zgłoszonych projek
tów ustaw samorządowych, które,
mu dał wyraz wiceprezes NKW
Str. Ludowego — Mikołajczyk, w
głośnym wywiadzie, który stał się
początkiem szeroko zakrojonej ak
cji protestacyjnej Str. Ludowego
— dowodzi, że wieś postanowiła
nie dopuścić do narzucenia sobie
krzywdzących ją ustaw. W zesta
wieniu z akcją polityczną i gospodarczą, akcja protestacyjna staje się jednym z zasadniczych postulatów wsi.
W świetle powyższych faktów
chłopska ofensywa gospodarcza
stanowi jeszcze jeden dowód zdecydowanej woli chłopskiej ode
grania czynnej i pozytywnej roli
w budowie nowej rzeczywistości
polskiej i jest dalszym etapem w
chłopskim marszu naprzód.
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ryjęzykiem. o tym decyduję —
ja") i zapowiada opublikowanie
w niedługim czasie pełnej listy
niearyjczyków i niechrzczonych Żydów, zajmujących wy
sokie stanowiska w Rzeszy.
(H)

Skąd Zw. Młodej Polskic?erp'e

pieniądze?

2 mundury, pe’eryne, palka i straszak
w nagrodę za wstąpienie
POZNAŃ. 18.6. (Telefonem). — W
kilku miejscowościach pod Poznaniem
prelegenci Zw. Młodej Polski, na ze
braniach tej organizacji wystąpili z
sensacyjnym oświadczeniem, podając
do wiadomości członków, że każdy,
kto wpłaci 2 złote, otrzyma 2 mundu
ry, pelerynę, pałkę i straszak. Za mun
dury będą musieli członkowie płacić
miesięczne raty w wysokości 2 zł. Ca.
ły ekwipunek doręczony zostanie od
biorcy po wpłaceniu pierwszej raty.

Po skandalach, ujawnionych w zwią
zku z „działalnością1' Legionu Mło
dych, Straży Przedniej itp., ta niesły
chana hojność Zw. Młodej Polski dzi
wić już właściwie nikogo nie powin
na. Co najmniej jednak dziwnym wydaje się włączenie do ekwipunku
członków Zw. Młodej Polski pałek
(chyba gumowych) i straszaków.
Do czego ma to służyć i na kogo
jest przeznaczone?

Sabotaż w walce przeciw spolszczeniu przemysłu

Tajemnicza ręka zatruwa wodę
Zachodnia Polska pod obstrzałem niemieckim

POZNAN, 18. 6. (Telefonem). Bro
wary w dzielnicach zachodnich Pol
ski są przeważnie w rękach niemiec
kich. Nieliczne browary polskie mu
szą konkurować z, zawodnikiem za
możnym i nie cofającym się przed ni
czym. Przeciw inicjatywie Zw. Re
stauratorów z p. .lóżwiakiem na cze
le, która doprowadziła do przejęcia
w ręce polskie Browaru Huggera —
wystąpili hrowamlcy niemieccy z
wielką kampanią, która znalazła za
kończenie na sali sądowej. Informo
waliśmy już naszych czytelników o
tym, że p. Jóźwiak przeprowadził
przed sądem dowód prawdy na okoliczność, że właściciele niemieckich
browarów część dochodów przezna
czali na uzbrojenie armii niemieckiej.

Właściwy jednak epilog sprawa ta
znalazła całkiem gdzie indziej. W ostatnim czasie p. Jóźwiak oraz kilku
restauratorów wykupiło z rąk niemie
ckich browar w Bojanos. Je, browar
stary i zaprowadzony. Przed kilkoma
dniami, już po wyroku sądowym
stwierdzono z przerażeniem, że wszy
stkie karpie, hodowane w stawach, z
których czerpie się wodę do wyro
bu piwa — wypłynęły martwe na po
wierzchnię wody. Analiza wykazała
zanieczyszczenie wody tajemniczymi
chemikaliami.
Jak długo browar w Bojanowie ist
nieje — nigdy jeszcze nie było wy
padku. aby woda w stawach uległa
zatruciu. Nie ulega wątpliwości, że ma
się tutaj do czynienia z aktem sabo
tażu. Nie można palcem wskazać tych,
którzy dali inicjatywę zamachu na eg
zystencję browaru, przejętego z rąk
niemieckich i zagrażającego hegemo
nii niemieckiej w przemyśle browar
niczym. Dla obeznanego jednak z tu
tejszymi warunkami nie ma żadnej
tajemnicy w tej sprawie.
Policja wszczęła dochodzenie. Po
dejrzanych jest kilku miejscowych
Niemców. Właściciele browaru ponie
śli ogromne straty. Samych karpi wy-

łowiono 12 pełnych wozów ro
boczych. Należy wyrazić nadzieję, że
sprawcy, a przede wszystkim inspi
ratorzy zhrodni będą wykryci. Przy-

czyniłoby się to niewątpliwie w wiel
kim stopniu do wyjaśnienia roll 1 me
tod działania niemieckich przemy
słowców w Polsce. (S)

PIOTR MORAWSKI
rótf Marszałkowskie

stylów* ■ nowoczesne

Micha ski osadzony w w.ezien.u
Policja poszukut Idzikowskiego
Z nakazu prokuratora przy war
szawskim sądzie okręgowym, areszto
wano b. dyretkora departamentu po
datkowego w ministerstwie skarbu,
Pawła Michalskiego, skazanego w ostatnich dniach przez sąd okręgowy
na 8 lat więzienia.
Aresztowanie Michalskiego nastą
piło wskutek decyzji sądu okręgowe

go, o zmianie środka zapobiegawcze
go z 5 000 zł kaucji na areszt, wobec
zachodzącej obawy ucieczki skaza
nego.
Michalskiego osadzono w celi sępa
ratce w więzieniu Mokotowskim.
Za b. posłem Idzikowskim, skaza
nym na 5 lat więzienia, czynione są
poszukiwania władz policyjnych.

Volkslag zbiera się w poniedziałek

Polskie mandaty w Gdańsku zagrożone!

GDANSK. 18.6. — Wbrew informs, sów hitleryzmu na innych odcinkach
cjoin, podanym przez pewien odłam polityki międzynarodowej.
prasy, posiedzenie Volkstagu gdańskie
STOSUNKI POLSKO - GDAŃSKIE
go nie zostało odłożone.
BĘDĄ — według posiadanych inforZaproszenia na posiedzenie nazna-j macyj — POTRAKTOWANE Z DUŻA
ozone na poniedziałek, 20 czerwca, za DOZA OSTROŻNOŚCI, a bojowe owierają tylko dwa punkty, z których strze ma być tym razem skierowane
pierwszym jest zatwierdzenie nomi przeciwko resztkom partyj opozycyj
nacji trzech sędziów, a drugi stanowić nych, oraz Żydom, do których Senat
ma zasadniczą treść posiedzenia, jako pragnie zastosować wszystkie analo
oświadczenie Senatu (Senatserkla- giczne ustawy, jakie do tej pory za
rung). Poza tymi punktami program stosowała Rzesza, oraz jakie w przy
nie przewiduje żadnych debat ani gło szłości będą w Niemczech wydane.
sowania.
Mimo to nie są wykluczone niespo
Oświadczenie Senatu ma być prze dzianki. Liczą się tu mianowicie z mo
glądem działalności rządów narodo. żliwością przedłożenia w trakcie po
wo-socalistycznych w W. Mieście, z siedzenia, wniosku senackiego o
jednoczesnym podkreśleniem sukce- zmniejszenie do połowy ilości posłów
do Volkstagu, tj. do 36 osób. W ten
sposób POLACY STRACILIBY PRZY
| NASTĘPNYCH WYBORACH MOŻ.
Kosztuje w prenumeracie
M
_
NOŚĆ POSIADANIA CHOĆBY JEDN0W3 RZeiZPOSPOilltl NEGO REPREZENTANTA.
Zamówienie „Nowej Rzeczpospolitej” w prenumeracie za Zmiana ilości posłów oznaczałaby
pewnego stopnia ZMIANĘ KON
pewnia regularne otrzymywanie dziennika w całym kraju- do
STYTUCJI GDAŃSKIEJ, KTÓREJ
Prenumeratę można wpłacać w kantorze Zgoda 5
na GWARANTEM JEST RÓWNIEŻ PAN
konto P K O N° 22612, przekazem rozrachunkowym STWO POLSKIE.
"a konto 218.
CS. K.)
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I Ludowcy w ofensywie gosoodarc^1

Nabożeństwo przy św.eiych Relikwiach

Ludowo,
’ Po wydanym przaz Str.
I
apelu powrótu do czynnych prac w
kółkach rolniczych, co znalazło sze
roki odzew, wydano obecnie apel, afikńlna rozpoczuic się na placu Zam kiej sali Domu Katolickiego, uL Nowo by w związku ze zjazdami Okręgo
kowym przed specjanle zbudowanym grodzka 49.
wymi Zw. Spółdzielni Rolniczych 1
ołtarzem o godz. 9.30 rano w obec
ności p. Prezydenta R. P. I władz pań
stwoWycb. Trumna z Relikwiami św.
Andrzeja Boboli zostanie w procesji
przeniesiona z katedry na plan Zam
Na dzień 20 hm. została zwołana do nej przeciwko wniesionym projektom
kowy przed ołtarz, gdzie pozostanie Warszawy koofereucla prezesów po ustaw samorządowych.
przez całe nabożeństwo. Kazanie wy wiatowych $tr. Ludowego z woj. war
Dnia 26 bm. sprawa ta zaimie się
głosi ks. biskup Jasiński.
szawskiego, na której m. in. zostanie zjazd wojewódzki SL w Kielcach.
.Msza św. i kazanie będą transmito omówioną sprawa akcji .protestacyjwane przez Radio Polskie 1 przez me
gafony, ustawione na placu Zamko
wym I Krakowskim Przedmieściu.
Stowarzyszenie Jedności Katolickiej
wraz z Komitetem przyjęcia Relikwii
św. Andrzeja Boboli urządzają dziś (w
niedzielę) o godz. 13-ej uroczysta aka
Kryminaliści warszawscy zdobj’wa- pfcufeldzlarz. Zdemaskowany w firmie
demię ku czci św. Męczennika w wici ją się na Coraz to nowe pomysły w Merty przy ulicy Bielańskiej a po
celu zdobywania gotówki. Jednym z dobnie w firmie Gruszczyńskiego i
takich wynalazców jest Mieczysław Chiruta przy ulicy Widok. PerkowPerkowski, karany równiusieńko dzie ski oświadczył, że wypadnie mu te
sięć razy za kradzieże. Ponieważ raz,
jako ollcerowi zmyć hańbę
zbrzydły mu te ciągłe „wsypy", Per śmiercią. Dramatyzował więc, że jeśli
Kontynuowana jest akcja władz ad. kowski postanowił wykorzystać „ho nie puszczą go wolno, będzie zmuszo
ministrącyjnych, umieszczania żebra nor oficerski" dla uniknięcia krymina ny zastrzelić się w sklepie natych
ków j -włóczęgów w domach pracy łu. Nie był on wprawdzie oficerem, miast Trochę z litości, troszkę w celu
przymusowej. Na podstawie ustawy o ale umiał, w razie czego zagrać ofi uniknięcia kłopotów z trupem w skle
Zwalczaniu włóczęgostwa i żebractwa cera i wytargować wolność. Perkow pie puszczono go wolno. Puszczano
Ministerstwo Opieki Społecznej za ski tedy nie wynalazł nowego sposo go zresztą wszędzie.
rządziło przymusowe umieszczanie że bu kradzieży, lecz sposóh uniknięcia
Ale w firmie Czarnowski i Jezultbraków na terenie woj. łódzkiego w więzienia.
kowski przy ulicy Rymarskiej 8 nie
Jest to złodziej sklepowy tzw. szo- dano się wziąć na „honor oficerski".
domach pracy przymusowej i przytul
— Pan się strzelaj — powiedziano
mu — a my wezwlemy policjanta.
Perkowski nie zastrzelił się. Nie
mlałhy zresztą czym. Mógłby się za
strzelić co nalwyżcj Iń-ciu krawata
SARAGOSSA, 19.6. Wojska gen. koścl 50 km przeszło 5 km terenu.
Franco nącierając ua froncie CąstiHo
W wielu punktach wojska gen- Frań mi, które właśnie skradł, ale jut mu
Yillą Malesa na wybrzeżu śródziemno co przekroczyły linię biegu Rio Mija- je odebrano. No i Perkowski powędro
morskim, zdobyły na froncie szero- res.
wał do aresztu
po raz 11-y w
życiu.

Warszawau trumny Męczennika
Od godz. 24-ej w nocy z piątku na
sobotę wielkie rzesze wiernych w ko
lejnych szeregach poczęły posuwać
się przed trumna św. Andrzeja Boboli,
składając hołd Męczennikowi. Wiele
osób rzucało kwiaty przed trumnę, do
tłkalo się jej obrazkami luh różań
cami. Na twarzach obecnych malo
wało się skupienie i w zruszenie.
Od godz. 4 ej rano przy św. Reli
kwiach poczęli kapłani odprawiać
msze św. Zaczęły przybywać szkoły
ze sztandarami oraz zakłady wycho
wawcze. O godz. 10-ej sumę pontytikalną odprawił JE ks. biskup Karol
Radoński,-ordynariusz włocławski. W
stallach byli obecnie JE ks. kardynał
Aleksander Rakowski, JE ks. arcybh
skup SU Gall, Kapituła Metropolitalna,
liczne duchowieństwo świeckie i za
konne. W czasie nabożeństwa wstąpił
na ambonę ,|E ks. biskup Antoni Szła
gowski wygłosił mowę, wysławiając
Świętego.
O godz. 4-ej pop. nieszpory uro
czyste odprawił JE ks. arcybiskup
St. Gall.
Przez cały dzień sobotni nieprze
rwane szeregi wiernych oddawały
hołd św Relikwiom. Zwracały uwagę
w katedrze i na ulicach miasta licz
nie przybyłe pielgrzymki z całego kra
iu w strojach ludowych oraz młodzie
ży szkolnej. Na niedzielę spodziew any
jest dalszy napływ pielgrzymów. Ar
chikatedra św. Jana dla wiernych bę
dzie otwarta przez całą noc.
Dziś, w siedzicie, msza św, ponty-

Pielgrzymka z Łodzi
i hallerczycy
Dziś o godzinie 8-ej rano przybywa
do Warszawy pielgrzymka z Łodzi z
ks. kanonikiem Nowickim, prefektemdyrektorem.
Pielgrzymkę pohita pozostała w
W-arszawie straż honorowa relikwii i
św. Andrzeja Boboli hallerczyków
chór, łódzkiej, pod dowództwem pre
zesa placówki łódzkiej Henryka find
nie.wlczą. W imieniu chor, warszaw
skiej spotka i przeprowadzi pielgrzym
kę poczet sztąndąrowy' hallerczyków
pod dowództwem Trojanowskiego.
Pielgrzymka łódzka po złożeniu hol
du relikwiom św. Męczennika i po
zwiedzeniu zabytków stolicy powróci
tego samego dnia o 19.50 z pocztem
lódzńiej straży honorowej do Łodzi. i

Ogtoszei e wyroku

na W. ledl ńskiego
PRZEMYŚL, 18. 6. Ogłoszenie wy
roku w sprawie W. Jedlińskiego na'
stąpi w Sądzie Okręgowym w prze,
myślu ua posiedzeniu w dniu 19 bm. o
godzinie 10,30.

2000 spraw
ddmhi.tracyjno-karnych
RZESZÓW, 19.6. Sąd okręgowy w
Rzeszowie ukończył rozpatrywanie
spraw administracyjno . karnych, z
powodu odwołań od wyroków staroś
cińskich za strajk chłopski w liczbie
około 1.960.
Ostatnie rozprawy zakończyły się
wyrokami uniewinniającymi.

Akcja protestacyjna ludowców

Na „oficerski honor"
Nowy soosóli uniknięcia kryminału

Praca przymusowa
żebraków

Piorunujące

ofenzywy gen. Franco

SeKretarz HOP-u

ceprezesa NKW Śtr. Ludowego.

Ag'ikanci adwokaccy
odstępują od egzamin^
Składający egzaminy w Radli6

wolracklej aplikanci w liczbie
nych 130, częściowo odstąpili
tninów, nie uważając, aby
Ich w obecnej chwili było cel*’*'6,
stąpiło na razie 10 osób.

mięso i warzyw3
staniało mleko

Według obliczeń Głównego
Statystycznego wskaźniki cen ^,au.
cznych niektórych grup toward*’
sług i świadczeń ukształtowały
w czerwcu w porównaniu do 1,1

rb. następująco:
„
podrożały strączkow-e. warzr0'3’^,
woce, mięso, wyroby z mięs3 ’

tykuly kolonialne.
)e
Staniały — mleko, przetwory 7
ka i niektóre artykuły przemysł0*
Utrzymały się na tym samy10 .,
ziomie — pieczywo, mąka. kasz»>
mniaki. Jaja, wyroby przemysł s
żywczego, materiały wl6kieol,'*,fc
konfekcja, obuwie, wyroby ł°e*3
artykuły elektrotechniczne, *efie,
gaz, elektryczność, komorne, k°
tramwaje i poczta.

własnejproduk**

pozbawił się życia
GDYNIA, 18.6. Letnicy, kąpiący się
w Orłowie na plaży w pobliżu Dorną
Kuracyjnego, zobaczyli, ż.e do brzegu
falc niosą jakiś ciemny przeddliót, wy
pływający ua powierzchnię lub cho
wający się pod wędą Gdy plywąlący przedmiot zbliżył się do kąpiących
przekonali się oni z przerażeniem, ie
są to zwłoki mężczyzny. Zawezwano
policję i lekarza uzdrowiskowego.
Jak wynika z dokumentów znale
zionych przy topielcu, zmarłym jest
sekretarz administracyjny Korpusu
Ochrony Pogranicza w Warszawie,
Mąrian Wł. Grzybowski, urodź, w
1909 rofcu. Zw|oki topielca odwje^jouo do kostnicy miejskiej I zabezpie
czono do dyspozycji władz sądo
wych.
Jak zdołano
stwierdzić, dzieje
śmierci Grzybowskiego są dość niczwykłe. Do końca kwietnia br. praco
wał on w administracji KOP w War
szawie. Wskutek jakiegoś nieporozu
mienia z przełożonym przestał przyr
chodzić do biura. Po kilku dniach ząwiadomi! wszystkich przełożonych o
postanowieniu odebrania sobie życia.
Samobójstwo chciał popełnić przy pó

Mowa Rzetzoosoolita

firma chrześcilańsk*
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mocy rewolweruu. Nie mając jednak
własnej brnui, zabrał rewolwer pota
jemnie pewnemu kapitanow i, za co li
słownie gorąco go przeprosił.

podwórze na pi-3^
I piętro

W pierwszych dniach tnaja otrzy
mał kartę powołania na ćwiczenia
wojskowe, jednak odesłał ją do do
wództwa pułku, w którym miał od
być ćwiczenia, komunikując przy tym
w załączonym liście, że rozkazu wy
pełnić nic może, gdyż za kilka dni po
pełni samobójstwo.

Tego jeszcze nie było

Dnia 4 mają Grzybowski znikł z
Warszawy i jak się okaząło, przybył
do Gdyni, stwierdzono bowiem, że w
nocy z 5 na 6-go maja spał w hotelu
Turystycznym w Gdyni, co jednak
robił później i w jakim dniu popełnił
samobójstwo, na razie nie ustalono-
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.CZŁOWIEK. KTÓRY ZYŁ DWA
RAZY"
„KARIERA PANNY JOANNY"
ć£
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senators*®
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Sympatyczny ogród zabaw „100 Po
ciech" okazuje nie lada ambicje ar
tystyczne. Z każdą niedzielą bezpłat
ny program wykonywany na otwar
te) scenie ogrodowej state się bar
dziej bogatym i urozmaiconym. To
też publiczność „stupociechowa" oce
nia r?ctelne wysiłki dyrekcji i zapeł
nia „100 Pociech" już nie tysiącami,
lecz dziesiątkami tysięcy osób. Olbrzy
mia frekwencja publiczności Oddziały,
wa na dyrekcję „100 Pociech" zachę
cająco do tego stopnia, że nie licząc
Się z clbrzym-mi wydatkami, daio w
dniu dzisiejszym program, jakiego do
tychczas nie było.
Qto ni mniej ni więcej, tylko Wła
dysław Walter, którego samo poja
wienie się na scenę wywołuje burzę
wesołości i Oklasków wystani dziś w
niedzielę o godz. 6,15.' i 9,30 wieczo
rem bezpłatnie na otwartej scenie oś

COLOSSEUM ’ASP

Ir dnlw nocz.

Pierwsza aktorka
ś w i ą t a

0 ’ balkon

Yasze ceny-* 75 gr. ’ 1 u

BETTE DAVIS

50 par. ul.

W wzruszającym filmie

73 parter

^

P *■

Ogród Zabaw „100 Pociech*1
19 catrwte br. o gods. 6.15 t 9,15 wiwcąr
Bezpłatnie na otwartej scenie ogro dówej
WZ^ąlystaw Walter uiezrówąąny kettuk.
i,Te 4’* słynny chór reweletsów damskich.
Irena Sgwierczyriska. „komik w spódnicy".
Wojnar I Soboltówna. znąkomity duet taneczny.
Trio Blumscy, karkołomne produk cje na Wysokości 18 m.
tapuszek mistrz w gwis4anlw0 sodziule 12 W południ*

Bezpłatnie o godz. 1.15 w południe pożegnalne przedstawienie Teatru
Dziecinnego z Teatru Wielkiego pod kier. H. Małkowskiego.
Oprócz bezpłatnego przedstawienia wiele niespodzianek. Grzeczne dzie
ci otrzymają cenne upominki.
Wejście do ogrodu 25 gr. Dzieci do jat 10-ciu i szeregowcy 15 gr,

ARTYSTYCZNE

FILHARMONIA
Ooc»
6, 8. 10
m■n „MOTYL .
j| J. HISZPAŃSKI”

urzeróbk' jubilerskie

ceny

JAM IEGRIE

ir

W-wa, Nowy Świat 30 (♦.*>■»

HOLLYWOOD
„G ASP A RONĘ’
W ROLACH GŁÓWNYCH
MARIKA RSKK
JOM HEESTERS
LEO SLEgAK
<k ?>

grodowej. Mało tego. Słynny
welersów damskich „Te 4" P° łr
fach za granicą, zaprodukuie dz'®
je świetne przeboje muzyczne, 3 fii
zawodna Irena Skwierczyńska,
|
znakomity duet taneczny Woin3'^
Soboltówma pośpieszą w sukutS „j#
strzowi Walterowi, dając z
wszystko, co należy. Do urozif’
uia bogatego programu przyczyn'( w
również p. Lapuszek, który
swych produkcjach bez konkure°ęj/!.
Dzień dzisieiszy rozpocznie 0 » Jia
12-tej w południe wielka zabaw3
dzieci, na której produkować s’,vjfh
dzie teatr dziecięcy z Teatru
kiego pod kier, ulubieńca d?'3^3pC
Grzeczne dzieci będą obdar0'
cennymi upominkami.
Ponieważ przy tym w-szystkih1 La
goda zapowiada się doskonale.
cje'
się spodziewać dzisiaj w ..100 ‘ y
chach" niebywałych tłumów, z

j WMH fljHtonna «’

„BOHATERO
NASZYCH CZASÓW

RZESZŁOSCI

'k Itł

ZygmunWwska 1, tel, 10-41-28,
PuH w

Zarobkowo-Góspadaiciy*’^ la<
nież walnym zgromadzeniem
dzielni Mleeząrslro-Jgjcząrtkićh.
bierana na delegatów chłopów, c^s
cych się pełnym .- lufanic-ra »»’
j0
Duże wrażenie wywołało
”jj
wiceprezesem Zw. Izb I Org»°|z’„
Rolniczych p. St. Mikołajczyka p
resa Wjeikop. Tow. Kół. Roto. >

fk *

TEATR
.
(k 7)
MARSZAŁKOWSKA ’*

„ZAWINIŁAM"
„NIEWINIĄTKO"

‘___________________ ik I0>

ęló

' Balkon

WZGARDZONA

I,,Parter

——

■

5,u

JiZ ROL GL.

BARBARA STANWYCK,
JOHN BOŁŁSi ANNE SHIRLEY

SO

Ul|.p»rt.

finoiu
Marszałkowska 1°®
Rewelacyj-a grote'
ska filmowi

KALIF BA6BAAJ
edoie cawy®S
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40-*ecie pracy naukowej

Stanisława Kutrzeby
\1»

stklin historykiem prawą polskiego,
badaczem, znawcą, wydawcą źródeł
do historii tego prawa; ale jest rów
nież świetnym historykiem politycz
nym, znawcą całej naszej przeszłoś
ci i żadna jej dziedzina nie jest mu
obcą, a każda gałąź naszego dziejopi
sarstwa nie mało mu zawdzięcza.
Jest znakomitym organizatorem
prac naukowych, niezmordowanym
od lat Już dwunastu sekretarzem ge
neralnym Polskiej Akademii Umiejęt
łdzle składanym
przez
hu1
- ----- — ------‘^ko*- lira,,OWsk*cb wielkiemu hi- uości, polującym te obowiązki z nie
skl
Prawą uczestniczy cały poi pospolitym talentem kierowniczym,
.* naukowy | w idu Polaków z niespożytą energią, a zarazem bezin
teresownością i oiiarnością doprawdy
Proł?r naukowJ'ch.
łt>r Kutrzeba jest przede wszy nie na dzisiejszą modlę.
Jest nauczycielem i wychowawcą
tysięcy uczniów.
..Mnóstwo Polaków uczyło się od
prof. Kutrzeby, z jego książek, że
wspomnę najbardziej powszechnie
studiowane i czytane „Historię ustro
ju Polski" i „Polskę odrodzoną", z je
go świetnych artykułów i odczytów.
Ten wielki uczony i organizator
był i jest wychowawcą, propagato
rem w najszlachetniejszym znaczeniu
tego słowa, głosicielem i bojownikiem
prawdy.
Prof. Kutrzeba: ,^.w związku ze
swymi studiami historycznymi zabie
ra głos także i w wielkich, zasadni
czych sprawach polityczno-ustrojowych naszej doby, nie tając przy tym
swego krytycznego poglądu na ekspe
rymenty monopartyjne i totalistyczne.
ani przekonania, że zwartość państwa
jednolitość władzy, siła wojenna, spra
wność administracji, powaga i trwa
łość rządu ag?, a u nas muszą się
godzić z praworządnością i wolnością.
W dniu lego jubileuszu tyczymy mu
Warszawa
gorąco dalszych dziesięcioleci wspa
Kopernika 36/40.
niałej twórczości 1 czynnej służby oj
Tel 523-05, 341-70. (t OS) czyźnie".

®U1|
ot? przed południem w
to odh,7'ersytetu Jagiellońskie
c?enia
uroczystość ucz?'ybitn ’ ecia Pracy naukowej
uczonego, prof- dra
Kutrzeby, kilkakrot
So seu tOra U. J. i wieloletnie^iHr-J^arza Polskiej AkadeW ^'^ętnośći.
^-ią w'3zku z ta uroczysto^^iJyęodnik
I, . . mkuuiiik „Zwrot
„&wrut 44:. I

». Podziemne Niemcy zaberaą glos

blotki na murach Lipska
Z0$t
2o. 6. Mury domów Lipską
Wo/ y Pokryte czarno - biało - czcrtjJ®' skrawkami papieru, na któ•den Wdrukowano takie oto hasła:
’len naród?" — „Jedna kupa nic-

wolnlkówl” — „Jedno państwo?" „Jedne koszary!", ostatnie pytanie,
niecenzuralne.
„Gestapo" poszukuje autorów
sprawców tych ulotek.

Nielegalne u'otk w Oicmizeth
(Saksonia), 20. 6. Na P°Sra'
Ijy Saksonii rozrzucane sa masowo
*'nv8^ne “totki, w związku z niedaąlt "t"’ transportami wojsk na pogra■je Czechosłowacji.
r*ć ulotek jest następująca: „Jak

długo jeszcze trwać będzie podniece
nie i niepokój?". „My żądamy poko
ju i spokoju!". „Jak długo Jeszcze rzą
dzlć będzie reżim hitlerowski?". „Żą
damy wolności!"

Robotnicy austriaccy
we Francji protestują
^Z, 20. 6. Robotnicy - Austrla- ko stosowaniu terroru w Austrii oraz
*’łru4nienl w
zakładach Renaul- przeciw reżimowi hitlerowskiemu na
W
>’.Da specjalnym zgromadzeniu po- ziemiach dawnej Austrii.
* ' Uchwałę
Uchwalę protestującą
protestującą przeciw
przeciw»an,auavu

-

Ha skutek śmierci marsz. Cara
.

prace seimu wstrzymana

I------ ——■

-w-—*--- —

ZlSiejs^m Posiedzeniu komisji
Ltfl^.'i’^racy'no ■ samorządowej, na
ni*a*
rozpatrywany w dal
j.C'ąsu Projekt ustawy o wybo*'4tov sroiTla(tzkich, gminnych i po1 c"> Przewodniczący dr Duch
Un’kowaf członkom, iż na za

stkie prace komisyj i Sejmu zostają
wstrzymane.

Po uroczystej chwili milczenia, po
święconej pamięci zmarłego, przewód
niczący zamknął posiedzenie.

Następne posiedzenie komisji odbę
wicemarszałka Schaetzlą, dzie się prawdopodobnie około czwart
śmierci marsz. Cara, wszy- ku, 23 bm.. lub w poniedziałek. 27 bm.

bo 1-ej KLASY POLECA KOLEKTURA

' -
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KAPITAŁ ZAUFANIA
Przed dziesięciu laty jedna książeczką oszczęd
nościowa PKO przypadała na 162 mieszkańców
- obecnie już co i2-ty obywatel posiada taką ksią
żeczkę.
PKO stojąc niezłomnie na straży interesów
swych klientów, chroni i pomnaża ich dobytek
przyczyniając się zarazem do rozwoju gospodar
czego kraju.

PEWNOŚĆ-ZAUFANIE

PKO

Każdy urząd pocztowy jest zbiornicą PKO

Zdecydowana wola czyni cuda

Porażki Niemców w sprawie Czechosłowacji
Czy nie warto by z nich wyciągnąć naukę!

Uspokojenie, które po gorącjch
dniach majowych nastąpiło w
sprawie Czechosłowacji przybiera
z dnia na dzień coraz większe roz.
miary. Już nawet batalia prasowa,
prowadzona w Jśienrczech i wszę
dzie tani, gdzie dociera propagan
da niemiecka i działają ich a gentury, straciła zupełnie swój ostry
i nieprzebicrający w środkach
charakter. Fala odpływa. Zamiast
tupotu nóg żołnierskich, maszeru
jących nad granicę, dychać szmer
rozmów z zacisznych gabinetów
praskich mężów stanu.
Przebieg tych rozmów jest wysoce charakterystyczny. Nagle zni
kły hasła, ogłoszone przez Henleina w Karlsbadzie. Miejsce ich za
jęło nowych 8 punktów, przedsta-:
wionych przez układnego i zręcznego zastępcę Henleina, Kundta,
który jest używany wówczas, kie.
dy trzeba spuścić z tonu. Nowych
8 punktów, to już nie rewolucyjne
hasła karlabadzkie, to już umiar
kowane żądania mniejszości, sto
jącej na gruncie państwowym.
Nic dziwnego, że te nowych o
punktów mogła Praga przyjąć ja
ko podstawę do dalszej dyskusji.
Zapewne dyskusja ta potrwa czas
jakiś. Ale toczyć się będzie w atmosferze rosnącego odprężenia.
Bo toczyć się będzie na temat uprawnień mniejszości w granicach
dzisiejszego państwa czechosłowac
kiego i jego demokratycznej kon
stytucji, ale nie na temat rozbicia
tego państwa i podporządkowania
totalisłyczuym Niemcom.
Nic nie pomogą chwyty propa
gandy niemieckiej, starającej się
zatrzeć różnicę pomiędzy 8 punktamL Kundta, a 8 punktami Hen,

leina. Nic nie pomoże przedsta
wianie rzeczy tak, jak by to wla.
śnie owe punkty heulcinowskie
przyjął rząd praski, kapitulując
przed Niemcami. Bo rzecz ma się
wręcz przeciwnie. I tylko zła woli
albo ignorancja może przedstawiać sprawy inaczej. Niestety, nie
brak ich i na łamach pewnej pra
sy polskiej. Nieprawdopodobne
wyczyny na ten temat można czy.
tać np. w „Wieczorze Warszaw.
akim“„.
Ale nawet najlepsza propagan
da nie zatrze wrażenia rzeczy zu
pełnie niewątpliwych. A jest rze.
czą niewątpliwą, że nie udał się
plan stworzenia nowego „faktu
dokonanego*1, rozbijając się o
opór własny Czechosłowacji oraz
zdecydowaną postawę Francji, któ
ra zagroziła mobilizacją, oraz Anglii, która rozwinęła energiczną
akcje w obronie pokoju. Jest dalej rzeczą niewątpliwą, że nic po.
wiodło się odwołanie do woli lud
ności, do plebiscytu, jak z niemie.
oklej — tak, właśnie z niemie
ckiej — strony nazwano wybory
gminne. Bo okazało się, że nie zna
terenów czysto niemieckich, nada-

jących się do wydzielenia. Bo okazało się, że żywioł czeski wzra
sta liczebnie i wypiera Niemców
nawet i w Sudetach. I okazało się
wreszcie, że istnieje w Czechosło
wacji znaczna większość, złożona
z Czechów i bardzo znacznej licz
by Słowaków, która jest silą utrzy
mującą państwo i zdecydowaną je
bronić. Jest wreszcie rzeczą niewątpliwą, że nawet po wejściu na
pokojową drogę rokowań, trzeba
było zrezygnować z wysuwania
postulatów niemożliwych do przyjęcia i zastąpić je żądaniami znacznie bardziej umiarkowanymi.
Tak tedy trzy pierwsze rundy
spotkania z Czechosłowacją prze,
grały Niemcy na punkty, i to wca.
le wysoko. Tego faktu nic nie zmie
ni. I bez względu na to, co będzie
dalej, jest on dowodem, że zdecy.
dowana wola obrony czyni cuda.
Lepiej się na niej wychodzi, niż
na układnym ustępowaniu. W o.
kresie nowej porażki polskiej w
Gdańsku w sprawach kościelnych
przykład Czechosłowacji wart jest
zastanowienia się.
JF. Aiorwwki

PRZY ARTRETYZMF, 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 kurację u
siebie w domu,, bez względu naj

porę roku stosując kąpiele bal
samiczni) • siarkowe „Joker** w
postaci jajeczek do wanny, wy
robu Lab. Chem. „Morena4* —
Warszawa, ul. Hożą 41. telefon
9.45-92. Cena kąpieli na jedną
wannę zl 1-20. Do nabycia w
aptekach i drogeriach.
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Ostateczna decyzja zapady

Maine wyjaśnienie Min, Skarbu

w sprawie wyłączeń od ryczałtu
Jak należy składać i rozpatrywać zażalenia

Wobec tego, że wiele przedsię
biorstw otrzymało już postanowienia
o wyłączeniu z ryczałtu w r. 1938, któ
re jako nienależycie uzasadnione utrudniają płatnikom przy wnoszeniu
zażaleń do izby skarbowej, minister
stwo skarbu wydało w tej sprawie
wyjaśnienie, które nie będzie ogłoszo
ne w Dzienniku Urzędowym. Ze wzglę
du na jego waźnoś ći zasadnicze zna
czenie podajemy treść tego wyjaśnie
nia w całości:
„Według posiadanych przez Mini
sterstwo skarbu wiadomości, niektóre
urzędy skarbowe — wbrew wyraźne
mu zarządzeniu min. skarbu przewi
dzianemu w pkt. 11 okólnika z dnia 7
kwietnia 1938 r. L. D. V. 9983/4-38 —
nie uzasadniły należycie doręczonych
płatnikom postanowień o wyłączeniu
ich spośród przedsiębiorstw, podlega
jących w r. 1938 zryczałtowanemu po
datkowi przemysłowemu od obrotu.
W celu więc umożliwienia płatnikom
obrony w związku z przysługującym
im na podstawie przepisów usL (3)
par. 8 rozporządzenia min. skarbu z
dnia 29.111.1938 r. o zryczałtowaniu
podatku przemysłowego od obrotu dla
drobnych przedsiębiorstw na rok 1938
prawem wnoszenia zażaleń do komisji
odwoławczych w sprawie wyłączenia
przedsiębiorstwa od opłacania podat
ku w formie ryczałtu, ministerstwo
skarbu zarządza co następuje:
1) Przed upływem terminu do wnie
sienia zażalenia urzędy skarbowe obowiązane są na pisemne prośby płat
ników — w terminie 7 dni od dnia
wniesienia prośby — udzielać pisem
nego uzasadnienia doręczonych płatni
kom postanowień o wyłączeniu. W uzasadnieniu tym należy szczegółowo
podać, jakie pisemne materiały informacyjne zostały przyjęte za podstawę

szych hut, przy czym silny °a
być położony na większe wy»°
nie surowca krajowego.
0Jak się dowiadujemy. PreieSn)J lr
czelnej organizacji hutnictwa
stać przewodniczący komisji hujf
b. min. J. Kożuchowski, a *
sem inż. Andrzej Zalewski, fe
tor Zakładów Ostrowieckich.
p^lNaczelna organizacja hutnict^((j,
skiego ma działać na zasadzie s
zatwierdzonego przez minist*’3 (J<
mysłu i handlu. Statut ten ma P°
wiać jej wolną rękę co do *
władz.

Przed rokowaniami handlowymi z

Dla eksportu polskiego
otwierają się duże możliwości

Szkodliwe pogłoski o węglu polskim

rozpuszcza konkurencja angielska
„Warranted not to carry Polish
coal as cargo" — „Zastrzega się nieprzewożenie polskiego węgla" — tak
brzmi poufny okólnik światowego porozumienia asekuracyjnego w Londy-

nie, wystosowany do firm transporto
wych 1 armatorskich w szeregu por
tach Europy i Ameryki, przy zawie
raniu umów ubezpieczeniowych. Skąd
inąd wiemy, że angielska asekuracja

Totalizm podstawa działania
Beznadziejna syluacja wsi sowieckiej

Wytwórnia

Czynikl decydujące rozpatrzyły już
i zasadniczo przyjęły wnioski, będące
wynikiem badań i studiów specjalnej
komisji hutniczej, działającej pod prze
wodnictwem wiceprezesa Banku Gos
podarstwa Krajowego J. Kożuchowskiego.
W myśl wniosków tej komisji do
tychczasowa struktura wewnętrznej
organizacji naszego przemysłu hutni
czego ma ulec gruntownemu przeo
brażeniu. Mianowicie ma być utworzo
na naczelna organizacja hutnictwa poi
skiego, której zadaniem ma być pod
niesienie zdolności produktyjnej na-

do ustalenia wzrostu obrotów przedsię nia ministra skarbu z dnia 29.III.1938 r.
biorstwa oraz jaką w tym celu zasto urzędu skarbowego o wyłączeniu z
sowano metodę obliczeniową. Podania ryczałtu zostało po dniu 15 maja 1938
płatników o pisemne uzasadnienie wy r., płatnikom przysługuje prawo wnie
danych postanowień o wyłączeniu nie sienią zażalenia do komisji odwoław
podlegają opłacie stemplowej. Wnie czej w terminie dni 30 od doręczenia
sienie prośby o udzielenie uzasadnie postanowienia. Jednocześnie minister
nia postanowienia o wyłączeniu zawie skarbu poleca, aby zażalenia i odwoła
sza bieg terminu do wniesienia zażale nia w sprawie zryczałtowanego podat
nia do dnia, w którym uzasadnienie to ku były rozstrzygane w terminie jak
zostało doręczone.
najkrótszym.
2) W razie wniesienia przez płatni
ków w terminie zażaleń na postano
wienia o wyłączeniu, świadczącym o
tym, iż płatnicy z braku należytego,
a w szczególności z powodu zbyt ogól
nikowego uzasadnienia postanowień o
wyłączeniu nie byli w możności przed
stawić na swą obronę konkretnych za
rzutów, urzędy skarbowe powinny z
urzędu przed przesłaniem zażaleń ko
(y) Wobec rozpoczynających się w’ część tych artykułów (jak metale i
misji odwoławczej — udzielić płatni
bm.----------rozmów -------handlo- :, wyroby ---metalowe oraz włókiennicze,
Kom szczegółowych
szczegotowycn pisemnych
pisemnycn uzauza-j> drugiej połowie
—---kom
sadnień wymienionych postanowień,1 wVch z Litwą, Rada Traktatowa sa maszyny i aparaty, węgiel, koks, na.
nadmieniając równocześnie, iż prawo morządu gospodarczego przeprowa wozy sztuczne, skóra i futra, cement,
uzupełnienia wniesionego zażalenia dziła ciekawe badania odnośnie moż drewno, papier, szkło, wyroby gumo
przysługuje płatnikom w terminie do liwości podjęcia w większych rozmia we i galanteryjne, sól itp.) ze wzglę
du na położenie frachtowe oraz ist
dnia, w którym uzasadnienie zostanie rach eksportu na Litwę.
Jak
wynika
z
tych
badań,
Polska
niejącą jeszcze do dziś dnia pewną
doręczone.
Ponadto w związku z postanowie jest poważnym eksporterem większo wspólność przyzwyczajeń co do ro
niem paragrafu 4 i paragrafu 8 ust (3) ści ważniejszych artykułów, importo dzaju towarów może być bez trudno
wymienionego powyżej rozporządze- wanych przez Litwę. Przeważająca ści dostarczana przez Polskę. Chodzi

Nie ma wyjścia z impasu kolekty wiza ii i jer klęsk

Jednym z najbardziej charaktery
stycznych objawów rozkładu gospo
darstw kolektywnych (kołchozów) w
Sowietach jest ucieczka chłopów z ko
łektywów, przy czym korzystają oni
z każdego najbardziej błahego pre
tekstu. Powodem tej trwającej od
wielu lat, bo od r. 1930 masowej ucie
czki ludzi z kołchozów jest chęć po
zbycia się jarzma pańszczyzny pań
stwowej. Przeciwko temu występo
wał niejednokrotnie rząd — ostatnio
w postanowieniu rady komisarzy i
centr. kom. partii komunistycznej z 19
kwietnia rb. Obecnie okazuje się je
dnak, że postanowienie to jest rów
nież bezskuteczne, jak szereg poprzed
nich postanowień. Nakazane przyję
cie wykluczonych kołchozów do 1-go
listopada rb. jest faktycznie saboto
wane. Wyrzuceni chłopi doskonale
uświadamiają sobie, że nie ma poco
wracać do kolektywów rolnych.
W najtrudniejszej sytuacji są jed
nak władze miejscowe. Wisi nad ni
mi, jak miecz Damoklesa wspomniane
poprzednio i groźnie obwieszczone
postanowienie z 19 kwietnia rb. Wy
konanie postanowienia, czyli wtłoczenie do kołchozów milionów chłopów,
którzy w ciągu lat stamtąd uciekali,
Jest oczywistym urojeniem, bo kołchozy nie mogą zapewnić im nawet
najnędzniejszego bytu. Nic tedy dziw

Naczelna organizacja hutnictwa polskim11

nego, że obarczone takim niewykonalnym zadaniem władze rejonowe —
jak pisze „Prawda", „ogarnął nieledwie zachwyt z powodu braku podań
kołchoźników o ponowne przyjęcie
do kołchozów".
Chłopi ukraińscy i miejscowa admi
nistracja powiatowa rozumie doskona
le to, czego jeszcze nie zrozumiano
na Kremlu — że z impasu kolektywi
zacji i z jej klęsk nie ma żadnego wyj
ścia i, że wobec tego należy zająć
stanowisko fatalistyczne...
Fatalizm jest równie podstawą dzia
łania prokuratury sowieckiej w tej
dziedzinie. Pod naciskiem władz i ko

mitetów partyjnych prokuratorzy sowieccy nie chcą komplikować sprawy,
dla której nie ma rozwiązania w gra
nicach istniejącego ustroju. Takie sa.
tno stanowisko zajmują prowincjonal
ne urzędy ziemskie.
„Tendencje sabotażowe “ wykazu
ją wreszcie, według „Prawdy** wyoddziały rolne biura organizacyjnego
Centralnego komitetu partii komuni
stycznej. Wszyscy są jednakowo prze
świadczeni, że postanowienie z 19-go
kwietnia jest tylko bezpłodnym zarzą
dzeniem, które prowadzi do dalszych
powikłań w beznadziejnej i bez tego
sytuacji wsi sowieckiej.

Wolny dzień lub zaolata
Najnowsza ustawa pręty w Szwecji
Riksdag szwedzki uchwalił ostatnio
ustawę, na mocy której prawie wszy
scy pracownicy korzystają z pewnej
określonej liczby wolnych od pracy
dni, za które otrzymują wynagrodze
nie w pełnej wysokości. Ustawa oma
wia obszernie kategorie robotników
uprawnionych do korzystania z tych
przywilejów.
Zasadniczo punkty ustawy są nastę
pujące: łączna liczba przerw w pra
cy na przestrzeni całego roku winna

siatek

ogrodzeń drucianych

Gozdek Walentg iS-ka
W-wa. Leszno 123. tel. 6-97-1 i

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

leczy skutecznie nerwy serce kobiece, idealne miejsce wypoczynku
Zniżki kolejowe 6óo/o do 17 VI b. r. L. P. T.
(t 441
Int. Nałęczów, tal. . Zakład leczniczy Warszawa tai. 10-08-10

być nie mniejszą niż 12 dni, z wyłą
czeniem niedziel, uwzględniając nato
miast inni dni świąteczne, jeżeli ich
ogólna liczba wynosi 6 lub więcej.
Zasadniczo do korzystania z wol
nych dni uprawniony jest pracownik
po przepracowaniu co najmniej 180
dni w ciągu 12 miesięcy. Ustawa prze
widuje jednak, że udzielanie tych
przerw w pracy dopuszczalne jest tyl
ko wtedy, leżeli w tym względzie
nie została zawarta inna umowa in
dywidualna między pracodawcą 1 pra
cownikiem. Szczególnie dotyczy to
pracowników rolnych.
Udzielanie pracownikom sezono
wym wolnych dni byłoby połączone
z dużą stratą dla pracodawców, w
tym wypadku więc ustawa przewidu
je, że pracodawca może w zamiau
przerw w pracy przyznać pracowni
kowi odpowiednie odszkodowanie.

O D7V

podniosła stawki ubezpieczeniowe na
transporty morskie węgla polskiego w
tych wypadkach, w których wysyłka
węgla nastąpiła bez względu na ostrzeżenle do takiej wysokości, że ko
szty ubezpieczeniowe stanowią od
tąd 12 do 20 proc, w-artości całego
transportu. W konsekwencji eksport
polskiego węgla nie tylko że doznał
bardzo silnego utrudnienia nie mogąc
dysponować dostateczną ilością chęt
nych do przewozu armatorów, ale po
nadto jest zagrożony bardzo poważ
nie zwężeniem obrotów zwłaszcza na
dalekich rynkach zaoceanicznych.
Dotychczasowa penetracja krajów
zamorskich, głównie Ameryki Połud
niowej opierała się m. in. na taniości
polskiego węgla. Wobec wspomnia
nych utrudnień 1 zwiększenia niepo
miernego kosztów własnych eksporte
ra, kalkulacja eksportu węgla została
bardzo silnie podważona, a rezultaty
tych perturbacji odbijają się w końcu
niekorzystnie na przypływie dewiz za
węgiel.
Angielskie koła asekuracyjne twier
dzą, że węgiel polski wykazał wielkie
skłonności do samozapalania w dale
kich transportach. Ze strony polskie
go przemysłu węglowego starano się
wyjaśnić zaniepokojonej opinii publi
cznej, że działalność angielskich sfer
asekuracyjnych stoi pod silnym wpły
wem konkurencyjnej roboty angiel
skich eksporterów węgla. Wiele w
tym jest prawdy. Oczywiście. Ale
nie ma co owijać w bawełnę drugiej
prawdy, że w ciągu minionego roku
nastąpiło istotnie 9 wypadków samo
zapalenia się węgla polskiego, trans
portowanego do Ameryki Południo
wej. Prawda, że były to statki głów
nie greckie, stare I źle wentylowane.
Ale nie mniejszą prawdą jest to, że
węgiel był polski, a fakty samozapala
nia obciążają towar, a nie środki tran
sportowe.
Jeżeli jednak angielskie kola ekspor
towe wykorzystując bezsporne fak
ty samozapalania węgla lansują na
światowych rynkach pogłoski, że wy
sokogatunkowy węgiel w kopalniach
polskich został już doszczętnie wy
czerpany i że Polska ma na zbyt je
dynie węgiel pośledni, nie wytrzymu
jący długodystansowych transportów,
to argumentacja taka jest niczym in
nym, jak tylko grą konkurencyjną.
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zatem tylko o stworzenie nioż
polityczno-handlowych.
Jak stwierdza wicedyr. Rad* j*'
tatowej, p. Słaboszewicz, który , jp
nia te przeprowadził, możli*'°s p0|dostaw towarowych z Litwy
jjski nie są tak pomyślne, jak “ tf>
szego eksportu, bowiem więksX°
tykułów eksportowanych z
jest importowana przez Polskę- _ jjj
dzą tu w grę te wytwory rolo6 1 ♦'
mysłow-e, które sami posiad3®;. (jj
nadmiarze. Przewidywać molo3portowane do Polski mogłyby e
tualnie być pewne ilości celulo^’^iwielkie ilości pewnych artykuł*
niczych mogłoby być poza ty® $
sumowane przez okręgi leżąc® ujj,
skim sąsiedztwie granicy We*‘p0lNie jest wreszcie wykluczone, ", <4
ski przemysł włókienniczy ntó£
bierać pewne ilości wysokog3*
wego włókna lnianego lite**
Niemniej jednak analiza struktu^ieportu litewskiego wykazuje, iż ’ I
jące znaczne możliwości eksP0 -jj
Polski do Litwy znaleźć będą ®
tylko w niewielkim stopniu
w imporcie z tego kraju.
Pełniejsze wykorzystanie
ymianie cych możliwości w wynnaui*wej polsko-litewskiej znaleźć ®
rozwiązanie na innej drodze, n y
drodze bilateralnego wyrówna®
brotów wyłącznie towarowychNa pierwsze miejsce wysu*a
kwestia wykorzystania przez •
tranzytu przez Litw-ę dla obr0®^
morskiego ziem północno-*'5 ^|j
nich. Część tego obrotu będzie
z obustronną korzyścią być s*l*er.a|t<r
na przez Kłajpedę. Tranzyt ten
wić będzie dla Litwy poważne a^j
wum, umożliwiające skompens0’
części nadwyżki przywozu z r
ponad wywóz do Polski, dając
to korzyści pośrednie w fortn<e j
wlenia ruchu w porcie Kłajped*
kolejach oraz w pewnym stop”® pr
że w spławie na Wilii i Nie®®6' &
wien aktyw na rzecz Litwy bed* ^1
kże stanowić uruchomienie tuf*'
z Polski na litewskie wybrzeże
skie i do niektórych miejscowość
wnątrz kraju. Istnieje jednak ® j|l
wość, że saldo płatnicze bed*®^
Litwy deficytowe, co w ogólny® ^4
niku nie wywrze ujemnego *p
na bilans płatniczy tego kraju.

LITEWSKIE

DO GODZ. 9 WIECZÓR
OD 60 GROSZY

j

NOWY-ŚWIAT 52^>'
Uśmiechnij się,
DZISIEJSZE WYZNANIE Mit-0

— Janku, ty jesteś moim *’sZ>
na świecie!
— Lalu, ty jesteś niestety
moim wszystkim i dlatego nie b?
my się mogli pobrać.

Stroby, żołądka, nerek, kiszek SOK Świętojańskiego Zi^>
_Mag. EE. Gobieca Warszawa, Miodowa 14» Apteki i Dr°3
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Geopolityczne figle polskiego Klimatu

PrzepowiastKi PIM’a
Na terenie parlamentarnym

tygnd^ Sesja nadzwyczajna w
Już \ niU ubiegłym znalazła się
do\vV}Pe^nym rozkwicie. Obrami] ? y komisje zarówno sejna j a,k senatu, niektóre z nich
2C,,yrn Posiedzeniu, od ranieni a ■ ły się zc swym zada
kład.'-w innvch referenci przysornc^- się z całych sił, aby
pan ac zaufaniu. Chwali się
rąC7.m z ulicy Wiejskiej ta gok0 nKa czynu, wspierana chwac
by ?rzez aurę chłodną. Inaczej
tnies?a rnoże wyglądało. gdyby
\yiek C czerwiec rozwinął
hienr Zą aktywność i zgodnie z
awnionymj
prawami
tak”11’ PrzeP°ii niebo i ziemię,
ch\i,aDrzystało. skwarem. W
Ulż h y^ warunkach jednak,
^iec rotrietryczny ~ Poczci
wości Wspomasa zapobieglidrogą. warto przy tej
kę n jnP4c’ Popłakać odrobincyma? klimatem u nas panująkie i- ,Szyscy wiemy, że są ta
hiiesH31? szczęśliwe, których
bey-, < LIlcy wiedzą z góry na
czy ] aka. czy będzie grzało,
Sza a<°, czy też ziąb chwyci.
Dy pj ny Eskimos czy powab
Czeka Wv?zyk wiedzą, co ich
Wa^
Kiedy tran magazynoWień a kiedy skronie kwiatem
rókuCzV^-. J-ccz u nas? W tym
Czer mieliśmy w marcu upały
Czek v °We. a kiedyśmy się doNą,, a ' czerwca, zapanowały
dry ety marcowe. I bądź tu mą

’ać rzy.krc to zjawisko przypit^czn ezy położenie geopolilerą neniu. przepraszam, chciałti0. Unwiedzieć. że wszystko to
hieJla wytłumaczyć położeday, Geograficznym. Ktoś to nie
ski ? r>‘ zdaje się p. Sniogorzew
te-. Berlina, nazwał ładnie tak
fakt £reo?rat'cznym. Dla nas ten
bą .Geograficzny pociąga ża so
broSf
własnego klimatu. Po
ho tu nJc mamy swojego —
du^wojego, własnego — co to
n mówić, nie mamy własne
k’ala -nie^ia’ które by nas lu
li rn '
którym my byśmy by
P zmiłowani.
Sobie Proszę Pastwa, proszę
Ci pi przypomnieć przepowieśdzipń ‘ pzego się z nich co
jeSt . dowiadujemy? A to, że
CopvS1?y igraszką wiecznie skłó
Się ch’ stale awanturujących
arkfv^°°ą Prądów, to zimnego
^Pic? zne£°' to ciepłego oceU „-/nęgo. Jak na złość właśnie
bą .,s 1 riad nami prądy te z .so
rą
zwierają, za łby się bioarce szpetne wyprawiają,,
j

a my nieboracy spragnieni ła
godnego uśmiechu słońca i
dżdżu dobrotliwego, spragnieni
normalnej zmiany pór roku —
zębami zgrzytamy. Czyż nie
jest to los fatalny?
Zgodnie z krnąbrnym klima
tem, biegnie zresztą także ży
cie powszednie. Tamto na szczy
tach i to u dołu. Życie publicz
ne. społeczne, prywatne. Jedno
tylko wiemy, że gdy dzień mi
nął, noc zapanowała. Noc cie
niami zakonspirowana, sekre
tów pełna, niespodziankami gro
żąca. To wiemy. Wszystko in
ne jest tematem przypuszczeń i
domysłów.
Przypowiastki
PlM‘a.
Jak wiele na przykład mówi
się dziś i pisze o przyszłości
najbliższej, a jak mało jest da
nych do wytknięcia choćby tyl
ko — prawdopodobieństwa.
Mówi się o dopuszczeniu społe
czeństwa do pracy w samorzą
dach, a nie ma żadnych dotąd
podstaw do ustalenia, czemu
ma ta współpraca posłużyć, ntrwaleniu tego, co jest, czy zdo
byciu tego, co być powinno.
Szukając wskazań dla kształ
tu jutra, nie wiemy, czy ku cze
mu idziemy, czy kręcimy się w
kole zaczarowanym. Ulegając
obcym prądom, a niezdolni do
wytworzenia własnej klimatyki
politycznej, zaprzątamy się dro
■biazgami. A czy to lub owo ma
jakie widoki, kto z kim przeciw
komu, kto nieugięty, a kto na
rozdrożu? A tymczasem woda
w Wiśle płynie, a wiatry w po
wietrzu po staremu wieją.
Ciekawość przy tym wzbu
dza pewne zjawisko.
Pozostawaliśmy przez czas
niejaki pod ogniem huragano
wym pomysłów totalistycznych
Jaki taki chwytał puzon i dął co
włazło. Ein Volk, einReich, ęin
Fiihrer!
Powoli, nieznacznie zgiełk ustał. Zagłuszył go, rzecz osobli
wa, pomruk niechęci. Tak dale
ko nie powędrujemy. Alboż nie
dobrze jest, jak jest.
Nie. dobrze z pewnością nie
jest. Więc co począć? Może by
przecież...
I nadbiegł prąd zmienny. Oce
aniczny, ciepły. Przecież osta
tecznie, przecież u licha tamto

dawne, nie było znowu takie
bardzo kiepskie. Miało także
swoje zalety.
Wcźmy na ten przykład stan
rzeczy przy ulicy Wiejskiej. Na
żywa się to, że caluteńki Sejm i
Senat współpracuje z rządem,
dałby się za niego posiekać, w
ogień za nim wskoczy.
Dobrze, dobrze. Tak może by
ło w miesiącach miodowych ka
dencji. Ale co się tam teraz dzie
je? Niech ręka Boska broni. Ża
den minister nie jest dnia ani go
dżiny pewien czy mu jakiego ka
wału nie zrobią. Dosłownie —
kawału, bo nie ma przecież w
dzisiejszych ciałach ustawodaw
czych zorganizowanych wykła
dników myśli zbiorowej, są tyl
ko luźne jej elementy.
Ale jest Ozon.
Co prawda, powołany w swo
im czasie do czego innego, do
spóldziałania w eksperymencie
total istycznym, gdy celu nie
chcąco nie dopiął, teraz niechcą
co zajmuje się przygodnie tym
i owym. Można by go zużytko
wać.
Pan minister Poniatowski ma
swoje kłopoty. Wniósł trzy pro
jekty ustaw aprowiżacyjnych,
które w jego pojęciu służyć bę
dą interesom rolniczym, ale czv
to znalazło uznanie w izbach. A
nuż mu zrobią jakiś kawał.
Przybył więc p. Poniatowski
w ubiegły środę do Ozonu par
lamentarnego i wraz z dwoma
spółpracownikami przez trzy
godziny tłumaczył znaczenie
projektów. Zyskał może zrozu
mienie.
Ale chodzi o rzecz inną. O
mimowolny nawrót do dawnej
zasady, że rząd musi szukać oparcia w jakiejś organizacji, że
nie może iść sobie tak na —
hurra! Szukać oparcia w parla
mencie, a co zatem idzie, w spo
łeczeristwie?
I gdyby ten drobny przykład
miał w sobie potrzebną moc
przekonywującą, pouczyłby ko
go należy, iż nie można dłużej
ulegać prądom zmiennym, iż
nadszedł czas ostateczny, aby
stworzyć właściwy klimat poli
tyczny i pod jego działaniem
wrócić do norm sponiewiera
nych, a przecież jedynie poręczających — uzdrowienie!

LOSY PAŃSTWOWEJ LOTERII KLASOWEJ
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Warszawa, Krak. Przedm. Nr. 42/44
Konto P.K.O. 22.350
(w bi-irze polróży Waę»on?-Lits//Coolc) rddz, NR,
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^anicuroiogia
n^J^Wurologia jest nauką o maW ogóle charakterystycznym
Pi^lZe‘ Manicure jest to sztuka jest, iż ludzie na początku swo
Paz^^vania r(lk — ściślej — jej kariery przeważnie mają ręce
bardzo czyste, paznokcie zaś czar
Re
ne
spękane, i obgryzione podczas
winny być czyste, co spradługich
dyskusji nad ideałami.
ctyrrZaWsZ(! dodatnie wrażenie, o
1 Pfttwiętać powinni przede
W większości wypadków gentle,
i^^sfkim ideowcy — paznokcie man, posiadający auto i milutką
He Pory&Rdc przystrzyżone i, o manicurzystkę, osiągnął jedno i
drugie, dzięki... niezbyt wielkiej
•Różności, wypolerowane.
G dtei,
’te rzeczy winny kroczyć dbałości i surowości na punkcie
czystości rąk.
’ }
w parze. '
Na przykład, kilkanaście lat tejednak,, teoria, pozosta
li życie robi swoje i — mu. niektóre osobniki szczyciły
.z'lca
postępowanie — od- się z posiadania czystych rąk i dłu
^nnc.
gie na ten temat toczyły dyskursy,
obgryzając przy tym czarne, za
tnamy brudne, nie pielę- rośnięte paznokcie.
»ltaS: 'lne Paznokcie na rękach niePodobno była to urzędowa, ry
hię. tylnie czystych i — odwrotPaznokcie lśnią lakierem, a tualna niejako, zakąska do wódki
zarn y ^^znadziejnie, na śmierć w „Astorii" lub pół czarnej w
■ ,aazane.
i „Ziemiańskiej".
' ■

Ale od czasu gdy sytuacja się
zmieniła, zmienił się i manicure
owych „gentlcmatów".
Nie wypada przecież spijać coc- ‘
taili w „Europie", cobblerów w
„Adrii", czy ćmić kosztowne hawanna w „Oazie", lub u Simona
z czarnymi paznokciami. Trudno.
Noblesse oblige.
Wiele się trzeba było uczyć,
bardzo wiele!
„Higienę ciała i kosmetykę"
dr Julii Swźtalskiej na pamięć
przestudiować.
Ryby nożem krajać, a drób roz
rywać palcami — nie wypada, nie
można!

Tak samo — palców lizać i ża
łobę zza paznokci wygryzać i ma
nicure scyzorykiem lub zapałką■
zaostrzoną robić i paluchem w
zębach dłubać, ziewać na całe,
gardło — i wykałaczką W ućhui
przy stole gmerać — i czkać przy■
damach głośno i w ogóle zacho
wywać się jak w dawnych beztro
skich czasach.

O<f kawiarni do kawiarni
Jedno tylko słychać wszędzie:
„Co to będzie?" „bo coś będzie"!
Szepczą wszyscy coraz głośniej,
że „coś idzie", że „coś rośnie".
Od stolika do stolika,
chyża plotka się przemyka...
Od kawiarni do kawiarni —
coraz głośniej, coraz gwarniej.
Szepczą wszyscy, że już w lecic
„coś się jednak zdarzy przecie".
Ludzie zaś wtajemniczeni
twierdzą: „Owszem, lecz w jesieni
Nikt nic nie wie, jak i skąd,
mówią: „Beck" i mówią „rząd" —
Bartel, ozon, koncentracja,
sejm, wybory, ordynacja...
Z miną tajemniczą wielce
ktoś już wskrzesza Nowosielce —
„pułkownicy"......n aprawiacze"szepty płyną, że „inaczej",
że „od nowa"
płyną słowa
„będzie jeszcze jedna mowa"
i „antysemicki zapał"
i „Miedziński (syn i papa)".
Wszyscy wszystko wkoło wiedzą,
że „usiądą" ci co „siedzą",
że „procesy", że „rozprawy"...
trzęsie się już pół Warszawy!
Przy pół czarnej, przy pół białej,
płyną szepty w mieście całym,
coraz głośniej piszczy w trawie
o ozonie, o naprawie
„wiadomości murowane",
z „pierwszej ręki"otrzymane,
że „obecnie" i „na czasie",
że „nie będzie tego w prasie",
że „napewno", że „czynniki"
i że „zmiana polityki‘‘.„
No i się- nie sprawdza nic!

GRYF.

Na całe życie starczy

U nas zakupiona nowoczesną maszy
na do szycia, haftu, cerowania, endlo*
wania, mereżkowania z wieloletnią
gwarancją za zł t50 gotówką lub na
dogodne spłaty.
— Dlaczego on stoi?
Żądajcie cenniki darnin!
— Bo sądzi, że to są elektryczne
Polski Dom Handlowy KRYSZER.
Kraków, Zwierzyniecka 6, wydz. 44. schody.
(077)

A paznokcie mogą być nawet
lśni nienaDziś manicure
obgryzione. To detal.
gannie!
Jeśliby zaś rąk już niczym do
Z rękoma za to — gorzej.
myć się nie (lalo — to jest jeszcze
Wpuścić takiego draba, co *y- jeden sposób — środek niezawo
dny:
cie całe żył za jedne — i to poPodobno w Mokotowie i we
życzono — 5 złotych, do Pdckarda
czy innego Cadillaca, to mu się Wronkach, więźniowie pracują w
w głowie przewróci z kretęsem i pralniach — przy czym tak sobie
nie pięć, czy pięćdziesiąt, ba, dłonie w ługu, krochmalu i chlorchoćby 500 nawet złotych, wydać ku wyparzają, że mają bielsze,
gotów, ale 50, albo i 150 tysięcy. niż stołeczne elegantki, po kre
mach i glicerynach.
I to nie swoich — bo skądże?
Więc tedy, jeśli wszystko za
J masz diable kaftan!
wiedzie...
Manicure sobie toto co sobotę
Wcześniej czy później — to
robi, a rąk nie umyje. Aż się tak przecież wszystko jedno!
lepkie staną, że lgnie do nich wszy
A tak przysługuje przynajmniej
stko jak smoła — a potem. —
wolność
wyboru —
święty Boże nie pomoże. — WsiąWronki
czy Mokotów.
kła forsa. Na mur.
Może
być
nawet — S-ty Krzyż.
Z w ogóle z rękami gorzej.
Jest okazja... — gruntownego
Manicure — manicurem — ale wybielenia... rąk.
łapska aż cuchną.
A to jest przecież najważniej
Czas z tym skończyć!
sze.
Najwyższy czas.
KONRAD JEŻYCKI

„NO WA RZECZPOSPOLITA*

rSfr. 6

JELg#o fo iłciorr>f

Koszmarne wspomnienie
Prototyp „CzerezwyczajKi” i „Gestapo”
Poprzednio „czrezwyczajlta", o. libctalną i pó poprzednich despo- /e$d Cos, Mości'1 czyli, zarządu stwa Polskiego, ale i samego go.
becnie „GPU” w Rosji, a „Ge tyczitych rządach, zaczął swe pa. policji tajnej t
neral.gubernaiora, hr. Kotzebuego,
stapo” w Niemczech, nie są two nówonie od zniesienia w r. 1801
Reakcja szalała, szczególnie pa za którego rządów Orłowski spra
rem rewolucji rosyjskiej, ani re policji, tajnej, tak rozwielmożnio. zdławieniu, powstania listopado wował obowiązki, szefa, żapdarme.
żimu Hitlera. W Rosji policja taj. nej za Katarzyny i obostrzonej za wego w Polsce. Żandarmi stali się rii w Polsce i na Kótzobi(Ogo pisał
na ma swoje tradycje samorodne Pawła I. Ala nie długo trwała tu czynnikiem deeydyjącym.
ciągle „donosy” do Petersburga.
w starodawnej chociażby instytu „sielanka”. Zbyt wielu ludzi n.i.k.
Poza Friedrichem i Murątowtm,
Ciekawa, to była, osobistość ten
cji. „Słowo i Dieto”, Za Katarzyny ciemnych i przewrotnych, lubują, słynnymi polakożercami, warto wtedy mlodv generał Orżewski.
H policja tajna była zcśrodkowa. cych się w „dónjtśach”, otaczało wspomnieć o gen. Orżonskint, po- Nie z potrzeby, gdyż był kotosal.
na tzw. tajnej ekspedycji przy Aleksandra...
strachu nic tylko ludności Króle, nie bogatym, lecz z zamiłowania
senacie, petersburskim, pod, kie.
Wszakże nikczemny Arakczerun ki cm
general-prokuratorów, jćw, któremu cat ułasnoręcżńie
mających, rzecz ciekawa, zn.raz pó przygotowywał i potfa-wał herbatę JT«r kulisami mówią, te
rozbiorze Polski, polecenie „śle ze śmietan,ką, osławiony Nowosildzenia i tępienia zbrodni, politycz cow, który tak Wstrętną rolę w
nych polskich”.
Polsce Odegrał, wreszcie Makarów,
prywatny mteanot sztuki w rodząTa k i m
general ■ prokuratorem, Lópućhin, i tylu innych złych i, PARE CYFR
ju, dyt. Majtarakwgo.
był m. in. hr. Samojłów, a przy przmorotnych ludzi, stanowiło
W sezonie zimowym, będzie w
nim. dziki Szyszkowskij. Badali najbliższa cara otoczenie.
Polsce 26 teatrów dramatycznych NIE MA, JAK MUZYCZKA!
oni Kościuszkę i towarzyszy. Ta
W toku 1S05 przywrócono po. półtora, oparowego, dna. operetko,
Były dyrektor teatru. Letniego,
kim. za Pawła I był ks. Kurakin, tleję tajną. A gdy w roku. 1816,
a do jego pomocy srogi Makarów. spodlały, upadły moralnie i zban. we i trzy teatry rewii. Ogółem <11 ostatnio teatru we, Lwowie, p. J.
Przeprowadzali oni indagację w krutowany majątkowo generał, stale teatry. Wypada więc po jed IT ornecki obejmie kierownicze sta.
nym na l.200.000 ludności. Gdy. nowisko w prywatnym teatrze war
sprawie związków wileńskich,..
niestety wnjsk polskich, Aleksan by wszysCy obywatele. Polski, ogar,
szewskim, w dziale, lekkiej muzy.
Policja tajna, jako narzędzie der Rożniccki; poszukujący ciągle nięri jakimś niezrozumiałym za.
Rzuca dramat, dla śpiewu i tańca.
stałe i sprawne, otaczana była nowych źródeł dochodów na. życie pałom do sztuki, postanowili, na.
Nic darmo Lwów jest najmuzy.
szczególną opieką przez rządy „o- hulaszcze, wpadł na myśl utworze- gle pójść do teatru, każdy mógłby
Mniejszym miastem Rzeczypóświeconych” państw zachodnich. nią, na Wzór francuski, korpusu otrzymać bilet tylko raz na cztery spólitej!
Istniała ona od dawna we Francji żandarmów, celem „utrzymania lata. W ciągu, ostatnich lat dwuną,
i Austrii. Udoskonalano ją z bie spokojności, porządku i bćzpic. stu skasowano w stolicy 9 tonerów, ■NA SZEROKIM WIECIE
giem czasu, zwłaszcza w
X1TII. czcństwa. w całym kraju”, Ale. na. prowincji. 14, tsn. przeszło 40
Balot reprezentacyjny rozwiąza
Prusy nie pozostały w tyle w tym ksaildnr I, jako król polski, pro- proc, dawnego stanu, W ten spo.
no z pełnym sukcesem artystycz.
względzie. I w tym państwie w jokt Rożniecklcgó skwapliwie za sób, wbrew narzekaniom pesymi nym i kasowym wobec całkowite,
wieku osiemnastym policja tajna twierdził, i, zadowolony widocz stów, byt. teatrów w Rzoczypospo. go wyczerpania subwencji na pro
doskonale była zorganizowana. nie z nowej ins.tyttwji policyjnej, litej jest zupełnie zapewniony.
pagandę za granicą.
Były toięc znakomite wzory do na jaką obdarzył Królestuo, pośpieśladowania przy tworzeniu „Ge szył przeszczepić ją do Rosji. Re. K ALKA O PRYMAT
LUDZIE NOKI
stapo”..,
skryptem z lutego 1817 r. ustano*
Na prówineji odbędę się aż
Do dziś dnia nić zdecydowano
Rzeczpospolita Polska nie zna wił, na zgubę kraju, korpus żon- tylko o losach Opory warszaw, Cztery debiuty dyrektorskie; Soła policji, tajnej w nowoczesnym darmski.
sklej. — Podobno rozgorzał spór snowiCc powierzono p. R. Por.
słowa znaczeniu. Obywała się bez
Prócz „istinnó ruskich ludiej”f o zaszczyt subwencjonowania tej brodtówi; Grodno objął p. Czatu
niej aż do samego kresu swego ist w żandarm arii służyli 1 cieszyli się ważnej placówki muzycznej, jody, gtry i r.Oatreni wileńskim pokieru.
nienia. Nie znać jednak było, by wielkim zaufanićm carów, .Niemcy: nogo bastionu, muzyki serio w sto- je p. KielanOwski, wreszcie. nowy
z winy tego właśnie niedostatku nadbałtyccy. W idzieli w tej służ liry. Kaletą wydziały finansów* dyrektor teatru wołyńskiego,
p.
miało szczególnie jakoś szwanko bie swoją karierę i ujście dla wro. — samorządowy i skarbowy. Sa J. Strochoćki przenosi jego siedzi,
wać bezpieczeństwo publiczno w dzónyćh Niemcom cech chąrakte. morząd za wszelką cenę ćhce. by bę z Lucka do Lublina. Kadry
Polsce. Początki policji tajnej w m — perfidii i delatorstwą...
ciężary ponosiło paAitwó, a skarb dyrektorskie uzupełniają się zatem
Polsce odpowiadają ściśle poc.ząt.
Po wstąpieniu na tron Mikola- radby ten honor pozostawić rrda. Szybko.
kom wpływów i rządów rozbiór- ją. I, ślćdztspo w sprosi ić spisku stu.
Karto by jednak pomyśleć o
czyeh, zwłaszcza rosyjskich.
Ponieważ organizacja sezonu re stworzeniu jakiegoś kursu, dla kio.
dekabrystów prowadził gen. AleAleksander I, ów „na jchy trzej- ksandet hr. Benkendorf i stal się prezentacyjnej sceny oparowej równików teatralnych, coś jakby
szy z Greków”, według Napoieo. ulubieńcem cara, który mianował wymaga CO najmniej pół roku cza. przeszkolenia dla instruktorów
na, a właściwie człowiek bez cha go w r. 1626 Stefom źąpdarmów i su, zwłoka w decyzjach nie odbija wychowania fizycznego, lub pracy
rakteru i histeryk, wstąpiwszy ną, naczelnikiem, świeżo utworzonego j się korzystnie, na nowym sezonie. społecznej. ■— Byłby zawsta iwie,
i
tron, rozpocząć miał rzekomo erę lii wydziału „włąsncj kancelarii Chyba, że opór rozstrzygnie jakiś ży narybek pod ręką!

Ploteczki starego kabotyna

PobÓQ

Oferma - „jak sie patrzy
”
r.)
(Wspomnienie z 1920

Było to akurat osiemnaście lat te
rn u...
Czterdziestu dwóch chłopaków, z
których tylko jeden miał jakie takie
doświadczenie, jako le w cywilu był
gazeciarzem — wyszło „w bój za Oj
czyznę*'. Najstarszy miał lat siedem
naście, co było podówczas bardzo wie
le, bo taka była właśnie dolna stani
ca poboru.
Brygada łączności przy V-cj artnli
lak się to szumnie nazywało i tytułu
..brygada" nadużywało się do osta
tecznych granic możliwości.
Osią zainteresowad brygady płożo
nej z czterdziestu dwóch chłopacz
ków był „oferma". Wiadomo każdomu, kto Choć przez niićsiąc proCh wą
chał, że każda formacja wojskowa mu
si mieć swego ofermę. Ąle my mie
liśmy takiego „ofermę", jakiego w bią
ły dzićd z reflektorem w cęłej armii
nie możnaby znaleźć. Byliśmy też z
niego dumni — ponad miarę.
Nasz oferma — to był Oferma ,.jak
się patrży*4.
Kiedyśmy padli pod Krasnystawem
na lakach, przez które szedł zaciekły
obstrzał karabinów maszynowych,
leżąc w małym rowku poczułem na
gle. że któś się o moje nogi przewalił
jak długi. Kto? Oczywiście nasz o-

ftrma. Przez obstrzał karabinów ma
szynowych ten człowiek szedł prze
szło sto metrów i — nic mą Się nie
stąto. Dopiero kiedy ja mu się pod
nogi nawinąłem — przewrócił się.
— SłąChajcie-nó, oferma -1- zagad
nął gó później porucznik Bojanowskl. — .lak wyście przeszli przez ten
wściekły ogień?
Oferma podniósł brwi do góry.
— Bo Ja wiem., taki byłem zamy
ślonyKule się go nie imały. To był pew
nik. Przepowiadaliśmy mu nawet, że
w yjdzie z wojny cało, tylko jak wróci
do domu to mama wyjeje na niego
przez nieuwagę garnek t wrzątkiem
i —- oferma zginie w mękach. Ale gdy
by nie on —► móże trochę inaczej po
toczyłaby się kampania bolszewicka...
Brygada łączności, jako formacja
„tyłówa" a nie „liniowa** uzbrojona
była ód siedmiu boleści, jeden miał
wielki, ciężki nagin, drugi — mały
belgijski „F.N", poza tym steyery,
mausery. colty i Bóg wie jaka zbie
ranina. O amunicję każdy sam się
musial kłopotać, bo kaliber „fasowa
ny" przeważnie do naszego uzbroje
nia nie pasował. Mimo <o. a może
właśnie dlatego, byliśmy jedną z tych
formacji, która najczęściej tnusiąła

broni Mtyw»ó„.
PeWmego dnia część V-®j armii Oitfiymąłł rozkaz stawienia oporu pod
Zamościem, aby piękne to miasto nie
dostało się w ręce bolszewików. Opór
ten tąłożyfy trzy Pułki na eskpónOwi
nych, ale dość dobrze umocnionych
stanowiskach.
Między pierwszym t nich i drugim
przeprowadziliśmy linię telefoniczną,
którą ciągnęliśmy właśnie do trzecie
go pułku, gdy nagle — z dwóch punk
tów zaterkotały bolszewickie karabi
ny maszynowe.
Przypadliśmy do ziemi. Ogień nie
szedł w naszą stronę, więc padając
raz PO raz ciągnęliśmy dalej swoją
„dryciarską" robotę, pilnie zważając,
czy aby nic spostrzegą nas, zunlnt do
Ciągniemy do końca.
Naraz —- w- mielscu, gdzie stał, a
raczej klęczał mały Pićtrek Wółód"
kowićz hukńęło coś głośniej od pióru
na. ą gfjy masy ziemi opadły na dół-*
Pietrka już nie było W dół, który wyr
wał pocisk w-padllśmy hurmem w kilkunastu. Reszta schroniła się W dru
gi dół..
Nad uatni równomiernie i nieustęp
liwie zatrajhotaly karabiny mastynowe.
Minęło pół godziny^ godzina.. Ło
mot poeisków raz po raz wstrząsał
Ziemią i zrzucał nas grudami. Tak
zwane — „piekło na ziemi".
Wreszcie porucznik Bojanowski w y
Stawił lusterko przywiązano do Szpa
dla i tvm zaimprowizowanym perys
kopem obejrzał okolicę.

— Psiakrew! — zaklął dosadnie, ukóńczywsry tę inspekcję. — Fatalna
sytuacja... Na lewym skrzydle nie
mamy Już nikogo— Pułk się wysofuJe... Przed nąml dwa ogniska karabi
nów maszynowych.. Jeżeli nas odetflą...
Tak sobie głośno przetnyśliwaj sy.
tuację, spokojnie na pozór paląc pa
pierosa. Papierosa byt jeszcze dość
duży kaw ałek-..
Naraz — nasz „oferma", który do
tychczas apatycznie milczał taczał
coś pod nosem mamrotać. Mamrotał
długo | niewyraźnie, aż wreszcie —
podniósł głós nieco w-yżej. Wtedy i
Ja i porucznik posłyszeliśmy nagle:
„Kto che# być sługą — niech Idzie,
•
niech żyle...
Niech sobie łańcuch opęta na szyję
Niech własną wolę na wieki okiełza
Pan niedaleko — niech dó niego
pełza!
I tam głaskany, a potem
wzgardzony
Niechaj na progach wybija
pokłonyZauważyłem, te porucznik dopalał
papierosa dziwnie nerwowymi pociąg
nlęciaml..
Trajkót karabinów maszynowych
stawał się coraz mniej InteresującyTen i ów niby machinalnie opatrzył
swoją za| pię poże, broń...
„Niech jak pies głodny czołga się
ber, końca
Za pańską nogą, która nitn
potrąca...
— kończył oferma.

i dla kariery wszedł do żand^^.
rii z gu andyjskiego pułku **
lorgardów. Pracowity, nipr^ ’P
nie bystry l przebiegły, miał »*j^e
nic przenikliwe oczy szpiegc^y,^
l rak nimi przeszywał na
Aj.
jakby zapusęczał sondę
skrytsze głębiny serca i myśB
kioj. Powołanie swoje tra^,tf
con a m or e. a bardziej J&jjg
weto i układnego człowieka
było w całym pańatwic.
okrutnik i sadysta...
-Ą
Robił jednak karierę.
mianowany wiettnuntstrefo
wownętrznyeh, a jago suacrrch^. ,
minister spraw u-etrnętrgnyćh
urzędu szef żandarmów
państwa, Tołstoj, zdał na ^r^-g.
fkiógo sprawy policji i
rii. Gdy drugi wicaministtr,
nawo, uczynił z tego powodu B
gę krytyczną, Tołstoj odparł: ,
— Niech na nim. spoCzy»>a &
powiedzialność i niech do A* *
strzelają, nic do mnie.
I byłby Orłowski zaszedł
dzó wysoko, gdyby nic... Kt
na których kark skręcił.
IT tej maluj mieścinie
Chciano zamknąć z puduszc^T
gubcma.tora kowieńskiego, . genberga, i samego Orieu'ski6!
jeden z kościołów katolickich- .
Ludność, głęboko do 'jj.;
przodków przywiązana; opat’a ^
t,am.u. Nastąpiło starcie z
mi dla. „zrobienia porządku
żakami, sprofanowanie koścOm
i ofiary w ludziach.
Sprówa stała się głośną rut r'’
świat. Moskala są wielce czuU
Opinię zagranicy. Aleksander
wezwał do siebie (Jeżowskiego t r
konwersacji krótkiej, z uży^ słów właściwych językowi
skiemu, rozprawił się z nim
sWOjtmu: palnął gó na ódl^ ? j
gębę, óriewtki zalał się k-nto^
padl zemdlony. — Kariera Ori^"
shiego skończyła Się.
,
Dalsze losy „generała” i
tara” owych czasów, nic są
znane — Zapewne mamie ske
erył. S i ć u t v i t a, m or s it^"’
s. koyzbv^
A mv zostańmy! My w niestcz^^.,
razem — głos ofermy byt Już tak
cny, Jak nigdy przedtem„Albo wytępim wrogów tym
raia^

Lub za najświętszych wielkich
bogów *•*’’

W grobie Się wolni schronitn
/
prrad niewola-”
— No, chłopcy! — dziwnie twarda
głosem rzekł porucznik. — PóJdż^

my!
„
Zaledwie domówił — skoczyli®
wszyscy, lak jeden. Z szalonym *'r
skiem porwali się I cl z drugie*”
'
którzy tylko na nas czekali.:.
Jednocześnie odezwała się 1 B8'r(r
artyleria, która nareszcie zajęła **|j
Je stanowiska. Bolszewicy zrozum™

le tó atak i to — „na całego".

.
Sto metrów, które dzieliło
pierwszego rowu — przebyliśmy
rekordowym czasia—
.g,
— FadniJ!!! — ryknął nagie P01
aowśkl.
-ęg
Dwa granaty powędrowały ^..eg
po drugim w kierunku holsz»*,e(
karabinów maszynowych... Rumchwila ciszy... — bum!
ft.
Linia ognia, która była niemal 3
ki*m — pękła..
— To był ładny kawałek,
deklamowali, oferma— — rzekł B*1
nóWsk), kiedsśmy gó podnieśli r*fl
go z pola.
y,
Ale „oferma" hył już— ramy***.
Można Już było do drania strz^*3

„unwi
pyprrpo^PoriTX*
I IUIIJHI ..........................
II
I ..
I................

f

Pizestarzale metody nie prowadza do niczego

Prowincja blaga o książkę
Trzeba iei ułatwić nabywanie wydawnictw

it(ja!C e .s’® mówi o dwóch rzeczach
t*a °c*C!io*e — o upadku czytelniebrott.Ul?ys*0wci ospałości prowincji.
4icrslnc*a “ie ujawnia zainteresowań
Pok/J5b’ n'c czyta; prowincja to
3 Bcocja. Czy to słuszna opinia?
ńtielaW,lp‘en*a tgk
mówić bęłHiasty 0 Paru setkach mniejszych
iia
1 ®i®steczek, ale nie Jest to wj
*vje r°?’ncii. Nic czyta ona, bo nie
ta0< J ,s*nieniu wielu książek, bo nie
lck nabyć.
lawcy urządzają tygodnie pro-

w ięc Ust do księgarni wiclkomiej-1
"" że
' zaśJ ceny książki z recenzji
.» ,
sklei,
np. dowiedzieć się nie można, żada
się przysłania za zaliczeniem. Do ce
ny książki dolicza sic zatem koszt li
stu, porto i zaliczenie: podraża to
książkę o kilkanaście a nawet | wię
cej procent. Spróbujmy w ten sposób
nabyć kilka książek rocznic, a okaże
się, iż za chęć czytania płacimy po
ważny podatek i to teraz, gdy trzeba
się liczyć z każdą złotówką, j to rów
nież jest Jednym z powodów nie czę
Pagann C 'tsiąz8i’ owszem, ale pro- stego nabywania książek przez pro
*i«lki
obeirnuie zasadniczo tylko wincję.
Zły j)e.miasta, jakby one jedne rao>a>
nabywcą drukowanego słob|-|n r°wlncją stale 1 zawsze nie jest
P0*1 uwagę. Wygląda na to, iż
Niektóre firmy wydawnicze wysy
Ją, u ,c wydawcy nie przypuszcza
łają na prowincję agentów, o ile jed
lnej tysiące, ba, dziesiątki tysięcy
nak obserwowałem pracę tych pa
h)ojlv0si3<Hych w małych mieścinach
nów7, to nie w idzę wielkiej korzyści z
8ent stanowlć poważniejszy kontyn
odwiedzania przez nich szkół czy
^iążt db’Orcrtw ’ n^e czynla niCt by
urzędów; po pierwsze oferują najczęś
Ą ę zbliżyć do nabywcy.
ciej dzieła kosztowne, po drugie wie
tyytwJ mczascm ludzie chcą czytaćdzą o książkach jednej tylko firmy.
Z je. 7a się paradoksalna sytuacja:
A zatem?
Z dru . .sfr°ny istnieje głód książki,
Patrząc na sprawę uprzystępnienia
kurczenie się kół jej nabyw
ttyj ^zie szukać powodów i przy- książki ze stanowiska mieszkańca pro
wincji, dochodzę do wniosku, że bez
Od C*° dziwacznego stanu?
brow°S.'C,nnast“ ,a< Patrz® na ^yd® pewnych inowacii w handlu księgardo e 'r,ci°na|nycb miast i dla przykła
Z z»ei,0W!ę warunki trzech z nich —
1»6łB °dnie| części woj. łódzkiego.
b
Kielcczyzny i południowej
bąr^?rddczyzny. Zacznijmy od najtą. le’ ną zachód wysuniętego punk

Nawiazać kontakt
z nabywca

skito oie tuóże być mowy o poczyt*
....
...
uości
książki,

Wydawcy dala księgarzom sorty,
meucistom znaczny rabat (dochodzący do trzydziestu pięciu procent ceny
katalogowej), dlaczego więc nabyw.
ca poszczególnej książki bezpośred
nio od wydawcy nie może korzystać
z rabatu do wysokości kosztów porta
choćby? Znając z ogłoszenia cenę
książki, każdy ją chętnie zapłaci a
wydawca i tak
otrzyma więcej
niżby mu zapłacił sortymencista. Boć
nakładać na ludzi dodatkowe opłaty
za to, że gdzieś nie ma księgarni lub
dlatego, że wydawca chce poza normalnym swym zarobkiem ściągnąć do
kasy i zysk detalisty, to nie jest u.
przystępnianie książek.
Może by tak panowie wydawcy ze
chcieć' poddać rewizji swe dotychcza
sowę metody handlowe wykształtowane w czasach, gdy tylko wielkie
miasta nabywały częściej książki, z
prowincji zaś zamawiali je tylko lu
dzie zamożni. Jestem przekonany, Iż
w prędkim czasie podwoiłyby się, a
może I potroiły nakłady, co z kolei
obniżyłoby cenę książki i jeszcze bar
dziej ją uprzystępniło.
(m. rJ

Pod melodie maximow
(Opowiadanie z powstania na Górnym Śląsku)

nym krzyżem dobry duszek pobojo
wisk.
Osłodą piekących jodynować było
to, że sanitariuszka była niezwykle mi
lą i pierwszą kobietą, spotkaną od
ęhwili wybuchu powstania. Rozkazem
dziennym boga Marsa tak się złożyło,
że w Podolszyniu, gdzie się znajdowa
łem, byłem pierwszym i jedynym ran
nym, po którego w nocy nie opłaciło
się wysyłać wozu. Wóz miał przyjść,
gdy zbierze się trochę rannych. Zo
stałem wobec tego sam na sam i przy
stojną sanitariuszką, nieruchliwy jak
niemowlę z powodu przestrzelonej od
łąkcia do ramienia ręki. Dobra panien
ka chciała ulokować mnie na jedynym
przez nią zajmowanym łóżku, a sama
iść spać gdzie indziej.
Leżałem więc na podłodze na kilku
kocąch, bardzo wygodnie, a panienka
kąrmiła mnie małymi kawałeczkami
mięsa- Pękaliśmy przy tym ze śmie
chu. Następnie opowiadaliśmy o sobie.
Gna była studentką pierwszego roku
medycyny ze Lwowa. Ja uczniem gim
nazialnym. Moja rana, dla mnie i dla
niej była pierwsza w życiu, a ja jej
pierwszym rannym w ogóle. Gadaliś
my do późną w nocy.
Gdy pobliski front przemawiał ter
kotaniem maszynek, dudnieniem grana
tów ręcznych i grzmotami bitewnymi,
my rozmawialiśmy o literaturze, pro
fesorach, niedawno tłumaczonym „Ka
walerskim gospodarstwie" Balzaka.
Ostatnie co sobie powiedzieliśmy, by
ło:
•— AJe my się po wojnie spotkamy,
panno Janko?!
— Dobrze, dobrze bohaterski smar
kaczu. Ale teraz spać!
Zaraz o świtaniu obudził nas tupot
butów, nagłe ożywienie się i zbliżenie
strzelaniny. Do izby wpadł obwieszo
anym interesie, informują się wza ny granatami powstaniec i wrzasnął:
jemnie o okolicach, w których ży- — Ewakuować się, ale to już! Nie
je dobra ludność, mieszka szczo miec front przerwał!
dry proboszcz, znajdują się hojne Następnie pogalopował dalej.
zarządy gminne i klasztory, wspo Zerwaliśmy się. Na wciągąnie bu
magające przechodzących. Bar- tów nie było czasu. Panna Janka wsa
dziej solidarni wyjawiają nowicju dziła mi na nogi tylko skarpetki, gdy
szom, tzw. „szczeniakom”, najsku gdzieś zbliska zagdakał karabin ma
teczniejsze sposoby zarobkowania, szynowy. Wybiegliśmy przed dom.
obchodzenia się z ludnością na Jak na dłoni widać było szare, bieg
noclegach i wyżywienia się za dar- nące i padające regularnie figurki. By
mo. Wędrowcy kilkoletni prze- ły to linie tyraliery niemieckiej prące
strzegają przed wioskami, gdzie jak zwykle i zawsze na— wschód. —
ludność, zatwardziała i zła, chcąc Wóz już czekał. W powietrzu prześci
uwolnić się od ciężaru żywienia gały się z chichotem pociski.
rajzerów7, utrzymuje dla nich spe. — Siadamy! — krzyknąłem.
cjalne domy noclegowe, pełne za- — Ty tak! Ale ja... Skądżeż— a ktd
duchu, zgnilizny i robactwa. Ro- będzie dbał o rannych? — odparła je
zumniejsi, którzy z niejednego dnym tchem Iwowianka, odważna jak
pieca chleb jedli, omawiają nie wszystkie łwowianki.
pisane prawo rajzerskie. Poucza, Zbladłem. Coś ścisnęło mnie wew
ją, że nawet policjant nie może nątrz. Był to największy strach, jakie
im zabronić takiego sposobu za go kiedykolwiek zaznałem. Strach
robkowania, gdyż nędzę ich spo przed czymś nieznanym. Przed utratą
wodował kryzys ogólny — siła
t..._ ! czegoś, czego świadomie nic mogłem
wyższa — przygniatający dzisiej. zdefiniować. Stałem bez ruchu. Nagle
jej ręce opasały mą szyję i na ustach
szą ludzkość.
Kłótnie i sprzeczki, przekleń uczułem jej usteczka. W sekundę póź
stwa, wyzwiska i wygrażania, niej, te same rączki pchnęły mnie moc
śmiechy, piski, duchoty i śpiewy, no na wóz. Konie ruszyły z miejsca
szarpanina i płacz — oto głosy, gąlopem. Byłem bezsilny i wściekły.
które zalewają się w dziwaczną, Wkrótce znaleźliśmy się o 3 km od
przejmującą, niesamowitą kakofo linii ognia a zmotoryzowane oddziały.
Walerusa i Oszki,, jadące nam na
nię.
przeciw, zahamowały ofensywę wro
Ten ruch, ze słabnącym stopnio
wo nasileniem, trwa do samego ga.
Fizyczny ból, nie wyspanie, nadmiar
rana.
wrażeń wybiły mi z pamięci nazwisko
studentki-sanitariuszki.
Może jest teraz słynną lekarką. Mo
Nazajutrz plac jest znów pusty. że kula pruska położyła kres jej ofiar
Wędrowców pochłonęły gościńce, nemu życiu.
wiodące ich do źródeł zarobku i Pozostało po niej tylko wspomnie
wyżywienia się, do złych i do- nie i smak pierwszego i ostatniego po
brycb ludzi, na poniewierkę i złu- całunku. Pocałunku otrzymanego w
diry dostatek —' ciągle przed sie. gwarze bitewnym przy akompaniamen
bie, prped siebie i przed siebie... cie długiej serii wystrzałów z karabłnu maszynowego.
Życie woła!

Świergot kul karabinów maszyno
wych mrozi! powietrze nad prowizo
rycznymi umocnieniami powstańczymi
pod Gogolinem w maju 1921 roku.
Niektóre z nich siekły po wierzcbol
kach drzew, inpe na wysokości czło
wieka, inne tuż nad ziemią. Ciągły bez
ustanny ogień zmechanizowanej śmier
ci nie pozwalał się po prostu ruszyć,
odklejć od ziemi. Nie można było na
wet podnieść się, a cóż dopiero stanąć
na nogi. Zamieniliśmy się w pełzaki.
Innego rodzaju przenos?enie się z
miejsca na miejsce gromiło śmiercią, a
co najmniej podziurawieniem.
Pod ogniem maximów 08/15 leżałem
ze zdobycznym mauzerem i mymi 17
latami. Odgryzaliśmy się z powodze
niem, mimo przewagi ogniowiej, prze
ciwnikowi, broniąc wrót do Górnego
Śląska — drogi na strategiczną górę
Sw. Anny,
Od czasu do czasu jednak robiliśmy
wypady, gdyż bierność w obronie jest
przestępstwem.
Na takim wypadzie trafiony dwu
krotnie kulą, odniesiony zostałem na
tyły, do punktu opatrunkowego, odda
lonego od 1 km od naszych linii umoc
nień.
Był to już późny wieczór majowy,
gdy moją przestrzeloną łapę i draśnię
ty łeb poczęła oglądać i jodynować w
wiejskiej chałupie śliczna niebieskooka blondynka, ot taki biały z czerwo-

Walka o jadło, m łość i legowisko

Zycie na drodze

k’egarira bez książek

Złoty ,,’ajzerów” i sprawy smutnego „zawodu”

'‘ośę'pS,° ,iczy kilkanaście tysięcy lud
kr,,-’ •<’° n'e<lawna pozbawione było
thje^?l,tacii kolejowej, W samym
to -f!e * w okolicy znajduje się spo
ty f0e8o kalibru tzw. inteligencji.
'cścic istnieje „księgarnia" pro
0sQh °Da Pfzez zupełnie niefachową
st|(0,ę' Oabyć tam można podręczniki
^91 •le’ czascra Jakieś powieści Co
•bęu j
nakładców 1 koniec. Zad
kSj łHlonnacjj o nowych dziełach.
ktjn?r°*a nie posiada katalogów, biu
ktiet)?ft' wydawniczych ftp. O ile
dz)e. _zna dokładnie tytuł żądanego
ho a ’ nazwisko autora, sprowadzatarS],U -C * n,^gl i® otrzymać po księDą|ei lci cenie, w przeciwnym razie
S.ię odwoływać do księgarń
^’’P'icjskich.
Męt?*8’®* znacznie mniejsze, ośmioty

Prawie wszyscy wiedzą o tym,
gdzie znajdują się place zlotów i
kiedy odbywają się tam zgroma
dzenia. Tam bowiem krzyżują się
wszystkie aprawy podróżowania i
wszystkie interesy rajzerów.

Podróżujący w poszukiwaniu
pracy i chleba. zwani powszecli.
nie „rajzerami”, stanowią dziś już
odrębną klasę społeczną. Bytowanic na gościńcu wytworzyło w
nich swoistą psychologię, różnią
cą się wybitnie od psychologii
człowieka żyjącego normalnie, w
stanie osiadłym.
Z konieczności zreformować
musieli swe zasady moralne, ety
czne, społeczne i życiowe. Ich po.
gląd na życie przepaja skrajny instynkt walki o jadło, miłość i le.
gowiako.
Czasy dzisiejsze znamionuje pa
nowanie zbiorowości. Jednakże ci
podróżujący nie posiadają zrzeszeń. Wypływa to w głównej miehosja^e zaledwie miasteczko również rze z charakteru ich bytowania
<j|ein a "księgarnię" połączoną z han- sam opas.

Pb'j. dewocjonaliami i materiałami
*llnynil.
Poza podręcznikami,
' mo<,liteM nikaroi nic nic i
SzitQ,® Pabyć; nawet tzw. „lekturę"
ąj0 °a trzeba sprowadzać bezpośred
Warszawy.
,tsc|]-teraz trzecie, najbardziej na
d wysunięte miasto. Duże, li>'iIOę. dwadzieścia kilka tysięcy cysZkdł ,udnośc|. posiadające kilka
sta^- y^nich I znaczną liczbę przed
*c'ęli różnych wolnych zawoh)ej’ nic ma zupełnie księgarni; ist<ł'lko dwa żydowskie kramy z
hą ^tikami; wszystkie książki trze
br°wadzać z Warszawy (prze(ęv;
km) lub z bliższego Wilna
*^cie z czymś ktn).

* w ai zabity deskami"
bro„°.to dochodzimy do sedna. Gdzie
J-Bc’a raa nabywrać książki? gdzie
hyculę dowiadywać o nowo wydakla
O ukazaniu się Jahjq& W1Cl{ Poważniejszej czy celksiążki prowlncjonalista doltn>1’ie s,9 nieraz zupełnie przypad-

„Cyrkowy król**

Targowisko „byłych ludzi,
Plac w czasie zlotu zamienia aię
w istne targowisko. Ujrzeć tam
można przebogate zbiorowisko typów, charakterów i zawodów —
mężczyzn, kobiety i dzieci.
Samotni dobierają fobie towrarzyszki, które od tej pory dzielą
z nimi dole i niedole wędrówek.
Spełniają one rolę żon, kochanek
i pomocnic w zawodzie, nierzadko
utrzymują rozpróżniaczonych kochanków. Inni, którym towarzysz
ka przestała odpowiadać, pozby
wają się jej tam zwyczajnie, zo
stawiwszy na placu, lub oddają
znajomemu, a sami szukają zastęp
czyni. Niektórzy zaś, z natury
swej zawadiaki, załatwiają na
miejscu osobiste porachunki.
Pary łączą się czasem w całe
trupy wędrowne, zorganizow ane i
butne, będąc postrachem wsi,
której zamierzają nocować.

Zagadnięci o to na gościńcu,
przechwalają się z dumą, że mają
własnego zwierzchnika, „króla raj
żerów”, który „rezyduje” rzekomo
w Warszawie — w „Cyrku” przy
ul. Dzikiej.
A podróżowanie za pracą i cblebem, które stało się dla nich praw
dziwym zaw7odem, posiada swoje
interesy, sprawy, zagadnienia i wy.
Ta'nikl
magania.
W celu omówienia więe. a na
Omawiane bywają i aprawy za
stępnie zaspokojenia ich, odbywą.
wodowe”. Podróżujący, we wla
ją się tzw. zloty rajzerąkie. Odby
wają się one swobodnie i samo
rzutnie, jakby z nakazu instynktu
samozachowawczego.
Wędrowcze szlaki przecinają
kraj cały niczym siatka. Najgyomadniej odwiedzane bywają miąsta ruchliwe. W takim to mieście
podróżujący obierają sobie tzw.
plac rajzy, który służy im do zgro
madzeń. Bywa nim albo rynek,
miejsce obok hal targowych, błonie w pobliżu, albo wręcz chudy
trawnik.

„zawodu**

d»n| ' c?asem w rok czy dwa po wy
„nowości".
ł,ftn a J,,y wydawnicze rozmaitych
t>ost.5Ocieralą do poszczególnych Jed
•>e
tylko, nie mogą więc być bra- >•*11 chc«» al« łiybko l łatwo ogollt. kup
"twa^aCbubę’ tr<teba by zresz‘a ab0*
c|e
wszystkie, by móc mieć pojęp ruchu wydawniczym.
MYDŁO KREM .MOTYLEM
— No. chłopcy, czy mam się wami
* mi uśćmy iednak, że ktoś śledzi
W. KASPRZYCKI zabąwić?
*•*»**■-*
lą.HW*
U
IPM
bj.^
możności ten ruch i chce na— Nie wująszku. nie- trzeba i tak
siążkę. jak się to odbywa? A
ft 4) już jesteś skalpowany.

W efrose—

Stefan Spyra

(i 2)

Michał Godlewski.

gdy nę Je zaniedbuje, aby się od tego uchronić trzeba
codziennie czyścić zęby pastą „HARYDOMT” która
konserwuje wybiela zęby- Duża tuba tylko BO groszy.
Cenę Marydontu obniżyliśmy o 5(P/0 celem zapozna
nia P T. odbiorców z tak ością rodzimego produktu.
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Wielki artysta szuka wielkiej roli

Gwiazdy
pod
mikroskopem
Zamyślenie, Które nie jest pozą
Kazimierz Junosza
stenowski

;

Na firmamencie teatralnego nieba
są gwiazdy, których światło nie do
szło nas jeszcze w całej pełni. Domy
ślamy się ich blasku, ale nie zajaśnia
ły dotychczas tak, jak rozbłysną kie
dyś.
Za taką gwazdę przyszłości uwa
żam Junoszę Stępowskiego.
Pamiętam wszystkie etapy wspania
lego rozwoju tego rasowego artysty.
Wszystkie „Jastrzębie", „Diablice",
„Kurniki", poprzez „Kobietę, która
zabiła", aż do potężnego „Henryka
IV", głębokiego „Kupca Weneckiego",
wstrząsającego „Kaliguli"...
Ale — w moim przekonaniu — to
dopiero początek drogi na szczyty,
godne tego olbrzymiego talentu! —
>To jeszcze okres poszukiwań roli, w
której by Junosza mógł się wypowie
dzieć do ostatniego słowa, do kropki
nad ostatnim „i" swego nazwiska.
Miał Alldrigde swego Otella, Kainz
— Hamleta, Garrick — Ryszarda III,
miał Kamiński swego Borkmana —
czemuż nie miałby Stępowskl mieć
swego... Ba! Gdybym tylko umiał wy
mienić tę właściwą rolę!... Żadna ze
znanych nie wydaje mi się dość wiel
ka, dość potężna.
Junosza uchodzi za zgorzkniałego
sensata. Niesłusznie! Ma sporo po
gardy ducha, nawet humoru na włas
ny użytek. Za to — pro foro eksterno — wielki zapas pańskiego gestu i
jeszcze więcej dobrego serca. Coś
tam o tym mogliby powiedzieć jego
dawni koledzy, chwilowo bez kontrak
tów.
Widywałem na nich to wykwintne
obuwie, to kapitalne krawaty, znane
mi ze sceny. Nazywa się to, że Stępowski odświeża swą garderobę.
O każdym z aktorów krąży za kuli

sami sporo anegdot, czy też po prostu
„kawałów". Junosza jest pod tym
względem wyjątkiem. Prawie głucho
o nim w „chronique scandaleuse" sce
ny. To dowodzi, że ma dość wewnę
trznego humoru, by się z nim nie uze
wnętrzniać.
A może tylko zawistni nie chcą opowiadać o zbyt wesołych i zbyt dow
cipnych przeżyciach i „powiedzon
kach". By mu nie robić reklamy!
Zawiść aktorska ma czasem nieoczc
kiwane objawy.

Stanisława Wysocka
Była Galateą teatru. — Klasycznym
posągiem z brązu, ożywionym przez
bogi. — Nie z kamienia — z brązu. —
Posągiem, który czuł, mówił i żył pół
po polsku, pół po grecku.
A może trochę posągiem Komando
ra z Don Juana! Posągi zawsze są
trochę zimne! Przeto i Wysocka ma
w sobie nieco klasycznej surowości.
Poza rolą zdaje się często wracać do
stanu przed metamorfozą. „Rudls indigesteque moles". Zamyślona 1 zato
piona w sobie, kroczy, obojętna na
wszystko, co nie jest Sztuką.
Mistrzyni patosu osiąga wtedy naj
większy potencjał napięcia ducha. Z
Galatei przemienia się w mickiewiczo
wskiego rycerza ze zwierciadłem:
kamienieje. A na pamięci słuchacza

lUfrfi u&aju

V SUPER ELASTIC ZŁOTE

jedyne
• NA

W trybach fabryki złudzen

Od kilkunastu lat pisze się o Holly
wood bez przerwy we wszystkich pi
smach i pod wszystkimi długościami
leży też kamieniem obraz stworzonej i szerokościami geograficznymi a mi
przez nią postaci. Jej Gwinony zapo mo to nie powiedziano jeszcze wszyst
mnieć nie można! Jej Rudomska u- kiego o tym najdziwniejszym mieście
trwaliła się w mózgach na długie lata. na święcie.
Ale Wysocka bryluje nie tylko w ta
Bo Hollywood fabryka snów i złu
kich rolach! „Złoty wieniec" wyma dzeń żyje chwilą jak motyl stubarwga aktorki charakterystycznej o moż ny. Z sekundy na sekundę zmienia
liwościach śp. Mieczysława Frenkla. swe upodobania, zwyczaje i sympatię.
Tylko Wysocka mogła sprostać zada Z dnia na dzień stwarza nowe sławy
niu. Któżby mógł mieć żal, że zato i strąca stare, sypie miliony i zatapia
piona w rozmyślaniach, nie waha się w nędzy. Nie zna litości i skrupułów,
nigdy, nie oddaje ukłonu nikomu. — szczęściem i rozpaczą szasta na ślepo.
1 nie sądźcie, że to jaka poza, lub lek
Każda nowa „światowa premiera",
ceważenie. Czcigodna pani Stanisła czyli pra-premiera filmu przynosi re
wa umie być czarująca w towarzy welacje: narodziny gwiazdy, lub ja
skiej rozmowie. Uważa tylko skupie kiejś gwiazdy zmierzch.
Hollywood to wielka giełda, na któ
nie za abecadło twórczości aktorskiej.
I niesłusznie stwarza sobie pozorami rej jest notowany każdy aktor, reży
olimpijskości niechętnych za kulisami. ser, autor i dekorator. Z chwilą gdy
Nic jej to zresztą nie szkodzi. Niechęt film „uderzy" jego twórcy podnoszą
nych ma każda wartościowa jednost się na giełdzie, gdy film „leży", akcje
ka.
twórców spadają.
Największą atrakcją Hollywoodu są
Jeden z nich wylewał na Wysocka
jako na artystkę i na reżysera strumie jednak błyskawiczne kariery aktor
nie inwektyw. Nie w złości — bród skie, przypominające bajki o Kopciu
Boże! Po prostu z obowiązku kole szku, lub ciągnienie loterii klasowej.
żeńskiego. W kulminacyjnym mo Tysiące pięknych dziewcząt i mło
mencie oskarżenia na foyer arystów dzieńców oczekuje: a nuż, a nuż... Mo
— urwał w pół słowa, bo zobaczył na że już dziś wielki los padnie na
szą wielką tragiczkę o dwa kroki od mnie?
Codzienne pociągi i wielkie autobu
siebie. Przeląkł się!
Złośliwcy są też zwykle tchórzami. sy trans-amerykańskie wyrzucają na
Nie lubią zatargów, a tu Wysocka sły dworcach Hollywoodu dziesiątki ślicz
szata wszystki bezsensowne zarzuty, nyćh girls, szukających stawy i dola
wśród których plotka o „rendes-vous rów. Poszukiwaczki złota...
Skąd ich się tyle bierze? Ameryka
nosa z brodą" należała do najłagod
jest
nadal opętana manią konkursów
niejszych i najmniej obraźliwych.
piękności. Mało tego, że każda mie
Umilkł! Ale trwoga była przedwcze
ścina na dzikim zachodzie musi wy
sna. Posąg przepłynął obok mówcy
brać co roku swoją „miss".ale jeszcze
równie obojętnie, jak obojętna była
urządza się mnóstwo konkursów na
dla wielkiej artystki treść oszczerczej
najpiękniejsze figury, nóżki, plecy,
plotki.
oczy i tym podobne naj... naj.;. naj
TAUROS.
piękniejsze wdzięki obywatelek USA.
Cóż robią laureatki konkursów?
,
I Najpierw napawają się dumą i radoA Sil II lścią’ a P°tem- chcą ten zaszczyt zdyBwfcWP skontować. Krótkie narady, projek■ SKUTECZNIE JHMB ; ty i wreszcie bilet do Hollywood.
Ł'5’.
FODC8SKI a "*^l Wytw°rnic nie.zwracają na te pięk
BRODAWKI ŁJ >
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• bo
ne damy najmiejszej uwagisjtr
chcą lansować nową gwiazdę
kają zupełnie czegoś innego:
i oryginalności.
z$
Niedawno podpisano kontrak sjj
dziutką aktorką, Mary Dees, az
dem lat. Historia tej dziewcz>fl^(
typowo hollywoodska. Ładna,
na blondynka, Jtrólowa piękno-’1- ^iilego miasteczka przyjeżdża
fornii. Całymi dniami chodzi 0
twórni do wytwórni prosząc o
gement. Bezskutecznie. Statysty }
ma z czego żyć, jest
jest w
w r0Z
1 —^f_C^st<ltl
czyjejś protekcji dostaje zas C
chorej dublerki.
.
Każda gwiazda ma swoją du -ób*
która ją zastępuje w czasie
■ ,)e
światłem z tłumami i w c_
gdzie gwiazda mogła by się z'1^
Stało się, że dublerka Jean
zachorowała i „zastępowanie
,e .
rzono Mary Dees, niesłychanie
nej do samej gwiazdy. Przed
Prze
czeniem fiumu Jean Harlow u
w dyrekcji wytwórni zapanow®
sternacja: Co robić?
t-iije^'
Film jest na ukończeniu, brak
ko dwunastu scen z nieżyjąca ® . fcr
dą. Reżyser wzywa Mary Dce^uJe
bi z nią próby, dziewczyna
ogromne zdolności. Przycho
charakteryzatorów — ogląda !a
i oświadcza, że się da zrobić n*
Iow.
Dyrekcja zatwierdza potny"’s! sp*1
ry Dees kończy film za Harlo*'^^
nia się jej marzenie, gra z
Gable. Z drżeniem serca
Premiera
premiery. 1
------------się- udała *
toga" idzie świetnie, dziewczY0
uszczęśliwiona, zaczynają o niel
wić.
*
,a -‘ie
W dyrekcji wytwórni odby
,fi
zebranie. Jean Harlow zmarła
powodzenia, zostawiając po sob1
stkę. Publiczność domaga się
?
z tego rodzaju aktorką. Co ro
— Stwarzamy Harlow nr 2 -propozycja 1 nazajutrz Mary L jjf
podpisuje kontrakt na siedem
tu nie pojechać do Hollywoodu-

_
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Na ulicy, w domu, w kinie.
Myśli każdy o PINGWINIE.

Cyganeria paryska
3 AKTY (6 OBRAZÓW) WEDŁUG H. MURGERA I T. BAR
RIERA NAPISAŁ M. HEMAR. INSCENIZACJA I REŻYSE
RIA: ZB. ZIEMBIŃSKI. DEKORACJE: ST. ŚLIWIŃSKI. KO
STIUMY: Z. WĘGIERKOWA
W loży pierwszego piętra zasiadło
premierowe towarzystwo. Młody re
cenzent młodego dziennika z jasnooką panienką i młode małżeństwo ma
larskie. Rozmowa zaczęta się od zło
rzeczenia kasjerce, która dała lożę
nr 7, zamiast loży dyrektorskiej. Jak
z tego widać towarzystwo miało lożę
za darmo.
Recenzent poprzysiągł zemstę w
recenzji za rzekomo niewygodne miej
see, po czym zwrócono wzrok na
scenę, gdzie odbyło się znakomite
śniadanko. Towarzystwo, pod wpły
wem teatralnych smakołyków przy
pomniało sobie, że jest bez kolacji.
Kolacia recenzenta tkwiła przy żakie
ciku jasnookiej panienki w postaci
wiązanki kwiatów, kolacja pary ma
larskiej, zdaje się na księżycu.
Podczas przerwy panowie przewrócili wszystkie kieszenie i znaleźli
jedynie marne drobne, przeznaczone
na tramwaj i dozorców.
— Więc? — spytał malarz.
Recenzent smutnym wzrokiem po

toczył po sali i naraz poweselał. W
drugim rzędzie rozpierał się sam
czcigodny redaktor, burżuj, filister,
kat. Wobec tego recenzent powędro
wał na parter. Obsypał komplemen
tami panią redaktorową i zamrugał
na władcę.
— Zaliczka — szepnął. — Piękne
kobiety, pan rozumie.
Burżuj, filister, kat, miał poczciwe
serce, więc sięgnął do kiesezni.
— Dzielę się ostatnim groszem.
Rzeczywiście. Dał śmiesznie mało.
Wobec tego recenzent, który był z
zawodu lekkomyślnym poetą, zamiast
kupić szynki, chleba, masła i rzod
kiewek, kupił w bufecie teatralnym cu
klerków i czekolady. Gdy wrócił, ja
snooka panienka załamała ręce. Po co
aż tyle? Czy taki człowiek może się
zmienić w rozsądnego męża? I do te
go pożyczył. Sama widziała.
— Mimi! — wykrzyknął Rudolf, ale
ten na scenie.
Po teatrze wyszli we czworo. Księ
życ wislał nisko nad miastem, dum
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ny i nadęty jak świeżo upieczony am
basador.
- — Chodźmy na spacer — zapropo
nował malarz.
Poszli. Po drodze spotkali poważ
nego krytyka muzycznego, przymówili się o lody i zasiedli na ławce
w alejach.
Kasztany rzucały szerokie clenie na
chodniki, a drzewa oświetlone z boku
były jakieś płaskie, trochę podobne
do dekoracji.
Jasnooka panienka z lękiem patrzy
ła w mglistą przyszłość. Przerażała
ją czekolada. Malarz wyjął z kiesze
ni szklcownik i zaczął kreślić clenie.
Zona wskazywała mu jakiś błąd w
perspektywie. Krytyk nucił duet z
„Aidy“. Recenzent wędrował po sre
brnym promieniu w świat poezji. Za
pomniał o recenzji. Na ćwiartce pa
pieru pisał ulotny wierszyk.
Potem zaczęli rozmawiać. Burzyli
świat filistrów, syty, wygodny, upo
rządkowany, płaski lak cienie banal
nych kasztanów, leżące na banalnej
ulicy. Tworzyli nowy. Niespokojny,
uduchowiony, oryginalny, świat ma
rzenia artystów. Poeta - recenzent
rozrzucił po nim poezję, malarz ubrał
go w dziwne i piękne barwy, krytyk
owinął w cudowne tony.
Papierosów wkrótce zabrakło. Ku
pili je od zapóźnionego przekupnia,
rezygnując z tramwaju. A co powie
dzą dozorcy?

— Podam mojemu rękę i powiem:
wolny człowieku, krzycz „niech żyje
anarchia!" — rzekł poeta - recenzent.
Malarz się uśmiechnął:
— Consierge — fibster cię nie zro
zumie, cyganie.
— Ech, nie ma już cyganerii.
— A my? — uśmiechnął się kry
tyk?
Zaczęło powoli świtać.

W Teatrze Polskim ogląda się mło
dość i z nią nierozerwalnie złączoną
czarującą lekkomyślność. Może dla
tego „Cyganeria" jest nam taka bli
ska i wzruszająca. Dzisiejszy ojciec
dzieciom, albo zgoła dygnitarz, prze
chodził w wiośnie życia beztroskie
lenistwo, radość z niczego, bunty nic
rozsądne, a smutki spływały po nim
szybko, niby przysłowiowa woda po
kaczce. Choć może nic nie pisał, ani
malował, ale na pewno roił śmiałe
marzenia, które radby w czyn wpro
wadził, gdyby się temu nie sprzeci
wił świat starych i„. brak pieniędzy.
I dlatego „Cyganeria" jest wiecznie
żywa i tak dobrze rozumiana. Zapew
ne, wiele się zmieniło od czasów Mur
gera, ale wystarczy zajrzeć do redak
cji, za kulisy prywatnych teatrów,
do „wspólnych pokoi", jakie zamiesz
kują kochankowie muz i Mu zet, nie
zobaczy się tam wprawdzie tabacz
kowych fraków I wytartych cylin
drów, ale uirzy 1 usłyszy rzeczy, któ

« ° ó0>

re zajmowały mieszkańców <-'u\L(jja
Latin z połowy XIX wieku i za’
po dziś dzień.
Widowisko skompilowane pT^y
Hemara jest zręcznie. Można bY
było nieco posprzeczać na te®3
żyserii, ale p. Ziembiński, grajacY
nocześnie rolę Rudolfa niósł dw3 y
żary, więc trzeba mieć dla
ciupinkę względów. W każdy® r
nieco żywsze tempo nie zaszkod*
by sztuce.
p W
Panie wypadły wybornie. •• mi
dzelewska była uroczą i lekko®
Muzetą, wręcz kapitalna w 5 p.
pierwszego „kryzysu" balowe?01
Barszczewska czarującą Mi®!’ “
kę może ze zbyt dobrego do®**1 j,
to nie jej wina. Już się przyz*^
iła do szlachetnego pojmowani
zresztą p. Hemar chciał ją <aka
dzieć. P. Woszczerowicz szczerz®
wił jako lokal - filozof, a PPkowski 1 Myszkiewlcz w eP^^r
dali małe arcydzieła kunsztu Ty
skiego. Reszta sprawiła się do«
le śmiesząc i wzruszając na Prze $||'
szczerze 1 prosto. Dekoracfe
wińskiego udane, kostiumy p> '
kowej utraflone.
Wszyscy odczuwaliśmy jeden P^
żny brak: muzyki Oczy1*
Pucciniego.
ANTONI CZAJKOW^
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Na kablach i w ambulansach
polskiej

drogi

pocztowej

ści wiele czasu i pieniędzy.
Posunięcia te, jak również ogólne polepszenie koniunktury gospo
darczej, wpłynęły na ogromny
wzrost obrotu we wszystkich dzia
łach pracy przedsiębiorstwa: licz
ba nadanych listów z 680 milio
nów w 1933 r. podniosła się do 900
milionów w r. 1937, liczba prze
kazów z 13 do 19 milionów, liczba
zleceń z 1 do 5 milionów, liczba
międzymiastowych rozmów telefo
nicznych z 22 do 30 milionów.

Inwestycje

Urząd pocztowo-telekomunikacyjny w Będzinie.

Trzecim z kolei kolosem gospoarezym w Polsce, po kolejach i
pSarh państwowych, jest „Polska
. °czta, Telegraf i Telefon". MaJ?**k tego olbrzyma, który sko
mercjalizowano i wyodrębniono z
°gólnej gospodarki finansowej
Państwa przed dziesięciu laty, wyokoło 380 milionów złotych;
"pływy przenoszą 200 milionów zl
rę*cznie, ogólna liczba zatrudnić’’ych pracowników sięga 45.0011.
te trzy liczby wystarczą cal*®wicie dla zrozumienia olbrzymjego znaczenia tego przedsię
biorstwa w polskim życiu gospońarczym. Uprzytomniwszy. sobie
Jednak ogromny zasięg jego usług,
’Raczenie dobrego i sprawnego
Podnoszenia wiadomości dla obronności państwa i rozwoju hanąlu i przemysłu, trzeba stwierdzić,
’p rozwój przedsiębiorstwa „Pol*ka Poczta, Telegraf i Telefon" ma
Raczenie o wiele większe, niż to,
*tóre wypływa jedynie z jego wici
"'ego majątku, jego obrotów i
>czby zatrudnionych w nim praRówników.
I

stwa do skarbu, wynosząca przed
5 laty 11 i pół miliona złotych
sięga obecnie 25 milionów' zł.

Reorgan zscia pracy
Rozwój pracy PPTT szedł w ostatnim pięcioleciu przede wszyst
kim w kierunku dostosowania
się do Wymagań szerokiej klienteli
i tempa życia współczesnego. Jako

Wzrost obrotów i wpływów ka
sowych pozwolił na rozpoczęcie
przeprowadzenia szeregu cennych
inwestycji, idących równolegle w
kilku kierunkach: zakupiono więc
lub przerobiono 46 pocztowych
ambulansów’ kolejowych, zwięk
szono 4-krotnie tabor samochodo
wy, zbudowano szereg nowych
budynków o ogólnej kubaturze
400.000 m sześć, (na specjalne
uwzględnienie zasługuje gmach
urzędu telekomunikacyjnego i roz
poczęty
gmach
centralnego
dworca pocztowego w W-wie), za
łożono państwowy instytut telekomunikacyjny, który przeprowadza badania nad nowymi urządzę,
niami i wynalazkami z dziedziny
telekomunikacji. Rozbudowano
Maszyny do produkcji znaczków pocztowych.

Byskawkzny rozwój
. To przezwyciężeniu w ciągu lat
1928 — 1933 trudności, związanych z nowymi formami pracy, a
powodowanych przekształceniem
Poczty na samodzielne przedsięJorstw’o i po przetrwaniu lat, w
lórych specjalnie silnie zaznaczysię szkodliwe wpływy ogólnego
*ryzysu, nastąpił okres silnego
’®TWoju.
Wszystkie przedsiębiorstwa pań^Wowe spotykają się stale z po"ażnymi zastrzeżeniami, dotyczą.
Dni przede wszystkim ich mono
polistycznego charakteru i wypo&a’pnia
w specjalne przywile
je jak np. zwolnienie od podati opłat skarbowych. W stoj’Riku do pp. Polska Poczta, Tep?raf j Telefon wysuwanie tych
*arzutów byłoby głęboko niesluszR- Przedsiębiorstwo to wpraw"’ie istotnie nie opłaca podatków
Państwowych, ponosi jednak olr?;yinie świadczenia na rzecz pańa i instytucji państwowych, po*e?ające na
dostarczaniu im
*"ych usług bezpłatnie lub po ce**ach deficytowych. Wartość tych
. ug w ostatnim pięcioleciu wyRlosła 18—25 milionów złotych
j°c’nie. Zaznaczyć przy tym naleD że wpłata roczna przedsiębiorIAU MIESI Al

»

Największy i najmniejszy samochód pocztowy.

cel postawiono sobie możliwie naj
większe ułatwienie publiczności
korzystania ? usług przedsiębior
stwa. Przejawem tych zamierzeń
była praca nad przekształceniem
psychiki pracownika pocztowego:
z urzędnika zmieniono go w han
dlowca . akwizytora, który miast
biurokratycznego
załatwiania
spraw, w pozbawiony szablonu
sposób obsługuje klienta. Postę.
pując po omówionej linii wytycz
nej, zwiększono ogromnie liczbę
placówek pocztowych o 465 no-,
wych jednostek i wprowadzono
poczty peronowe, hotelowe, dwor
cowe itp., oraz służbę listonoszy
wiejskich. Listonosze wiejscy (jest
ich obecnie przeszło 4.000) funk
cjonują na 2/3 obszaru państwa
i oprócz doręczania koresponden
cji i gazet załatwiają także naj
prostsze czynności urzędu:
jak
sprzedaż znaczków, przyjmowanie
listów poleconych i wpłat pienięż
nych. Dzięki wprowadzeniu in
stytucji listonoszy wiejskich pocz
ta na terenie ich działalności do
ciera nawet do najbardziej zapa
dłych osiedli, oszczędzając ludno

2 RDADUIM "mertaU-łDuży
KliKKln t*'-295’88 w*Mr
U liii u II lii Wykwintne wykon, lisów

PRZERÓBEK
o
OBSTALUNKÓW S S

przerwania, umożliwiając otrzy. urządzeń i środków odpowiadająmywanie wiadomości nawet po | cych tenspu życia współczesnego.
przez tereny zajęte przez wojska Przyjęcie tej zasady pozwala ocze
nieprzyjacielskie. Dotychczas zbu kiwać dalszych znacznych inwedowano połączenie z Gdynią i Ślą. ■ stycji stwarzających dogodne per->
skięjn, obecnie _ rozbudowuje się . apektywy dla rozwoju rodzimego
komunikację kablową w Central przemysłu.
nym
Okręgu
Przemysłowym
(GOP).
Przy pracach inwestycyjnych
przedsiębiorstwo PPTT zwracało
szczególną uwagę na rozwój kra
jowego przemysłu teletechniczne
go. Podczas gdy w roku 1933 pro
dukcja krajowa sprzętu teletech
nicznego i jego import przedsta
wiały wartość 5 milionów złotych,
obecnie wartość importu spadła
do 2 milionów, wartość zaś pro
dukcji krajowej wzrosła do 27 mi
lionów.

zmodernizowano sieć przewodów
120 mlionów
napowietrznych, nawiązano bez
Ogólna
wysokość sum zainwe
pośrednie połączenia z szeregiem
krajów tak, że obecnie Polaka po stowanych w okresie ostątnieg<
siada te połączenia z 43 krajami pięciolecia przez PPTT dosię
gła kwoty 120 milionów złotych.
europejskimi.
Widzimy z tego, żePPTT zrozu
Kab'e międzymiastowe miało doskonale swoje cele i za
dania. polegające niejako na wy.
Największym zamierzeniem inwcstycyjnym było opracowanie i przedzaniu rozwoju życia gospo
realizacja planów budowy kalali darczego i dostarczania kompleksu
dalekosiężnych, łączących najpo
ważniejsze ośrodki kraju. Kable te
uniezależniają komunikację tele,
foniczną od wpływów atmosfery
cznych, łączących najważniejsze
ośrodki kraju. Kable te imiezależniają komunikację telefoniczną od
wpływów atmosferycznych, zapew
niając zarazem wysoką jej dosko
nałość. Mają one także ogromne
znaczenie na wypadek wojny,
gdyż są trudne do zniszczenia i

^BÓLU GŁOWY

przy PRZEZIĘBIENIU

GRYPIE I KATARZE

Wnętrze ambulansu pocztowego.

— Czy ten samochód dobrze chodzi?
— O, jak się go puści, to trudno go wtedy zatrzymać.

I
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Trzęsienia ziemi

Skątt się biorą i jakie powoduj
zniszczenia

Program dzisiejszy
Konie podaemy w kolejności przewidywanych przez nas szans
GONITWA 1. Sprzedażna. Nagroda
2.000 zł. Dystans 2100 mtr.
„. Sirdaropol (—2 kg.). 4 1. og. T.
Grabowskiej, 56 kg ż. Lipowicz.
... Olimp (4-11/:). 5 I. og. st. Nałęcz
60/2 kg. ż. Gili.
... Kiria (-2 kg.). 4 I. kl. K. Gajew
skiego, 54 kg. j. Lewandowski... Night Breeza (—3 kg.), 4 I. kl.
Brzozowskiej, 53 kg NN.
... Perzeus (—), 4 I. cg. st. Micha
łowo, 58 kg. ż. Jagodziński.
Sirdaropol ma szansepokonać Olim
pa. Niespodziankę zrobić może Kiria.
Nieźle ostatnio przeszedł Perzeus.

GONITWA 2. Nagroda 2000 zł. Dy
stans 1600 mtr.
... Atak (—3 kg ), 4 I. og. st. Lubicz,
55 kg. ż. Pasternak.
... Dzwon II, 5 1. og. st. Łochów, 58
kg. ź. Gili.
... Raguza (—3 kg ). 4 1. kl. Z. Hoffmanowej, 5-3 kg. ż. Pule.
... Hokej. 5 1. og. Z. Dobieckiego, 58
kg. NN.
... Kabina. 4 I. kl. st. Nałęcz, 56 kg.

NN.
... Ingola (—3 kg.), 6 I. kl. Z. Karpin
sklei, 52 kg, j. Kobitowicz,
... Bryza, 5 I. kl. K. Wodzińskiego,
56 kg. ż. Jagodziński.
«. Jeszcze raz, 4 1. og. L. Buko
wieckiego, 58 kg. i. Lipowicz.
Atak i Dzwon wydają się najlepszy
mi w tej stawce. Dobrze biegały ostatnio: Hokej, Raguza i Kabina.

... Kłopot (—), 5 I. og. st. Jordan, 69 pisze.wskiei, 51 kg. ch. Molenda.
... Estramadura (—3 kg). 3 1. kl. Cz.
kg. t. Ziemiański.
Dobrze jechany Husarz powinien po Andrycza, 53 kg. NN.
... La Veine, 3 1. kl. K. lir. Rostwo
konać Grala* Taiga i Kłopot też mają
rowskiego, 56 kg. ż. NicoJI.
dobre szanse.
... Joyeusc, 3 I. kl. L. Dydyńskiego,
GONITWA 7. Handicap Wielkopol 53 kg. ż. Michalczyk.
... Rafa, 3 1. kl. st. Wierzbno, 56 kg.
ski. Nagroda 6.000 zł. Dyst. 1600 mtr.
, ,.
,
... Eu avant (+272 kg.), 4 1. kl. L. ż. Stasiak.
... Brangwyn, 3 I. og. J. Lltew. i T.
Schwcizera, 58/2 kg. j. Kobitowicz.
... Juras (—), 5 I. og. M. Bersona, Mikke, 57 kg. i. Kobitowicz.
... Jorisaka (—3 kg), 3 1. kl. Z. Do58 kg. t. Stasiak.
... Iloczyn (—3 kg.), 4 I. og. Z. Do- bieckiego, 53 kg. NN
... Jenny, 3 I. kl. L- Morzyckiego,
bieckiego, 55 kg. ż. Jagodziński.
56
kg. ż. Balcerzak.
... Nola (—1 kg.). 4 I. kl. st. Łochów
... Albion Kid, 3 I. og. T. I K. Gliń
55 kg. ż. Gili.
... Pommcry (—), 4 I. og. K. i S. En skich. 57 kg. j. Tróba.
derów, 58 kg. ż. Gulyas.
Dobrze jechana Wróżda może po
... Kid (+% kg.), 5 I. og. st. Jordan konać Estramadurę. Zwyciężyły ostat
58'/2 kg. ż. Michalczyk.
nio La Veine. Joyeuse. Rafa i Brang... hulano (—1 kg.), 61. og. L. Bu wyn. Nieźle przeszła Negrita. Słabo
kowieckiego 57 kg. i. Lipowicz.
zaś Jorisaka. Nie galopują obiecująco
... Deville (—’/z kg ). 4 I. kl. st. Lo Albion Kid i Jenny.
chów. 55'/a kg. ż. Gili.
... Hfet ( + 1 kg.). 4 I. kl. st. Nałęcz,
GONITWA in. Nagroda 1400 zł. Dy
57 kg. NN.
stans 1600 mtr,
... Jolanta, 3 1. kl. st. Konin. 56 kg.
Sądzimy, że największe szanse ma
ją: Enavant, Juras i Iloczyn. Dobrze ż. Kusznieruk.
... Graf. 3 1. og. K. Wodzińskiego, 58
też przejść powinny: Nola i Pommery. Pozostałe zdaje się mają niniejsze kg, ż. Jagodziński.
... Lir II, 3 I. og. A. Danilczuka, 58
szanse.
kg. NN.
GONITWA 8. Nagroda 160(1 zł. Dy
... Nemezja, 3 1, kl. S Lothe, 55 kg.
stans 2400 mtr.
j. Kobitowicz.
... Omulew, 3 1. og. L. Bukowieckie
... Illona (—2 kg.), 4 I. kl. A. Mjccz
go. 58 kg. ż. Lipowicz.
kowskiego, 54 kg. ż. Pasternak.
... Dżungla II. 3 1. kl. st. Wierzbno,
... Debar, 4 I. og. L. Pawlika, 55 kg.
56 kg. ż. Stasiak
ch. Twardzisz.
... Jastrzębiec. 3 1. og. H. Laskow
... Dingo, 5 1. og. M. Wąsowskiego,
skiego. 55 kg. ch. Molenda.
59 kg. NN.
... Baba Jaga, 3 I. kl. Zahorskiego,
... Night Breeze. 4 1. kl. M. Brzo
56 kg. NN.
zowskiej, 56 kg. NN.
... Fantlnetta. 3 I. ki. J. Gawłówi... Hestia (—2 kg.), 4 I. kl. T. Gra
cza, 56 kg. ż. Pule.
bowskiej. 54 kg. ż. Lipowicz.
... Borneo, 3 1. og. T. Badowskiego,
... Nebraska (—2 kg.). 4 I. kl. T. Ko
narzewskiej, 52 kg. ch. Molenda.
58 kg. NN.
... Bossiney, 4 1. og. J. Macherskiej,
W tej słabej stawce zdają się być
58 kg. NN.
... Life Guard. 4 1. og. st. Jordan, 58 najlepszymi Jolanta i Graf, Możliwie
galopują Lir i Nemezja. Źle biegały
kg. NN.
ostatnio: Jastrzębiec, Dżungla i OmuSądzimy, że Illona powinna poko lew.
nać Debara. Nieźle galopuje Dingo.
Nie ma prawa startu Life Guard.

GONITWA 3. Nagroda 1600 zł. Dy
stans 1300 mtr.
... Fenszck, 3 1. kl. L. Dydyńskiego, 5 6kg. ż. Michalczyk.
... Izolda III, 3 I. kl. J. Tymowskie
go, 56 kg. ż. Jagodziński.
... Turcja, 3 L kl. J. Gawlowićza.
56 kg, ż. Pule.
™ Oberon, 3 I. og. J. Boryckiego,
57 kg. j. Kobitowicz.
... Dorota, 3 1. kl. W. hr. Piniń. i E.
Kown., 56 ż. Nowak.
... Szlem hezatu. 3 I. og. M. Wąsowskiego, 58 kg. NN.
... Ultimo, 3 I. og. K. hr. Rostwo
rowskiego, 58 kg. ż. Balcerzak.
... Gontyna, 3 1. kl. J. Bronikow
GONITWA 9. Nagroda 1800 zł. Dy
skiej, 56 kg. NN.
stans 1600 mtr.
... O. K., 3 I. kl. L. Bukowieckie, 56
... Wróżda (—3 kg.). 3 1. kl. A. Orkg. ż. Gili.
... Otena, 3 I. kl. K. Rucińskiego,
56 kg. ż. Kusznieruk.

Podró/u/ ŁOreif

Trzęsienia ziemi są jedną z naj
straszniejszych klęsk żywiołowych,
które pochłaniają od razu tysiące ży
wych istnień i niszczą bez śladu do
bytek ludzki. Drgania skorupy ziem
skiej, które dały się odczuć w ubie
głym tygodniu na terenie BeJgii, Ho
landii i Anglii, nie należą do najgroź
niejszych. Kilka lat temu Antwerpia
przeżyła również kilka takich niegroź
nych wstrząsów, które nie wyrządzi
ły w-Iększych szkód.
Historia notuje wiele wypadków
strasznych trzęsień ziemi. Naidaw.
niejszym faktem, w tej dziedzinie jest
biblijna Sodoma i Gomora, która zni
kła z powierzchni globu na dwa ty
siące lat przed naszą erą. W 1348 ro
ku na pograniczu szwajcarsko - bawarskim 5 tysięcy ludzi utraciło życie wskutek trzęsienia ziemi. Na Sycylii w roku 1693 było trzęsienie ziemi, które zniszczyło 60 tysięcy istnień
ludzkich. Jeszcze groźniejsze skutki
miała klęska, której uległa Japonia w
roku 1703. Straciło wtedy życie 150
tysięcy osób. W 1724 r, pastą trzęsie
nia ziemi padło Peru, gdzie miasta
Lima i Callao zostały zrównane z zie
mią, a 18 tysięcy ludzi znalazło
śmierć pod gruzami walących się do
mów. W 1730 r- nowa klęska nawie
dziła Japonię, pochłaniając nowych
135 tysięcy ofiar. W Europie również
dwie klęski trzęsienia ziemi nawiedzi
ly Lizbonę (1755 r.) i Kalabrię (1783
rok), pochłaniając prawie 140 tysięcy
ofiar i 400 osiedli mieszkalnych. W
tym samym okresie trzęsienie ziemi
zniszczyło Quito w Equadorze, w
Ameryce Południowej, gdzie zginęło
40 tysięcy ludzi.
Smutną kronikę klęsk trzęsienia zie
mi przynosi wick XIX: stolica Venezueli, Caracas, została nawiedzona
trzęsieniem ziemi, które spowodowa
ło śmierć 20 tysięcy ofiar. Było to w

roku 181J- W’ niecałe 6ń ląt późnie- .
tysięcy ofiar pochłonęli
■
żywiołowa w Peru i w Eąużdorż
Również w Japonii dwukrotnie
rzyto się trzęsienie ziemi: w ro
1855 i 1891. Pąstwą żywiołu Pa
wtedy około 130 tysięcy domów i * .
tysięcy ludzi. W pięć lat późn'c
wskutek zalewu, spowodowanego
chami tektonicznymi, zwinęło Ź5
sięcy ludzi na Nipponie. W' Europie
ubiegłym stuleciu wydarzyło się tr!'
sienie ziemi na wyspie Chios na
rzu Egejskim w r. 1880; pochłonę
ono 14 tysięcy domów mieszklh’5'
oraz bliżej nieokreśloną liczbę O113
w ludziach.
Wiek XX obfituje w katastrofa^®
trzęsienia ziemi. Na Kaukazie wsku
tek utworzenia się szczelin zgioe*0 *;
r. 1902 tysiąc ludzi, z powierzchni z”
kio 4.000 siedzib. W 1905 r. w
gra w Indiach Wschodnich pastwa
wiołu padto 100.000 domów I straci 0
życie 2O.0OQ osób W tymże roku *
Kąlabrii. w południowej Italii, zginS'
ło 2.500 osób. W 1906 r San Fra"^'
co przeżyło trzęsieme ziemi,
kiem którego powstała w ziemi sżc®
lina długości prawie 600 km. W 19056
Messyna I Kalabria w Italii znów P*
dly pastwą trzęsienia ziemi, w
sie którego zginęło 83 tysiące osób-

Największą ze wszystkich klęsk
go rodzaju było trzęsienie ziemi
Japonii w 19’3 r. Zginęło wówężż®
180.000 osób, a z powierzchni z’c:*\
zniknęło
pół
miliona
budyń^
mieszkalnych.
W Polsce, na szczęście, trzęsi*111*
ziemi są wielką rzadkością, ponie’’?
leży ona na terenie tzw. aseismic®'
nym, ni epodlcgaiącym na ogól drź*
niom zewnętrznej części naszego glo
bu, czyli tzw. litosfery.

Otfr

N kl luż nie chce sow.eckich zaszczytów

Niebezpieczne stanowiska komisarzy
i ich smutne losy

Pierwszy sekretarz centralnego ko

kijowskiego okręgu wojskowego i ł°'

wielkorządcą Ukrainy), oświadczył na
konferencji partyjnej Kijowszczyzny,
te „Jakirowle, Baliccy, Lubczenkow'ie I Zatońscy chcleli sprowadzić na
GONITWA 4. Nagroda 1600 zł. Dy Czytelnikom ..Now. Rzecz." 15% zniżki. Udzielamy kredytu, Preyitnu'emy honv Ukrainę niemieckich faszystów itd.“.
stans 2100.
Jak wiadomo, Jakir był dowódca
( 045)
... Królowa (—2 kg.). 3 I. kl- L. J.
Kronenbe.rga, 50 kg. j. Rutkowski.
... Illona (—2 kg.), 3 1. kl. A- Miecz
kowskiego, 58 kg. NN.
... Brezaida (—2 kg.), 3 1. kl. st. Lu
bicz, 51 kg. NN.
... RiO Rita II (-2 kg). 3 l. ki. K- i
S. Enderów, 51 kg. ż. Gulyas.
Zwyczajny: Sirdaropol (1), Królowa (4), Husarz (6), Illona (8).
.. O. K-, 3 1. kl. L. Bnkowuieckie-i
Francuski: Sirdaropol (1), Królowa (4), Trefl (5), Juras (7), Illona (8).
go, 53 kg. ż. Gilł.
... Nebraska (-2 kg.), 3 I. kl. T. Ko
narzewskiej, 49 kg ch. Molenda.
Na miejsca
.. Addis Abeba (—2 kg.), 3 1. kJ. EMas*
Gro
Ewentualny
Na|lepioj
Ma ter
Gęnitwa
płatne
J. Żukowskich, 51 kg. NN.
faworyt
tuts
po4w6]no
galopuj*
migkkl
Pierwsze szanse daiemy Królowej,
(Francuski)
dla której niebezpiecznymi mogą być i
Illona, Brezaida I Rio Rita II. Pozo
—
*
Sirdaropol
Sirdaropol
stałe wydają sie słabszymi.
Sirdaropol
Kiria

Ukrainy sowieckiej popełnił safflob0*'
stwo w r. 1937 w obawie przed ar*'
sztowaniem. To, że Chruszczów *>"
mienił zarazem nazwisko Balicki6*0,
komisarza spraw wewnętrznych
krainy i Zatońskicgo, komisarza oś*1*
ty, aresztowanych w ubr., wskazał®’
że tych 2 ch komisarzy ukraińskich 1'
znano podobnie jak Jakira i Lubczc®'
kę za zdrajców j najprawdopodob° ,cl
rozstrzelano.
Natomiast nic jest znany los wi®*tf
komisarzy ukraińskich jak Lepi**'
skiego, Rekisa, a co najważniejsi
Bondarenki, premiera ukraińskie**’’
który w listopadzie 1937 po dwutyf0'
dniowym urzędowaniu niespodzi*5’a
nie znikł.
Stanowiska komisarzy staja sic ta
niebezpieczne, że trudno znaleźć
nie kandydatów. Na miejsce arcs z1**'
wanego ministra finansów, Rekisa, drt
tychczas nie znaleziono odpowiedni*'
go kandydata.

Trudno w tej gonitwie wskazać fa-J
woryta. Dobrze ostatnio przeszły:,
Fenszck, Turcja i Dorota. Dobrze ga
lopuje Izolda. Mają szanse Oberon i
Szlem bezatu. Źle ostatnio przeszły |
O. K.. Ultimo, Olena i Gontyna.

męskie damskie mitetu ukraińskiego partii komunisty stał rozstrzelany razem z Tucbacz**
i uczniowskie cznej, Chruszczów, (czyli właściwy skim; Lubczeuko, wieloletni pre®ie*

Sukna bielskie

najkorzystniej nabędziesz w hurtowym składzie

Przypuszczalni zwycięzcy
/łccumuJcrli v dnia

GONITWA S. Handicap Małopolski.
Nagroda 6 000 zł. Dystans 2100 mtr.
... Złom ( + '/2 kg.), 3 I. og. st. Ło
chów, 58]/2 kg. ż. Gili.
... Trefl (—1 kg.), 3 1. kl. Wr. Wę
żyka, 55 kg. ż. Balcerzak.
... Rarytas (—4 kg.). 3 I. og. A.
Mieczkowskiego. 54 kg ż. Pasternak.
... Kamień (—2Vi kg.). 3 1. og. L.
Schweizera, 54'/z kg j. Treba.
Gedymin ( + | kg ), 3 |. og. K.
Wodzińskiego, 59 kg. ż. Jagodziński.
... Brangwyn (~7 kg.), 3 I. og. J. Li
tew. i T. Mikke. 50 kg. I. Kobitowicz.
Najdogodniejszą wagę zdają się
mieć Złom i Trefi, Dobrze galopuje
Wamba. Poważne szanse mają Rary
tas i Kamień. Gedyminowi nie powi
nien odpowiadać dystans, dłuższy. Naj
mniejsze szanse zdaje się ma Brang
wyn.
GONITWA 6. Płoty. Handicap Ba
ranowicz. Nagroda 5.000 zł. Dystans
3600 mtr.
. Husarz (+2 kg ). 5 1. og. L. Mortyckiego. 71 kg. p. Rostworowski.
... Grał (+4 kg.). 4 I. og. J. Litew.
i T. Mikke. 70 kg. I. Dylik.
... Taiga (—2 kg.). 5 I. kl. L. Buków
skiego, 65 kg. ch. Rudzki,
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Atak

Dzwon

Hokej

Dzwon

Raguza
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Fenszek

Fenszek

Izolda

Izolda
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Królowa

Królowa

Błona

Brezaida

Królowa
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Złom

Trefl

Rarytas

Wamba
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Husarz

Husarz

Taiga

Grał

Husarz
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En avant

Juras

Iloczyn

Nola

Iloczyn
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Illona

Illona

Debar

Dingo

Illona
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Wróżda

Estramądura

La Veine

La Veine

Negriła

Jolanta

Graf

Lir

Nemezla

Grał
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Radio w auci^
zdobywa coraz w ekstf
debt
W ciągu pierwszego półrocza
żącego wyprodukowano w Sta”3
Zjednoczonych 3 miliony autotn<’p
łów. Z tej liczby wozów dwa ffliH*’l,f
od razu zaopatrzono w odbiorniki
dlowe.
,fl
Do tej pory znajduje się w
w USA 10 milionów aut nie posl»®
jących odbiorników radiowychPonieważ popyt na auta z radK**’
biernikami wciąż wzrasta w Stan*
przeto fabryki sprzętu radiowego
czą się ze wzrostem produkcji *
bliższej przyszłości.
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j tarnth
Niedziela na boiskach
Program
meczu
Dziś drugi dzień 2S2“ Polska -Francja
lekkoatletycznego

H,^.ro?rarn imprez niedzielnych jest
n*Wujący:
»,
w Warszawie
17.?
Wojska Polskiego o
tyc ! 2a,!oń«cnie meczu lekkoatlejf/nt£0 Pblśka — Francja. W proPlmv-C: s'0<lz• ,7‘ta “ 400 m przcx
su.,.1’
— rzut dyskiem, 17.15 —
U K W <la1’ ,7-^ — 200 m, 17.30 — 3
ę,. 2 Prz£SzkOdami, 17.40 — rzut osż
17-45
600 m- 1®‘ta — frój“
^-’-O — 5 km, 18.30 — sztafeta
,T1> 1845 — rozdanie nagród.
hk? be,isku AZS 0 in"ei mistrzostwa
tnl J^^tyczne klasy B i drużynowe
fźostwa lekkoatletyczne Warsza
Skry o 10-eJ mistrtóSy 4 tekkoatletyttne Warszawy kla-

Lfirac11 ^letniczych przy ul. Zić
cz*
0 $‘el mistrzostwa lucznlw ?rs“wystr _ trudzę o 9-e| drużynowe mlkltn011" a li01ars'kie Warszawy na 100
.

Pa prowincji

ŁminŁsdzI niecz ligówy ŁKS ““ WKS
sZc * y* finely mistrzostw polskich w
8ac,9Cliorniaku kobiecym oraz elimiDin. .ttdstrzostw polskich w szczymęskim.
bjJ ^rakowie. mecz ligowy Wisła —
^ol L-’ torowe mistrzostwa kolarskie
2V*,1 Oraz święto Wychowania Fii PW.
’'.ątowicach zakończenie zawo-

dów tenisowych o mistrzostwo Pol
ski oraz eliminacyjne zawody w
szczyplórniaku.
W Wielkich Hajdukach mecz ligo,
wy Ruch — Cricovia.
W Poznaniu mecz ligowy Warta —
Warszawianka i eliminacyjne zawo
dy w szczypiórniaku.
W Ostrowcu mecz waterpólo o mi
strzostwo Polski KS2O - EKS.
W Brześciu n. Bugiem eliminaćyjne zawody W szcaypiortiiaku o mi-

strzóstwó Pólskt.
za granicą

W Londynie startuje Jędrzejowska
na międzynarodowych mistrzostwach
tenisowych.
W Paryżu mecz finałowy o pilkar
skie mistrzostwo świata pomiędzy
Włochami i Węgrami.
w Marsylii walka o trzecie miejs
ce w piłkarskich mistrzostwach świa
ta pomiędzy reprezentacjami Brazylii
i Szwecji.

Spelling groźna grzetiwniczka Polki
W piątek rozegrane zostały
w Londynie półfinały międzyna
rodowych mistrzostw teniso
wych.
W pierwszym półfinale Ja
dwiga Jędrzejowska pokonała
znakomitą tenisistkę amerykan
ską Sara Fabyan 6:3, 6:2.
W drugim półfinale Dunka
Sperling odniosła sensacyjne
zwycięstwo nad byłą mistrzy
nią świata Wills-Moody 8:6,
6:2. Sperling wygrała pierwsze
gó seta po ciężkiej i dramatycz
nej walce. Pó tym secie Amery
kanka już była tak zmęczona,
że oddała drugiego seta prawie
bez walki.
W finale Jędrzejowska spot*

ka się z Dunką Sperling, z którą dotychczas ani razu nie uda
ło jej się wygrać.
W grze podwójnej pań para
Jędrzejowska — Thomas poko
nała parę angielską Glover —
Nuthall 6:3, 4:6. 6:2, kwalifiku
jąc się d© finału.

200 m Zasłona (22,1) Dunechi (22,2) - Slolz (22)
Ceiutti (22,2)
400 m Gąssowski (48,3) Śliwak - Birtolina (49,5)
Joye (49,21
800 m Kuchar ki (1:51,6) Gasowfk' (1:54) - Go x
(1:52,3) Leichlnum (1:53,8)
5000 m Noii (14:33,4 Wirku? (15:15) - Lsilane
(15:03,6) Ghary (15:13,4)
3 km Soldan (9,52) F.is (10:0,9) - Carol (9:30
Tinard (9:40)
(V da’: M. Huffman (7,14) K. Hoffman (7,17) Joanbhng (7,18) Bandry (6,98)
Wzwyż: K. Hoffman (190) Kalin )wsk (186) Moirond (186) Puyforeai (188)
Dysk: Gferutto (45,82) Fiedoruk (46,98) - Noel
(49,44) W nter (50,71)
Oszczes: Gburczyk (6168) Mikrut (65,14) - MoironJ
Andre
N ot: Weglarczyk (48,60 Kocoł (48.09) - Wirtz
50,48, Saint-Pe (46.96)

Zakończenie półfinałów tenisowych

Baworowski i Spychała

wyeliminowani

W Katowicach zakończyły' strzóstwó Polski w tenisie.
teresowaniem spotkanie Tłósie półfinałowe rozgrywki o mi I Oczekiwane z wielkim zain- ęzyńskiego z Baworowskim za
kończyło się zwycięstwem Tło
czyńskiego 4:6, 6:4, 6:1, 8:6.
Była to najciekawsza walka w
dotychczasowych
rozgryw
kach.
Grę rozpoczyna Tloczyński,
który prowadzi początkowo
4:2. Cztery następne kolejne gc
my należą jednak do Baworow
wać
zwykłą
gimnastykę
ze
specjal

nauczenie się celowania i prawidłowe skiego, który rozstrzyga seta
nym 2 ^trudniejszych do opa- powiekę palcami.
Następnym ćwiczeniem będżie kur nym uwzględnieniem ćwiczeń wyrabia go utrzymania broni. Ody ta część bę na swa korzyść. Był to jedyny
6aló<-i4 1 osiągnięcia pewnej dóśkóstfj..01 st>ortów jest bezwzględnie czenie palca wskazującego prawej rę jących mięśnie nóg i rak- Pomocnymi dzie już dostatecznie opanowana, mo wygrany set Baworowskiego.
W drugim secie Tloczyński
Wymaga ono oprócz du- ki, przy czym reszta palców pozosta- są również ćwiczenia głębokiego wde żemy przystąpić do oddania strzału prowadzi 4:1, lecz Baworowski
chu i wydechu. Poza tym wszelkie In najpierw z broni małokalibrowej, po
Vąiy doświadczenia i stałego trenO- je zaciśnięta.
po pięknych zagraniach przy
Ui4 la-równićż sporej dozy opanowaDla wyrobienia dobrego uchwytu dze dziedziny sportu z uwzględnie tem ze sztucerów czy karabinów.
siatce doprowadza do stanu
’ spokoju I precyzji.
szyjki broni należy ćwiczyć krążenie niem na pierwszym miejscu lekkoatle
Samo strzelanie jako sport dostar 4:3. Zryw Tłoczyńskiego roz
tyki,
da
ja
zapraw?
i
cenna
dla
strze

dłoni.
Trzecie
to
ż
kolei
ćwiczenie
po

Ząg0
obok tego, że daje duże
cza całego szeregu emocji. Każdy t strzyga seta na jego korzyść.
Purik? °tenie, jest również ważnym z lega na tym, że rękę prostujemy na ca lectwa sprawność fizyczna.
nas odczuwa głęboką radość i radowo
W trzecim secie Baworowski
Po odbyciu wszystkich Wstępnych i lenie, gdy widzi, że umie użyć broni,
Hier u Widzenia wojskowego. Zoi- lą długość ramienia, drugą ręką pod
jakby
załamał się i nie stawia
iięj . Puszczając szeregi armii cżyn- chwytujemy rękę ćwićżącą w nad jednocześnie podstawowych ćwiczeń że strził który oddał, trafił do z góry większego oporu. W ostatnim
s?^b,przCctiodząc do rezerwy w dość garstku i samą dłonią staramy się za możemy przystąpić do nauki strzela upatrzonego celu.
secie zawiązuje się bardzo za
2,Po Un czas*e wychodzi z wprawy i kreślać jak najbardziej pionowe koła. nia.
cięta walka, przy czym począt
Pokrewnym
sportem
jest
strzelanie
Pierwszym etapem te! nauki będzie
s,ku nJina to, czego się nauczył w wójJako dalszą zaprawę należy stosoz luku. Prastara ta bron wchodzi znów kowo prowadzi Tloczyński, ale
byj ^'a,eSó też strzelectwo winno
dó sportu i zaćżyna zdobywać sobie co Baworowski wyrównuje i pro
Wjj
wszystkim stawiane we
raz szersze rzesze entuzjastów, mogą wadzi nawet 5:4. Ostatecznie
ieąei Łtk*ch klubach Sportowych jako
ćych pochwalić się nieraz wspaniały seta a zarazem i mecz rozstrzy
chn„ 2 najważniejszych działów wyga na swą korzyść Tloczyński.
mi wynikami.
s*ania fizycznego.
W drugiej walce półfinałowej
Łucrnićtwo, podobnie jak i strzelec
Pox rłc'ftctwO traktowane jako sport
Pomorskie Towarzystwo Zachęty do zawody bałtyckie odbędą $lę w dn. two wymaga również spokoju, opano Hebda pokonał Spychalę 6:3,
sŻCeesa,nym strzelaniem wymaga jeHodowli Koni postanowiło zorganizo 17 dó 24 llpca.
wania i precyzji w większym nawet 6:3, 6:3. Spychała właściwie
c?yC|
szeregu ćwiczeń pomocni wać w Gdyni w rb. międzynarodowe
Ną zawody zostały zaprószone eki stopniu niż u Strzelca. Już samo celo tylko w pierwszym secie usiło
losowanych jako zaprawa.
zawody konne pod nazwą „Bałtyckie py wszystkich państw bałtyckich nie wanie nastręcza daleko większe trud wał Stawić pewien opór, w na
żyjrŻ^^rąwę tę można doskonale wy
stępnych setach Hebda wygrał
wyłączając Litwy. Spodziewany jest ności, niż przy broni palnej.
zawody konne";
ćzas> liki dają nam okresy urjuż
bez większego wysiłku.
znacznie
liczniejszy
napływ
ekip
niż
Główną nagrodą zespołową jest
* ' Wakacji.
Szerszemu rozwojowi sportu strze
W pozostałym ćwierć finale
„Puchar Bałtyku", przy czym warun w roku zeszłym. Zapowiedziane jest leckiego jak i łuczniczego stoją na
ży t lcłtn** Pomocnicze, które nale- ki tego konkursu są takie same jak liczniejsze obesłanie zawodów przez
gry pojedyńczej pań Zofia Ję
cyijrcn':)wać, by osiągnąć pewną pre konkursu o „Puchar Narodów".
jeźdźców z Prus Wschodnich I Nie przeszkodzie w pierwszym rzędzie ma drzejowska pokonała Ncumata ilość strzelnic dostępnych dla nównę 6:3, 6:1.
Hyp" di* Wymagają żadnych kosztow
Zasadniczym motywem urządzenia miec, spodziewane jest również przy wszystkich oraz dość Wygórowane ce
stą. Uf2ńdzeń ani przyrządów, wyW grze mieszanej faworyzo
zawodów w Gdyni było to, by zawo bycie Jeźdźców szwedzkich 1 holen ny broni. Póniimo tego jednak, sport
trochę dobrych chęci by W
wana para Volkmer - Jacobsen
dy te stały się czynnikiem łączności derskich.
ten zaczyna wciągać w sferę swych i Baworowski przegrała niespo
nti czasie opanować całą zaprasportowej wśród państw basenu bał
wpływów coraz szersze rzesze.
dziewanie z młoda parą war
stąpiVWszyiłl ćwiczeniem przed przy- tyckiego.
Nasze strzelectwo może się pochwa szawską Siodówna — Spycha
Jada do Berlina
Pó raz pierwszy międzynarodowe
DraJ.fli'ni do nauki strzelania jest
ła 2:6. 4:6. Do zwycięstwa paWe
wtorek
wyjeżdża z Poznania lić doskonałymi wynikami, które nie
Bałtyckie
Zawody
Konne
odbyły
się
bwe?'llOwe otwieranie i zanikanie
r warszawskiej przyczyniła
jednokrotnie
nie
odbiegają,
a
nawet
do
^ieiA6 oki bcz zmrużenia prawego. w połowie lipći tókń gCśzlego gró* ósemka wioślarska AZS, udająca Się równają wynikiem osiągniętym przez się w pierwszym rzędzie do
fi6wn*llr,krot,ne sztuka ta nastręcza madząc na starcie kilkudziesięciu jeź do Berlifil na międzynarodowe rega strzelców O światowej sławie.
skonała gra Siodówny, która
Pft n e tru<jno^ci< ftr(eijy należy sobie dźców polskich Oraz ekipy Z Gdińska ty ósemek, które odbędą się w sobo
była najlepszą zawodniczką na
tę. 25 bm.
W.
PrZyborOWski.
6st"u no
móc ręK4i
ręką, przytrzymuj^ i Prus Wschodnich. W roku bieżącym
korcie. Druga faworyzowana
purnuc
• ..........
para Bemówna — Tloczyński
Ną"**' *** "IWIM
ihmw—aąusy»—ę——
uporała się łatwo z para kato
wicką Stephanówna — Niestrój
6:2. 6:1.
Para Siodówna — Spychała
- ■
0<j | marca 1938 r. są opatrzone firmowa NUMEROWANĄ tabliczką metalowa
zakwalifikowała się już do fina
*'»»t,ssast Bj9 „KBuHo.ysiemów KNIFPBHBERCA, nie ma systemu KMIPPINBItGa, ł, JedyMa wyręby Hrmy KNfPFENBERS I S-ta FABRYKA, ©RGFeWA «, tal. M M).
łu.

Uczmy sic strzelać

Broń do oKa... cel, pal!

II zawody o „Puchar Bałtyku"

Litwini po raz oierwszy w Polste

Wioślarze AZS

M nnpnbema Tapczany-Kozetkl-Wkłady do łóżek
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W grodzie Podbioietów
kształciła sie na Alwarze szlaihla nolsKa

W odległości 90-ciu kilome
trów od Wilna wznosi się na
brzegu Wilii stare miasteczko
Żodziszki. słynne niegdyś z ko
legium jezuickiego, w którym
pobierały naukę całe pokolenia
młodzieży szlacheckiej z okoli
cznych powiatów. W kolegium
tym zwanym „Verbolitanum“
wykładano nauki elementarne,
a przede wszystkim łacinę z po
pularnego podówczas podręcz
nika Al wara.

łoruską.
wyrabiają
tu!
,
.
n ■-<
--—.••i;-----Kobiety
______ ___
____ zwyczaj
malownicze.
Urwiste
prześliczne płótna, na które je brzegi Wilii, poorane licznymi
dnak nie ma zbytu, żydzi więc wąwozami i jarami porośnięte
kupują je za bezcen. Ludzie za są gęsto świerkami, wśród któ
czynają tu interesować się już rych z szumem płyną strumyki.
sadownictwem i pszczelar Tędy po Wilii chodziły ongiś
stwem — co dotąd było w za strugi i galary, wożące do odle
niedbaniu. Na ogół na wsi tu ^łego Wilna produktv rolne. —
tejszej widać już duży postęp w Dziś miejscowość ta śpi — brak
porównaniu do czasów przed jej bowiem dogodnego połącze
wojennych.
nia komunikacyjnego.

Strugi i galary

(Sz.).

Położenie Źodziszek jest nad

Podz emie źródła...
Jezuici mieli tu swój kościół
i murowany klasztor, który po
kasacie zakonu popadl w całko
witą ruinę. Z owych odległych
czasów pozostała jedynie sa
dzawka. znajdująca się w roz
kopanej i wydrążonej górze, za
silana przez podziemne źródła.
Woda z sadzawki płynie swo
bodnie do Wilii. Ludność opo
wiada, że kiedyś był tu młyn
jezuicki, który runął do rzeki,
gdy jezuici opuszczali mury
klasztorne.

Na ruinazh zboru...
Po zrujnowaniu kościoła poje
zuickiego Żodziszki przez długi
czas nie miały kościoła. Po ma
gnatach litewskich, którzy skła
niali się podówczas ku błędom
heretyckim — pozostał jedynie
budynek murowany po daw
nym zborze. Na tych to rui
nach w połowie ubiegłego stu
lecia ks. proboszcz Staniewicz
wzniósł piękny kościół murowa
ny, który do dziś dnia tu stoi.

Własność Podb p ołów
Żodziszki stanowiły niegdyś
własność zamożnego rodu Pódbipiętów. którzy fundowali tu
pierwszą parafię w roku 1567—
klasztor zaś jezuitów wyżej
wspomniany fundowała Barba
ra z Komarów Mickiewiczowa
w roku 1639. Dzisiejsze Żokiszki bardzo mało różnią się od in
nych miasteczek na Wileńsz
czyźnie. Są jedynie chyba mniej
zażydzone i czyściejsze.

Piekne płó na...

New Brynawie — lecz w Brzezino

Budowa nowej
stacji nadawczej
effo Śląska
KATOWICE, 18.6. Po wybudowa
niu gmachu studia Polskiego Radia w
Katowicach (przy ul. Ligonia) dyrek
cja Polskiego Radia przystępuje w
tym miesiącu do przeprowadzenia
wstępnych robót przy budowie nowej
stacji nadawczej o sile 50 kw. dla Ślą
ską. Stacja ta zastąpi dotychczasową
12-kilowatową stację w KatowicachBrynowie. Znaczenie nowej stacji ka
towickiej będzie tyra większe, że jest
to stacja, pracująca na tzw. wyiącaiej
fali, czyli że na fali radiostacji kato
wickiej nie raa w Europie żadnej innej
stacji radiowej, co wpiywa znakomi
cie na słyszalność tej stacji w całej
Europie.
Przez powiększenie czterokrotne
mocy stacji katowickiej zasięg jej
zwiększy się i należy się spodziewać,
że będzie to jedna z najlepiej słysza
nych stacji na całym południowym
zachodzie Europy.
Dotychczasowa stacja nadawcza w
Katowicach znajdowała się na terenie
Sp. Hohenlohe. Termin dzierżawy upływa w najbliższym czasie, jednak
kopalnia ma zamiar rozpocząć wydobuwanie węgla pod budynkami dzisiej
szej stacji nadawczej, wobec czego
Polskie Radio zakupiło w gminie Brze I
zinka 7 ha ziemi, na których stanie

gmach stacji nadawczej oraz wieże
antenowe.
W ten sposób w ciągu trzech lat Ka
towice otrzymają nie tylko nowoczes
ny gmach studiów radiowych, ale ró
wnież nowy gmach stacji nadawczej
i nową aparaturę nadawczą o sile 50
kw.

NIEDZIELA, 19.6.1938 R.
WARSZAWA I.

7.11 „Jut od rana rozśpiewana"; 7.10 Kon
cert poranny; 8.00 Dziennik poranny; 8.15
Audycja dla wal; 7.15 „Gród Rewery i kole
giata staniiławowska" reportai; 11.45 Prze
gląd kulturalny; 11.57 Sygnał ćzaiu I lygnal
Stanisławowa; 12.01 Przemówienie wojewo
dy stanisławowskiego; 12.06 Poranek sym
foniczny z teatru w Stanisławowie; 15.00 „O
nocach I dniach" szkic literacki; 15.15 Mu
zyka obiadowa; 15.00 Audycja dla wsi; 16.50
Słuchowisko „Pełna para na Hong-Kong";
17.00 Sergiusz Rachmaninow: Sonata na wio
lonczele ' fortepian; 17.50 Tygodnik diwlękowy; 18.00 „Frasgulta" operetka lehara;
20.05 Zlot mfodziety szkól powszechnych z
Pomorza; 20.40 Przegląd polityczny; 20.50
Dziennik wieczorny; 21.00 Wesoła Syrena;
21.40 Transmisja fragmentów meczu lekko
atletycznego Francja — Polska; 22.15 Muzy
ka taneczna; 25.10 Ostatnie wiad. dziennika
wieczornego.
WARSZAWA II.
15.00 Arrigo Boi to; „Mefistofeles" opera;
22.00 Recital śpiewaczy Jadwigi Berezow
skiej; 22.25 Koncert popularny; 25.25 Płyty.

IASTRZĘBIA

Pcweśt ló efa Aulneau. w przekładzie
p. Many Grabiańskiej

Na tle ostatniej miłości Ludwika XV
do cudnej pani du Barry i niebywałej
kariery tej dziewczyny z ludu, która
z najniższych warstw społecznych do
szła db stopni tronu, maluje Aulneau
barwny obraz życia dworu wersal
skiego w przeddzień wielkiej rewo
lucji, która zmiotła z wyżyn spolecz-

nych ten świat wytwornego wdzięku,
nie szczędząc i bohaterki książki.
Bezstronna ocena życia i politycznej
działalności Ludwika XV zbyt lekko
myślnie obwinianego i • potępianego,
jak również jego ostatniej kochanki,
wnosi nowe światło i poglądy nie spo
tykane dotychczas pa tę świetną i
ciekawą epokę w przededniu wielkie
go przewrotu.

. Dla polskiego czytelnika ciekawe bę
dą wzmianki o stosunku Francji i Lu
dwika XV do Polski, że w epoce dy
plomacji dworskiej intrygi miłosne i
obrażona duma nieraz miały decydu
jący wpływ na losy narodów.
Pomimo ściśle historycznego ujęcia,
lekki i pełen wdzięku styl francuskie
go autora oddany wiernie i z talen
tem przez p. Głobiafiską sprawia, iż
książkę czyta się z niesłabnącym za
interesowaniem.

— Moja żona to nadzwyczajna kobieta, ale ten
wypadek silnie ją wzruszył. Jeśli na zewnątrz nic
nie okazuje, tym więcej cierpi w głębi serca. Taki
i już ma charakter. Telefonowała do mnie niedawno,
i do biura, bo czuła, że się o nią niepokoję, i mimo że
starała się opanować, już nawet nie smutek, ale roz
pacz wyczułem w jej głosie. Chciałbym ją stąd wyr
wać i wieczorem posłać do Broadleat. Gdyby nie
jutrzejsze
śledztwo, mogłabyś się wybrać razem.
Przekład autoryzowany z angielskiego
Manderton upiera się, żeby Gerry tu została. WyKAROLINY CZETWERTYtiSKIEi
daje mu się, Bóg wic, dlaczego, że ona może roz
świetlić sprawę.
— Gdzie się podział ten gałgan Larking?— zapy
Rodney przyniósł ojcu szklankę whisky. Sir Char
tał ujrzawszy Rodney‘a. — Cały dzień; dusiłem się les wychylił ją od razu.
w City, chętnie bym wypił whisky. Ale cóż ty u li
— Potrzebowałem czegoś mocnego — rzeki i wy
cha robisz z moją czapką?
ciągając z kieszeni cygarniczkę dodał: — Co nowe
— Znalazłem ją przed chwilą w kredensie.
go? Czy Manderton wrócił?
— W kredensie? Skądby się tam zawieruszyła?
— Nie — odrzekł Rodney — lecz wydobyli już
— Nie wiem. Wygrzebałem ją w szufladzie spod kulę z ciała Barry'ego. Kula bez łuski, wystrzelona
stosu ścierek.
z wojskowego rewolweru. Tak orzekł Pargetter.
— Porządna czapka, nie chciałbym za nic jej stra
— Teraz nic pozostaje im nic innego jak znaleźć
cić. Rod bądź tak łaskaw, przynieś mi whisky, ale bioń — mówił sir Charles wybierając cygaro.
mocnej.
Rodney zwrócił się zmienionym głosem do ojca:
Gdy Rodney udawał się do jadalni, Alina zdała
— Chass! Trzeba, żebyś wiedział....
sobie sprawę, że nie kładł większego nacisku, na
Alina, która siedziała na poręczy fotelu sir Charsprawę czapki.
Ićsa wstała.
Sir Charles wziął pannę Innesmore pod rękę.
— Może lepiej zostawię cię, Rod, z ojcem.
— Chodź do mego gabinetu. Cheek, poflirtujemy.
Rod skinął na nią. aby nie odchodziła.
Czuje taką potrzebę wymiany myśli.
— Tyś go przecież znalazła, wiec sama opowiedz.
Jak tylko znaleźli się w gabinecie, usiadł na fo- 1 — Znalazłaś co? — wtrącił sir Charles.
telu, wyciągnął długie nogi i obu rękoma chwycił
Tymczasem Rodney zbliżył się do stolika od ma
się za głowę.
szyny i otworzył szufladę. Wykrzyknął coś niezro
— Jaki jestem zmęczony! Boże Święty! Smutna zumiale i odwrócił się do Aliny.
historia moja kochana. Ubolewam, że jesteś w nią
— Widziałaś przecież wyraźnie, jak go włożyłem
wmieszana.
do szuflady. Prawda?
— Proszę na mnie nie zwracać uwagi — odrze- ■ — .Tak.

Valentine Wiliams

ZA ŻÓŁTYMI
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18.20
20.00
drago.
20.30
20.30

Droitwich. Koncert Choplnowd^ ygr
Berlin. „Bal maskowy" *P*'
„ul
lilie. Koncert muzyki rosyjsk’®1’^!''
lyon. „linoskoczki" operetka

GÓRA

Hrabina du Bar
W tych dniach ukazała się w tłu
maczeniu p; Marty Grabiańskiej, zna
nej już ze swych francuskich i wło
skich przekładów ciekawa książka
francuskiego historyka Józefa Aulneau pt. „Hrabina du Barry".

Wisa, gospodarcze; 16.00 Fragment ’W|««J
retelr i walce J. Straussa; 16.85 N* 0.8“
południowego Atlantyku — f*l***°
Muzyka taneczna; 18.00 Pogadanka ’CaJOJ
wa; 18.10 Recital plewaczy Michała *•
Sumlcklego; 10.50 Audycja strzał*'
Sonata d-moll A. Stolpe w wyk. zb!?uali',j
Dymmka (fort.); 1F.20 Pogadanka
17.50 Koncert rozrywkowy; 20.45 0 ji.HJ
wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualn*'
Audycja dla wsi; 21.10 „Na
Plę
wozem"; 21.50 Wiad. sportowe;
wieków dawnej muzyki: 25.00 O«tatm*
dziennika wieczornego.
WARSZAWA II.
)4.0
15.00 Ptyły; 15.55 Par, informed*1
Płyty; 15.00 Wiad. sportowo; 15.05
lowowy Wiktora Osieckiego; 17.00
ka aktualna; 17.10 Formy 7 rodzaj* **.
ścl wielkich kompozytorów; 18.15 p*y’p|ft1’
„Sewer jako pisarz i człowiek”; 22.1*
22.30 Muzyka taneczna; 25.50 PłytYNAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANlC^H,

20.45 Sztokholm. Rocital fort. Mi*"’”
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
18.00 Droitwich.
„Pory roku" oratorium Muonza.
21.15 IPraga. Koncert czeskie) ork*
Haydna.
Rzym. Konceri
Koncert »ymioniv*»»zymfonlczny- 21.50 kzym.
20.50 Radio Paris. Koncert symfoniczny.
21.50 Budapeszt. Koncert »ymfonicxn>
21.00 Rzym. „Cyrulik sewilski" opera Rossi
niego.
21.10 Hilversum II. Tino Rossl śpiewa.
WTOREK. 21.6.1938 R21.55 Droitwich. „Marta" opera Flotowa.
WARSZAWA I.
6.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; łI’ggyl
PONIEDZIAŁEK, 20.6.1938 R.
ty; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik P®', „«•
WARSZAWA I.
7.15 Muzyka poranna; 11.00 Audycja ° ,,,u:
borowych; 11.20 Plyły; 11.57 Sygnał dJf
6.15 „Kiedy ranne wstaja zorze"; 6.70 Pły 12.03 Audycja południowa; 15.15
ty; 6.45 Gimnastyka: 7.CO Dziennik poranny; dla dzieci; 15.35 Przegląd aktualności
7.15 Muzyka poranna; 11.00 Audycja dla po sowo-gospodarczych; 15.45 Wiad. g°s5
borowych; 11.20 Płyty; 11.57 Sygnał czasu;
cze; 16.00 Koncert rozrywkowy;
gil**’
12.03 Audycja południowa; 15.15 Pogadanka pienińskich zakolach Dunajca"; 17.08 iii*1’'
dla dzieci; 15.50 Skrzynka techniczna; 15.45 18.00 Koncart iab — pogadanka; 18.10 “
ry fortepianowe kompozytorów
18.45 „O braminie, tygrysie i ”**.
dziach" baśń hinduska; 17.00 Koncert
rainy; 17.20 Pogadanka aktualna; 1’- ,ord'
cert rozrywkowy; 20.45 Dziennik wi*“łyBś>
„Willa Polesie" pokoje z całodzienny n 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00
rolnicza; 21.10 Audycja muzyczno-»t-!
e trzymaniem z poście'ą Od 5 *8.— 21.50 Wiad. sportowe; .22.00 Reciłal »P'*ir
ezy Ady Sari; 22.30 Płyty; 23.00 Ostatni*
domości dziennika wieczornego.

ksigżek

POLONUS-znwiszn ai; ~

Ludność w okolicy pracowi
ta, przeważnie katolicka poro
zumiewa się gwarą polsko bia-

RADIO

WARSZAWA II.
0,*
”
13.00 Plyły: 13.55 Par* informacji:
Koncert solistów; 15.00 Wiadom.
A“'
15.05 Koncert muzyki salonowej; 1' „gił"'
dycja dla dzieci; 17.15 Pierwiastek
tyczny w niemieckiej twórczości oPe„ fil'
18.20 Płyty; 22.00 Teatr wyobraźni; 2"-ł
ty; 25.25 Muzyka lekka i taneczna.
,pl“'
WARSZAWA (krótkofalowa): 0.15 P« L *
tanka muzyczna; 0.50 Polscy arch*o**P jJiPj
Egipcie — pogadanka w j,z. • "9**-,pA*
1.00 Nasza młodzież śpiewa; 2.00 Gra
Wiktors Tychowskiego.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE
18 00 londyn Reg. „Marta" opora Fl»’®ny.
17.45 Radio Romania. Koncert »yrnf*n
17.55 Hltwersum I Koncert symfonie*"’
20.00 Wiedeń. Koncert symfonlcznY-■ ,0“*
20.10 Deutschlandsender. Koncert >1'"
nil berlińskiej.
„r****
20.50 Parys PTY. „Ciboulatle" »P®'
Hahna.
„ gp**
20.50 (Strasburg. „Pot,plonie Fausta
ra Berllora.
ap***
21.00 Mediolan. „Cyrulik sewilski
r
Rossiniego.
. (r*’'
21.15 Bruksela franc. Koncert muzy*'

cuskiej.

l E |f A pełne sterylizowane 16%

ML h 11 U

ŚMIETANKA
niezastąpiony artykuł odżywczy
i wzmacniający organizm °s
dzieci i starców.
PRZETWÓRNIA

S. CHARAZIŃSK*

Warszawa, Cejlon i 6. Tal, -82-**'pot

kła — o wiele przykrzej jest panu i lady Julii.
Westchnął głęboko.
— A jednak zniknął.
— Ale co zniknęło? — zniecierpliwił się sir Ch3
les.
.
Alina zbliżyła się do Rodney‘a. W szuflad^
prócz papieru do maszyny, pudełka spinaczy i k’1*
ołówków nie było nic więcej. Rewolweru ani śtad
— ‘Może Murchie wziął?
— Ale co wziął? — wykrzyknął mocno ziryto^3
ny pan domu.
.
— Niemożliwe, nic nie wiedział, że tu leżał sen
wany — równocześnie odparł. Alinie Rodney, j
Sir Charles nic mógł się dłużej opanować. ”•
wściekły.
— Kiedyż wreszcie zdecydujecie się mi wyttun13^
czyć, do diabła, o co wam chodzi. O czym gadać*2’
Co zniknęło?
j
— Rewolwer Gerry, który niegdyś dostała o
Sholta. Schowałem go pięć minut temu do szufli '
i ulotnił się!
,
— Nic wiedziałem, że ona miała rewolwer —
rzekł sir Charles. — Ale dlaczego to was tak dene
wuje?
j
— Wczoraj wieczorem ktoś zabrał rewolwer z
pokoju. Następnie Alina znalazła go w lektyce i'1 ^ij
datku został on użyty niedawno, brakuje jednej
a na lufie są resztki świeżego prochu.
— Niech mnie powieszą, jeśli cokolwiek
miem z waszej historii. Komu zależało na tym,
ukraść a potem schować rewolwer Gerry?
— Zrozum, proszę cie. Chass! To był rewolt
wojskowy z pociskami bez łuski.
Sir Charles zmarszczył krzaczaste brwi, jego n
bjeskie oczy nabrały blasku.
(Dalszy ciąg nastaP^

..NOWA P7FC7PnspociT'Aa
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ZfcxnMa złodziei oszukanych przez pasera

Kradzież z wyroku „dintojry
Zona przesteacy w rekach pizeslepuw

rów 1,501 z na>°brotniejszych paseDez " arszawie był Hersz Suwałk,
ły ezw*
*sW
*m
„Herszek", zamieszka<j0 Przy ul- Stawki 11. Zwerbował on
StD1PfJm°Cy żonę swoją, Chaję, brata
dzi Ua’ 3 nawet dwoje nieletnich
sVnk ’ 6 ,etnią córeczkę i 8-lctniego
Sze a DzieciaI<i trudniły się przeno£(a h™ Cennielszych łupów, zwłasz11]02ł izu.teri1’ co rzecz zrozumiała,
kOttI°
uwadze policji, oraz znaświ Cie u,atwia»o paserowi kontakt ze
złodziejskim.
dorol,i* się na przestępnahni. Procederze wielkiego majątku,
dochodowa kamienicę, dyspua wielkimi sumami pieniężnymi,
arował swojej żonie kolekcję biOlb^1 ’ Wart0$c' 50 tysięcy złotych.
cZa]rZy,n'e dochody Suwałk zawdzięsje - °le *ylko dobrze zorganizowanej
la^1 hOdpr2cda"ców. ale i oszustwom,
°ia'h dopuszczał się przy rozliczęk z dostawcami • złodziejami. OCze i On m‘ ’n' znaneg(J złodzieja,
awa Karasińskiego,
przczwiWa ”^arme*e,t“. któremu za zrabozło^ biżuterię, wartości 8 tysięcy
Wou
zap’ac'* Mho 300 złotych, doj Zac’ że większa część klejnotów
nak t*° łra iułitacją. „Karmelek" Jed
ni dowicdział się, że go wystrychŁl
Pa dudka i odwołał się do sądu
^dziejskiego, tzw. „dintojry".
Wał t5m czas*e Suwałka zdcmaskozią 3 Polic’a- Skazany na 3 lata więnien'a’ Paser zbiegł przed odczytaje
wVroku z sali sądowej i pótawyjechał do Argentyny.
Jmczasem „dintojra" złodziejska
^dała wyrok w sprawie Karasińskie
bas ■nnyc*1 Pokrzywdzonych przez
^r’era złodziejów. Mocą wyroku, podQZ5 wdzeni otrzymać mieli odszko"anie. Ponieważ Suwałk uciekł z

kraju, więc oszukani przez niego zło
dzieje na własną rękę postanowili wy
mierzyć sobie sprawiedliwość.
„Karmelek" włamał się do mieszka
nia Suwałków i skradł biżuterię, war
tości 6 tys. złotych. • Zaspokoiwszy
pretensje jednego złodzieja, postano
wiono wyrównać krzywdy drugich.
Po naradach, złodzieje chwycili się
kunsztownie wymyślnego podstępu.
Chaja Suwałk otrzymała list z Ar
gentyny, pochodzący rzekomo od Jej
męża, który wzywał ją do siebie z
dziećmi. Jednocześnie zgłosił się do
niej jakiś osobnik, który oświadczył,
że go przysłał Suwałk, celem udzie
lenia pomocy przy załatwianiu for
malności, związanych z wyjazdem do
Argentyny.
„Opiekun” wywiózł Suwalkową z
dziećmi do Gdańska. Żona pasera
sprzedała kamienicę, zlikwidowała
wszystkie interesy w Warszawie i z
całym zaufaniem powierzyła się opie
ce „wysłannika" męża.
W Gdańsku „opiekun" zajął się
przede wszystkim ulokowaniem baga
żów w biurze przewozowym, a na
stępnie pobrał od Suwałkowej 2500 zł
na wyrobienie paszportów zagranicz
nych i bilety podróży, po czym
zbiegł. Jak się okazało, sprzedał on
bagaże żony pasera, okradając ją łą
cznie na sumę 8000 zł.

W dyrekcji tramwajów i autobuśów
odbyła się uroczystość z okazji przy
padającego jubileuszu 25-letniej pracj
w tramwajach i autobusach następują
cych pracowników: Dębińskiego Ed
warda, biletera wydz. V; Grzeszczu

■

■ MBWPB ■ zagranicznych — ubranu
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m9 MLLIKĄ. Kt/t/o
KAMERALNY: „By rozum był przy młodo
NARon«^!eciYn,,YPonl.j DOWY: „Cyrano de Bergerac”. Od ści".
►OLsi,.a,ku "®Vl i gątki".
MALE QUI PRO QUO: „Od czego mam.
Wg „
„Cyganeria paryska" Borriere'a
. ItTN?!
'
*
1’ Masera.
INSTYTUT
REDUTY (Kopernika 36-40): KoT Cuir.'
,rłeba było mnie przejeidtaó" media Cwojdzińskiego
„teoria Einsteina".
b.j4”?na » Dymszą w roli główne).
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNE: Kome
NOw» wa Pr»«dstawienia.
dla H Sudermana „Walka Motyli"
„MAtv’! "Par POianka".
TEATR 8.T5: „Krysia leśniczanka".
^nińtli "Nowa Dolile” Er. Molnarą z Milw
WIELKA REWIA: Wieczór tańca I pleśni
egzotycznych w wykonaniu zespołu DziewNlae,*nnV•“■'CKIEJ: „W perfumerii" lasxlo.
czat łemenickich.

••>1® ®,n«e»one gwiazdką rozpoczynają seITALIA (Wolska ST): „Zycie ulley".
godz. s-ej. Pozostałe o godz. 4-er
JURATA (Krak. Przedm. ES): „Błękitna pa.
»ina zeroekranowl
1rada" i „Toni i Wiednia**.
KOMETA (Chłodna 70)^ „Bohater naszych
^WąrjJ.^iC (Chmielne 55): „Wiosną nad Seczasów*' I rewia.
•*ąrtąJJ? r*„ ,Chm,Plno »): „Pod (elszywym o- i KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA (Chłodna
9): ..Robinson Cruzoe*'.
MAJESTIC (Nowy świat 45): „Dzisiaj I zaw*
*
(Marszałkowska 125): „Wrzos".
sxe'*.
*°Wą„ S,NO (Nowy Ewiał 50): „Dama PL
♦ MARS fol. Inwalidów): ..Robert I Ber
trend'*
(NowV Owiał 17): „Piątno
MASKA (Leszno 70): „Romeo I Julia" I
H.^JOSOPa' (Nowy twlat 63)t „Agentka „Niewidzialny promień”.
METRO (Smocza SD): „Orzeł leci do Chin"
i „Walka z sobowtórem”.
*0|MDelLQ®p <Ho*« Tl): „Gasparone".
MEWA (Hota 58): „Jadzia” I „Zamek ta’ię6w-, E8lAl (Marszatkowska 54): ..Syn 4-ch lemnic".
MIEJSKIE (Hipoteczna I): „Dama na dwa
aAN
*,«
IUM (Złote 7): „Rapsodia".
tygodnie".
*
„kiAlyX
0** S
*'ol
44): .Cień Szanqhoju".
MUCHA (Długa W: „Dunla, córka doczvick.>. ° Gasna 5): ..Dwal mełowie oani ml-t-*." i f»*m nolskl.
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 34):
sTYle>u? (Nnwooradzka 47): „Astrolog",
..Ostatnia noc skazańca" I Detektyw Helena
lisn
(Marszałkowska 112): „Dientet- Garfield".
* trnl‘y kobiecie".
PROMIEŃ (Dzielna 1): „Statek nlowolnl’YJskl”010 (Chmielna 7)s „Grobowiec Inków" 1
kobiet".
''m*
'
’Owid (Marszałkowska 111): „Dzi
* PRASKIE OKO (Zvnmuntowske Ił): „Tyl
ko raz kochała" I „Jol obrońcy”.
YlęJ mlloEó".
. POPULARNY (InmoHkiego 20): „Czar Cy
(Mar«ialkow»k» 106)s ..Kalit qa-erll1' I ..Koncerttna",
doso-a (Targowa ’1): „Magiczny klucz" i
A
.
dodatki.
(Żelazna 64): „Siostra Merta Jest
BAZ rcxernlakewska TM): „Plątro wyie|’
‘ „Połoltływ w Honolulu".
i H-H-tkl.
...
Moo
*
..
I?.1- Toetralny): „Prawda zwycląta".
RENA (Diuna 7): „Robert I Bertrand .
”
I R J,flsliłoralna 45): „Nie ulai moiczyiBOXY rwot.k. 14): „włóczęgi północy" I
.*
narada".
, y„„l . Wiednia".
■•‘"liert . NEA
(żelazną 51):
„Matura" I
mWIERA (Leszno Z): „Bunł załogi" I do*» re. I",
*
"kok".
datki.
' ,a,»«kB 36): „Bohater".
SFINKS (Senatorska 29): „Alarm na morzu**.
•W-.^.^’oktoralna 27): „Czarny orzeł" I
(Merszałkow«lce *•): „Szalona Clau„
nocałunek".
i . Pruwo młodości".
’*
a ,, (Chłodna 27): „Człowiek, który tył
fKrvncka 56): „Płomienne serca**
Jtly.
1 „Kariera panny Joanny",
lcair»6*lml*łrxem'*.
hl.^i , '’’zolkowska Ola): „Zawiniłam i
świat (Suzina 4): ..Romantyczny mlHoner**
* Eh. *łlfo"
*
«,?
/Marszałkowska 51): „tarzan i zle- i wimdezvni diunoH".
SYRENA rinłwni<»r«ka 7): „Nie calu) w ki*AMą oi*il" I ..Przygoda tolelonistki".
I ,.<*vrk Barnuma".
’EMrsiJP',eiń«l
„Za nawiasem łyda",
świt fNowy świt 19): „J©| obrońcy**.
.’•tkań, ('“'zno 55): „Ostatni alarm".
’lr|.,HARMONtA (Jasna 5): „Motyl hlszpań
t~m ro-ławek, sś). „Wzaardzona**.
UCICCMA ZZłnła 791:
Tarzana’*.
wt8,5>A (telazna 41): „Towarzysze broni"
UNIA (Dzika 8): „Gdy jesteś zakochana" i
rgwlą
*
/OpUss
n°ntuan".
„
WANDA (Mokotowska 75): „łódź podwod*aH n?j (Nowlnląrska 10): „King Kong ■
*’tlla. TWorth".
IntormaefF o flli-a-h dotwolonych dla
(Wolska 0): „Dziewczęta z Nowo
młodziety - tetąl. 7-1-JS.
„Buster Keaton".

W
Okazuje się, że przy dobrej woli na
wszystko jest sposób. Ponieważ na
peryferiach naszej stolicy nie wszę
dzie istnieje kanalizacja i wodociągi i
mieszkańcy tych dzielnic przeważnie
z tych dobrodziejstw postępu nie ko
rzystają, postanowiono odpowiednią
propagandą zachęcić właścicieli do-

< hciałeś tanich guzików?

Masz teraz guziK
W czechosłowackim mieście Koszy.,
ce istnieje fabryka guzików należąca
do niejakiego Strobiczka. Okoliczność
tę postanowił wykorzystać inny Stro
biczek, nie mający z tamtym nic
wspólnego, znający jednak kulisy han
dlowe w branży guzikowej. Ponieważ
sam nie umiał sobie poradzić z wyko,
naniem planu chociaż plan opracował
bardzo szczegółowo, zaprosił do spół
ki wytrawnego kryminalistę, Aleksan
dra Lamberga.
Z Lambergiem począł Strobiczek
obchodzić hurtowników warszaw
skich, przedstawiając się za koszyc
kiego fabrykanta. Lamberg występo
wał w roli tłumacza, bowiem Strobi-

25-kcie cracv 8 t amwa arzy

JI Uli b I Olf Oli
WSiSlV

Rzekomym „opiekunem" był oczy
wiście podstawiony przez mściwych
złodziejów kompan, który w tak prze
biegły sposób wykonał wyrok „din
tojry", dając rzetelną satysfakcję po
krzywdzonym przez pasera przestęp
com.
Suwałkowa powróciła do Warsza
wy i złożyła zameldowanie w policji,
która wszczęła energiczne dochodze
nie i szuka mściwych złodziejów.

a Bolesława, konduktora st Mokojw; Zwolińskiego Jana, motorowego
t. Mokotów; Ciborowskiego Rocha,
toforowego st. Wola; Siemińskiego
ózefa, konduktora st. Muranów; Chazynskiego Wacława, rzemieślnika
vydz. IV; Babaryki Jana, pom. rzenieślnika wydz. IV; Latosińskiego Jó;efa, rzemieślnika wydz. III.
.
Po nabożeństwie, które odbyło się
w kościele św. Michała w Mokotowie,
jubilaci oraz koledzy wolni od zajęć
zebrali się w dyrekcji, gdzie, dyrektor
tramwajów dziękował jubilatom za owocrią pracę w ciągu 25 lat dla dobra
instytucji i wręczył im dyplomy służ
by oraz gratyfikację jubileuszową.

czek znal rzekomo tylko język czeski
i trochę niemiecki. Ponieważ wyroby
Strobiczka znane są na rynku handlo
wym, kupcy chętnie przystąpili do roz
mów na temat ewentualnych transakćyj handlowych. Ostatecznie dwóch
tylko dało się nabrać i zakupili więk
sze partie guzików po bardzo niskiej
cenie, zresztą należność uiszczona być
miała z góry tylko w połowie,-reszta
poszła na rachunek do spłacenia za
kilka miesięcy.
Kiipcy nawet towar dostali, a jakże,
tylko że po rozpakowaniu skrzyń za
miast guzików znaleźli w nich śmiecie.
Skrzynie nadane były za listami przewozcryyipi na jednej z pogranicznych
stacyj kolejowych. Ostatecznie Lamberg i jego kompan Strobiczek, przy
były na gościnne występy z Krako
wa, osiedli za kratkami.

„Wianki" na Wiśle
Warszawski międzyklubowy komi
tet wioślarski urządza wraz z Ligą
Morską i. Kolonialną w czwartek, 23
bm.. o godz. 20 „Wianki" na Wiśle.
Tradycyjny obchód nocy Swiętojań
skiej będzie zarazem zapoczątkowa
niem dorocznych „Dni morza". Barw
ne widowisko „Wianków" odbędzie
się przed przystaniami klubów wio
ślarskich powyżej mostu ks. Ponia
towskiego,’ a jego największą atrakcją
będą wspaniale ognie sztuczne.. ,

Czy bazar jest przedsiebiors wem
przemysłowym?
Władze przemysłowe zażądały od
właścicieli bazaru Różyckiego na Pra
dze zatwierdzenia planów i przystoso
wania się do przepisów ustawy prze
mysłowej, uważajac bazar za przed
siębiorstwo przemysłowe.
Różyccy zaskarżyli to orzeczenie
do NT A, wychodząc z założenia, że
bazar na posesji prywatnej jest jed
ną z postaci zwykłej dzierżawy, opar
tej na przepisach normujących stosun
ki pomiędzy lokatorem a właścicie
lem domu. Właściciel domu może wy
nająć plac swój lub stragany ustawio
no na tym placu komu się podoba.

Św at co konfiskacie
Redakcja tygodnika „Świat", wo
bec obłożenia konfiskatą przez Komi
sariat Rządu nru 24, zawiadamia
swych czytelników i prenumeratorów,
iż drugi nakład po konfiskacie ukaże
się w najbliższych dniach.

Nowinki teatralne
W TEATRZE 5.15
Codziennie urocza operetka Jamo „Krysia
leśniczanka" która mfmo 50 z górą przed
stawień — nadal grana jest wobec przepeł
nionej sali. W tytułowej roli zachwyca sło
wiczym śpiewem, wzrusza i bawi grą zna
komita Lucyna Szczepańska, a zawsze świet
na l. Messa), Karol Benda i T. Zakrzewski
zbierają wraz z niezrównaną Krysią huraga
ny oklasków. Humor reprezentują Rakowiec
ki i Redo. Efektowne tańce baletu Ostrow
skiego i stylowy gawot Basi Bittnerówny kra

"aJwae *i<f?w,’koAk,6ra w śTi5‘?ai T

w. xaiitowieckiego
•"".•fi1 w. ZUzitowieckiego
i pod batutą l.i
Philippa atalo
-łrawdziwa atrakcją Etolicy.""
■"
■’
licy.

mów do przyłączenia swych domów
do sieci kanalizacyjnej. Można była
to wprawdzie przeprowadzić drogą na
kazu, wyznaczając odpowiedni termin
i tak uczyniono, ale żeby argument był
skuteczniejszy, zaczęto jednocześnie
wysyłać do gospodarzy nakazy płat
nicze za wodę. Ponieważ za wodę pła
ci się hurtem nie wymierzając jej na
litry, więc nie było z rachunkami kło
potów. Po prostu zryczałtowano
wszystkim i

p’ać za woda
z której wprawdzie nie korzystasz, ale
to już twoja'wina, bo woda jest, tylko
ją czerpać. To że ten i ów z właści
cieli, przeważnie małych domków, nie
ma pieniędzy na założenie wodocią
gów, to nikogo nie obchodzi. Za grani
cą w tym wypadku miasto przyszło
by na pewno z pomocą takim gospoda
rzom, których nie tyło stać na koszty,
przyłączenia się do sieci, ale Warsza
wa nie leży za granicą tylko w Polsce.
Zresztą nie tabakiera dla nosa, ale nos
dla tabakiery.
Tego samego zdania był Józef Goła
szewski z Mokotowa, zapraszając na
ucztę Irenę Tyburską, bardzo ładną pa
nienkę, którą poznał przypadkowo na
pryncypalnej ulicy stołecznej. Poszli
oboje na,kolącyjkę. Kawaler co praw
da zapłacił, ale panience za fatygę-

n‘e dal nic
Bo ona jest od zabawy i basta. Pan
na Irena postanowiła dochodzić swych
praw i sprała kawalera w dorożce aż
się krwią zalał. Bowiem uzbrojona by
la w kastet No i wyliczyła sobie z
portfelu faceta 35 złotówek, z kieszon
ki kamizelki zabrała na dodatek zega
rek i zrejterowała. Raczej usiłowała
zrejterować bo dogonił ją policjant i
zaprowadził do komisariatu. Gołaszew
skiego .umieszczono w. szpitalu. Resztę
załatwi sąd.
Na Powązkach ze stacji biologicznej
szkoły powszechnej nr 159 przy ul.
Elbląskiej 51 wypływają codziennie
strumienie tak cuchnące, że mieszkań
cy muszą zamykać okna, a przechod
nie.zatykać nosy. Bo nie ma tam ka
nalizacji. No ale to jest szkoła, a więc
instytucja w sprawie ktgxej magistrat
ma glos, więc trudno żeby tak na czy
jeś zachcenie robić kanalizację. Niech
sobie

Orzeczenie NTA jest spodziewane w
najbliższej przyszłości.
Będzie ono posiadało zasadnicze otwartym rynsztokiem, niech sofcie
znaczenie nie tylko dla bazaru Różyc mieszkańcy zatykają nosy. -Uchroni
kich ale i dla innych bazarów.
ich to od epidemii, bo przez nos dostają się różne bakterie do organizmu. A
że zamykają okna? To i dobrze. Ma
my wszak chłodne lato, więc lepiej
siedzieć w ciepłych izbach. A coby by
ło, gdyby... Ale sza. Niebezpiecznie
jest bawić się w proroctwa. JasnoKolonie nad morzem dla młodzieży
szkół średnich, organizowane od 8 lat widztwo dzisiaj nie bardzo popłaca.
przez j Towarzystwo
Nauczycieli Marian Odżyński z Pragi zabawił się
Szkół Średnich i Wyższych (TNSW), w jasnowidza i został ukarany grzyw
w bieżącym roku rozlokowane będą ną. Bo policjant podpatrzył Odżyńskie
w Swarzewie dla dziewcząt i w Cbła- go, jak
powie dla chłopców; trwać będą od
l lipca przez dwa okresy trzytygod
niowe i kosztują: jeden okres trzyty
godniowy 75 zł; oba okresy (6 ty
godni) — 135 zł wraz z przejazdem wypisywał różne proroctwa i rozkle
z Warszawy. Wyżywienie pięciokrot jał ulotki reklamujące swój salon jas
ne, opieka nauczycieli szkół średnich, nowidzenia. Przewidywał przyszłość
własnego lekarza i higienistek. Zaufa wszystkim i to trafnie, co się w przy
nie rodziców i instytucji, kierujących szłości okaże. A że nie przewidział
grupowo młodzież na Kolonie TSŃW,
powodują tłumne zapisy na nieliczne własnej wsypy? To co innego. To by
już miejsca.
ła... teraźniejszość.
Zgłaszający sie winni przedstawić
zaświadczenie o braku pracy (ewen
tualnie o wysokości zarobku, emery
tury itd.) jako też zaświadczenie szko
ły o wysokości płaconego wpisu 1 o
tym, czy kandydat zasługuje na ulgo
Dziś pogoda słoneczna. W ciągu
we przyjęcie na Kolonie TNSW. Na
leży mieć nadzieję, że bezrobotni dnia przejściowy wzrost zachmurze
skorzystają z możliwości wysłania nia typu kłębiastego.
dzieci nad morze.
Lekka skłonność do burz. Nieco
___ ___ _
____
_______
Bliższych
informacji
udziela______
koml- cieplej. Słabe lub uumiarkowane wia
sja Kolonii
TNSW codziennie
od„ 5 do try najpierw z kierunków zachodnich,
pod
Batutą l.
li
ri:
7 wiprT
A| „ IIinTrinwęIfip
2ft__ m>
’ W lecz. Al. Ujazdowskie .0 m.
potem miejscowe.
tel.
teł. 9-22-70.

smrodzik płyire

Dzieci bezrobotnych
jada nad morze

na parkanach nota

Pogoda
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OGŁOSZENIA DROBNE
racownia obuwia — Józef Wo>4ar wydaje smaczne i zdrowe obia
ody i smaczne wyroby cukiernicze.
odne, solidne obuwie damskie po
dy, zimne i gorące ztkąstó (wy
długoletn. pracownika firm Ł- '
leca Jan Chindelewicz, — mistrz
Na miejscu i na wynos poleca cu
szeweki. Krucza 12 przy Wspólnej. borowe napoje). Lncjan Kobrzyński,kiernia Wacława Chrząszczewskiego, szczyński I SL Hiszpański, ul- z®ru
(207) wia nr 30 m. 9, parter w podwm>
(1.32) Elektoralna 28.
Tej. 9.13-58.__________________ (142) al. Jerozolimskie 125.

Nauka i wychowanie M
If 11 R Q V — zawodowe — KROJU,
n U li w I szycia, modelowania, za
twierdzone przez kuratorium szkolne,
— wyuczała gruntownie, dają gwa
rancję zdobycia fachu. Krakowskie 33.
(144)

B

S1NGERA od 3 zł tygod
ar Grzybowski poleca wyborowe
niowo. Chłodna 42 — 13. Pańska B zakąski I napoje, Grzybowska 31.
WASZYNY
1° Z. 22 Dzwonić: 6.79-17.
(58)
(131)

L

racownia obuwia. Obstaltinki,
1 fillY Polski®- smaczne i gdrowe.
LUU 1
Poleca owoeamia. Antoni
racje, tamże Plac i Dom do SP£'.
Grabarek. Przy Red. N. Rzeczpospo dania. Piusa X-go 68-A. Nowakowi)

P

(162)
ar „pod 10“ poleca smaczne śniada litej Zgoda 5.
MASZYNY do szycia „Kasprzycklenia, obiady i kolacje. Ceny niskie. I ody Polskie i znakomite wyroby
’« go* znane ze swej dobroci od lat
._____ (152) L cukiernicze poleca Cukiernia B-ci
|/||DCY kroju, szycia, modelowa- 58. Gotówka — Ratami — Tanio — Ul. Towarowa 10.
nUnOI nia na materiałach. Kon <sk!ad fabryczny). Warszawa. Marar dla wszystkich*', egzystujący Grochala. Filia I — Wspólna 54-A.
cesjonowane przez ministerstwo, mi
(135)
od 30 lat w Warszawie poleca
strzyni Gołaszewskiej. Kra.-Przeddania
a
te
frachóte
I
barowe.
—
Ul.
Magazyn
obuwia
Jan
Muszyński.
ÓŻKA i meble metalowe, meble
mieścic 6.
(201)
(153) IW Złota 15, tel. 652-38 poleca trwale
lekarskie, wózki dziecięce, piece Chłodna 26 róg Żelaznej.
niklowane niegasnące systemu ame ukiernia „Kijowska" T. Doniecki — i tanie obuwie damskie, męskie i dzie
ćirma
(148)
rykańskiego sprzedaje detalicznie po
Krucza 31 — poleca polskie lody i
cenach hurtowych fabryka J. Neu
pierożki
filipowskie.
(116)
Mleczarnia
„Japonka"
wydaje
smaezfeld. Brukowa 4. tel. 10-14-66.
(75)
okój komfortowy absolutnie niekręCUKIERNIA B-cl Grochala poleca 1" ue domowe obiady po 80 gr z 2
(106)
pującym wejściem, wszelkie wygo HDIIUUIF damskie, męskie naj- v zrtakomite wyroby cukiernicze. — dań. Hoża 29.
dy. Wilcza 42 ni, 3: tel. 7.03-20, (128) UDUWIl. nowsze fasony. Wyko Lody Polskie, Złota 50-A.
(134) Mowoczesna
stołowała „Gdynia"
nanie solidne po cenach przystępnych
W Wspólna 53 wydaie smaczne, zdro
poleca artystyczna pracownia obuwia pukiernia K. Wiśniewski poleca w we i tanie obiady i kolacja
(209)
W. Wójciak, Żurawia 5._______ (171) w kilku odmianach polskie .lody i wy
roby cukiernicze. Kawiarnia, ul. Wi
(172)
DkYTY
najnowsze 1,25. Za leńska 15 róg Inżynierskiej.
Uf ABMA lasowane. Cement Gips. li. I I I miana za 6 nowa. Pafefoerownia
sztuczna,
garderoby,
kili dnak nie drogie. AL Jerozolimskie 36
WHrllU Szamoty. Płyty piekar ny najtaniej. Placówka chrześcijań
mów
i
dywanów.
Ceny
niskie!
m. 2.
(197)
skie. Ramsay. Tynki szlachetne. Gry ska. Marszałkowska 79.
(94)
Wielka
4
m.
4.
(196)
sik. Papa. Smoła. Izolacje przeciwwil
llowoczesna Kuchnia Jaroszów* ul
gociowe: Meilitol. Gumater. Gumakit, JADIO • ODBIORNIKI. Philips. Koa
” Długa 17—poleca smaczne obia
li
mos.
Telefunken,
Echo
i
inne
bez
Pjasek, Glina. Glazura ogniotrwała,
dy jarskie, wszelki wybór witamin.
zaliczki
od
10
zł
miesięcznie.
Chłodna
zimnoodporna, różnokolorowa, dowol
doborowa orkiestra. Wyroby cukier Obiad z 3 dań zł 1.—.
(109)
nych wymiarów, szklista lub matowa 42 — 13. Pańska 40 — 22. — Dzwonić: nicze, napoje chłodzące. „Błękitna".
na okładziny zewnątrz — wewnetrz 5 79-17____________________ (50) Złota róg Zielnej.
Ondulacja
wieczna
5
zł
gwarantowa

(164)
—dostarczają inżynierowie JAN-STA- Rowery Kamińskiego. Zawadzkiego
li na oraz specjalność farbowania
NIŚŁAW PĘDZ1CH. Warszawa. Jero
lektryczne pogotowie, teł. 341-38. włosów najlepszymi farbami zagra
Ormonde o częściach angielskich.
zolimska 113, tel. 605-97.
—(86) Ceny niskie. Dogodne spłaty. Na tąSosnowa 2. Siła - światła Radia nicznymi. Ceny konkurencyjne. Nowy
danie cenniki bezpłatnie. Radio SO- i anteny. Dzwonki. Szybka Tania Świat 52 w podwórzu.
NOR Marszałkowska 116 róg Złotej Solidnie. _________ _________ (183)
(weiścle od Złote!)(88) fryzjerzy Madaliftskiego 45 wykonu- OBIADY!!! Chcasz zjeść smaczny
ty. — Tylko meble z firmy BOLE
U obiad, przyjdź Piusa XI nr 37 pa(107)
SŁAW WASZEWSKI,
MARSZAŁ
owery, maszyny do szycia, gramo r ją nowoczesnymi aparatami trwa szteciarnia „Ró]‘*.
łą
ondulację
i
farbowanie
włosów.
KOWSKA 53A — są solidne i tanie.
fony najtaniej, Wysocki. Chłod
Obiady
stolowni
„Zdrowie*
Skorup(147)
Poleca gotowe,: sypialnie, jadalnie,
na 10. Tel, 2-77-40.___________ (206)
U ki 12 wyróżniające się zdrowot
gabinety i pokoje kombinowane 1
nością, smakiem i taniością.
(208)
por
set
o
we
pasy
najmodniejsze
fasosztuki pojedyńcze. Wykonywuje za Tapczany higieniczne tapicerskie. Ra
ty — gotówka. Wytwórnia — ul. U ny. specjalność tęższe figury, pra Obiady i kolacje smaczne na świemówienia i wymienia stare na nowe.
nie. Wspólna 14 m 9.
(101)
PAMIĘTAJ! MARSZAŁKOWSKA 53a. Chmielna 43, podwórze na prawo.
U żym maśle wydaje kawiarnia „Za
____________________ ._______ (190)
afty - monogramy — Maria Ogro- chęta" Hoża 52.
(108)
Al Uupno ■ Sprzedaż atarej garde
dowska, ul. Żurawia 16 m. 16. —
fl-' fi roby meskiej I damskiej, za Tapczany tapicerskie, kozetki goto
Uwaga: w podwórzu na lewo parter.ribiady domowe dla inteligencji, wy.
we — na zamówienia. Raty — gomiana na wykwintne materiały biel
U bitnie smaczne i zdrowa Prosimy
skie. Kupujemy kwity lombardowe I tówka. Wytwórnia, Wielka 17. (195) Wykonywa artystycznie po cenach się przekonać. Krucza 20.
(125)
przystępnych.
(123)
futra. Jerozolimska 27, podwórze —
biory męskie uczniowskie ręcznej
sklep 73. Tel 7.2.3-75
(62)
ubilerska pracownia przyjmuje za- Obiady, kolacje na świeżym maśle
roboty ceny niskie. B. CeJiński,
, mówienia, przeróbki, reperacje. U wydaje .J’aszteciarnia", Krucza 28.
Al MEDI f chcesr
solidne, Wspólna 38. Tel. 852-42._______(205)
(117)
Wykonanie artystyczne. Franciszekod 1-go.
M/ IfILDLI. zamów je przed wy
YTWÓRNIA tapicersko • stolarska Lipka, Nowogrodzka 24, w podwórzu,
jazdem na letnisko w chrześcijańskiej
Obiady
i
kolacje
smaczna
systemu
Z- GILEWSKI, ul. Senatorska 26 parter.
(188) U domowego na maśle poleca kawiar
wytwórni. Polecamy gwarantowane
gotowe sypialnie, stołowe, gabinety, Poleca meble stolarsko • tapicerskie
nia „Milutka". Wielka 4.
(169)
awiarnia
Ząbkowska
52
wydaje
sztuki pojedyńcze po niskich cenach, własnego wyrobu gotowe i na zamósmaczne
obiady
—
80
gr.
Wędliny
Wlenia
Tel.
2.63-06.
(65)
Obiady
z
2-ch
dań
55
gr.
kolacje
z
Grzybowska 38. telefon 6.82-01. (159)
codziennie świeże.
(198)U herbatą 40 gr ..Kri-kri" Zielna 4.
AMIANA
(kupno)
zużytej
gardero

Al T apczany nowoczesne, fotele
(180)
by na materiały bielskie »Alwa“ ł/awiarnią „Gościnna" poleca domoM/, I — łóżka, kanapy siatkowe.
H
we
obiady
od
zł
0,80,
śniadania
1
obiady i kolacje śniadania systemem
Otomany. Kredyt. Wytwórnia chrześ Nowy Świat 62. sklep w podwórzu: kolacje. Leszno 59.
(174) U domowym smacznej tanie od 70
cijańska. Chłodna 19.
(158) telefon 3,26-97.________________ (56)
gr. Kawiarnia „Marysieńka". Sosno
awiarnia „Kujawy" pod nowym za- wa 16.
meblowe Jan Wrzecian —
(163)
A 1 T anczany nowoczesne, fotele. Zakłady
Hoża
16.
Przeróbki
stolarskie,
tarządem
wydaje
obiady
na
świe

H.7 I łóżka, kozetki, materace. Kre
żym
maśle,
kolacje
i
śniadania.
Ceny
Obiady z 3-ch dań zł 0,90 — zdrowe
dyt Wspólna 23. Tel. 9.23-91. (143)
niskie. Złota 36.
(133) U i estetyczne pod zarządem dypl.
kuchmistrza wydaje kawiarnia —
a
TAPCZANY. otomany, fote
awiarnia Mądalińskiego 7 poleca „Chmielanka" ul. Chmielna 104.
• W. I fe. łóżka. kozetka 10 mieś
smaczne
obiady,
śniadania,
kola

(155)
Chmielna 44.
(76>
cje. wędliny ceny przystępne.
(146)
lłfEGIERSKA firma zamienia zu
Haszteciarnia!!
Obiady,
kołacie
do. W żytą męską garderobe oa ma
FUTRA P01eca Piesiewicz: kararawiec męski Wacław Kwiatkow
rUlriH
kulowe, łapki, foki oraz
terlalv bielskie. Tel. 509-29.
(84' ski, Warszawa, Krucza 48 m. 23 Ł mowę na świeżym maśle smaczne
i tanie od godz. 12—6. Piusa XI 29.
przeróbki najtaniej. Przyjmuje letnie
poleca najświeższe modele.
(127)Tel. 826-89.
(177)
rtykuły mody męskiei — wykwint
przechowanie. — Żórawia 20. Tel.
ne koszule, krawaty, trykotaże.
897-55.
(145)
rawiec męski przyjmuje zamówie n aszteciarnia „Danusia" poleca smaK. Dutkiewicz, Świętokrzyska 30.
nia z własnych i powierzonych 1 cznc i zdrowe obiady. Sienna 4.
fabryka cukrów „Felian“ Wspólna __ _________________________ (185)
materiałów. A. Posiada. Kredytowa
(130)
i nr 54. Poleca cukry i wyborowe
(140)
Jeżeli krawiec — to Rzewuski. 18—11. Tel. 6.20-43.
mieszanki herbat z własnej paczkowrmaczne i zdrowe obiądy gospodar. Hoża 27; telef. 8.21-30. Artyczni.
(168)
rawiec męski wykonuje według naj v skie pod kierownictwem właści
ne wykonanie.______________ (126)
nowszych modeli. Wykonanie so cielki. J. Strupiński. ul. Ciepła 30.
MFRI niA/F “kłady Jan Wrze7 A MIAN A zużytej garderolidne. ceny przystępne. M. Śmietanka,
(110)
IrlCDLUWL cian polecają włas Aa
, H, Z. by na pierwszorzędne Mokotowska 4Ó. Tel. 931-94.
(176)
ne -wyroby, komplety, pojedyńcze,
Óniadania,
obiady,
kolacje
i
dania
przeróbki stolarskie, tapicerskie. Ho materiały bielskie. „Zamiana**, Mar
rawiec męski J. Zalewski ul. Wil <3 a la carte wydaje kawiarnia „Praża 16.
(203) szałkowska 108, front I piętra Tel
cza 15—1, tel.. 930-15. Krój nowo żanka" od godz. 9-tei do 23-ciej. ul.
6.42-45._______________________ (66)
(150)
czesny, wykonanie solidne, ceny nisFloriańska 8.
MC Dl C otomany, tapczany., kre(175) Ćtiiądanlą, obiady i kolacje jak rów.
nluDLu densy szafy najtaniej w Biuro przepisywania na maszynach kie.
podań, próśb, kosztorysów oraz
wytwórni chrześcijańskiej. Chłodna
rawiec. Długoletni pracownik pier ** nież zimne zakąski poleca firma
17, drugie podwórze,
(160) wszelkich rękopisów we wszystkich
wszorzędnych firm warszawskich Stefan Bruzda i Stanisław Zieliński.
językach. Korespondencja. Powiela
(151)
MFRI F
i nowoczesne nie. Tłumaczenia. TeL 221-72. War otworzył własną pracownię. Chmiel Towarowa 8. Kawiarnia.
IflCDLC
solidne z własnej wy szawa, Marszałkowska 116, róg Złotej na 26 m. 17b — Antoni Aleksandro
U/yśmienite
śniadania,
obiądy
(0,80)
twórni, gwarantowane, oraz posiada I piętro m. 14.
(193) wicz. Wykonanie solidne, ceny bar
i kolacje poleca kawiarnia „Strze
dzo przystępne.
(181)
my hą składzie, gotowe pokoje: sy
cha"
do godz. 23-ciej Leszno 63.
ramy żelazne, ogrodzenia, konser
pialnie, stołowe, gabinety i wszelkie
(173)
sztukj pojedyńcze. Tapczany, fotele.
wacja domów, zamki, klucze i re UROJĘ — MODELE sukien, okryć
peracje. Spawanie metali wykonuje" damskich niedoścignione w. do 7drowe j smaczpe obiady i kolacje
Przyjmuje wszelkie zamówienia, oraz
zamieniamy stare na nowe meble za M. Hajduk, zakład ślusarski, Wspól kładności tylko znanej siedemdziesię Ł wydalę kawiarnia Stefana Chrobo
niska dopłata. A. WASZEWSKI. MAR na 47a.______________________ (187) cioletniej wytwórni, przeniesionej z ty. ul. Chmielna 106.
(154)
Niecałej 12 na Krakowskie 33. (105)
SZAŁKOWSKA 142.
(166)
Bar „Kujawiak" prosi sprawdzić ja
utra lisy, najmodniejsze przeróbki,
upno złota, srebra, korony, zęby
kie wydaje obiady z 3-ch dań za
Webie gotow’e j na zamówienia, sofasonowanje według najnowszych
złote, wszelkiej biżuterii, kwity
™ lidne po cenach b. przystępnych. jeden złoty. Mokotowska 73. Tel.
modeli. Kizyk, Świętokrzyska 6—2.
lombardowe.
Jubiler
Złota
15.
(149)
(204)
Czesław Kwiatkowski. Wspólna 54— 9.65-26. Gabinety.
(191)
26 parter.
(178)
oncesjonowany Zakład Elektryczny, plisowanie, dekatyzowąnia, mereżki.
ar Okocimski pod zarządem długo
W. Michalski, Żurawia 20. Telefon j I okrętki. obciąganie guzików —
Magazyn obuwia. Roman Ciborski. —
letniego fachowca. Codziennie kon
H Krucza 26, telef. 8.81-27. Obuwie
cert, gabinety, otwarty do 2-ej. Wiel 8.46-23. Wykonywa roboty w zakres „Helena**. Wspólna 14 m. 37. Telefon
famskie, męskie i dziecinne.
(124) ka 5. Tel. 649-86.
(170) elektrotechniki.
(122) 965-69,
(100)
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obuwia — obstalunki |
reperacje A. Pelasa. Poznańsk*
P10%racownia
rabatu dla czytelników ”^54)

Qracownia artystycznego obu*A*
I męskiego i damskiego Cz. Strzą*
ski. Warszawa, ul. Hoża nr.18.
lunki i reperacja Ceny niskie.
konanie solidne.
ralnia, chemiczna i bielizny. r*’ r,
wanie garniturów i palt M.
Pnikiewicz.
Hoża 62.
OWER 69 zł japoński Raty 100 ii®*
R tych. Kamiński. Karolkowa "^jj)

STOLARZ
nywa urządzenia

szkolne, sklep®’-e
meble. Robota solidna. Ceny nIS,0;)
Chłodna 15 — 36.
pecjalna pracownia instrutrieiv ..
rzniętych, smyczkowych Ed£
na. Warszawa, ul. Żurawia Nr. 30/ic]]
Artystyczna korekta starych
skrzypiec.
w-*
Tapicer dekorator przyjmuje wszc^
roboty tapicerskie. Solidnie.
nio!. Żurawia 28, telef. 9.57-67.
li/1 |n-Tao okultystka. Określaj
W/ I karmy (przeszłość, teraż®'
szość. przyszłość). Porady
Jasnowidzenie w lus-trze magic*®Żulińskicgo 8 m- 8 (dawniejsza
wia). Przyjęcia 10 — 2 i 4 — °

S

IECZNA ONDULACJA od zł «
Józefa Z*

lecą salon damski
W
rzyńskiego. Hoża 40.

YKWINTNE obuwie damskie
•.a artystyczna pracownia ob®';
W
Ryszarda Migda. Krucza 48 m.
ykwintne obuwie damskie i ®l®j
W
skie poleca mana z
teF-ma B. Ochniewski, Żurawia 28; ij

lefon 8.29-50.
_________ £‘1Wytwórnia Rękawiczek skórko*’-'^
Jan Dybiasz — Krój paryskiWarszawa. Żurawia 34 m. 10.
j>)
oficyna. I piętro.
ykwintne obuwie na zamówię®.
Wykonanie według modeli Pa,|4i)
kich. Jan Kilian. Krucza 6.
vąi r* kluczy dorabianie. Różne k'1,
lALt cze od 50 groszy. Marsza4)
kowska 123.
akład szewski wykonywa zamó^®e
nia i reparacje. Ceny b. przysteP71)
J. Woźniak, Żurawia 20—35.
akład ślusarski przyjmuje wszel^®

W

Z

Z roboty w zakres ślusarstwa

dzące. Konserwcja domów.
ska 18.________ _____________
dun Kuźnia wykonywa w526^®!,^
boty na miejscu i wyjazd,
nie i tanio! Hoża 34: te1efon^9^^x7dun przyjmuje .wszelkie rob®*^
ł zduńskie. — Tel. 10-38-47. Kr.<ę)
ska 24.

Z

EGZEMĘ
&
sty, zmarszczki, P* f
plamy, oparzenia.
stkość,
czerw®®"’
swędzenie skóry.
wa bezwzględnie d‘'
lający wszechstronnie „Krem
neracyjny". Laboratorium: Mf*.1; »,
Grabowski, Warszawa. aL 3 M*lj
tel. 2-16-72. Tuba zł 1,50. 3,— Z&L.
Apteki, Drogerie. Gdzie nie ma. 0
syłamy po nadesłaniu zł 3.— *ra?^4)
lub za pobraniem zł 3,50.
3—^

CIERPIĄCYM
na długotrwałe uporczywe
żołądka, kiszek, wątroby.
kamienie, serca, nerwowe, bej- \
pość, bóle głowy, krzyża. keL^i|St
różne inne dolegliwości natycht®1 j.
bez lekarstw pomaga Bóle morne"
nie ustają. RUDZIŃSKI. N. Śwl»‘Jj.
mieszkania 2. Godziny: 10—2, 4

ŁYZKI' ŁYŻECZKI, WIDELCE. NOŻE

KOMSlirr .kautowikla t wo|tkowa (tytka. «6t I wldalac), OKUCIA da drrwl I aklan. Klucze
fca
rw
T L. 8 Fe S 1% I
oral w.ialkla odlewy ł alumlalun. WTtAllA ehnertijań.ka
WARSZAWA. FALgCKA 13,

FUTRA-LISY SREBRNE

I. SZMIDT

W-wa, Krak. Przedm,
(wprost kość. św.

Tel. 2-75-15 (I pie»?!

„HOWA RZECZPOSPOLITA*

Za moją krzywdę
Wiejskie dziwy przed sądem
b°dai żeś tymi widlamy totą
z °bory wyrzucał!
d0 n‘°sła trzęsące się stare ręce
*’»ł i r/* ^’a,r na podwórku rozwicsóu,
chustkę 1 kosmyki sinych włoC»v", ob°ry doleciał krótki, szyderv śmiech.

Ą
10 c> mi matko życycic!
j s,"ra* 5,oi tak samo roztrzęsiona
de*,3 16 złości — usta zacięte —
sv mocne.

sp°S|1'Ja to na tę starą ko’’sieci k,ór3 wzyszła ze skargą na
łó na owe dzieci.
_
ctliM1e°ie
Pogodziła? — pyta ży-

sadu;

1

~~ dor,r35am
~

się clnskigo
wielmożnego

A wy?

*’•11
bv <a matka już i daroSch*d- rov nie 0<1 łeg:0'
Bej 's’ę chłop do ręki matczy-

ona P*9ść podniosła w górę.
Niedocckanic twoje!
y by’o tak.
z*tn° h,*a mat'ta żonina. Mieszkała ra
Widii h° n3 c,cnicncic była.
izbję y POwlutcńkie miała w swojej
*tare’ 3 ^cmu> zięciowi właśnie się
z'8mały — nic miał czym nas?edi Pr’crzucać. Do matki prosić poNic dała.
,1,c twoje!
p^mcie aby.
Wit|e <3a*a’ ®am wziął nie pytając
Wyt a Dawóz
musiał przerzucić.
raatlta ! blęła. A potem rapn,Wc«°^,a łechta nie chorowawszy

C6j,Stl,uoooy do rakarza poniósł
— nle ,ek3rz — nlc nie
— trochę pszenicy w żo-

z»b

Ps>. ^kąd się wzięła — przecież ja
__ n,C:l koni nie pasę.

SsZURAKOWSKI
TYCZNE. skórne, płciowe. Przyjmuie lekarka Dr. A
Nied? \ CHMIELNA 25. 8 r. - 8 w
l e*- GABINET ELEKTRO
k^OLECZNICZY. Diaterma fale. d'ARSONVAL I In.

(non)

Ano nic. Na trzeci dzień drugi koń
pada — a nazajutrz <Jwa od rązu.
Furmanem był — z tych 8 mórg
ziemi nie mógł wyżyć z rodziną. Te
konie, to jego zarobek. Tyle pienię
dzy do ziemi wpakować za darmo —
i za co?
Matka konie struła, bo obiecała. A
tak się stąło. jak obiecała.
Tymi samymi widłami wyrzucał
konie ze stajni.
— Bodaj ci jeden kłak sierści w
oborze nie został!
Dziwna moc tych przekleństw, te
się tak rychło w życiu spełniły.
Chłop się rozżalił — baba rozlazgotala — pięściami walila we drzwi
matczynej komory i darła się na całą wieś.
Chłop się po łbie podrapał — bo
kiem drzwi podważył — zajęczały —
zaskrzypiały 1 pękły — wpadły do
wewnątrz,
przywalając
ciężarem
starą.
— Ludzie! dzieci me chcą zamordować!
— li! wcale nie! tylko chciał mat
ce żoninej dokumentnie powiedzieć i
spytać się, za co mu taką krzywdę
uczyniła? Za te głupie widły od
gnoju? Widzieli ludzie drzwi wywa
lone i chłopa z piorunami w oczach,
a babę lamentującą.
— Wiec się nie pogodzicie?
— Nie!
Westchnął chłop, baba chlipać za
częła. A sad wysoki wyznaczył karę!
dwa tygodnie aresztu.
Siedzieć — to się i odsiedzi — ale
koni teraz nie kupi dwie pary — musi
się do Żyda nająć na furmana.
— A niechta! Zły ogień zatllł się
w oczach starej.
I wszystko przez te głupie widły,
co by na jarmarku kupił za 2 zł, albo
od sąsiada pożyczył.

_

L £ C

w

—

CA

32 ELEKTORALNA 32
przy Chłodnei

WENERYCZNE PŁCIOWE i SKÓRNE
Krótkie tale od żodz. o r do 9 wiecz
<O4S1
Przychodnia Specjalna dla chorych na

'schodnia specjalna dla chorych o»

J-UCA

SERCE

%łt<i(£lORSKA 28/30. Rentgen. Odma
Oa- Elektrokardiograf. Porada
* Prześwietleniem. Wezwania
IOOI

°by WENERYCZNE, Skórne Mo
C^*°Płciowe. Swiatłolecznictwo
'ennię od 9 r. - 9 w. w niedziele
rod-, ł-el o- nel

przycb. dla chorych oa

il. Marsz. Focha 3. teL 3.00-22. Rent
gen. Odma sztuczni Porada wraz z
irześwletleniem. Czynna od 12—8 w

Wezwania na miasto

(007)

Posady i prace
(Zaofiaro wane)

Z OŁADKA Kupno 1 sprzedaż
tmlany materii
. Nieda. 10—1
na mi a,to COOf

ZAKŁAD Dia

(0014)

6433

I

HERMAN

AKUSZERIA

Ch°roby kobiece

Różne

Zapratra przyszłego sportowca...

ffcfmoiresfKo

Starszy asystent Boncz stacji sej
smograficznej w Jakie na Krymie, ata
cii największej w państwie ZSSR-,
a bodaj i w Europie, od kliku dni w za
interesowaniem patrzył na czułe apa
raty, notujące katastrofalne wstrząsy
w różnych częściach naszego globu.
W wyobraźni widział zrujnowane
miasta, zatopione okręty, miliony tru
pów. Jedynie w ZSRR panował błogi
spokój pod panowaniem wielkiego Sta
lina.
Niemniej
jednak
starszy
asystent wysyłał meldunki telegraficz
ne o swych spostrzeżeniach do centra
li w Moskwie, skąd otrzymywał lapi
darne odpowiedzi:
— Zagranica nie potwierdza.
Starszy asystent Boncz wiedział, że
za granicami ZSRR sroży się trockistowsko • bucharinowska
opozycja
wraz z agentami Gestapo i żadną mia
rą nie przyzna się do kataklizmów w
świecie burżuazylnym.
Któregoś duła sejsmografy wykryły
straszliwe trzęsienie ziemi na Kauka
zie. Przerażony starszy systent wy
biegł z kamer rejestracyjnych i chciał
iść do telegraficznego urzędu. Na
pierwszym piętrze budynku stacji, pu
stym, cichym, zajętym jedynie pod
archiwa, rozlegały się trzaski, stuki
i soczyste klątwy. Czyżby epicentrum
dotarło już na Krym? Ale kto śmiał
wejść na pierwsze piętro?
Starszy asystent wbiegł po scho
dach 1 zobaczył na korytarzu tęgiego
brodacza, który rąbał kłodę drzewa.
— Co wy tu robicie towarzyszu?—
spytał zdumiony starszy asystent.
Brodacz wyjaśnił, że jest miesz
kańcem tego budynku od kilku dni.
Nazywa się Pierechwat-Zalichwatskii. Przyjechał tu na wypoczynek
letni z rodziną, oraz kolegami Wol
skim, Zadunajskim, Morosilkinem,
i Pieriepiełkinem. Wszyscy są zasłu
żonymi robotnikami i należy im się
wygodne letnisko.
— Ależ tu są aparaty towarzyszu!

lullan Radecki długoletni pracownik
v firmy Lucjan Leszczyński nagro
dzony dyplomem i medalem na wy
stawie międzynarodowej w Brukseli
wykonywa wykwintne Obuwie. Wsjiól
na 42.
(213)
KDAU/irr
przyjmuje zanllHWlLu
mówienia z włas
nych i powierzonych materiałów.
Wykonanie solidne. Ceny przystępne.
Grzesik, Elektoralna 49. Tel. 2-59-03.
(211)
i/apelusze męskie odświeżam, przefan sonowuję i farbuję. Tanio! Solid
nie. J. Kruszczelnicki, Krucza 48. (219)

Mr Dl C
Solidnej roboty. Na Dralnia chemiczna bielizny. Wąli111LDLL.-rżty i zi gotówkę. I ców 25. Filie: Podwale 1, OdolańPoleca wytwórnia chrześcijańska, — ska 9. Tel. 244-11.
(216)
Grzybowska 32.
(212)
pracownia artystycznego obuwia poęprzedam plac 2200 łok. w Groeho- I jęta najnowsze fasony damskie i
(215)
v wie przy ul. Żyniierśkitgo i Poli męskie. Wspólna 14.
gonowej. Wiad.: ul. Kawęćżyńska 26 Tapiccrski zakład St. Sybilski pólem. 22.
(217) • ca gwarantowane tapczany tapicerskie i higieniczne, fotele klubowe,
kożfttki, wszelkie dekoracje. Moko
towska 62. Tel. 7-24-94.
(214)

nez dopłaty zamieniamy zużytą garD deróbę na najmodniejsze materia
ły bielskie. Telefonować 11-52-S6. Eu
(218)
(009) geniusz Muller.

s^«wa10m.2god?iŁ-r2'2

dzic; zabrał stary korzuch 1 do gminy
się zgłosił!
— Ja tu wedle tego siedzenia.
Zadzwoniły klucze. Chłop machorę
skręcił i myśli.
— Może I nie matka — ale ta
pszenica?
Kłąb dymu puścił w małe okratowane okienko.

Trzęsienia ziemi

OGŁOSZENIA DROBNE

porado wraz i

kobiece

— Bił me 1 godoł, co konie stru
łam — widzioł?
— Jo pszenicy koniom nie dawał!
— A jo dawała?
— Ale groziliście!
— Bom chcioła — a Bóg cle J tak
pokarał! To za ten lament mój za
moją krzywdę.
A gdzie on swoje] dochodzić bę-

zaczął perswadować starszy asysent.
— A cóż ia obywatelu robię apara
tom? Ja tylko rozbiłam kłodę. —
Starszy asysent zadał jeszcze kil
ka pytań i ustalił co następuje:
1. Zapadnięcie się Tyflisu — Zalicbwatski] rąbał drzew’o.
2. Wybuch wulkanu pod Londy
nem — rodzina Morosiłkinów biła się
z rodziną Pieriepietkinów.
3. Silne wstrząsy w Szwecji — Zadunajskije przesuwali szafę.
4. Kolebanie się ziemi w Polsce —
dzieci urządziły wyścigi na koryta
rzu.
Wobec tego starszy asysent wy
słał do wJadz telegram:
— Zwaśnieni robotnicy urządzają
trzęsienie ziemi. Stop. Co robić?
Odpowiedź:
— Zasłużonych robotników zosta
wić w spokoju. —
Starszy asysent chwiejnym krokiem
wrócił do kamer rejestracyjnych i tę
po patrzył na szalejące sejsmografy.
Zasłużeni gdy się już zagospodaro
wali, postanowili zapoznać się ze sta
cją. Zwrócili się do Boncza o wynie
sienie na powietrze aparatów.
— My, obywatelu asystencie, obej
rżymy sobie przy Słońcu te wasze
maszynki, bo na powietrzu zawsze
lepiej widać. —
Boncz ani nie chciał słuchać.
— Jakto? — spytał Zadunajskij. —
Psujecle platformę ideową 1 śmiem
powiedzieć, jesteście trockistą i we
wnętrznym wrogiem państwa. Dacie
maszynki?

- — Zmiłujcie s<ę towarzysze! — za
czął krzyczeć Boncz. — Tak nie mo
żna! To delikatne aparaty, zagranicz
nego pochodzenia. Niszczycie naukę!
— Kto niszczy naukę?
— Wy— Słyszeliście towarzysze? Ubli
ża nam! Nie pozwala zgłębić wiedzy!
W mordę go!
Zasłużeni rzucili się na Boncza,
zbili go, a potem już bez przeszkód
weszli do kamer z aparatami. Sejs
mografy zdążyły jeszcze zanotować
zburzenie całego ZSRR i zamilkły.
Wyniesiono je wobec tego na krym
skie słońce.
Asystentka Nikołajewa wysłała te
legram na ręce samego profesora Ko
marowa, prezesa akademii nauk w
Moskwie.
— Starszy aystent Boncz pobity,
aparaty popsute. Stop. Co robić?
Profesor Komarow pognał z depe
szą do Narkomwudiełu na skargę. Nar
komwudieł zbadał sprawę i odteiegrafował:
— Starszego asystenta Boncza umieścić w szpitalu, stację zamknąć.
Wobec czego największą stację sejsmagraficzną w ZSRR zamknięto, aby mogli spokojnie w niej lato spę
dzać zasłużeni robotnicy.

Czytelnikom wyjaśniamy, że to nie
jest humoreska Zoszczenki. To praw
dziwa wiadomość wydrukowana w
moskiewskiej „Prawdzie" w dniu 8
czerwca 1938 roku.
A. C.
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L najwyższy, szczególnie przystoso
wane do leczenia wszelkich chorób
metodą Bolz‘a, Kneippa. Skład Apte
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czny mag. farm. Włodarskiego, Tam
ka 31, na wprost Cichej.
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Mikrowojna
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Hiesamouite pomysły
Mój przyjaciel i kolega redak nowy sposób opodatkowania mie
cyjny p. j. j. codziennie wylewa szkańców stolicy? A może tak, jak
na lamach „Nowej Rzeczpospoli ' Boy napisał „Słówka", wiele tłu
tej'' strumienie lez na temat War maczył i krytykował? Ale jeżeli
szawy. Czasami jestem głęboko tak, to jest jakiś Boy ustokrotniowzruszony czytając jego gustowne ńy, jakiś Wieloboy. Tylko dlacze
felietoniki ma tematy stołeczne go Zarząd Miasta pisze go przez
zaiste bardziej się nadające doleź j na końcu, a nie przez y?
niż do uśmiechów. Przepraszam,
Hej! Straszliwe mi po głowie
że wkroczę, na chwilę na jego te. chodzą myśli, kiedy sobie takiego
ren, ale stało się coś, co mnie po Wieloboja zobaczę na rogu ulicy!
ruszyło do głębi, zapiekło we
A może to lekarz jakiś wspa
wnętrznie i włożyło pióro do ręki. niały, pediatra, albo zgoła gineko
Oto w jednej z nowych dziel log, co ludzkość od cierpień wyba
nic Warszawy istnieje ulica Wie wiał za pomocą świadomego ma
loboju. Tak, proszę państwa, cierzyństwa?
A może po prostu „wielobój" —
dosłownie, Wieloboja. Na tablicz
rodzaj
konkurencji lekkoatletycz
ce magistrackiej „stoi jak byk nanej?
Tylko,
w takim razie, dlacze
pisane" ulica Wieloboja.
go „wieloboja", a nie „wielo
Któż to jest pan Wielobój, któ boju"? Przecież na tabliczkach
rego zacni „ojcowie" miasta po urzędowych obowiązuje nie tylko
stanowili uczcić stuwołem w posta nowa pisownia, ale i stara grama
ci własnej ulicy w Warszawie? tyka.
Czymże się wsławił ten mąż zna
Jeżeli istotnie chodziło panom
komity? Czyżby wynalazł jakiś z Zarządu Miasta o propagandę
sportu za pomocą ulicy poświęco
nej sportowi, to przecież trzeba
się było poradzić jakiegoś uczniaka z pierwszej klasy gimnazjalnej.
Taki wic na pewno jak brzmią
formy gramatyczne od zajęć spor
towych. ■ •
Rozumiem, że starsi panowie
mogli zapomnieć. Dawno się tego
uczyli... No. ale „Tymczasowa Ra
da Miejska" ma przecież prawo
powoływania na. doradców speców
w różnych dziedzinach. Trzeba
było zawołać sobie jakiegoś sztubaczka na posiedzenie, kiedy się
tę, wspaniałą nazwę ulicy uchwa
lało. Bo na. przyszłość mogą się
zdarzyć przykrzejsze wypadki.
Możemy się doczekać ulicy: „Skokptyczką", albo „Biegnaprzełaja".
A jednak te a na końcu owej
sławetnej uliczki radziłbym, dla
pewności przerobić na u. I gra
matycznie i wstydu nie będzie.
— To ci mówię, jeśli nie pójdziesz
■
ORKA
teraz ze mną, to sam pójdę!

1

Witold Poprzecki

• • Obca agentura działa • ®

STRESZCZENI! POCZĄIRu fOWlHCh
Miody literal St efan Mochocki napisał artykuł o szpiegach
w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym. W wyniku artykułu
zjawia się u niego „policja'*, a właściwie szpiedzy przebrani
za policję, którzy przeprowadzała rewizję w mieszkaniu,
gdzie Mochocki gości swę przyjaciółkę, aktorkę Ośmlńskę.
Z opresji ratuje M ochockiego pułkownik Kramer ze swymi
ludźmi, który pra wie siłę porywa Mochockiego, aby z nim
jechać do Katowic gdzie gnieździ się jedna z central szpie*
gowskich. Samolot którym lecę dostaje się w zasięg burzy. Po
przymusowym lęd owaniu w samolot uderzył piorun. Uratowa*
wani pasażerowie dostaię się do Miechowa, skęd Kramer
jego adiutant i Mochocki biorę auto. W drodze steroryzowali
szofera, który nie cheieł wyruszać w tak niebezpiecznę po*
dróż i — przybywaję do Krakowa.

1— Przepraszam panią za to niedelikatne pytanie.
'Ja już słyszałem o pani, ale w pierwszej chwili są
dziłam. że Stefan zdradza pannę Jadwigę Ośmińską... z panią — roześmiała się. — Ale skoro to pani
włąśnie jest Jadwigą Ośmińską, to... bardzo mi
przyjemnie jest panią poznać i stwierdzić, że mój
brat ma taki dobry gust.
Mówiła to tak szczerze, iż Jadzia, dotychczas
zmieszana, spojrzała na nią z ufnością.
— To nic może być zła kobieta — pomyślała.
PRENUMERATA MIE SIECZNA — 2 Zł
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Dyfteryt i masowe wytwarzanie podatno^*
na choroby zakaźne
Genialny dr med. Lahmann już
przed pół wiekiem traktował bakte
rie, stale towarzyszące pewnym sta
nom chorobowym, nie jako przyczy
nę, lecz jako uzupełnienie lub nieraz
po prostu wynik stanu organizmu. —
Dziś formułuje się to w słowach:
„Gdzie padlina, tam kruki — gdzie za
nieczyszczenie organizmu, tam bakte
rie".
W wykładach dla pacjentów i sym
patyków Lahmann przytoczył niesly
chanie pouczający przyczynek ze
swej praktyki,twierdząc, że każdy spo
strzegawczy lekarz ma do podania
fakty identyczne z poniższym.
Oto wezwano Lahmanna do dwojga
dzieci w wieku 4 i 6 lat, zaatakowa
nych przez dyfteryt. Po trzech dniach
to samo wystąpiło u starszej siostry,
a po 5 — w bardzo ciężkiej formie u
ojca. Matka wykazała tylko fatalny
odór z ust, kataralny stan migdałów i
utrudnione przełykanie. Dwoje naj
młodszych dzieci w wieku pół i pół
tora roku nie podległo dyfterytowi,
choć zajmowały one wspólną izbę z
pięciorgiem chorych i nadto matką tak
że dotknięta zarazkiem.
Historia jedna z wielu: ubogiemu
wyrobnikowi udało się tanio kupić du
żo krowiego mięsa podejrzanej warto
ści. .jedzono je przez szereg dni. Gdy
zepsucie awansowało, zamarynowano
mięso w occie i jedzono je dalej. Mat
ka, w zwykłej ofiarności kobiecej,
kąski rzekomo ponętne oddawała dzie
ciom i mężowi, więc się owym mię
sem najmniej zatruła, a wiec i najodporniej zachowała się względem za
razka dyfterytu. Najmłodsi spożyw
cy, jako delikatniejsi, zachorowali naj
pierw. Ojciec, mężczyzna zahartowa
ny w' pracy fizycznej, był oporny nał
dłużej i najwięcej też zatruwał się o.
wym mięsem, więc zachorował póź
no, ale ciężko. Maleństwa owego mię
sa nie dostawały, więc organizmów
sobie nie zanieczyściły i zarazkowi
nie podległy.

Omawiając to, Lahmann podkreślił,
że w 99 proc, wypadków dyfteryt ko
jarzy się z zastoinami kiszkowymi lub
z innymi zaburzeniami stolca a w od.
chodach dyfterytycznych spotyka się
płatki podobne do nalotów gardlanych.
To co się nazywa dyfterytem jest
— zdniem Lahmanna — drugim sta
dium choroby a w kuracjach omija
się pierwsze stadium. W czasach kie
dy jeszcze nie weszło w zastosowa
nie serum przeciwdyfterytyczne, Lahmannowi udawały się wszystkie ku
racje dyfterytu, o ile nie został we
zwany za późno. Operował on lewa
tywami i odciąganiem przekrwienia
wewnętrznych organów oraz wydoby
waniem z ciała zanieczyszczeń, co osiągał przez stosowanie wody głów
nie w postaci okładów.
W czasie wojny światowej graso
wały dyfterytyczne zakażenia ran we
wszystkich głównych armiach (Schrei
ber). Nic dziwnego: wspólne błędy
żywienia dają wspólne typy pokutowania.
Przed dziesiątkami lat dr Mayr z
Wiednia i Karłowych Varów zwrócił
uwagę na to, że rozkład zastoin kało
wych daje te same trutki chemiczne,
cc gnljące mięsa. Nasz prof. L. Owczarewicz publikuje, że zatrucia mię
sne bywają przez lekarzy nieraz
przyjmowane za grypę.
Jakże smutną jest wobec takich
stwierdzeń „akcja humanitarna", któ
ra w dożywianiu dziatwy szkolnej sto
suje zestawienia pokarmowe, ubożące
zawartość mineralną organizmu, zao
strzające próchnicę zębów, a więc w
następstwie prowadzące do zaparcia.
Nie lepszym jest także świadczenie
„miłosierdzia" dziatwie ubogiej, cho
rym itp. przez zaopatrywanie ich w
mięsp „sterylizowane", czyli tak wa
dliwe, że bez wyprażenia w autokla
wie wywoływałoby jaskrawe zachorzenia. Po silnym wyprażeniu daje
takie mięso tylko zatrucia nieuchwyt

ne, a kto tam odgadnie, ile wyp4<^ g
np. dyfterytu wypływa pośredni®
„dożywiania w imię miłości bliź°ie

i rozkwitu Polski"!
A woźmy taki fakt. Każdy w'e’
cftiak0,
bułki powojenne są gorsze w 'c
woiną:..LtCXw!>
niż były przed
małą jest garść tych, którym Wl”" |
mo, że ta różnica w smaku
smaku P0®*1
ze zmiany jakości drożdży Pjchars\*y
Przed wojną nie wyrabiano droi
bez materiałów słodowych, przeZ
drożdże były bogate w witamin**
Dziś wyrabia się je z melasy (odPe,

dek cukrownictwa) i nawozów
ralnych (siarczanu amonu I suPcr
sfatu). Takie drożdże wg Lecod
francuskiego farmakologa i bad®c
drożdży, nie zawierają witamin*'
nutrition", więc nie przeciwdzi® 3

zamulaniu kiszek białą mąką.
i oto mamy parę przyczynków 1
czby wielkiej tych, które nasze
nizmy przygotowują na pasfwe
wojny, a nieuchwytna ochrona i pr.a
tckcja. z jaką od czasu rozszef1®

okupacji niemieckiej w Polsce
kaii się i spotykają szkodnicy aPr°*,c
zacjl, wywołuje przeświadczeni®’ ,
„agentury obce" mogą u nas °a .
nie robić manewrów mikrowojennV
jak w Paryżu i w Londynie, gdyż
le jaki posiew mikrobów podział®
nasze błędnie żywione organizmy* J
zapałka na stóg dobrze wysusz00®
siana. „Normalnie" osłabiona odd£>^
ność na choroby maleje dod®^0*
pod wpływem wstrząsu czy to w'°>e
nego czy mikrowojennego.

HUMOR
TEN NIE ŻARTUJE.

• On: — Złożyłem twemu ojcu
sięgę, że nie potrafię żyć bez ci«“'
— Ona: — A on?
On: — Obiecał, że pokryje k0®?

mego pogrzebu.

— Wpadłam do Stefana na chwilę — imówiła dalej ! Znany milioner. Nie wiedziałam tylko, że Stefan
iorv jest
iest albo I zna...
zna
panna Mochocka — bo myślałam, że chory
co... Nie daje znaku życia ani mnie, ani matce. Tro
— Mówią sobie po imieniu...
Brwi panny Mochockiej podniosły się jeszcze W?
chę mu się nie dziwię — uśmiechnęła się, patrząc
z przyjemnością na Jadzię
ale o rodzinie mógłby żej.
tot
— No. ale — zwróciła rozmowę na właściwy
pamiętać...
— On dziś wyjechał do Katowic — wtrąciła Ja — co pani o nim myśli?
nie
— Nic. Cóż z tego, że milioner, skoro mi się
dzia — a poza tym jest ciągle bardzo zajęty...
Panna Mochocka, która dawno już zauważyła, że podoba. Jak zobaczę te jego wstrętne szpony— sie
— Ależ ja nie o Sterna pytam — roześmiała
Jadzia jest w szlafroku — przerwała jej w pół sło
panna Mochocka — tylko o Stefana...
c
wa:
— O Stefana? -— powtórzyła Jadzia, jakby chca
— Niech pani posiedzi chwilę sama, to ja zaparzę
herbaty, bo mi się strasznie dice pić, to sobie poroz zyskać na czasie.
mawiamy przy herbacie o nim. Dawno już chciałam
— Właśnie. Co pani o nim sądzi?
v
Jadzia zamyśliła się. Gdy rozmowa zeszła na
panią poznać, ale jakoś to się nie .składało.
Jadzia nawet nie spostrzegła się, że herbata jest poważny temat, nie wiedziała co ma powiedz'^/
tu tylko pretekstem: po prostu panna Mochocka Przyjrzała się dokładnie siostrze Stefana. Ta P°chciałą wyjść, aby dać jej możność niekrępującego wna i przystojna panna wzbudziła w niej całkom'
przebrania się. Z tej możności Jadzia skorzystała zaufanie. Była niewątpliwie taktowna i, co naj^'a^
bardzo skwapliwie i zanim panna Mochocka wróci niejsze dobra, bo nie potępiała z góry ani brata, 3
ła — przy stole zasiadła spokojnie elegancka artyst jego kochanki.— No tak, bo przecież jestem jego 0
chanką — uświadomiła sobie w duchu z
ka scen stołecznych...
, —- Pani go zna, zdaje się. od roku? — spytała pan Panna Mochocka zaś była skłonna tę zawikl3^
na Mochocka, stawiając na stole herbatę i jakieś kru sprawę rozpatrzyć raczej życzliwie i — doradź
che ciastka, które znalazła w kredensie.
coś mądrego.
Obserwując siostrę Stefana zdawała sobie spra
— Oh nie! znacznie dłużej — zaprotestowała Ja
wę,.
że sama jest obserwowana. Panna MochocL
dzia. — Trzy lata temu on napisał recenzję, w któ
rej bardzo mnie pochwalił. To była pierwsza moja stwierdziła już. że kochanka jej brata jest P(ze-i.
recenzja. Posłałam mu za to kwiaty. Potem — on wszystkim osobą bardzo młodą.'— Nie ma wię^‘
mnie przysłał kwiaty na premierę. A w pół roku jak dwadzieścia dwa lata — stwierdziła w duchu *
tegoryćznie. — Jest bardzo ładna. Urok dzi^później spotkaliśmy się u państwa Sternów...
i wdzięk kobiety... Musi mieć dobry charakter- \
— U kogo? — zdumiała się panna Mochocka.
— U państwa Sternów. Pan Stern jest prezesem fan jest trochę narwany i trudno z nim wytrzyma?y
towarzystwa ubezpieczeń „Ufność" — dorzuciła to- Mógłby przecież mieszkać w domu matki, gdVDJ
był łatwiejszy w pożyciu...
' .•
i em objaśnienia.
(Dalszy ciąg nastaP1^
— Ależ wiem — przerwała panna Mochocka.—
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