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W alka o uztirowienie Narodu
Dekompozycja obozu sanacyjnego wchodzi w stan konso
łidacji. Rozbicie w grupie „puł
kowników" dopomogło wydat
nie do wyodrębnienia się z nieskrystalizowanej masy sanacyi
nej kilku większych i mniej
szych zespołów, grupujących
się koło poszczególnych leade
rów dawnego RRW°
j"" udWnego BBWR. Ma.vaucswo
grupę
Sławek,
ma

Koc^ ma n
nych zwolenników Miedziriski.
Wachlarz
sanacyjny gi’a
wszystkimi barwami tęczy —
od reakcyjnej czerni ultra totalistów i nadpaństwowców z „Za
czynu", aż do jaskrawej czer
wieni „Klubów Demokratycz
iiycn
. Wszystkie
te ugrupowa
nych".
nia
nio straciły
— ostatnio
... - mocno na
znaczeniu i na ilości członków.

PrzyRry, ale ścisły rachuneK
Kogóż dzisiaj reprezentuje I nvch zwolenników dawnego
np. -Jędrzej
Moraczewski, lub .| BBWR?_„.„„„mV
c.™ •—w-----uawnego
*
VUaz,cj moracze
Kaimnnri Jaworowski
r ---------• ■ — ludzie, BBWR? Czy rozproszyły się
Rajmund
którzy ongiś narzucali swą wo po ostatnich seriach procesów
lę tysiącznym rzeszom robotni sądowych? Kto pozostał w
czym? Któż stoi za sędziwym ZMP po secesji p. Rutkowskie
odstępcą Jakubem Bojko lub go i kogo z kolei ma za sobą p.
Milgujem Malinowskim, czy Rutkowski? Jaką siłą poza
Langerem i Rogiem?
garstką łatwowiernych entuzja
Kto pozostał, pod sztandarem stów... bicia szyb, rozporządza
konserwy
reprezentowanej
___ _dziś najnowszy pupil sanacji —
reprezentowanej
p. Bolesław Piasecki?
przez zgrzybiały
„Czas"
i
uda-,
„Czjc" ’■
Na
wszystkie
te pytania
rze
jące na darmo łvradykalną
jur- czy
'^„’na
)ndnowiedźNic. Nie
—
---ność „Słowo" wileńskie? Gdzie ze.°?ąc;L?J’n 7aan'a
są dzisiaj tłumy entuzjastycz-1 wielu. Nikogo.
ą.

nych następstw.
12 lat wychowania w atmosfe
rze „odpartyjnienia", atmosfe
rze zabijania wszelkiej inicjaty
wy społecznej zwiększyło w za
straszajacy sposób szeregi lu
dzi biernych, pozbawionych
wszelkiego kośćca ideowego i
wypranych ze wszelkich prze
konań.

Ta bierna masa, nie interesu- piaty — w życiu społecznym
jąca sie niczym poza próbie- narodu nie gra żadnej roli
po
mem możliwie największego za 1 prostu nie liczy się. Przy wszel
robku, apatycznie uczęszczają-1 kich wielkich zamierzeniach
ca na wszystkie, zlecone przez ideowych czy przeobrażeniach
zwierzchność, pochody i ob społecznych, wymagających ochody, stanowi dzisiaj ponury fiar i poświęcenia należy typ
spadek wychowawczych metod ten wziąć w obronę przed poże
BBWR i największe zto naszej rającym go rakiem marazmu za
rzeczywistości.
szczepionego przez bezpartyj
ny blok, należy go porwać, na
tchnąć entuzjazmem, przeorać
Typ bezwzględnego kariero- cznie pojętym celem życia wy- do gruntu jego psychikę, tak jak
wicza, wyzutego z wszelkich rażającym się w zdobyciu jak przeoruje sie pole ugorne.
imponderabiliów poza egoisty- najszybciej awansu i lepszej za(Dokończenie na str. 2-giej).

|

Wychowankowie BBWR

Pod rządami pruskiego namiestnika

Bunt SA w Austrii
Uspakajające oKólniKi Gauleitera
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)

ZURICH, 2.7. Według nadeszłych tu wiadomości z Wied cjujących najniewiniejszych pod i Zarządzenia te tłumaczone są
nia, w kilku miastach południo słońcem ludzi, w celu przypo- obawą przed dalszymi buntami
Przechodząc teraz na drugą rów adwokata Kowalskiego
dobania się władzom.
I austriackich SA.
stronę barykady, należy stwier I nro,— ________________ na wej Austrii i Tyrolu zbuntowa
ły
się
miejscowe
oddziały
SA.
dzić, że proces konsolidacyjny prezesa — zachowało mniej
sformowane częściowo z człon
opozycji posuwa się stale na więcej (raczej: mniej niż wię ków legionu bawarskiego, czę
przód.
cej) — swój dotychczasowy
ściowo zaś z miejscowych hitle
Ncc w bydlęcych wagcnech
Statystyka wykupionych legi stan posiadania.
rowców.
tymacji Str. Ludowego dowo
Bunt wyraził się przede wszy
Młode Stronnictwo Pracy
dzi, że rzesze chłopskie organi
zują się coraz silniej, zwierając dzięki rozwinięciu intensywnej stkim w odmowie pełnienia stra
swe szeregi coraz mocniej i z akcji przede wszystkim na zie ży przy więzieniach, w których Jak podróżowały dzieci na kolonie [eMie do Swarzewa
niezdecydowanej, biernej masy miach zachodnich wykazuje sta osadzono aresztowanych naro W piątek, 1 bm. wyjeżdżało na ko
przechodzą w stan zorganizo le zwiększający się przyrost dowych socjalistów austriac łonie letnie z dworca Warszawa — dziano mu, że dzieci musza sobie ra
nowych sił.
wanej siły.
kich oraz w manifestacyjnym Gdańska do Swarzędza, nad morzem, dzić jakoś „w kąciku".
Str. Narodowe, osłabione se
nie
braniu udziału w aresztowa przeszło 300 dzieci w wieku szkol Warunki w jakich PKP wysłało
Również PPS pod wpływem
cesją oenerowską i rozdźwię- parcia z dołu zaczyna otrząsać niach niezadowolonych hitle nym. Kolonie te jak i zespołowy wy dzieci ze stolicy — (i to nie garstkę,
kann wynikłymi na tle wybo-1 się ze swej dotychczasowej rowców.
jazd młodzieży organizowało Tow. ale 300 dzieci) — na wypoczynkowe
Zbuntowani szturmowcy zain Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż-, kolonie letnie, są niedopuszczalne.
bierności.
knęli się w koszarach, oświad szych, które wcześniej już zakupiło Co się działo w tych straszliwie za
czając, że zdecydowani są wy odpowiednią ilość biletów, wynaimu- ( pakowanych, ciemnych „świńskich * i
bie^Jsnn
POw>edzieć so [ bijackiej pracy bezpartyjnego stąpić czynnie, o ile nie nastąpi
„wolowych" wagonach, gdy w Cie
jąc kilka wagonów.
P męsku, że lata roz I bloku — nie minęły bez poważ dymisja „Gauleitera" Biirckla, O godz. 20.30 następował wyjazd. chanowie. Mławie, Działdowie i Gru
względnie o ile nie złoży on wią Gdy dzieci przybyły na dworzec oka dziadzu przybywały jeszcze dzieci ja
żących zapewnień zaprzestania zało
się, że dyrekcja PKP przygoto dace z tym samym transportem na ko
swej dotychczasowej polityki. wała dla nich wagony bydlęce prze łonie?
Do miast ogarniętych buntem znaczone do transportowania zwie Ten, kto „przydział" ten wymyślił
vw) Czytaliśmy w „Nowej
wysłano
natychmiast oddziały rząt, w których prowizorycznie usta i doprowadził do skutku, winien jest
■Rzeczpospolitej14, jak to stary,
ksyrnie: justitia fundamentum re. „Gestapo", wzmocnione nade- wiono ławki. Do takiego wagonu, a ponieść najostrzejsze konsekwencje.
80-letni chłop, co już wiele wi
dział w swoim życiu i niemało gnorurn — sprawiedliwość jest szłymi w ciągu nocy z Bawarii raczej ciemnego wozu o dwóch ma Polska służba kolejowa nie potrzebu
fundamentem państw.
Posiłkami. Władze hitlerowskie leńkich zakratowanych okienkach, je bezmyślnych funkcjonariuszy.
przemian przeżył, stwierdził ze
Żyjemy w czasach bardzo dale, czynią wszystko możliwe, aby który nie ma ani koniecznej ubikacji,
smutkiem, że nie może się docze kich od sprawiedliwości. Cynicz. nie dopuścić do starć i rozlewu ani połączenia z innymi wagonami,
kać jednego — sprawiedliwości.
krwi. Prasie wydano najsurow wtłoczono 100 dzieci z ich — baga
To pragnienie sprawiedliwości nie rzuca się dziś w świecie ha- sze zakazy wspominania choć żem przeznaczonym na całomiesięcz
sło:
siła
przed
prawem.
Lecz
rzą

jest wielce znamienne dla ludu
ny pobyt nad morzem.
dy pięści nie są długotrwałe, bo by jednym słowem o buncie.
wiejskiego, który domaga się jej
Panuje ogólne przekonanie, Trzy czwarte dzieci musiało stać, w
same burzą podstawy ładu społe
wielkim głosem, jak Polska długa
cznego, a kto niszczy fundamenty że władze potrafią doprowa niemożliwym ścisku, pościel, paczki z
PARYŻ, 2. 7. Dziś rano doszło na
i szeroka. Chłopi nasi są jeszcze gmachu publicznego, sam w koń dzić obietnicami zbuntowane- jedzeniem, tłomoczki walały się po
przedmieściach
Paryża do szeregu de
żywiołem młodym i świeżym, to cu padnie pod jego gruzami.
oddziały do uległości, lecz że brudnej ziemi; rodzice którzy przy monstrach, zorganizowanych przez
też dotkliwiej odczuwają wszelPrzeciwko nieprawościom wszel wszyscy członkowie tych od- byli na dworzec, z rozpaczą myśleli o bezrobotnych.
kie niedociągnięcia. w tej mierze. 1
kiego rodzaju powstaje opinia dzałów będą następnie wysła 12-to godzinnej podróży swych dzie
Pełni młodzieńczej wiary w do- 1 publiczna. Gdy od góry zamiera ni do obozów koncentracyj ci, w tak straszliwych warunkach.
bro, nie mogą
pogodzić z pa-1 sumienie, z tym większą siłą bu nych.
Urzędnik PKP, do którego zwróco
nowaniem zła.
j dzi się ono od dołu. Zdrowe mo
„Gauleiter" Biirckel wydal w no sie, twierdził, że „taki przydział" ;»AI (A" PRACOWNIA KRAWIECKA
Przemawia tu zdrowy instynkt | ralnie masy protestują przeciwko (ostatnich dniach kilka okólni- dostał z ministerstwa komunikacji i , tailleur civil et militaire
Specjalnością firmy sa mundury dy
mas, prowadząc je na tę samą l łamaniu prawa na każdym kroku Ików. mających na celu pacyfi nic poradzić nie może. Gdy zrozpaczo iplomatyczne
i szambelańskle oraz za
kację nastrojów i zawierają ny kierownik wycieczki tłumaczył, że
drogę, jaką wskazuje wytrawny i żądają jego poszanowania.
konów rycerskich.
cych
ostre
groźby
pod
adresem
przecież niemożliwa jest 12-to go- , V. CHLUSKY I A PIOTROWSKI
rozum mężr stanu w słynnej ma-l Gotowe są do walki o prawo i
ul. Wilcza 12. tel. 711-95.
sprawiedliwość
'< .zbyt gorliwych służalców no dzinna jazda wagonem pozbawionym Warszawa,
PS. Możność porozumienia sie
wego reżimu, masowo, denun-i „00 ‘ i to jeszcze 360 dzieci — powie

Po drugiej stronie baryKady

Niesamowity „przydział” PKP

P^deR po rozbijaczacłi

Demonstracje

w 5 językach.

-NOWA RZECZPOSPOLITA0

_ Str. 2___________

Nr 9n

WalKa o uzdrowienie Narodu
Dokończenie ze str. 1-ej

Zwycięży tylKo naród zdrowy
W chwili gdy narastające kon
flikty światowe niby godziny de
cydujące] próby staja przed na
rodem — musimy sobie jasno i
otwarcie powiedzieć, nie łudząc
się, ani pocieszając ulubionym
polskim: „Jakoś to będzie14, ŻQ
w tych śmiertelnych zapasach,
które nam przyszłość zdaje się
gotować zwycięsko wyjdzie tył

ko ten naród, który jest gotów
na wszelkie poświęcenia i ofia
ry. Zwycięży tylko naród zdro
wy. Zatrute zaś przez BBWR
społeczeństwo nasze jest chore.
I to na nastraszliwszą chorobę
narodów: spaczenie pojęć mo
ralnych I niewiarę w nienaru
szalność zasad, które rządzić
powinny w życiu publicznym.

Rzeczy ważne i rzeczy bez
znaczenia
W tej sytuacji hasło uczci-' do parlamentu staje się nie tylwych i swobodnych wyborów ko zbawiennym ujściem dla

wzburzonych namiętności poli
tycznych, ale —i przede wszyst
kim — ratunkiem dla schorzałe
go i apatycznego społeczeń
stwa.
Danie temu społeczeństwu
możności szczerego i swobodne
go wypowiedzenia się — to
pierwszy krok na drodze do
uzdrowienia życia publicznego
w Polsce.
Obojętnym jest, że w grze
wyborczej znikną bezideowe i
skłócone z sobą odpryski sana
cyjne, zrzeszone w kilkunastu
mniej lub więcej niepoważnych
grupach — nie ma znaczenia
zwycięstwo tej czy innej partii
politycznej opozycji — ważnym

Poranieni ludze. coorzewracane drzewa i słaay

jest tylko to, że naród po raz
pierwszy od tak długiego czasu
będzie mógł jawnie zamanifesto
wać swe prawdziwe przekona
nia, że pod wpływem tego o-

O prawdziwą Konsolidację
Przyznajemy, że rosnące si
ły opozycji stanowią najlepsza
i bezwzględnie miarodajną wy
kładnie nastroiów społecznych.
Stanowią one siłę która przez
swobodne i uczciwe wybory i
wyłoniony z nich Selm podjąć
może trud uzdrowienia norodowego.
Ze wsi i miast płyną głosy co
raz liczniejsze, coraz potężniej
sze, dowodzące, że społeczeń
stwo zdaje sobie sprawę z tego

Wybory przyjść muszą, mu
sza przyjść szybko, musza być
uczciwe, muszą być swobodne
—bo tego domaga się w tej chwi
li otrząsający się z choroby ma
POZNAM, ?. fi. W czasie burz, któ kanasto metrów wóz, naładowany stoszenie, zwłaszcza w gromadzie No razmu i bierności naród polski,
re przeszły nad Poznaniem i okolicą sianem i rozbił go doszczętnie. Szko wotosienica. Większa część stodół zo który w obliczu groźnej rzeczy
dy, wyrządzone przez szalejący ży
wioł, w samym tylko powiecie śremskim sięgała blisko ćwierć miliona zł.
Podobny obraz spustoszenia przed
stawiają okolice Wolsztyna,
gdzie
huragan powywracał drzewa, słupy
telefoniczne, pozrywał dachy, które
wirowały przez pewien czas w po
wietrzu, zanim upadły na ziemię. O
sile wichury świadczy fakt powyry
wania z korzeniami drzew o 2-metrowym przekroju pni.
Podobna burza przeszła nad Obor
nikami i okolicą, czyniąc duże spu

W wielu domach zalane zostały pi
wnice. W ogrodzie Bractwa Kurkowe
go na Szelągu huragan zerwał dach
z restauracji brackiej I sali królew
skie), połamał korony przeszło 100-letnich drzew i zniszczył wszystkie
przewody elektryczne.

Z kół Stronnictwa Ludowego komu
nikuią, te żadnych rozmów dotyczą
cych tegorocznego święta
czynu
chłopskiego nie było, ponieważ świę
to to będzie obchodzone wprawdzie uroczyścłej niż w roku ub., lecz tylko
w ramach Str. Ludowego, że delega
cje Innych ugrupowań czy też organi
zacji będą mogły wziąć udział w ta
kich rozmiarach, jak to miało miejsce
podczas święta ludowego.
Natomiast pogłoski, jakoby były pro
wadzone rozmowy z innymi stronnic
twami całkowicie nie odpowiadają pra
wdzie, gdyż stosunek do stronnictw

Silnie również dała się burza we
znaki w okolicy Śremu, gdzie wichu
ra powywracała około 50 przydroż
nych drzew, tamuiąc zupełnie ruch
na szosach. Wszystkie prawie dachy
w Śremie są uszkodzone.
W miejscowości Helenki huragan
uniósł w powietrze na odległość kll-

Przed świętem (zinis chłopskiego
Ludowej żadnych rozmów nie nrowadzii

£ KLUBOWE TAPCZANY r
■

Najnowsze modele

MEBLE

ciąitan»e

słała zburzona, a dachy domów mie
szkalnych i chlewów pozrywane.
60-letni rolnik Kcnnemann podczas
zamykania stodoły, został przyduszo.
ny przez zerwany dach, ponosząc
śmierć na miejscu. Stodołę rolnika
Majera nawałnica uniosła w powie
trze l przeniosła około 40 m w pole,
rozbijając ją doszczętnie.
Bardzo dotkliwie ucierpiały wsku
tek huraganu zboża 1 sady owocowe.
Szkody wyrządzone przez nawałnicę
są poważne i sięgają według prowi
zorycznych obliczeń sumy 100,000 zł.
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St. WYCZÓŁKOWSKI -•

politycznych został wyraźnie określo
ny na kongresie krakowskim, a od te
go czasu sytuacja nie uległa zmianie.

Jan Kiepura
w Warszawie

COLOSSEUM
POCZ. fi. 8,

AS KIER

OGRÓD ZABAW „100 POCIECH”
Zygmuntowska 1. tel. 10-41-28
Czynny codz ennie z wyjątkiem poniedziałków i piątków.
W niedsie ę 3 lipce br.
Bezpłatnie na otwartej scenie ogrodowej o godz. 6.15 i 9-15 wieczorem

najnowsze przeboje.
Krynlew
wna I Kotlarski w nowych kreacjach tanecznych
Haneegka Wpetk- w swo m repertuarze
▼sio Biumscy karkołmine produke.e am obatyczne
Weiian humorysta
Rozpocznie o godz 92 w południe

DLA

pisów, które by dały władzom samo
rządowym wyłączną możność zała
twiania tzw. spraw dwuinstancyj
nych, b) ustaliła, żc komisje dyscypli
narne orzekać będą w składzie sę
dziego zawodowego delegowanego
przez prezesa sądu apelacyjnego w
Warszawie, oraz dwóch członków po
wołanych przez prezydenta miasta,
przy czym jeden z njch powołany
będzie z listy przedstawionej przez
pracownicze zrzeszenia zawodowe,
oraz umożliwiła oskarżonemu praco;
wnikowi miejskiemu powołanie obroń
cy również spośród adwokatów’, d)
zmieniła przepis art. fiO projektu o*
kreślającego
uprawnienia ministra
spraw wewnętrznych w dziedzinie
nadzoru nad gospodarka miejska,
tym sensie, iż ograniczyła zawarte
w tym przepisie prawo ministra spf.
wewnętrznych do dokonywania wy
datków za gminę st. m. Warszawy
tylko do takich, które są zawarte w
budżecie stołecznym i gmina winflfi
je ponieść na podstawie obowiązują
cych przepisów.
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NUDZIELAO 12
ZNIŻKA

Związek ten pod nazwą „Legion Ży
dowski" ma na celu umożliwienia wy-

ABTYSTY(2N~
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kino

W ŚRODĘ DNIA 6 LIPCA

ZABAWA

Sejmowa komisja
specjalna do
spraw samorządu miejskiego ukoń
czyła prace nad projektem ustawy o
ustroju gminy m. st. Warszawy.
Korfilsja wprowadziła do projektu
kilkadziesiąt zmian natury kodyfika
cyjne! i merytorycznej. Najważniej
sze poprawki merytoryczne mają na
celu: l) stworzenie szerszej podsta
wy do decentralizacji władz samo
rządowych stolicy. 2) dostosowanie
przepisów dyscyplinarnych dotyczą
cych pracowników nueiskich do obo
wiązujących tuż obecnie norm w tej
dziedzinie, 3) ściślejsze określenie za
kresu uprawnień rządowej władzy
nadzotczei w stosunku do samórządu
stolicy.
...
,
W szczególności komisja: a) stwo
rzyła podstawę prawna do powoła
nia dzielnicowych orgąnów wykonaw
czych (dzielnicowych magistratów',
gdyby rozwój stolicy w przyszłości
tego wymagał, b) umożliwiła usunię-l
cle najbardziej dotkliwych dla oby-i
wateli skutków dwutorowości władz
w stolicy przez wprowadzenie prze-1

PARTER

scenie Teatru Wielkiego

WIKLKA

red iBtioiem gminy m. st. Warsinwy

o lega ir< e „legionu 2ytfoi»sk’ego“

„CARMEN
na

Zakończenie obrad

A w. Rippel złożwl oodsn e

(0191

Odtwórcy partią Don Josego w operate

wistości i josnących wokół nie
bezpieczeństw, — żąda i ma pra
wo żądać, aby głos jego w spra
wie sterowania nawą państwo
wą poprzez wzburzone fale, był
wysłuchany i —- decydujący.

Dziś, w niedzielę o godzinie 19,45
przybywa Jan Kiepura z Poznania do
ukochanej przez niego Warszawy.
Występ znakomitego artysty w
operze „Carmen" wzbudził wśród li
cznych wielbicieli mistrza niekłamaną
radość i sensację, tym bardziej,
że
Warszawa będzie pierwszą stolicą Eu
ropy, która usłyszy Jana Kiepurę w
nowej kreacji wokalno-aktorskiej.
Adw. W. Ryppel organizator mar marszu 10.000 żydów z Polski do pa'
Jak zawsze, na powitanie wielkie
go rodaka wybierają się dzisiaj na szu pieszego do Palestyny występuje festyny.
dworzec Główny tłumy publiczności. do komisariatu rządu m. st. Warsza
(N)
wy o zalegalizowanie statutu nowego
związku.

Nowy Świat 45 lei. 69-os. warsztat Leszno 101 m 5

-■ JAN KIEPURA

stanu rzeczy, że chce z nim wal
czyć, że w wyborach *1dzi za
sadniczą podstawę do stworze
nia wielkiej i prawdziwej kon
solidacji narodowej, opartej o
potężne bloki ideowe stron'
nictw politycznych.
Oczywistość tego jest tak po
wszechna. wola zdrowego od'
łamu społeczeństwa tak nie
wzruszona, że dyskutować nad
tą okolicznością jest najzupeł
niej zbędne.

Naród decyduje

Fruwające
dachy
i
stodoły
Olbrzymi huragan nad Poznaniem
ucierpiały dotkliwie zwłaszcza wscho
dnie dzielnice Poznania. Huragan pę.
wyrywał dużo drzew z korzeniami i
poprzewracał słupy telegiaficzne |
parkany, czyniąc również szkody w
przewodach elektrycznych, co spowo
dowało czasowe przerwy w ruchu
tramwajowym 1 dopływie prądu.
Na Zawadach wichurą
zerwała
dach z fabryki „Pebeco", zrzucając
go na ulicę Chlebową o 100 m od
zabudowań. Wzdłuż toru kolejowego
wichura poprzewracała nieomal wszy
stkie słupy telefoniczne r powyrywa
ła drzewa z korzeniami.
Na Śródce wichura wywróciła ru
sztowanie ustawione przy jednym z
budynków, raniąc ciężko 13-lctniruo
Bogdana Krzcsińskiego.

trząśnie się może z apatii i ma
razmu i weźmie czynny udział
w życiu politycznym — tej naj
potężniejszej więzi, skuwającci
obywatela z państwem.

DZIECI

Występy artystyczne. Niespodzianki. Grzeczne dzieci otrzymają upominki
Wejście do ogrodu 25 gr — Dzieci i szeregowi i5 gt«
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Biały Orzeł kłuje w cezy
Godła Polski zdjęto z dworu Artura w Gdańsku

Nr 90

| £by> Minęło jednak kilka tygodni, a
płaskorzeźby nie dostarczono na staGDAŃSK, 3.7. Przed kilku tygodnia 1 źby.
mi usunięto zabytkowego orła poi- plasl
.- Ostatnio
jej miejsce.
— re
jednak zapytane w tej maskiego, który jako płaskorzeźba mie-1
miejsce,
władz ferii pewne wysoko postawione osoby
dziana był ozdobą drzwi wejściowych
;- w czasie prywatnej rozmowy w redo dworu Artusa. Na polecenie władzi- stauracji gdańskiej oświadczyły, że
gdańskich orła tego usunięto w związ-• orła usunięto celowo, w związku z
ku z rzekomymi pracami renowacyj- przybyciem do Gdańska ministra Gonymi i miano go z powrotem przymo ebelsa oraz spodziewanym przyby
cować po dokonaniu umocnień do rzeciem samego kanclerza Hitlera.
Wyjaśnienie to ma wszelkie pozory
prawdopodobieństwa, gdyż istotnie
i przed dworem Artusa urządzono try
bunę, z której min. Goebels wraz z
Albertem Forsterem przyjmował defi
ladę gdańskich narodowych socjali
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nie i DO 24 — ponad 3.500 km, przy go
komisarzach. „Gauleiter" wejrzał przy
DO 24 szybkości 250—340 km.
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zypyn na uroczysty
z wielkim
Do olbrzymiego sukcesu przyczv-1 przy akompani
Oddziału gojcl wystawlozlozą się n
skiej 9, potrafiła sobie pozyskać naj- święcenia‘ Oddziału
ma się w wielkiej mierze fakt, jz bez I oklasków
<•'' ,
Żerują natomiast liczne J
Sha Odziała komplepłatne programy na otwartej scenie widzenia,
u milusińskich odbę- które wykorzystując koniunkturę
...------- uwy- szersze warstwy klienteli, a dzięki fa- uznaniem
naszych
poludnie wielka! puklają 1 pomnażają rzekome
nych w salonach
ogrodowej nie ustępują w niczym pro,1 Dla —
zasłu

się chowej i sumiennej obsłudze, rozwi-l tach mebli. OD
gramom w teatrach rewiowych a na’ dzie się o godz-12 * P. _ .?k p„a gi. lub za tanią cenę zaopatrują
zaopatrują
się ,| chowej
w fałszywe zaświadczenia,
których
ne*"
la się, ‘uk
"sumieilllvj
v "«mvślnie.
poniyślnier że
Ze zaszła popo
wet pod względem różnorodności ii zabawa. Podczas k dzieciece) —
poziomu wykonania je przewyższają.! czas każdej zab^ezyplatne upominku
Dzisiejszy program zopowiada się dą rozdawane
również doskonale. Chór „Dziarskich1

Sensacyjne oświadczenie

.Niepodległościowcy
za
Skandaliczna afen na Cónym

Śaaku

krążowniki niemieckie

Memecśe

SetKi bomb spadły
na czerwoną Hiszpanię

“■ Wśród lodow pomocy
orćtu e polska ekspedycja polarna

ztazd aotekarzy

1

E ekfrufjkecia Kresów Wschodnich
o wyzyskanie olbrzymich torfowisk

Rewelacyjne orzeczenie HTft

przypat kawy s,rzaJ
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Sprytny defraudant

2.200 kilometrów w odkrytym wozie

podwójnie „karał” winnych

XI Międzynarodowy Raid Automobilklubu

O gódz. 4 rano stajemy na starcie szcze jedno spojrzenie na tę cudną
do gigantycznego raidu na dystansie okolicę i już znika nam z oczu to, có
4.000 kilometrów. Srebrne „dćkawki"
____ __
pozostanie na długo w naszej pamięci.
budzą ogólne zainteresowanie — Jest 10 km dobrej drogi, a od razu ostry
ich 7.
skręt w prawo i już jesteśmy na dro
Jakby na przywitanie niebo zasła gach bocznych prowadzących do Winia się chmurami, a rzęsisty kapuśnia lejki. Droga piaszczysta, koła naszego
czek spływa nam po twarzy.
wózu grzęzną w głębiach piasku, ry
— Tym w limuzynie — mówi p. ją sobie drogę, maszyna rży i huczy
Traegner — jest bardzo dobrze, nie — hic daie się, walczy. Tak aż do
obawiają się deszczu, my co innego
bo mamy odkryte wozy.
Godz. 5,33 wóz nasz ńr 32 rusza
na szosę radzymińską dó pierwszej
próby — szybkości płaskiej. Po te
próbie p. Traegner, znany i cenionv
kierowca niemiecki, zwalnia gazu. Je
dzietny bardzo regularnie z szybkoś
cią ponad 90 km — nie ma co się śpię
szyć, najważniejsze Osiągnąć wyma
gąne minimum. Tak jedziemy aż d
samego Białegostoku po drogach b>
tych o dobrej nawierzchni.
Od Białegostoku droga już jest go> |
sza, coraz częściej napotykamy dziu j
ry, a za nami kłębią się tumany ku ;
rzu. Tu dopiero nasza „dekawka" po
kazuje swój lwi pazur. — Nie oba
wia się ona dziur, długa i wysmukla
a przy tym niska mknie z chyżościa
■
jelenia po przeszkodach — nie od
czuwamy żadnych wstrząsów, żad
dnych szarpań — zdaje się, że sa
mowólnie omija wszystkie zdradziec ,
kie pułapki naszych „dobrych dróg'
Mijamy Grodno, kierując się na Wil
no. Tu jak na złość w drogę raz po p. Traegner czołowy kierowca nie
raz wchodzą nam ludzie, krowy, wo mieckiego teamu DKW zwycięzca pró
zy — na to już nic poradzić nie moż by szybkości górskiej i dwóch prób
na, ale przecież przy kierownicy sie szybkości płaskiej w I kategorii.
dzi wytrawny zawodnik, jeden ruch
w lewo, drugi w prawo i bez żadnych
trudności' omijamy zasadzki, powodo Wile.iki. Pierwsza przeszkoda pokona
wane bądź to lekkomyślnością ludz na, do Mołodeczna mamy już drogę
ką, bądź nieuwagą, lub też ślamazar* możliwą, ale potem rozpoczyna się
tragedia. Twardy grunt jak skała po
nością.
Za Wilnem chwytamy pierwszy orany bruzdami, dolami i dziurami lek
gwóźdź — szybka zamiana koła i ja ko zasypanymi piaskiem, naniesionym
zda dalej. Przed Kobylnikiem kamień silnym wiatrem. Nie widać tu tych
rozbija bak z benzyną. Benzyna za zdradliwych pułapek. Raz po raz wóz
czyna uciekać — zatrzymujemy wóz. skacze w górę odbity od twardego
Dostajemy oczywiście punkty karne, pagórka wpada znów w dół, by za
a potem dopiero zaczyna się żmudna chwilę być znów podrzucony. Skulo
praca — lutowanie baku. — Potrze ny i wciśnięty w kącik Swego sie
bna przy tym jest pomoc fachową, co dzenia obserwuję Traegnera — sku■według regulaminu nazywa się po
mocą obcą i znów punkty karne.: 0d
razu tracimy poważną ilość punktów,
które niewątpliwie zaważą na Wyniku
końcowym. Po dwugodzinnej repera
cji ruszamy dalej.
Wreszcie Kobylniki — Jeszcze 5
km i jezioro Narocz. Godz. 16 przy
bywamy na metę z dość dużym jesz
cze zapasem czasu. Pół godziny cza
su na tankowanie, przegląd wozu.
Udajemy się do naszej kwatery na
zasłużony spoczynfck, a potem ża
glówką po jeziorze dla odprężenia
myśli i muskułów. Okazuje się, że ,Dekawki“ w parku samochodowym
nad jeziorem Narócz.
Traegner jest nie tylko dobrym kie
fot. rta błonach „Kódaka“
rowcą, ale i wielkim miłośnikiem spor
tów wodnych.
piony i schylony nad kierownicą ze
Z Narocza — próba szybkości po spokojem prowadzi swą „dekówkę"
drogach bocznych aż do Nieświeża. pó wertepach —- jest przekonany, źe
Wyjeżdżamy
_ _______—
_ równiutką jak stół
nić jej nie będzie. W najgorszej, najszosą okrążamy jezioro Narocz - je-trudniejszej drodzć raz w piasku grzę

k

Va Ie n t ine Wiliams

ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
Przekład autoryzowany z angleltklogo
KAROLINY CZETWERTYŃSKIEJ

Ściągnęła brwi, zasłoniła ręką oczy jakby chcąc
bardziej skupić myśli:
— Gdzie ja to wyczytałam? — pytała sama sie
bie. Jak właściwie brzmiało owo zdanie.
Nagle opuściły ją wszystkie wątpliwości. Prawie
bez tchu przeleciała przez tenis na korytarz i scho
dami na górę dó biblioteki. Pustka i cisza, dobre
.warunki dla spokojnego czytania. Zamknęła drzwi
za sobą, chwyciła drabinkę opartą o kominek i zwinnic dostała się do najwyższych półek, gdzie stały
obok siebie dwa wielkie bliźniacze tomy w czarnej
oprawie, zatytułowane: „Manuskrypty Frant Hou
sed".
Obarczona ciężkimi księgami, zeszła ostrożnie po
czym rzuciła oba tomy pomiędzy stos poduszek na
tapczanie i podciągnąwszy pod siebie nogi, umieści
ła się obok. Otworzyła pierwszą z brzegu książkę,
była to kolekcja listów pisanych na cienkim papie
rze, każdy autograf starannie oprawny pomiędzy
dwoma arkuszami bibułki. Przerzucała kartkę za
kartką w największym pośpiechu, aż do ostatniej,
bez rezultatu. Nie zniechęcając się zabrała się rów
nie skwapliwie do drugiej księgi. Tu jednak w mia
rę jak przewracała stronice, zwalniała tempa, przy
wzmożonym natężeniu uwagi. Nagle wydala trium

źniemy po same osie, drugi raź znów
w dziury przeklęte — ale dla „dekawki" nie ma przeszkody, której by
nie pokonała. W Prużanach Traegner
od pięknej panny otrzymuje bukiet
róż — mile pożegnanie, zapewnienia,
że w przyszłym roku znów się spot
kają, gorące spojrzenia i... jazda da
lej przez puszczę Białowieską, Bielsk,
Sokołów, Węgrów, Mińsk Mazowiec
ki do Warszawy.

Przed sądem Okręgowym w Gdyni j wymierzanych za przekroczenia adstanął w dniu 30 ub. m. urzędnik wy ministracyjne. Gray wpadł na pomysł
działu karno-administracyjnego komi przysparzania sobie dochodów przez
sariatu rządu w Gdyni Bron. Gray, o- wystawianie na kwitach kwot wyż
skarźóny o dokonywanie systematycz szych od księgowanych. W ten sposób
pych malwersacji na szkodę urzędu i defraudant podwójnie „karał" win
zainteresowanych interesantów.
nych, zaś uzyskaną w ten sposób róż
Gray przez dłuższy czas był urzęd nicę odprowadzał do własnej kieszeni.
nikiem manipulacyjnym i do obowiąz Podwójnie karani byli głównie mary
ków jćgo należało wystawianie i inka narze zagraniczni, za których kary
sowanie kwot z tytułu kar i grzywien płaciły firmy maklerskie.
, Gdy malwersacje Graya zostały ujawnione, defraudant zniszczył część
akt kompromitujących go, lecz mimo
to
po przeprowadzonej rozprawie sąd '
książeczek oszczędnościowych skazał
Graya na 3 lata więzienia i po
Czerwiec przyniósł znaczny wzrost zbawienie praw przez okres 3 lat.
wkładów oszczędnościowych w PKO,
wynoszący przeszło 12 milionów zł.
Również stale wzrastająca liczba
książeczek oszczędnościowych powię
w Ta nowie
kszyła się w tym miesiącu o dalsze
TARNÓW, 3.7. Dnia 26 czerwca rb.
49.800. Ogólna liczba czynnych ksią Odbyło się w Tarnowie w sali „Oj
żeczek Oszczędnościowych PKO wy czyzna" zebranie, w którym wzięli unosi ńa koniec czerwca 3.197.500 wo dzial tłumnie członkowie i sympatycy
bec 2.920.00 na koniec ub. r.
Stronnictwa Pracy. Programowy refe
rat dra B. Kuśnierza prezesa zarządu
Nowe Koło
wojewódzkiego zgromadzeni przyjęli
Btr. s^racy gorącymi oklaskami. Zebraniu prze
wodniczył p. Szumiński.
Dnia 26 czerwca rb. odbyło się ze
Stronnictwo Pracy w Tarnowie Zy
branie organizacyjne Stronnictwa Pra skało już silną pozycję zwłaszcza
Cy w Bronowicach Wielkich koło Kra Wśród sfer robotniczych i mieszczań
kowa.
skich.
Referowali pp.: Gesing Karol, Jezier
ski Wiesław, Kurek Henryk. Koło uSUPER El ASTICZEOTE
konstytuowało się, prezesem został
\ JEDYNE
wybrany p. Sendor Józef, zaś do za
rządu weszli pp.: Ant. Sicrz, W. Ziar
. NA
ko, St. Jarosz, SL Wydra, zaś do korni
SW,ECIE
sji rewizyjnej pp.: W. Chmiel, J. Kiełkowićz, P. Kraj, i J. Ziarko.
ft ■
-s.

Ponad 3 miliony

Maińy już poza sobą 1319 kim. Róż
poczyna się 3 etap najdłuższy i naj
cięższy. 841 kim; Zmęczenie olbrzy
mie — bo przecież na 2 doby spaliś
my zaledwie kilka godzin. Godz. 24.20
ruszamy w trudny etap biegnący
przez Lwów wzdłuż Podkarpacia do
Zakopanego. Ciemna noc — ani
gwiazd, ani księżyca, przed nami
czarna przestrzeń — tylko reflektory
iasną smugą rozjaśniają nam drogę.
Nikomu nie uśmiecha się jazda z tyłu
w gęstych obłokach kurzu snującego
się za pędzącym pierwszym wozem.
Co kilka kilometrów mijamy śię tak
aż do_ Krasnegostawu. Tu zatrzymuje
my się. Na kupie piasku leży rożblty
Mercedes. Cala karoseria śtrzaskana.
Kling i jego mechanik stbją bezradni,
tępym wzrokiem wpatrują się w swO
ją rozbitą maszynę. Muszą wycofac
się z raidu, a team Mercedesa les*
zdekompletowany. Kolo Tomaszowa
spotykamy drugą ofiarę dzisiejszego
etapu p. Wesselego — spalił hamulce,
— musi wracać dó. Warszawy.
Oba wypadki robią na nas przykre
wrażenie, a nuż nam się co stanie —
przecież droga wzdłuż Podkarpacia
jest najgorsza.
Przyjeżdżamy dó Lwowa. Dwugo
dzinny odpoczynek mija nam na roz
mowie z zawodnikami, komentując
wypadki dzisiejszej nocy, których
było bardzo wiele. Kierujemy śię po
woli na Stryj, potem Drohobycz,
droga zasiana zdradliwymi serpenty
nami. krzywiznami, pełna uroku a za
razem i niebezpieczeństw. Nasza „dekawka“ jednak przykleiła się dó dro
gi i pędzi, mija zakręty, ścinając je z
szybkością 90 kim. na godz. Na twa
rzy Trśignera widać zmoczenie- Ręce
drętwieją, a każdy muskuł twarzy
►•AP.KOWALSKI.<
zdradza wytężenie. Cała uwaga skie
rowana jest wciąż na wijącą się jak
tpJtuzM.
tmija drogę.
Mijamy Sanok, Krośno. Jasio, Górli
.e — 16 chorągewek daie nam pozwo
lenić mijania, pó tym Grybów, Stary
Sącz — chwytamy gwóźdź w Nowym
Targu drugi w Poroninie trzeci. Ma
my szczęście nie ma co. ale już i Za
kopane. Przyjeżdżamy w rekordowym
tempie jako 18-ta osada.
Stąd ruszamy jutro w nócy dalej.
.,Satis"

Stronnictwo Pręty
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falny okrzyk. Wpatrzona z inadzwyczajną intensy-1 — Tak. Marchie, najlepszy znawca Frant Houjisanych wierszy posu
posu-1
wnością w szeregi gęsto zapisanych
 se‘u. Czy ci nie dał swojej broszurki o naszym do.
wała po nich palcem jakby podkreślić je chciała. Za mu?
— Naturalnie, zupełnie zapomniałam — glos jej
przątnięta tą pracą, nie słyszała skrzypnięcia uchy
.
. ,
lających się drzwi, w których stanął Rodney. Na się załamał.
Rodney wziął ja opiekuńczo za reke.
widok zwiniętej w kłębek dziewczyny na tapczanie
— Wydajesz mi się jakaś nieswoja. Co znowu
zdecydował się wejść i zawołał:
— Nareszcie! Szukałem cię po całym domu.
zaszło?
— Hallo, Rod! — odpowiedziała, rzucając ku nie
Zamiast odpowiedzi przerzuciła wstecz kilka kart
mu przelotne spojrzenie, i znów zatopiła się w czy i podała księgo Rodney‘owi, wskazując, gdzie ma
taniu.
czytać. Rodney zmarszczył brwi i pochylił się nad
On podszedł do tapczana i przez ramię dziewczy manuskryptem.
ny spoglądał na zżółkłe rękopisy.
— „Gdy wracałem z gry z sir Hy Dowe‘m i pa
— Oho! listy Georges‘a! Radzę ci nie chwalić się nem Hemingway, stary Marek, który nas wpuścił,
przed ojcem, żeś je czytała.
opowiedział nam, że komornik z policją przyszedł
Zasłoniła rękoma księgę i obracając się do niego zaaresztować
wuje Filipa, który właśnie spożywał
rzekła:
obiad.
Chodziło
o dług pana Dobie. Stary Marek
— Cicho, Rod, nie przeszkadzaj mi, czytam coś
z
kilkoma
wiernymi
sługami zagadywali urzędni
bardzo interesującego.
Zaśmiał się, wyciągnął z kieszeni papierośnicę ków tak długo, ze gdy tamci przecisnęli się wresz
cie do jadalni, nić zastali już wuja, który się ulotnił.
i usiadł koło niej na tapczanie.
Chcieli ze złości pobić Marka. Ale ten wytłumaczył
— Dziwię się, że podobne rzeczy interesują cię. im
; żeby przetrząsnęli całe mieszkanie, bo Filip nie
Ten świętoszkowaty szarlatan miał najprzewrotmógł
wyjść z domu tak dobrze obstawionego przez
niejszy umysł, jaki znam. Czy nie uważasz?
ich
agentów.
Zaczęli szukać. Przypuszczając istnie
Potarł zapałkę o podeszwę i zapalił nią papierosa.
nie
nieznanego
im przejścia, obeszli wszystkie po
Alina zaczytana nie odpowiedziała nic. On w mil
koje
i
naturalnie
nie znaleźli żadnego. Ani ja, ani nikt
czeniu powoli wciągając i wypuszczając dym, pa
trzył z podziwem na ciemne fale błyszczących wło ze służby o niczym podobnym nic słyszeliśmy, Ale
sów i foremny owal drobnej twarzyczki. Wtem Ali może to tajemnica wuja Filipa. Figiel spłatany przez
wuja przedstawicielom władzy zabawił ogromnie
na zwróciła się do niego z zapytaniem:
moich towarzyszy.. Sir Hy podsuwał myśl, że to
— Rod, czytałeś te listy?
—- Tylko niektóre, najbardziej pieprzne ustępy. diabeł zaczarował Filipa, a potem ukazał się ko
Wybierałem się przeczytać wszystko, ale wiesz, mornikowi przy odgłosie grzmotów i blasku ogni
jak to bywa z zamiarami, które się odkłada. Nawet stych płomieni, proponując mu swoje usługi w zna
wątpię, aby ktokolwiek z nas je znał... Chyba Mur- lezieniu winowajcy.
chie.
(Dalszy dąs nastąpi)
—- Marchie? — głos jej ządrgaŁ,

W csenne rozważania na nepohtyczny temat

Samorząd stolicy na powietrzu
Tramwajem di Wierzbna i z Dowrolrm

(wilk). Mówmy raz jeden ,
0 straszający przykład okropno
czymś innym. Zgoda?
Jakże często zazdrosze^ ści nagromadzonych w rzeczoffmkuhy motdiy Widzę iak ba$- , wym projekcie ustawy. A za
ml SSJ
«!*- wiera on takich artykułów 82.
Miałbym to streszczać, komen
Wolno Im troptó W!‘L
tować? O nie- Czytelnik jest
wszednici ?h o, -ą > doh po‘ mściwy, a życie jest mi — daj
te my na to — miłe.
Postanowiłem przecież wyjść
na świeże powietrze, a druk sej
mowy nr 644 ma mi służyć za
dowód osobisty. Cóżem wart
w obliczu upersonifikowanego
w kimś prawa, bez takiego do
?ichy i^^ "‘^ozZłymk wodu?
Jedzmy więc miły Czytelni
ku. Tramwajem. Bo COP nie
wzniecił jeszcze takiego dobro
bytu, abyśmy mogli pojechać,
że powietrzpraZ
na świe choćby tylko
nieśmiertelną
dryndą np. do Wierzbna.
Jedzmy dokądś, na koniec
udręki UI ind ra1d0Ści’ Baczyć
miasta
stołecznego, na peryfe
żeniamj.1 P°dzicllc si<? Astrzerie, w region podstołeczny. Po
whmZżeCn^Ói-Się ^aktorzs. co? A no, aby się zapoznać z
ustrojem miasta stołecznego,
W. wędrow?'\Wolno dawać skoro się tego domaga dowód
ba^k’» ^hoćb^iadnei
m r°^
osobisty. Zrezygnowało się, co
mieć marszruto Muszę prawda, z rozstrząsania osno
Jest nwe tę 1 Paszport,
wy łamigłówek projektowanej
łożenie S"1’ proszę‘ Przcd- ustawy, warto jednak, na świe
nie kornik ad°We 1 sPra™ozda- żym powietrzu, poznać „ustrój
oblecJS Ae: Co takie^? A
miasta**. Ten ustrój zewnętrz
tym razem.*ŚĆ ”a początku’ żc ny, z wierzchu. Bo kto wie
czy nie jest on ważniejszy od
łańcuch00^ TiJa dzwigam mój tamtego, papierowego.
lecz nn Tylko że nie ja mm,
Znacie drogę do Wierzbna i
- <nTLrZL 1 — tam dalej — w region. Prawda
jaka powabna rozmaitość? Na
Otóż to mój poszport:
pół w ziemię zapadły drewniak,
IJruk z nagłówkiem:
feemi Rzeczypospolitej Polskiej obok sędziwej kamienicy, tu i
Kadencja IV. Sesja zwyczaj ówdzie coś w rodzaju willi z
kilku krzewami, dalej szczere
na, r. 1937-8 Nr 644.
pole. A potem ogrójec jakiś
a pod tym:
skrzętnie odgrodzony j zamk
RZĄDOWY PROJEKT
nięty zazdrośnie. A dalej wśród
USTAWY
nudnej płaszczyzny
szereg
WaarSydZle ™mV m- s,ot- drzew, szczątek, albo zapo
alei zaimprowizowanej
i dalej:
» wiedź
z nikąd i nigdzie nie wiodącej.
Urwała Rady Ministrów itd.; W taki deseń zapada obraz pe
pismo Mjnistra itd, itdRd
ryferii, regionu podstołecznego,
Ale, na miły Bóg, nie pierz dzielnicy.
chajcie mili Czytelnicy. Nie oSkąd to słowo: dzielnica, się
bawiajcie się, abym miał za
nawinęło?
Co to za reminiscen
miar poddawać uczonej jakoby cja? Ach prawda.
Druk nr 644
analizie taki np. art. 6, który fnó
rządowy projekt ustawy o ustro
tniekSrćS’
iakim organa ju miasta stołecznego. Jest tam
Kacu spelniaW funkcje admi jeden taki rozdział. Zatytuło
Rady dzielnicowe. Co to
dziaS rządowci> °raz wspól wany:
takiego?
*
i,*?
nych Org?nACZynn°.ŚCiaCh inCzytam odpowiedź:
określai? Pu? Państwowych,
„Do zakresu działania Rady
oraz wan? ustawodawcze, dzielnicowej należy:
,C" era",caci;
1) ustalanie potrzeb dzielni
cy
i uchwalanie stosownych
laki mal^eczd
To tvlk-'
wniosków do Rady miejskiej i
—
’ ecz dostatecznie od- zarządu miejskiego:

^swdz^SaS:szy? X’

Pielgrzymki czerwcowe

Kostka letariuszy wsi i miast okręgu poCZ9rpaną L„n .stan^ą niewy- leskiego. Z ich polecenia wójt
tańców stol^ rWioici dla mic
zwołuje do gminy przymusowe
ciach^
“I Raszyd w łap- zebranie dobrowolne, na którym
w tubylczej gwarze instruuje się
wym kapelu^J11^1^' w s^°mko- przerażonych poleszuków, jak się
placech,
* S Workiem na mają zachować wobec spodziewa
urzędowej
s luksusowej nej wizyty.
wiskiem wySOCe
T jest zja— A jak zobaczycie takiego
wet jak na
“cPl<lcym i na- obdartusa z krzywym nosem, w
sunki -asługuja.CymniCswyhłc sto‘ łapciach i z workiem na plecach,
poświęcić kilka dóunl.tO by mU to nic szczujcie na niego psów, ani
wiem takie „stykam; • W bo- nie odganiajcie go kijem, tylko
rzeczą prostą, jakbyś* luAcni“ proście siedzieć do chałupy, bo to
mu czytelnikowi
ł°z™ykłe. sam pan jaśnie oświecony woje
wydawać mogło. Ol,,.? ■ ecsnych wodo do was przychodzi. A jakby
ktoś Boże broń, zdradził się że go
bowiem tradycją ustal^U^.
poznał, albo powiedziałby mu
„panie wojewodo" — to zaraz po
JUZ na tydzień przed ter,„nowej pielgrzymki, do wi^d” najdostojniejszym wyjeździć w
mordę weźmie tak, że go matka
której ma :amiar udać 2 ■'
rodzona nie pozna. Tak samo jak.
Sy-to pan wojewoda,
kilku panów z województwa, fa. by który chciał się przed panem
rych. zadaniem jest opieka llad wojewodą na panów urzędników
bezpieczeństwem publicznym pro. skarżyć, albo pana starosty i pana
posterunkowego nic pochwalić."

2) opiniowanie spraw doty
czących dzielnicy, a przekazy
wanych Radzie Dzielnicowej
przez Radę miejską lub zarząd
miejski**.
A skąd się biorą Rady Dziel
nicowe? Odpowiedź:
„Rada miejska uchwalą wy
magającą zatwierdzenia mini
stra spraw wewnętrznych, po
dzieli obszar miasta na dzielnice“. W każdej dzielnicy usta
nawia się Rady Dzielnicowe.
Więc to by tak być powin
noTerytorium Warszawy
dzieli się na okręgi. Rada mięjska ze swoim prezydentem pod
władzą ministra spraw wew
nętrznych, gospodaruje na ca
łym terytorium, Rada dzielni
cowa ustala potrzeby swej
dzielnicy i wnosi je do Rady
miejskiej i zarządu miejskiego,
a właściwie do prezydenta mia
sta, który pod władzą ministra
spraw wewnętrznych decydu
je. Razem, nazywa .się to samo
rządem gminy miasta stołecz
nego Warszawy.
Ale niech i tak bęcteic. Ubo
żuchny to samorząd, jak powie
dział na komisji referent projek
tu p. Hoppe, ale na to tylko po
zwala obowiązująca konstytu
cja, jak powiedział na komisji
przedstawiciel rządu wicemini
ster Korsak. Niech i tak będzie
Może kiedyś, kiedyś...
Tymczasem jednak, na-razie
ma być powołany do życia ja
kiś organ, który będzie spisy
wał potrzeby dzielnicy i wno
sił do Rady miejskiej. Będzie
coś myślało o nadaniu dzielni
cy oblicza cywilizowanego, bę
dzie czuwało i prosiło o speł
nienie. Może kiedyś, kiedyś...
Tymczasem więc, w. każdym
razie, Rada miejska podzieli
obszar miasta na dzielnice. Czy
to takie ważne? Hm, jak kto
na to patrzy.
Faktem jest, że w miarę roz
woju miasto pierwotne (śródmie
ście, stare miasto) rozszerzając
się na swe przedmieścia, wchła
nia jc i przeistacza w dzielnice.
Miasto ma swoją historię dum
ną i górną, lecz każda jego dziel
nica ma także własną historię,
często czarną, chwilami może
tragiczną. Dlaczego Praga ajbo Wola, nic mają mieć swojej
własnej historii utrwalonej na
zasięgu terytorialnym widocz
nymi nazwami i napisami, zo
brazowanej na planach miasta.
Rzecz jasna, że po takim pou
czeniu, sprytne poleszuki, z do
świadczenia unikające bliższych
kontaktów z władzami, wyłażą
ze skóry, żeby pan posterunkowy
i pan naczelnik byli z nich zado
woleni. Harun al Raszyd zostaje
przyjęty jak na to zasługuje, z ca
łym należnym szacunkiem i ocza
rowany radosno, twórczym entu
zjazmem państwowym przepełnia
jącym serca jego poddanych. Mo
że podziwiać polityczne wyrobie
nie obywateli swego okręgu, któ
rzy nie tak dawno jeszcze przecież
złożyli dowody swej lojalności dla
rządu, stawiając się do urn wy
borczych w... nadkomplecie.
IP, rezultacie wszyscy są zado
woleni: i Harun al Raszyd, że na
wiązał kontakt z ludem i urzędni
cy województwa, że tak dobrze
ów kontakt przygotowali i poleszucy, że się już to kontaktowanie
skończyło, a najbardziej zadowo
leni są żebracy i dziady poleskie,
które na konto spodziewanej piel
grzymki przyjmowani są po wios
kach jak udzielni książęta, kar
mieni i pojeni, a nawet jeśli mają
krzywe nosy, obdarzani datkiem

Hozmoua rodziny
Poniatowskich o Padziuiłlacn
Gdy organy konserwy* „Czas** a zwłaszcza „SIomo Ofensywę podjęły nań huraganową —
uskarżał się minister przed portretem króla,
że Radziwiłł zanadto sobie znowu hula
„Chce mnie teki pozbawić, wylać z gabinetu...
„Znam ten ból — odoarł na to mu król Staś z oortretu —
I mnie ongiś dopiekał przecież bez ustanku 1
książę Karol z Nieświeża, ten „Panie Kochanku .
Lecz potem, mój prawnuku, kajał się i plakał,
a gdym dobra mu zajął — na dwóch łapkach skakał.
„O dobra i dziś chodzi — pragnę parcelację
przeprowadzić...** — „O, właśnie — to droga, masz rację!
Trzeba zgnieść ten ród naszej tak wrogi rodzinie >
i,
Tu przerwał książę Józef: „Stryju i kuzynie!
|
pozwólcie, że wam jedną tu uwagę zrobię:
trzeba się bardzo śpieszyć, bo pomyślcie sobie —
Mam pomnik — wiecie przecież — a choć dziś jest poaH-—redukcje, czystki — jakoś mocno siedzę w siodle.
Lecz co zrobię ze sobą i kto mi poradzi,
gdy Radziwiłł i mnie też — ze siodła wysadzi?
(jRYF$
t

Na całe żyne starów

HWR
W SKLEPIE (

— W tym płaszczu nie'spostrzeże
pan nawet, że deszcz pada.
— Dobrze. Ale w jaki sposób zo
rientuje sie, że przestał padać?
.
(JournaJ)'
,|i

RACZEJ TAK...

— Tak, jedzie pan do Francji? Czy
4nie sądzi pan, że napotka na trudnoś^
*ci przy słabej znajomości francuskie*
go?.
— Ja?._ nic, ale Francuzi!
1__________________ (Journal)

GtOWYI
U nas zakupiona nowoczesna masryna do szycia, haftu, cerowania, endlowania, mereżkowania z wieloletnią
gwarancją za zł 150 gotówką lub na
dogodne spłaty.
•
; >
Żądajcie cenniki darmo!
Polski Dom Handlowy KRYSZER.
Kraków, Zwierzyniecka 6, ytydz. 44i■ i
(077)

Pietyzm odstania dziś szczątki
średniowiecznych murów wa
rownych śródmieścia.
Lecz
kto wie naprawdę i ściśle, jak
daleko sięga owe Stare Miasto,
czy Śródmieście. Dlaczego fan
tazji Czasu, nie ująć w. karby
Przestrzeni.
Warszawa jest dziś, spusz
czam zawstydzony oczy, ponu
merowana według komisaria
tów policyjnych. Jest ich nie
wiem, ile? Wiem tylko, że jaka
mieszkaniec Warszawy, me
mam uśmiechać się do przesz

łości Marymontu, Ujazdowa,
czy Żoliborza, jestem obowią
zany kochać nieznany mi zre
sztą obszar mojego komisariatu
policyjnego, a raczej bezimien
ny jego numerek. Jaka to farsa,
samorządowa.
A teraz wracajmy czym prę
dzej. Tam, skąd wyruszyliśmyDo Śródmieścia? Nie, do Ujazdowa. Ależ nie, zdaje się na Po
wiśle. Wszystko jedno. Do
Teatru.
Druk nr 644!

na drogę.
Jak bowiem tlomaczą sobie po
czciwi państwoiocy z Polesia —
„Czort nie rozezna dziada do pana wojewody. Ten w łapciach
i tamten w podartej sukmanie,
ten z workiem i tamten też po ze
brach chodzi."
W ten sposób zrealizowało się
na Polesiu marzenie wieszcza: —
„Jeden tylko, jeden cud, z polską
władzą polski lud".
Pielgrzymki w ogóle stały się u
nas bardzo modne. Niby dzieci
do żłobka pielgrzymują obecnie
do gabinetu nowego marszałka
sejmu jego najbliżsi przyjaciele
pp. Jędrzejewicze, Kozłowski i
Świtalski. Dostojnym pątnikom
przygrywa przytem dla animuszu
pełna nadziei piosenka: „Jeszcze
raz, jeszcze raz, jeszcze raz — Sła
wku mój pomóż mi".
Z pielgrzymką do Canossy wy
biera się pono pułkownik Miedziń
ski, który ostatnio
żalił się, iż
posłowie do niego tak się chłod
no odnoszą, że mu wśród nich co
raz zimniej. Byli koledzy pana
pułkownika (z poza frontowych
formacji pierwszej brygady), tak

się tym jego biadaniem wzruszyli,
że na zebraniu Zw. Legionistów,
postanowili dostarczyć mu dla roz
grzewki... koca.
Pielgrzymkę do Palestyny zai.
nicjował również adw. Rippel po
stanawiając przeprowadzić niby
drugi Mojżesz 10.000 umunduro
wanych Izraelitów przez morze.
Adw. Rippel liczy przy tym na
to, że bałwany nie są tok głupie
jak się o nich mówi i w stosow
nym momencie rozstąpią się na
obie strony by uniknąć bezpośred
niego zetknięcia z nim i z jego ar.
mią.
Sceptycy jednak
pamiętając
przykre perypetie p. Rippla kil
ka lat temu pod Pyrami twierdzą,
że
,Mojżesz doszedł a Rippel nie —•
do Palestyny,
Bo łatwiej przejść przez piaski, ni
żeli przez ...gliny".
Takie oto są pielgrzymki czerw
cowe przygotowujące kraj do oczekiwanej z utęsknieniem przez
większość społeczeństwa, a z lę
kiem przez mniejszość (sanacyj
ną) pielgrzymki do —
borczych„.. KONRAD JEŻYCKI.
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Dyplomacja i prawda na scenie?

Nr. 89

kulisami móuia, ie...

Gwiazdy
pod mikroskopem Ploteczki starego kabotyna
Co jest najważniejsze w życiu teatru?
TEATRALNY TOTALIZATOR

Juliusz Osterwa
Twórca „Reduty" Jest przede wszy
stkim geniuszem dyplomacji i sztuki
życia. Umiał stare prawdy zasad see
uicznych oświatlić tak sprytnie, że
długi czas uważano go za reformato
ra, którym nie był nigdy, zapomina
jąc częstokroć o zaletach pedagoga i
znakomitego aktora, którym był zaw
sze — w życiu i na scenie.
Każda zakulisowa rozmowa z Oster
wą to mały klejnocik ujmującego
wdzięku i subtelnego „wymigiwania
sią" od drażliwych kwestii. Jest cza
rujący do tego stopnia, że narzuca
uwielbienie dla swej czynności. Każ
dy, z którym rozmawiał, uważa zwy
kle los za tyrana, gnębiącego pana
Juliusza. Gdyby nie ten los, nie prze
klęty zbieg okoliczności, Osterwa na
pewno zaangażowałby panią X., wy
stawiłby sztukę pana Y„ dopomógłby
do otrzymania subwencji panu Z.
Umiejętność przekonywania ludzi
i działania na nich nieledwie hipno
tycznie posiadł w najwyższym stop
niu- Może najzakamienialszego biuro
kratę doprowadzić do entuzjazmu,
gdy chodzi o poparcie jego teatral
nych poczynań. Dyplomata, ani chy
bi!
Ale przyznać trzeba, że za parawa
nem tej dyplomacji ukrywa się mąż,
który wie, czego chce. Dąży do swych
celów z niezłomną wytrwałością. —
A cele ma istotnie piękne.
Nie kruszmy kopii o poziom naszej
kultury teatralnej! — Kraj, który za
myka ostatnią operę, który nie może
się zdobyć na budowę odpowiedniej
ilości gmachów teatralnych, w którym
są miasta stutysięczne bez stałego ze
społu aktorskiego, kraj taki jest pod
pzględem teatralnym cofnięty w kul
turze. Jeżeli jednak nasza „mniejsza
prowincja nie zapomniała o teatrze
całkowicie — zdziałał to w dużej mie
rze Osterwa. — Stworzenie dobrego
objazdowego teatru, docierającego do
najbardziej zapadłych kątów — to je

go największy tytuł do wieczności. —
Nie oparcie repertuaru na dziełach
polskich autorów, nie „syntetyczna in
scenizacja", nawet nie „redutowe prze
szkolenie aktorstwa". Zasługi Oster
wy dla rozpowszechnienia kultury tea
trafnej są tak wielkie, że wart za to
monografii. — Miałby ją nawet, gdy.
by dziś kto chciał czytać monografie.
Dla tych zasług historia sceny wy
baczy mu nieco ,znachorskie“ metody
działania, całą rzekomą „mistykę", ca
łą grandilokwencję „wprowadzania w
misterium sztuki".
Osterwa jest bystrym psycholo
giem. Bez „duchowej dekoracji" nie
mógłby nic osiągnąć u nas. — Świat
chce być bałamucony. — Ale jeśli kto
świat bałamuci w tak zacnym celu,
temu się pomniki za życia stawiać
powinno.

Maria Przybyłks-Potocka
Nie. Nie jest gwiazdą zachodzącą.
— Raczej gwiazdą, która zmienia bar
wę. — Jako debiutantka zelektryzo
wała Warszawę „Popychadłem" w
teatrze Michała Wołowskiego. —
Poczciwy ten melodramacik miał trzy
momenty, które zrobiły go gwoź
dziem sezonu: wprowadzenie har
monii na scenę w akcie 1-ym, prze
połowioną dekorację w odsłonie ostat
niej (co za bogactwo inwencji dekorą
torskiej! Nowość ówczesna!!) i wresz
cie — Przybyłkównę. — Zaświeciła
wtedy białym światłem dziewczęce

go wdzięku. — A potem — zmiana
barw: po przez różowe światło amant
ki lirycznej, przez purpurowy blask
bohaterek — do złotawego tonu saty
rycznie roześmianych „matek".
Gra, co chce! Ale chce tylko tego,
co grać powinna. Oto słuszna zasada,
o której niejednokrotnie zapominają
wszechpotężne primadonny.
Nie nowoczesna? — Może! Ale to
pojęcie bardzo względne. — Ostatecz
nie — bądźmy szczerzy — nie ma ak
torów nowoczesnych i staromodnych.
Są tylko dobrzy i źli aktorzy. — A
Przybyłko należy do najlepszych
Tkwi głęboko w kulturze teatru przed
wojnnego, aleć to była najwspanial
sza epoka naszej sceny, niezarażonej
jeszcze przesadą zewnętrznych szcze
gółów na niekorzyść pogłębienia cha
rakteru. Grało się sercem i sercem
się sztuki słuchało.
Nie były znów taką wielką zdoby
czą teatru te .prawdziwe klamki" u
drzwi, „plastyczne pokoje" i cały ba
last „realistyczności", skoro się od
tego dzisiaj zwolna odwracamy- —
Odrzyjcie ze sceny dzisiejszej wszy
stko to, co rzekomo gra z aktorem:
przepych dekoracji, kostiumów, świa
teł i wtedy patrzcie na aktorów. —
Kto wytrzyma krytyczne spojrzenie
widza w takich warunkach — ten jest
coś wart prawdziwie.
A Przybyłko Potocka będzie miała
swą wartość w każdym wypadku.
TAUROS.

BEZ BÓLU

SKUTECZNIE
■ USUWA

ODCISKI

BRODAWKI
I ZGRUBIENIA

KLAWIOL

WYSOKIE ODZNACZENIE
Jak wiadomo, honorowy dyrektor prawie wszystkich teatrów w
Polsce, mistrz Ludwik Solski, odznaczony został krzyżem niepodległości, przy okazji ustąpienia z
„dyrekcji czynnej“ Teatru Naro
dowego, która była mu podobno
krzyżem Pańskim. Nic dziwne
go — mistrz Solski zawsze miał
krzyż twardy i niepodległy. Stąd
odznaczenie i stąd... ustąpienie.

demobilizacja i demobil

— Więc dla'pięciu złotych zabiliście człowieka?
— Panie sędzio! 'Tu pięć złotych, tam pięć złotych!^ .

Poweśi Marii Ukniewsk e\ Nakładem Tow. Wyd. Rój
Warszawa, 1938
mówi urocza blondynka do swe
go towarzystwa. — Ja bym to
samo' potrafiła. Może bym na
wet umiała nogę wyżej pod
nieść niż one...
Rozmówka ta jest bardzo
charakterystyczna.
Publicz
ność prawie nigdy nie docenia
olbrzymiej pracy i wysiłku, jaki
musi włożyć w każdy numer,
w każdą scenę przedstawienia
reżyser, aktor, czy nawet sta
tysta. Tygodnie, a nieraz mie
siące żmudnej cyzlerskiej robo
ty, szlifowania takiego czy in
nego pas, jakiegoś trudnego to
nu w piosence, jakiejś kwestii
zaśadniczej dla sztuki. Może
dlatego nigdy nie zaprasza się
publiczności na próby do tea
tru. Gdyby się przekonała,
jak każdy fragment jest wyprą
cowany, może by ją widowi
sko nie bawiło tak, jak ją bawi.
Ale oklasków oszczędzać nie
trzeba. Jest to jedyna forma po
dziękowania aktorom za ięh

ciężką pracę. Nie można być
skąpcem.
Słyszałem też inne rozmów
ki.
Starsza pani, czy spracowa
na ekspedientka, szwaczka, lub
urzędniczka daje wyraz zazdro
ści patrząc na „wypielęgnowa
ne" ciała swych sióstr ze sce
ny:
— Takim to dobrze. Nie na
pracują się. Wszystko mają,
niczego im nie brak, nawet...
miłości... — to ostatnie z cha
rakterystycznym przekąsem.
Nie wiedzą o tym, że całe
wypielęgnowanie to szminka,
a nie orientują się też zapewne
i w tym, że ciała te niesłycha
nie często szarpie ból potwor
nego zmęczenia i... głodu. A
miłość, ta „miłość" w cudzy
słowach?... Nie badajmy kulis
najrozmaiszych instytucji i pry
watnych domów— dla skonsta
towania, które są cnotliwsze.
Zawsze interesowałem się
bardzo istotą pracy aktora. —
Mechanizm teatru, w całym te
go słowa znaczeniu, zacieka
wiał mnie niezwykle. Toteż
studiowałem go przez czas dłu
gi. Wiele rzeczy utkwiło mi w
pamięci. Nauczyłem się wiele
rzeczy rozumieć. Szczególniej

DEMENTI

Pogłoska, jakoby kierownik li
teracki Teatru Narodowego, dyr.
Wiłam Horzyca, w związku z wy
padkami sudeckimi, otrzymał po
wołanie do wojska w armii czechoslochackiej, jest bezpodstawna. Dyr. Horzyca jest obywatelem
polskim, a tylko rodzic jego, wiel
ce zasłużony podoficer ck żandar
merii austriackiej w Stryju był z
pochodzenia Czechem.
DEZERCJA GWIAZDORA

Popularny gwiazdor filmowy i
amant dramatyczny, p. Franciszek
Brodniewicz, postanowił w przy
szłym sezonie poświęcić się całko
wicie filmom, porzucając deski
sceniczne. Wielbicielki, które od
tąd będą oglądać jego męską uro
dę tylko na płótnie, doszły po
długich wywiadach racji tego po
stanowienia. Otóż ma nią być od
raza do zbyt wielkich tłumów na
przedstawieniach teatrów war
szawskich. W pracowni filmowej
widzów brwa o połowę mniej: re
żyser, operator i dziesięciu ma
szynistów.

Pięciu zeszłorocznych dyrekto
rów, bez przydziału na sezon obe
cny, panowie Gall, Mazaraki,
Boelke, Grodzicki i Gołaszewski,
postanowiło wnieść łączne poda
nie o zatwierdzenie statutu „To
warzystwa zdemobilizowanych dy
ktatorów^.
Statut będzie jednak zatwier.
dzony dopiero w przyszłym roku,
gdy liczba założycieli dojdzie do „KOMÓRKI DO WYNAJĘCIA**
wymaganej przez prawo cyfry
piętnastu.
_ f-,
’*
Dyrektor Fryderyk Jarossy raź
no kompletuje zespół do swego
NARESZCIE UZDROWIONA i teatru farsy śpiewnej „Buffo**.
OPERA
Wśród zakontraktowanych wystęPo smutnych doświadczeniach powiczów błyszczą nazwiska Kazi
i
operowych w ubiegłym sezonie, mierza Junoszy Stępowskiego
miasto doszło do przekonania, że Michała Znicza. Toczą się też per
ich powodem były trzy zasadnicze traktacje z paniami Milą Kamińbłędy: zbyt niska subwencja 360 ską i Marią Gorczyńską. Sezon roz
tysięcy złotych, oddanie teatru w pocznie farsa Kadelburga „Poręce prywatnego przedsiębiorcy i rwanie Sabinek** w reżyserii dyr.
zbyt krótki sezon, uniemożliwia Janusza Wameckiego. W. odpo
wiedzi na te posunięcia p. Jarosjący rozwinięcie programu.
Postanowiono tedy oddać na sego, dyrekcja TKKT podpisała
rok najbliższy teatr prywatnemu pono umowy z Adolfem Dymszą
przedsiębiorcy tylko na sześć mie- (pierwszy występ „Otello*') z Mi
sięcy z dotacją 255 tysięcy. Re rą Zimińską („Balladyna**) i z
szta subwencji będzie w rezerwie Kazimierzem Krukowskim („Cy
do momentu pierwszego strajku, rano de Bergerac" ).
Uli MIESIĄC

Wśród książek

Kurtyna lekko pobiegła w gó
rę. Na ciemną widownię bluznęła fala gorącego światła z oswietlonej „al giorno" sceny. Z
orkiestry
popłynęła gorąca
pieśń miłosna, zaklęta w ryt
mie black bottona. Błysnęła
obnażone, sprężyste nogi girlsów, rozwinął się długi wąż tan
cerek, by w niesamowitych
skrętach obiec scenę i rozgrzać
premierową publiczność. Sy
pią się rzadkie, pierwsze bra
wa.
Obraz biegnie za obrazem.
Muzykę przeplata skecz lub ta
niec. Co chwila sprzed kotary
strzelają dowcipy conferanciera. Publiczność zwolna się roz
grzewa, ale brawa, widoma oznaka zadowolenia, padają jak
by z łaski, jak od niechcenia.
W Warszawie publiczność
rzadko „szaleje" w teatrze. Naj
ciekawsze są jednak rozmówki
la foyer w czasie przerwy.
— To przecież takie łatwe—

Doświadczeni wiedzą, że nigdy
tyle teatrów nie dociąga do końca
sezonu, ile ten sezon rozpoczęło.
W przewidywaniach i prognozach
na nowy sezon 1938-39 rzesza ak.
torska już dziś rozpoczyna zakłady, która dyrekcja najwcześniej
skończy pełen chwały żywot. Fa
worytem jest jeden z muzycznych
teatrów stolicy. Stawki notowano
1:5. Zresztą Fuks jest zawsze moż
liwy.

który jest przewidziany na listopad br.
Jedna z najpoważniejszych kan
dydatek na dzierżawę, pani Korolewicz-Woydowa, dowiedziawszy
się o tym, powiedziała podobno:
„To nie opera! To operacja!**.

razatóKK

MSniDNKÓW

ii Dli

zafrapowala mnie definicja pra
cy aktorskiej niezwykle cieka
wie ujęta przez jednego z moich
przyjaciół - reżyserów.
— Wiesz — mówił — w po
czątkach mojej pracy aktorskiej
często zdarzało mi się powie
dzieć coś na niewłaściwym to
nie, zrobić jakiś niepotrzebny
ruch czy gest. Nie mogłem te
go opanować. Dopiero po pa
ru latach doszedłem do wfaści
wej techniki. Dziś kiedy gram,
mam wrażenie, że to gra ktoś
inny, a ja stoję z boku i patrzę,
kontroluję każdy ruch i każde
słowo. Tylko w ten sposób
można uniknąć błędów.
W tym krótkim powiedzejiiu
tkwi istota pracy aktorskiej: cią
gła, nieustanna i czujna kontro
la nad samym sobą, bodaj naj
trudniejsza. O ileż łatwiej kon
trolować innych.
Przypadkowo znam bardzo
dobrze kulisy teatru i jego te
chnikę, dlatego może książka pa
ni Ukniewskiej nie była dla
mnie nowością. Rewelacją w
niej była niemal fotograficzna
ścisłość i niezwykła plastyka
w przedstawieniu tematu.
Pani Ukniewska ma talent nie
wątpliwy, szczery i prosty. —
Potrafi pokazać rzeczy, takimi.

Alberta 14—4 Duty
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Wykwintne wykon, lisów

jakimi są istotnie i-to bez żad
nej przesady, bez zbędnej, jak
że szkodliwej kolorystyki. -—■
Chwilami książka jej jest aż
przerażająca w swojej szczero
ści, aż brutalna, a jednak nie
słychanie słuszna.
Właściwie nie można „Strachów“ nazwać powieścią, to ra
czej coś pośredniego pomiędzy
opowiadaniem, pamiętnikiem i
reportażem. Historia kilku tea
trów rewiowych dla człowieka
znającego stosunki, dość przej
rzysta aby się zorientować o
które teatry chodzi, jest w
książce pani Ukniewskiej frapu
jąca od początku do końca. Do
brze się stało, że ją „Rój“ wy
dał, może spełni swoje zadanie
i rozwieje opar legendy, czy
sto szkodliwej,
spowijającej
teatr od strony garderób i ku
lis.
„Strachy" doczekały się tak
że przeróbki filmowej, którą
reżyserują stypendyści Fundu
szu Kultury Narodowej pp- Cękalski i Szołowski obaj rokują
cy najlepsze nadzieje. Trudno
przewidzieć, czy film ten bę
dzie rewelacją, ale o powodze
nie jego jestem najzupełniej spo
kojny.
J. Orłowski.
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Błyska szydło w reku majstra
— Tututu!
— Tiiil — tiiii!
— Fiut — fiut — fiut!
Cóż to za koncert-3

fachu.
kaPwoHcvS?r

w muzycznym
S‘ SZewce“' Mieśz-

worka. Pr* 03 *t0I’cu dłuSiego pod.
dźwięki f|p<ZeZ ®twarte okno płyną
rrehońskiej" 'jak ZtU 7^
sąsiedzi w mnl a: asywalą złośliwi
od czasu d
d'e ‘ę dziw"a wpada
na majstra?
S‘UkOt m,otka pa'
wić°Są HS.Ob‘e sąsiedzi co chcieć mó.
Tki-psrxkoncertsy-

°kUlarv l Podniesie
»‘ycVPX?ie się dumnie dppyPan majster robi buty __ ale ja.
"te dla miastowiczów - bo ci
sklepach3—^d*
' k“Puią buty w
rowe!
We buty? ~ Papie-

wa Pod^tołek? S0FZką pogardą sp,u’
'

Też buty!

dewwu6 ~fZzf,aS0"“ ‘° po p'erw’szym
kowic •> „ .' Obcasy idą do Łysz
być elee ° bk' d° Bolimowa i to ma
e,e8ancki trzewik.
maPrcznaa-T
SW?ia k'ien‘elę iar"

Dobrze się trzeba nasiedzieć na skó
rżanym stoiku.
Na udach to ma takie odciski twar
de — że nożem można krajać bez bó
lu — tyle lat stuka na nich twardą
skórę.
I on nie myślał być szewcem.
Muzykalny jest — na skrzypcach
gra. Po weselach za młodu latał —
ale gdy się ożenił — musiał o do
mu i rodzinie pomyśleć.
Mówili ludzie, że organistą będzie!
Ojciec, stary szewc, może i marzył
Po cichu o karierze dla syna — ale
że młotkiem nie wystukasz majątku —
a końca z końcem biedy i dratwą nie
zwiążesz, ani nie zaszyjesz tych łat,
co życie nasadzi tobie człowiecze —
to trudno.
Organista — piękny fach — ale
szewstwo też pod płotem w pokrzy
wach nie leżało — kaczki go nie za
deptały.
To też z lubością patrzy na swoich
trzech chłopaków, koncertujących w
małej, ciasnej izbie szewskiej.
A przecież niech się ludzie i złosz
czą i śmieją — a starszy w fabryce
posadę dostał tylko dzięki temu, że
umie pięknie na klarnecie grać —
więc w orkiestrze fabrycznej prym
wodzi.

— Cie — jaki Kiepur! zjadliwie uśmiecha się sąsiad z przeciwka i z trza
skiem okno zamyka.
A niech zamyka. Dlatego pan maj
ster ma cicho siedzieć, jak ruda mysz
pod miotłą?
Bieduje się cały tydzień na zup
kach i zalewajkach — przecież w nie
dzielę żona schabu nasmaży i kapusty
nagotuje.
Golnie sobie pan majster „małpeczkę” za 50 gr, gdy wróci z sumy na
obiad. A idąc obok szumnych wystaw
z pogardą splunie pod nogi.
But — butowi nie dorówna!
Już tam w skrzyni zrobił porządny
zapas na przyszły jarmark. Nasmaro
wał pastą swojego pomysłu — mogą
tak rok leżeć i nic im się nie stanie.
A porządny gospodarz zawsze się

pozna na dobrym towarze i na soli
dnej robocie.
_ Niech tam! wzdycha majster
Dratewski — zagrajcie no, chłopcy —
tego wójtowskiego. Młotkiem takt
wybija _ aż na stoliku szpilki skaczą w pudełeczku — a okulary zsunął
na czoło.
— Raźniej się żyje, gdy człowiek
nie tylko o Chlebie myśli — ale i dla
duszy jakieś ucieszenie ma!
— Tak — tak! przytakuje mu mło.
tek.
Jak Bóg da zdrowie — a Jarmark
opłaci — to majster Dratewski pana
takiego odegra — że sąsiad z przeciwka pęknie ze złości.
Okno zamknie z hałasem!
Tak! tak!
IN.

Pingwin chłodzi. Pingwin słodzi,
Pingwin każdemu dogodzi.

Przed kilku tygodniami pewien
bezrobotny .liczący 69 lat, znalaz
na ulicy naszyjnik z brylantów.
Jakkolwiek uważał go za bezwar
tościowy, oddał go policji.
Tam stwierdzono, że o stracie na
szyjnika zameldowała
księżna
Muster, podając jego wartość na
750 funtów. Znalazcy należało ««€
zatem według prawa zwyczajowego angielskiego 75 funtów, które
też policja obiecała mu wypłacie.
Formalności jednak przeciągały
się z dnia na dzień, tak, ze bezro
botny, zamieszkały w przytułku,
nie doczekał się wypłaty: skutkiem
długiego wyczerpania nie wytrzy
mał radości i zmarł, zanim mógł
skorzystać ze szczęścia. Policja
londyńska poszukuje jego spadko
bierców.
I.ill ctic.u •!. szybko i łatwo ogolić, kup
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Najgroźniejszy przestępca XX wieko
ścigany przez policję pięciu państw

I z nich żaden organistą nie będzie,
bo majstra na to nie stać — ale za
h; r»
a czasem i do sklepów roPrzechodziłem właśnie ulicą Jasną, maczyć, jak należy przejechać przez
Gwa!?nTna r°bOta- Solidna' Mocna, wsze milej życie upływa, gdy można gdy nagle zatarasowało mi drogę du te dwie uliczki, które...
gwarantowana. Można parć lat no. i siebie uweselić i rodzinę godziwą że auto, a z okienka dał się słyszeć, — Bah! Jeżeli ten ktoś nie umie po
rozrywką uraczyć.
sić
. arw 0 stracą, ale nie popuszpolsku do tego stopnia, że ulicy
głos:
czą ani krzty, moCną dratwą” szyte Błyska szydło w ręku majstra — a
Chmielnej wymówić nie potrafi, to ni
— Kmelna!
ani podeszew od cholewki nie odle- ou za błyskiem śledzi — w ustach
by
jakże ma zrozumieć to, co mu
—
Pewnie
jakieś
przekleństwo
po

Z1C.
szpilki trzyma i zręcznie w wykłutą myślałem sobie, usuwając się szybko, mówię? — postawiłem sobie pyta
z durną i lubością Ogląda szyty but dziureczkę wsadza — młotkiem po. choć Bóg mi świadkiem, nie ja jemu, nie.
Przez siebie.
bija.
Wobec tego zajrzałem do limuzy
lecz on mnie drogę zawalił.
Może mu tam daleko do tych ele— Zagrajcie no o tym kapralu!
— Dże Kmelna? — powtórzył ten ny, aby po powierzchowności osob
so1m7-Z WyStaWy - a,e Zawsze Ob
nika zorientować się, jakiej jest na
instrumenty — a majster
chłoń ,SZ- ’ trWa,SZy- Przcważnie wąsami rusza i śpiewa moęaym, donio
— Aha! Jemu chodzi o ulicę Chmiel rodowości i ewentualnie zapropono
Jarmark “T bądŹ słaIuia’ bad* "a słym głosemv
ną! — zrozumiałem, i począłem tłu wać mu jakiś obcy język, którym poiem
8 y Sie Ze swoim straga
nom rozłoży kupują.
r,ar?Za^ieSZa Pozczepiane sznurkiem
Ho- ho PO8ub»y i czeka.
bodaih?ó 1 iarmark. lak latosi, to
Xi i s
by’ ~ ludzie najpierw
Jrzew‘1, ? "a m°d,,e' Clenkie ’ ,ekkie
trzewiki - ale jak przekonali sic na
„Profesor"...
? r T* może zrozumieć. I to wszystko. Ja czasów,
jasnej skórze o ich wartości wrócili
Z widzenia znałem go oddawna. wiem, że pan się mnie boi — rzekł
— Cały św iat i wszystko, co się na
Bratewskiego. Tylko u•mi,ech krył pod wąsem - a Oczv Jest to pan Artur Połoński, niegdyś nagle, zwracając się wprost do mnie. nim znajduje — mówił szeptem obłą
wyszLwak”™2*4’ Spracowana dłonią wybitny naukowiec, obecnie biedny — Ot, zaczepił pana jakiś wariat 1 kany — to jedna wielka szopka. Tyl
obłąkaniec, który przez całą noc mu plecie o byle czym... Ale pan się mnie ko Ja jeden istnieję naprawdę, tylko
yszuwaksowany but głaskał.
si spacerować, bo zamknięty w domu boi niesłusznie-. Zaraz pana przeko ja jeden jestem rzeczywistym wi
stara momda‘rZa Dratewskie- ieszcze dostaje męczących ataków szału.
nam. Niech pan sobie przypomni dzem w tym ogromnym teatrze—
Błyski J :„,Nn Wierzy ani w żadne
wszystkie większe krzwdy, jakie pa
— To się nazywa solipsyzm... —
d0 butów makfr°b-rC>lilIy’ Sa” Pastę
NRoczek wana pytanie na w życiu spotkały i niech pan so sklasyfikowałem
w myśli, oczekując
Ani
“le ’ ieszcze jaką.
— Czy pan wie, gdzie jest granica bie odpowie na pytanie, którą z tych dalszych wynurzeń „profesora",
nie zmat°on1 Zmy3e ~ ani kurz
między wariatem i człowiekiem nor krzywd wyrządził panu wariat, a Jaiui^;iy-zy^
Przy emna propozycja
malnym? — usłyszałem pewnego ki ogrom krzywd wyrządzili panu lu
dnia za sobą, gdym się zatrzymał aby dzie normalni. A czemu ludzi normal
Ale ten zamilkł. Zamilkł tak, jakby
«• Do<’cechun5ah‘er też nie byI* ia- zapalić papierosa.
nych pan się nie boi?
potężnie go zmęczyło ostatnie oświad
— Ma rację... — pomyślałem po czenie. Nie pukał już w drzewa, szedł
Pytanie takie, postawione na pustej
ale i przy chora Vlk0’ Z® "a,ezy ~
sl«ch ma muzyka8*' Ch°dZi “ a Że ulicy o godzinie drugiej w nocy, jest raz drugi. Nie mówiłem mu o tym o- wolniej zamyślony i milczący... Sa
<0 - chórze spjJ a g,PS p?‘?z"y* dość kłopotliwe. Od razu bowiem czywiście, bo nie chcałem przerywać dząc, że nic już nie powie ciekawego
su®fe- Aż ludzie glw
Z‘ 3 "a można się zorientować, że postawił tych wynurzeń, ale „profesor” inaczej — chciałem go opuścić. Ale gdym go
zrozumiał moje milczenie.
patrzą. Widzi 7
y zadzierają i ie wariat. A co odpowiedzieć, żeby
wyprzedził o kilka kroków — dogonił
— Pan nie chce ze mną rozmawiać
pytający
nie
wybuchnął
gniewem?
*ilniej Piersi napina'na’I2er ' 1“"“®
mnie i mruknął:
— Nie wiem- — odpowiedziałem — stwierdził z żalem. — Ale nie ja
Sa"y dobywa.
Sf°SU' lak or*
— Niech pan nie ucieka... — Wie
ostrożnie, sprężywszy się w sobie będę na tym stratny. A gdyby nie to pan co? Z panem się przyjemnie roz
tylko mu e’Cem ~~ to prawda — nie do- ewentualnej ucieczki, która była — mógłby pan wiele zyskać...
mawia. Jak pan zwariuje, to będzie
— A|eż proszę pana! — przerwa my sobie chodzili razem — rzekł po
Ka*dy fach
“bliza ~ a,e owszem. jedynym moim ratunkiem.
— Żadnej nie ma — odpowiedział łem. — Jeżeli milczę to tylko dlatego, ważnym tonem, jakby składał bardzo
Ale ,
ma Swói honor,
melancholijnym głosem „profesor"._ że wolę słuchać niż mówić...
zawsze
przyjemną ofertę.
Chleba
.
C*cżki to kawałek Proszę pana, atak gniewu u człowie
— Wie pan co? — rzekł nagle za
tPaszynowej roJ"JZa dzi* PrzV ‘ej ka normalnego do złudzenia przypo
Ta:emni(a istn enia
miast pożegnania. — Ja— to jestem
mina atak lekkiej furii. Atak lekkiej
— Takie ci m
„Profesor” zatrzymał się przy Ja- wariat. Ale — ja wiem o tym, że je
chaS‘° bU‘ÓW na
-Wymy<UU “ melancholii nie raz nie jest niczym kimś drzewku, popukał w nie laską, stem wariat. A niech mi pan powie:
- na ^ieri robią _ wżdy. więcej, jak tylko zwykłym smutchwilę słuchał, po czym kiwnął gło ilu pan spotkał wariatów, chodzących
kiem—
On jak
wą zadowolony, jakby otrzymał ja po świecie, którzy z powodzeniem
Zr
°
bI
Półtorej
pary
_
ł0
dosyć.
— Ma rację... — pomyślałem, gu- kąś odpowiedź.
udają, że są normalni?
biąc od razu myśl o ucieczce.
Czasem iedną.
— Ma rację — pomyślałem po raz
— Ja tak sobie rozmawiam z drze
2^0!
wami — rzekł tonem objaśnienia. •— trzeci szybko żegnając się z czło
Cóż to jest wariat?
Czystego zarobku _
Więc dobrze-, skoro pan woli słu wiekiem, który przy dłuższym obco,
mała.
a rodzinka nie
— Cóż to jest zresztą wariat? To chać niż mówić, to pan skorzysta. Po waniu łatwo mógłby wywrócić moje
jest człowiek, którego medycyna nie wiem panu co Jest największą tajem poglądy o tym, co jest „normalne", a
nicą istnienia, nad którą tak się gło co „nienormalne".
M. Pobóg.
wili uczeni filozofowie wszystkich

Wariaci nikogo nie krzywdzą

i mydłem przetłuszczonym

» <«, .„o. —

it. Marynowski

i S-J«

u
t r a n jrmii i ==
--u?'.r;:?:n* jwiuia n«««t
f

CENY

NISKIE

D 14)

trafię... łamać.
I tu spotkała mnie niespodzianka,
która przecież o mały włos byłaby,
mnie minęła, bo gdybym przechodzi!
minutę wcześniej lub minutę później
— pan inspektor Giovanni Battista
Marullo zatrzymałby jakiegoś innego
przechodnia, dostałby potrzebną in
formację i — nie spotkalibyśmy się
wcale, choć kiedyś w dobrych ka
walerskich czasach, he! he! — morze
wódki się razem wypiło.
Tak trafiłem na niezwykła, jat bar
wny film historię człowieka o stu na
zwiskach, historię, która przeszła
przez Warszawę bez śladu i może by
doszła do nas dopiero po dwóch,
trzech miesiącach, gdyby nie ten
przypadek, że inspektor Marullo nie
mógł trafić na ulicę Chmielną.
Człowiek o stu nazwiskach, a taki
sobie przydomek zyskał Jan Berthier, jest bezsprzecznie fenomenem
kryminalnym. Zmieniając nazwisko,
powierzchowność i sposób porusza
nia się, ten mały człowieczek potra
fił dokonać kilkunastu przestępstw,
które przeszły już do historii krymi
nalistyki, nie licząc innych, co do któ
rych „autorstwa nie ustalono'*, acz
kolwiek były dane, że dokonał ich
również ten sam Jan Berthier, Ewald
Hellen, Deda Orbeliani, Artur Hennigsway, czy jeśli kto woli Stanco
Petrowicz Niegosz (królewska rodzi
na czarnogórska), albo Armando cpnte di Savoia, bo i tych nazwisk
używał.
Te właśnie nazwiska sprawiły, że
inspektor Marullo powiedział sobie:
— Basta! Ten człowiek musi być
złapany. Człowiek, który podszywa
się pod nazwisko panieńskie królowe]
Włoch (Helena Petrowicz Nlegosz) i
pod nazwisko rodziny królewskiej
(Savoia), aby popełniać oszustwa —
musi być schwytany!
I tak się to stało, że po śladach
Jana Berthier — Inspektor Marullo
przyjechał do Polski.
W chwili gdy piszemy te słowa
człowiek o stu nazwiskach jest już
pod kluczem. To pozwala nam z całą
swobodą omówić jego rozległa dzia
łalność, co jednak jest niemożliwe w
ramach jednego krótkiego artykułu.
Jana Berthier szukała przecież poli
cja pięciu państw. Nie zabił on wpra
wdzie nikogo — ale jego majątek ob
liczany jest na setki tysięcy, gdyż
oszustwa, włamania, kradzieże, któ
rych dokonał były zawsze Jednako
we: przynosiły obfity łup i wielki
rozgłos.
O tych jego wyczynach pomówimy
w następnych artykułach.
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OGŁOSZENIA DROBNE
‘MASZYNY SINGER A od 3 zł tygodniowo Chłodna 42 — 13. Pańska
10 — 22. Dzwonić: 6-79-17. (5—58)

Grzybowski poleca wyborowe
ody i smaczne wyroby cukiernicze.
racownia obuwia. Obstalunki, repa
Barzakąski
i napoje, Grzybowska 31. L Na. miejscu i na wynos poleca cu P racje, tamże Plac j Dom do sprze
(6—131) kiernia Wacława Chrząszczewskiego, dania. Piusa X-go 68-A. Nowakowski.

KUPCY kroju, szycia, modelowa- DASZYNY do szycia ..KasprzyckłeikUDwI nia na materiałach. Kon
go* znane ze swef dobroci od lat

(136)

Nauka i wychowanie

Elektoralna 28.
(6—207)
ar.„pod 10“ poleca smaczne śniada
nia, obiady i kolacje. Ceny niskie. I HF1Y Polskie, smaczne j zdrowe.
cesjonowane przez ministerstwo, mi 58. Gotówka — Ratami — Tamo - Ul. Towarowa 10.
Poleca owocarnia. Antoni
(6—152) LUU I
strzyni Gołaszewskiej. Krą.-Przed- skład fabryczny). Warszawa. Mar
Grabarek. Przy Red. N. Rzeczpospo
mieście 6
(1—2TH) szałkowska 158, róg Królewskiej.
(6—162)
ar dla wszystkich", egzystujący litej. Zgoda 5.
(5—47)
od 30 lat w Warszawie poleca
ody Polskie i znakomite wyroby
dania a Ja frachete i barowe. — Ul.
cukiernicze poleca Cukiernia B-ci
odne, solidne obuwie damskie po Chłodna 26 róg Żelaznej.
(6—153) Grochala.
Filia I — Wspólna 54-A.
leca Jan Chindelewicz, — mistrz
(6-135)
szewcki. Krucza 12 przy Wspólnej.
ukiernia
„Kijowska"
T.
Doniecki
—
ZaoiHrowane'
Tel. 9.13-58._______________ (5—142)
Krucza 31 — poleca polskie lody i
agazyn obuwia. Jan Muszyński,
pierożki filipowskie.
(6—116)
hłopcy do sprzedaży gazet potrzeb
Złota 15, tej. 652-38 poleca, trwałe
OZKA
t
meble
metalowe,
meble
ni. Kaucja 1 złoty. Zgłaszać się:
lekarskie, wózki dziecięce, piece pUKlERNTA B-ci Grochala poleca i tanie obuwie damskie, męskie i dzie
Zgoda 5 m. 3, I piętro, od 9 do 12. niklowane niegasnące systemu ame
cinne.
(6—148)
(2?n) rykańskiego sprzedaje detalicznie po v znakomite wyroby cukiernicze. —
Lody Polskie, Złota 59-A.
(6—134)
eczarnia Japonka" wydaje smacz
cenach hurtowych fabryka J. Neu
Poszukiwane
ne domowe obiady po 80 gr z 2
feld. Brukowa 4, tel. 10-14-66. (5—75) Cukiernia K. Wiśniewski poleca w
dań. Hoża 29.
(6—106)
ntroligator josztiknie pracy w swo
v kilku odmianach polskie lody i wy
im zawodzie. Łaskawe zgłoszenia. HDIHA/IF damskie, męskie naj- roby cukiernicze. Kawiarnia, ul Wi
owoczesna stołownla „Gdynia"
Władysław Fradsztern. ul. Czernia UDUWIu nowsze fasony. Wyko leńska 15 róg Inżyierskiej. (5—172)
Wspólna 53 wydaje smaczne, zdro
kowska 210 m 56
(3—229) nanie solidne po cenach przystępnych
we i tanie obiady i kolacje. (6—209)
noleca artystyczna pracownia obuwia
erownia sztuczna, garderoby, kili
Crni A117 oudowiany. zdolny W. Kójciak, Żurawia 5.
(5—171)
mów I dywanów. Ceny niskie!
(/luLlll./. trzeźwy poszukuje
U?,'?*”
zajęcia. Łaskawe zgłoszenia telefon TADIO,- ODBIORNIKI, Philips. Kos- Wielka 4 m 4._____________ (ó—196)
’25-10
(2—230) • mos. Telefunken Echo i inne bez
dnak nie drogie. Al. Jerozolimskie 36
D02C
m. 2.
(6—197)
dawa, intel ■ entna młoda po- raliczki od 10 zł miesięcznie. Chłodna
12
—
13.
Pańska
40
—
22.
—
Dzwonić:
doborową
orkiestra.
Wyroby
cukier

s ukoję po ady sklepowej, eks- 5-79-17.
owoczesna Kuchnia Jaroszów” ni.
(5—59) nicze, napoje chłodzące. „Błękitna".
pedjentki Ofe ty „Nowa R e.zpoDługa 17—poleca smaczne obia
Złota
róg
Zielnej
(6
—
164)
spolita"— Zdoda 5 d a Jadwigi S.
dy jarskie, wszelki wybór witamin.
owery, maszyny do szycia, gramo
(6—109)
fony najtaniej. Wysocki. Chłod fryzjerzy Madalińskiego 45 wykonu- Obiad z 3 dań zł L—.
na 10. Tel. 2-77-40.
(5—206) • ją nowoczesnymi aparatami trwa
łą ondulację i farbowanie włosów.
ndulacja wieczna 5 zł gwarantowa
na oraz specjalność farbowania
(6—147)
owery Kamiftskiego. Zawadzkiego
włosów najlepszymi farbami zagra
KAZYJNIE dozorstwo. Pensja 60 zł.
Ormonde o częściach; angielskich
Dom nowoczesny z powodu wy Ceny niskie. Dogodne spłaty. Na ta porsetowe pasy najmodniejsze faso nicznymi. Ceny konkurencyjne. Nowy
(6—161)
jazdu. Wiadomość. Praga, Zaokopo- janie cenniki bezpłstnie. Radio SO- li ny. specjalność teższe figury, pra Świat 52 w podwórzu.
(6—101)
wa 5 m 42.
(*—225) NOR Marszałkowska 116 rótr Złote! nie. Wspólna 14 m. 9.
BIADY!!! Chcesz zjeść smaczny
(wejście od Złotej).
(5—88)
obiad. przvjdż Piusa XI nr 37 paafty - monogramy — Maria Ogro(6—107)
dowska, ul. Żurawia 16 m. 16. — szteciarnia „Rój".
przedam plac 2200 lok. w Grochó
wie przy ul. Żymierskiego i Poli Uwaga: w podwórzu na lewo parter.
biady stolowni „Zdrowie" Skorup
gonowej. Wiad.: ul. Kawęczyńska 26 Wykonywa artystycznie po cenach
(6—123)
ki 12 wyróżniające się zdrowot
m. 22.
(217) przystępnych.
nością, smakiem i taniością. (6—208)
ty. — Tylko meble z firmy BOLE
apczany higieniczne tapicerskie. Ra ubilerska pracownia przyjmuje za
SŁAW WASZEWSK1. MARSZAŁ
mówienia, przeróbki, reperacje. nbiady i kolacje smaczne na świety — gotówka. Wytwórnia — ul.
KOWSKA 53A — są solidne i tanie.
Wykonanie artystyczne. Franciszek U żym maśle wydaje kawiarnia „Za
Poleca gotowe: sypialnie, jadalnie, Chmielna 43, podwórze na prawo.
(6—108)
(5—190) Lipka, Nowogrodzka 24, w podwórzu chęta". Hoża 52.
gabinety i pokoje kombinowane 1
parter.
(6—188)
sztuki pojedyńcze. Wykon ywuje za
apczany tapicerskie, kozetki goto
biady domowe d!a inteligencji, wy
mówienia i wymienia stare na nowe.
we — na zamówienia. Raty — go
ulian Radecki długoletni pracownik
bitnie smaczne i zdrowe. Prosimy
PAMIĘTAJ! MARSZAŁKOWSKA 53a. tówka. Wytwórnia. Wielka 17.
firmy Lucjan Leszczyński nagro się przekonać. Krocza 20,
(6—125)
(5—195) dzony dyplomem i medalem na wy
A) k upno - Sprzedaż starej gardebiady,
kolacje
na
świeżym
maśle
stawie międzynarodowej w Brukseli
Hz n roby meskiei I damskiej, za
biory męskie uczniowskie ręcznej wykonywa wykwintne obuwie. Współ
wydaje „Paszteciarnia", Krucza 28,
miana na wykwintne materiały biel
roboty ceny niskie. B. Celiński, na 42.______________________ (213) od 1-go.
(6—117)
skie. Kupujemy kwity lombardowe l Wspólna 38. Tel. 852-42.
(5—205)
futra. Jerozolimska 27. podwórze —
Kawiarnia Ząbkowska 52 wydaje
biady 1 kolacje smaczne, systemu
sklen 73 Tę|. 7.23-75.________ (5-62)
smaczne obiady — 80 gr. Wędliny
domowego na maśle poleca kawiar
YTWÓRNIA tapicersko . stolarski
(6—169)
(6—198) nia „Milutka". Wielka 4.
Z. OILEWSKL ul. Senatorska 26 codziennie świeże.
AY
i apczany nowoczesne, fotele
I — łóżka, kanapy siatkowe Poleea meble stolarsko • tapicerskie
biady
z
2-ch
dań
55
gr.
kolacje
z
Otomany. Kredyt. Wytwórnia chrześ własnego wyrobu, gotowe i na zamó Ifawiarnią „Gościnna" poleca domoherbatą 40 gr ..Kri-kri” Zielna 4.
•*
we
obiady
od
zl
0,80,
śniadania
i
wienia.
Tel.
2-63-06.
(5
—
65)
cijańska. Chłodna 19.
(158)
(6—180)
kolacje. Leszno 59.
(6—174)
akłady meblowe Jan Wrzecian —
ft
TAPCZANY, otomany, fote
biady
i
kołacie
śniadania
systemem
awiarnia „Kujawy" pod nowym za
Hoża 16. Przeróbki stolarskie, ta1 )e łóżka, kozetka l<* mie«
domowym smaczne i tanie od 70
rządem wydaje obiady na świe
Chmielna 44.
(5—76)
żym maśle, kolacje i śniadiinia. Ceny gr. Kawiarnia „Marysieńka". Sosno
(6—163)
niskie. Złota 36.
(6—1.33) wa 16.
FI ITR fi P°’eca Piesiewicz: karaIU I DA
kulowe, łapki, foki oraz
awiarnia Madalińskiego 7 poleca nbiady z 3-ch dań zł 0,90 — zdrowe
przeróbki najtaniej. Przyjmuje letnie
smaczne obiady, śniadania, kola U i estetyczne pod zarządem, dypl.
przechowanie. — Żórawia 20. Tel.
kuchmistrza wydaje .kawiarnia —
cje,
wędliny, ceny przystępne.
897-55.
(5—145)
_________________________ (6-146) „Chmielanka” ul. Chmielna 104,
(6—155)
fabryka cukrów „Felian" Wspólna ELEKTRYCZNE POGOTOWIE
męski Wacław Kwiatkow
I ir 54. Poleca cukry i wyborowe tel. 341-38. Sosnowa 2. Siła - światło. Krawiec
aszteciarnia!!.Obiady,
kolacje
do
ski, Warszawa, Krucza 48 m. 23
mieszanki herbat z własnej paczkow- Radlą i anteny. Dzwonku Szybko. Ta
mowe na świeżym maśle smaczne
poleca
najświeższe
modele.
(6
—
127)
(6—183)
ni-_____________
(5—168) nio. Solidnie.
i tanie od godz. 12—41 Piusa XI 29.
(6—177)
rawiec męski przyjmuje zamówie Tel. 826-89.
rtykuły mody męskie! — wykwint
MAPA7YM 1 pracownia onia. z własnych i powierzonych
IWAuAI 1N BUWIA męskiego,
ne koszule, krawaty, trykotaże.
aszteciarnia „Danusia" poleca sma
materiałów. A. Posiada. Kredytowa
damskiego i dziecinnego Leon Wa K. Dutkiewicz, Świętokrzyska 30.
czne i zdrowe obiady. Sienna 4.
(6—140)
łecki. Warszawa, Wielopole nr 65. _________________________ (6—185) 18 — U. Tel. 6-20-43.
(6—130)
Wykonywa wszelkie obstalunki i re
Jeżeli krawiec — to Rzewuski. |f rawiec męski wykonuje według najperacje po cenach przystępnych.
maczne i zdrowe obiady gospodar
■ Hoża 27; telef. 8.21-30. Artycz- I* nowszych modeli. Wykonanie so
________ ________ (5—223)
skie pod kiero'wnictwem właści
ne wykonanie.
(6—126) lidne. ceny przystępne. M. Śmietanka, cielki. J. Strupiriski. uJ. Ciepła 30.
Mokotowska 40. Tel. 931-94. (6—176) _ _________ ____
MFRI niA/F zakłady Jan Wrze(HO)
a JAM1ANA zużytej garderoIfluDLUWL. cian polecają włas
rawiec męski J. Zalewski ul. Wil Óniadania. obiady, kolacje i dani*
, A, L by na pierwszorzędne
ne wyroby, komplety, pojedyncze,
cza 15—1, tel..930-15. Krój nowo w a la carte wydaje kawiarnia.„Praprzeróbki stolarskie, tapicerskie. Ho- materiały bielskie. „Zamiana”, Mar
źa 16.____________________ (5—203) szałkowska 108. front l piętra Tel. czesny, wykonanie solidne, ceny nis żanka” od godz. 9-tej do 23-ciej. ul.
(6-175) Floriańska 8.________________ (150)
6-42-45.
(6-66) kie.
Meble gotowe 1 na zamówienia, so
rawiec. Długoletni pracownik pier
lidne po cenach b. przystępnych.
niadania, obiady i kolacje jak rów
iuro przepisywania na maszynach
wszorzędnych firm warszawskich
Czesław Kwiatkowski. Wspólna 54—
nież zimne zakąski polecą firma
podań, próśb, kosztorysów oraz
otworzy!
własną
pracownię.
Chmiel

26 parter.
(5—178) wszelkich rękopisów we wszystkich
Stefan Bruzda i Stanisław Zieliński.
na
26
m.
17b
—
Antoni
Aleksandro

Towarowa 8. Kawiarnia.
(151)
językach. Korespondencja. Powiela
Wykonanie solidne, ceny bar
MFRI F otornany. tapczany, kreTłumaczenia. TeL 221-72. War wicz.
nlŁDLL densy szafy, najtaniej w nie.
dzo
przystępne.
(6
—
181)
yśmienite śniadania, .obiady (0,80)
Marszałkowska 116, róg Złotej
wytwórni chrześcijańskiej. Chłodna Iszawa.
i kolacje polecą kawiarnia „Strze
piętro m. 14.
(6—193)
17, drugie podwórze.
(5—160)
IfDAU/IFP męski przyjmuje za- cha" do godz. 23-ciej Leszno 63.
(173)
ramy żelazne, ogrodzenia, konser nnAWluU mówienia z włas
ME Dl F stylowe i nowoczesne
wacja domów, zamki, klucze i re nych i powierzonych materiałów.
drowe i smaczne, obiady i kolacje
liltDLŁ
solidne z własnej wy peracje. Spawanie metali wykonuje Wykonanie solidne. Ceny przystępne.
wydaje kawiarnia Stefana Chrobo
twórni, gwarantowane, oraz posiada M. Hajduk, zakład ślusarski, Wspól- Grzesik. Elektoralna 49. Tel. 2-59-Ó3.
(154)
(211) ty. ul. Chmielna 100.
my na składzie, gotowe pokoje: sy na 47a.__________
(6—187)
pialnie. stołowe, gabinety i wszelkie
utra lisy, najmodniejsze przeróbki,
apelusze męskie odświeżani, przefasztuki pojedyncze. Tapczany, fotele. Bar. „Kujawiak” prosi sprawdzić ja
fasonowanie .według najnowszych
sonowuję i farbuję. Tanio! Solid
Przyjmuje wszelkie zamówienia, oraz
kie wydaje obiady z 3-ch dań za
modeli. Kizyk, Świętokrzyska 6—2.
zamieniamy stare na nowe meble za jeden złoty. Mokotowska 73. Teł. nie. J. Kruszelnicki, Krucza 48.
(6— 219) _____ ______________ (191)
niska dopłatą. A. WASZEWSK1. MAR 9-65-26. Gabinety.
(6—204)
SZAŁKOWSKA 142.
(5—166)
upno złota, srebra, korony, zęby Plisowanie, dekatyzowania. mereżki,
ar Okocimski pod zarządem.długo
okrętki. obciąganie guzików —
złote, wszelkiej biżuterii, kwity
letniego fachowca. Codziennie kon
ME Dl C
Solidnej roboty. Na
„Helena". Wspólna 14 m. 37. Telefon
"luDLu..,
raty i za gotówkę. cert, gabinety, otwarty do 2-ej. Wiel- lombardowe. Jubiler, Złota 15.
(100)
Poleca wytwórnia chrześcijańska, — ka 5. Tel. 649-86.___________ (6—170) ______________________ (6—149) 965-69.___________
Grzybowska 32.
(212)
Bar wydaje smaczne i zdrowe obia |/onces|onowany Zakład Elektryczny Pracownia obuwia — Józef Woja, b.
długoletn. pracownika firm L. Le
dy, zimne i gorące zakąski (wy n W. Michalski, Żurawia 20. Telefon
agazyn obuwia. Roman CiborskL —
Krucza 26, telef. 8.81-27. Obuwie borowe napoje). Lnclan Kobrzyński, 8.46-23. Wykonywa roboty w zakres szczyński i St. Hiszpański, ul. Żura
(6—132) elektrotechniki,____________ (6—122). wia nr 30 m. 9, parter w podwórzu.
damskie, męskie i dziecinne. (5—124) al. Jerozolimskie 125»
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ski. Warszawa, ul. Hoża nr.18. Obsta
lunki i. reperacje. Ceny niskie. — Wy
(103)
konanie solidne.
ralnia chemiczna i bielizny, praso
Pnikiewicz.
wanie garniturów i palt. M. CzerHoża 62.
(99)

artystycznego obuwia po
Pracownia
leca najnowsze fasony damskie i

O

H

artystycznego obuwia
Pracownia
męskiego i damskiego Cz. Strzafiń-

N

R

R

(104)

chemiczna bielizny. WaliPskaralnia
ców 25. Filie: Podwale 1. Odolań9. Tel. 244-11.
(216)

N

O

tej".

W

W

Lokale

obuwia — obstalunki —
P10%racownia
reperacje A. Pelasa. Poznańska t.
rabatu dla czytelników „Rzpli-

F

męskie. Wspólna 14,__________ (215)

69 Z.l japoński. Raty 100 zło
ROWER
tych. Kamiński, Karolkowa 62.
(114)

CTm AD7
UlULAnZ.

były kierownik firmy „Urania” wyko
nywa urządzenia szkolne, sklepowe,
meble. Robota solidna. Ceny niskie.
Chłodna 15 — 36._____________ (97)

pracownia instrumentów
Specjalna
rzniętych, smyczkowych Ed. Hrdina, Warszawa, ul. Żurawia Nr. 30. —
Artystyczna korekta starych włoskich
skrzypiec.
____________
(119)

Tapicerskl zakład St. Sybilski pole' ca gwarantowane tapczany tapi
cerskie i higieniczne, fotele klubowe,
kozetki, wszelkie dekoracje. Moko
towska 62. Tel. 7-24-94.
(2141

apicer dekorator przyjmuje wszelkie
Tnio!.
roboty tapicerskie. Solidnie. Ta
Żurawia 28, telef. 9.57-67. (120)
11/Y |n-Tao okultystka. Określanie
■V7 I karmy (przeszłość, teraźniej
szość. przyszłość). Porady życiowe.
Jasnowidzenie w lustrze magicznym.
Żulińskiego 8 m. 8 (dawniejsza Żura
wia). Przyjęcia 10 — 2 i 4 — 6.

ONDULACJA od zł 8 po
WIECZNA
leca Salon Damsko-fryzjerski Jó
zefa Zwierzyńskiego. Hoża 40.

obuwie damskie poleWYKWINTNE
ia artystyczna pracownia obuwia
Ryszarda Migda. Krucza 48 m. 33.

ykwintne obuwie damskiej' mę
W
skie poleca znana z solidności
F-ma B. Ochniewski, Żurawia 28; te

lefon 8.29-50.
___ (137)
Wytwórnia Rękawiczek skórkowych
Jan Dybiasz — Krój paryski. —
Warszawa, Żurawia 34 m. 10, lewa
oficyna, I piętro.
(115)

obuwie na zamówienia.
Wykwintne
Wykonanie według modeli parys
kich. Jan Kilian. Krucza 6.

(141)

yai r kluczy dorabianie. Różne kluTALŁ cze od 50 groszy. Marszał
kowska 123.

(144)

szewski wykonywa zamówie
ZJ.akład
nia i reparacje. Ceny b. przystępne
Wożniak, Żurawia 20—35.
(121)

akład ślusarski przyjmuje wszelkie
Zdzące.
roboty w zakres ślusarstwa wcho
Konserwcja domów. Poznań
ska 18._____________ (102)

Zdun Kużma wykonywa wszelkie ro
boty na miejscu i wyjazd. Solid
nie 1 tanio! Hoża 34; telefon 9-04-54.
przyjmuje wszelkie roboty
Zdun
zduńskie. — Tel. 10-38-47. Kryp-

ska 24._____________________ (179)

ioła — wybór wielki — gatunek
najwyższy, szczególnie przystoso
Zwane
do leczenia wszelkich chorób

metoda Biiza, Kneippa. Skład Apte
czny mag. farm. Włodarskiego, Tam
ka 31, na wprost Cichej.
(210)

Z^EGZEME
<

V

J sty’ zmarszczk'« oiegi

\f^ł plamy, oparzenia, szot

stkość,
czerwoność
swędzenie skóry, usu
wa bezwzględnie dzia
łający wszechstronnie „Krem rege
neracyjny". Laboratorium: Magister
Grabowski, Warszawa, al. 3 Maja 2.
tel. 2-16-72. Tuba zł 1.50. 3.—. Żądać
Apteki Drogerie. Gdzie nie ma, wy
sylamy po nadesłaniu zl 3,— franco,
lub za pobraniem zl 3,50.
(64)
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Budowana systemem fińskim

Niedzielne zawody sportowe

"°!W0(zeS5ia ^rzelnica sportowa w Krakowie

Pogoń.
W Bielsku: mecz waterpolo Hakoah

Program Imprez niedzielnych jest
następujący:
W WARSZAWIE:
Na boisku Polonii o 17,45 — mecz
ligowy Polonia — WisłaW alei Niepodległości — meta wy
śclgu kolarskiego do morza. Ostatni
etap prowadzi z Kutna do Warsza
wy.
Polskie Radio nadaje o godz. 21.40
zbiorową audycję poświęconą propa
gandzie pływania.
NA PROWINCJI:
W Lodzi: mecz ligowy ŁKS —
Ruch.
W Lublinie: mecz o wejście do Li
gi — Unia — Legia (Warszawa).
W Krakowie: mecz ligowy Cracovia — Warszawianka.
W Katowicach: mecz lekkoatletycz
ny pań Śląsk — Łódź i pływackie mi
strzostwa Śląska,
W Chorzowie: mecz ligowy AKS —

"a terenach Miejskiego Parku s;
towego w Krakowie dobiegają L -°r I ne’ tak> że na dzieA 15 nPca br> strxel ItraW,onych oraz S’ówne«° kulochwy----------sońca nira
prace około budowy wielkiej
- ..
KOńca
_ z___ na _rozpoczęcie
—tu.
tu. Zakończono
Zakończono rohntv
roboty ziemnp.
ziemne ii nrapra
prace
strzel
 nica będzie gotowa
nicy sportowej. W czerwcu ukończo Po raz pierwszy w Krakowie organi ce betonowe, z których najważniejszą
ne zostały główne roboty budowlane, zowanych narodowych zawodów jest budowa schronu tarczowego.
Stoi również gotowy szkielet pawi
w pierwszych dniach lipca zainstalo strzeleckich.
wane zostaną urządzenia wewnętrzUkończono już sypanie walów o- lonu, który pomieści 30 stanowisk do
chronnych bócznYch, starannie już za strzelania.
W przyszłości przewidziana jest
nadto budowa pawilonu strzeleckie
go w prawym narożniku strzelnicy.
o ł,
S C 2. 8
poda emy w kolejności
oriez W
nas y
przewidvwanyc
W trakcie ostatniej fazy prac znaj
duje się droga, wiodąca do strzelnicy,
GONITWA 1. Nagroda 1800 zł. Dy-1
szans
a stanowiąca główną arterię łączącą
stąns 1300 mtr.
j
Koróna (—3 kg.), Genewa, Styl, O- I Noisette. (—3 kg.), Nowina. Oberon, poszczególne obiekty stadionu. PoNebraska (—3 kg.), Dżungla II, Ągier, zostaje więc jeszcze ogrodzenie telimp. Pyszna (—3 kg.).
GONITWA 2. Sprzedażna. Nagroda i Night Breeze, Aigokcros, Azrael ( 4 renu i wyposażenie.
2000 zł. Dystans 1600 mtr.
I kg.), Demokracja II.
Strzelnica krakowska będzie jedy
Turcia (—2 kg.), Talitha, Zorza, I GONITWA 7. Handicap Kordiana
ną w Polsce nowoczesną strzelnica,
Okey, Festyn (—2 kg.), Lea II, Jastrzc 10.000 zł. Dystans 2200 mtr.
bifec (—2 kg.), Olena.
| Habdank (4-'/2 kg.), 61Yt kg.. Loyal budowaną według wzorów fińskich.
GONITWA 3. Nagroda 2200 Zł- Dy-I (4-’/2 kg.) 58’/2 kg.. Neon (— /i kg.) Posiadać ona będzie powszechnie sto
57 J4 kg., Raptus (—2 kg.) 56 kg.,
stans 1600 mtr.
Pirandello (—3 kg.). Hokej, Jenis-1 Nordstrom (—V? kg.) 57 % kg-. Pery sowane wyposażenie połowę.
siej (—3 kg.). Ostra, Kryniczanka, 1 skop (—4 kg.) 54 kg., Pommery (—3
Ramzes, Wega, Kabina. Centyfolia! kg.) 55 kg., Prater (—) 58 kg., Isolano
(—2 kg.) 57 kg., Aak (—2 kg.) 57 kg.,
(—3 kg.), Ingóla (—3 kg.).
GONITWA 4. Handicap Chambery Dell (—2Y, kg.) 56'/2 kg., En avant
(—2’/2 kg.) 53% kg., iloczyn (—1 kg-)
10.000 zł. Dystans 2200 mtr.
Witamina (—1’/2 kg.), 5414 kg., 57 kg., Dar (—4 kg.) 55 kg., Iris (—)
Kszyk (4-3 kg.) 61 kg., Wisconti (4-1 58 kg.. Libretto (—8 kg.) 51 kg., New
Przygotowania do międzypaństwo
kg.) 59 kg., Hćrpes (—2 kg.) 56 kg., i market (—6 kg.) 52 kg.
wego meczu pływackiego Polska —
Gedymin (—1 kg.) 57 kg.. Renta (—1
GONITWA 8. Nagroda 1800 zł. Dy Finlandia, który odbędzie się w War
kg.) 55 kg.. Delaval (—) 58 kg.
I stans 2400 mtr.
GONITWA 5. Handicap. Nagroda! Demagogia (—2 kg.), Wróżda, De szawie dnia 23—4 lipca są już w peł
4000 zł. Dystans 3200 mtr.
. ’ dal. Ommesan, Olimp. Królowa, Pierw nym toku. W związku z tym me
Taiga (—4 kg.) 63 kg., Husarz (4-4 i szy Konsul (—2 kg.), Jorisaka (—2 czem niemal wszyscy czołowi zawód
kg.) 73 kg., Hestia (—6 kg.) 59 kg-, i kg.), Arkaś, Avila. Brangwyn. . . „ nicy zostali zgromadzeni na obozie tre
Woool (+3 W 73 k,.. B»K»bk <->
^>7GONITWA 9. Nagroda 16Ó0
zł. Dy ningowym w Katowicach. Obóz ten
stans 2100 mtr.
będzie trwał do 15 lipca po czym ply
II DV' I >«»’
»»>'•’Teow"’ ES‘ wacy wyjadą do Bielska na mistrzo
Florencja 11 (—3 kg ), Jolie, Talitha, dras.
stwa Polski, które odbędą się w
dniach 16 do 18 lipca'.
Zaraz po mistrzostwach w (Biel
sku odbędzie się w Warszawie dru
gi krótki obóz dla reprezentantów Poi
tfnia
F7aŚyKo?onaa(l)!’wSu4)?hS «)’ Demawgla (8) Dyktator (9) ski. którzy zostaną wyłonieni na pod-

— AZS.
W Dąbrowie Górniczej: mecz o wej
ście do Ligi — RKS Zagłębie — Union oTuring (Łódź).
W Bydgoszczy zakończenie naro
dowych zawodów łuczniczych.
W Toruniu: mecz o wejście do Li
gi Gryf — Śląsk.
W Poznaniu: mecz ligowy Warta—
Śmigły.
W Wilnie: mecz o wejście do Ligi
Makabi — Pogoń (Brześć).
W Grodnie: mecz o wejście do
Ligi WKS Grodno — PKS Łuck.
W Stanis.awowle: mecz o wejście
do Ligi Revera — Czarni.
W Gdyni — międzynarodowe zawo
dy motocyklowe.
ZAGRANICA:
W Budapeszcie — międzypaństwo
wy mecz zapaśniczy Polska — Wę
gry.
W Rydze — mistrzostwa tenisowe
Łotwy z udziałem Polaków.
W Berlinie — mecz bokserski Niem
cy — Anglia.
W Paryżu — mecz lekkoatletyczny
stawie mistrzostw w Bielsku,
Niemcy
— Francja.
Obecnie na obozie w Katowicach
przebywają Bocheński, Karliczek, Ję
drysik, Heidrich, Rusin, Lenert, Ja
strzębski, Mertz, Ziaja, Bredlich, Bo
musi sie leczyć
chenek, Chaildor, Karpiński, DawidoSkoczek Cracovii Garnuszewski po
wiczówna, Niedobeoka, Botiówna, Cy
wowiczówna, Banaszewska, Pietrzy opuszczeniu klliniki chirurgicznej UJ,
gdzie leczył złamaną nogę, poddany
kowska, Szczeppańska.
został badaniu w poradni sportowoNasi przeciwnicy fińscy również or
lekarskiej.
ganizują 10-dniowy obóz treningowy
Dr Sidorowicz zalecił Garnuszeww dniach od 8 do 18 lipca. Po ukoń
skiemu
masaże i kąpiele w ciągu mie
czeniu obozu nastąpi zestawienie skła
siąca, po czym dopiero bedzie on
du reprezentacji Finlandii. Zawodni
cy fińscy przyjadą do Warszawy 20 mógł rozpocząć trening. Garnuszew
ski wyjechał z Krakowa do Gdyni,
lub 21 lipca.
ObeCna lista rekordów fińskich gdzie spędzi wakacje u rodziny.

Mecz pływatki Polska—Finlandia

Nasi oły

trenują w Katowicach

Garnuzmlń

Pnyousztzslnś zwiciBZti
--------------- -------------------------- -

Na miejsca
płatne
(Francuski)

Ewentualny
faks

Korona

Genewa

Turcia

Talitha

Zorza

Pirandello

Hokej

Jenissie}

SPECJALNA przych. dla chorych oa

Wlsconti

OlkllTA (>orada 'Mraz 1
9 CULA arześwletlenłem

Gonitwa
faworyt

Korona
2

&

4

5

Witamina
Taiga

Witamina

Taiga

............
6

7
te-e..

L C £ W i L A 114
.CHŁODU A.
l

M

Chnrnhr WENERYCZNE, Skórne. Mo
ezopłclowe. Świartoleeznictwo
Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele
vfeto do eodz. 1-ef or not forwst

W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-00
trodz. 10-13-7 (001D

Hestia

Przychodnia specjalna dla chorych na
Florencja II

Habdank

Florencja II

PŁUCA

Nowina

Loyal

Peryskop

Demagogia

Demagogia

Wróżda

Porody —

<

Dyktator

Iliona

SERCE

SENATORSKA 28-30. Rentgen. Odma
sztuczna. Elektrokardiograf. Prześwie
tlenia płuc i serca. Wezwania na miasto. TEL. 5.93-33.
(100)

ł

Kiwi

operacje
kobiece

ZAKŁAD Dra

1(1
............. •®e**fc._.

Nowogrodzka 23, t. ę -90-44
(0014)

ęnTCip ŁaWaj Tajjitersuj-Meiłiowj Stałan r**‘a*
rUltlt W.WŁ Mokotowska 5B
telaL

IIPHiill DROBNE

P0L0NUS-ZI1WISZB as ~
BIADY w domu prywatnym —
ziemiańskim na świeżym maśle,
obfitość i dobór potraw. Hoża 37-14.
(6—239)

O

skiej. Wilcza 12, tel. 7-11-95. (6—235)

---- »WO Niowy
Świ»* **’ ł*'f kierowców.
2,1—61
szkolą emMorftw
zawodowych

WARSZAWA i.
7,18 Pieśń religijna w wykonaniu chóru ka
szubskiego; 7.20 Tańce i pieśni kaszubskie;.
0.00 Dziennik poranny; 0.15 Audycja dla wsi;.
2.11 Transmisja naboieństwa ze Swarzewa;’'
11.45 Przegląd kulturalny; 11.57 Sygnał cza
su; 12.03 Poranek muzyczny; 13.00 „Miłość ii
przyjaśń w tyciu Szekspira"; 15.15 Muzykai
obiadowa; 14.55 „lazda po mieście" poga
danka; 15.00 Audycja dla wsi; 14.20 „Mąt i1
tona" komedia A. Fredry; 17.20 Recital for’ tepianowy Józefa Turczyńskiego; 17.50 Chwi
la biura studiów; 18.00 Koncert rozrywkowy;
12.30 Tygodnik diwiąkowy; 12.50 Pogadanka
aktualna; 20.05 Fragmenty mało znanych oper; 2C.40 Przegląd polityczny; 20 50 Dzien
nik wieczorny; 21.00 „Ta-Joj" 21.40 Wiadom.
sportowe; 82.10 „W letni wieczór" audycja
muzyczna; 23.00 Ostatnie wiad. dziennika
wieczornego.
WARSZAWA II.
15.00 Najpiąknlejsze piosenki z
14.00 Felieton aktualny; 14.10 Kwart®* *ł?’
ra Osieckiego; 22.00 Piosenki o
"j
Stolza w wyk. Anieli Szlemińskiej, 22.20
i
Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE

W

chcesz mieć piękne o zdro•»«*••**
* dobroć

(05).

CELIŃSKIEGO
KOZAKOW i Syn

OKÓLNIK 5a, tai. 318-49

ra komiczna Mozarta.
.-.OUale“ onera
17.15 Londyn Reg. ..Don Pasquale oparo
DM.'re,muk°.el« franc. Belgijsko muzyka

spółka pozłotnlków Warsza
Polska
wa, Jasna 13-15, tel. 2-51-41. Zło
cenie ołtarzy, ram i mebli. Uwaga:
lakierujemy meble.
(6—238)
złotych — raty za place. Kolej
elektryczna. Żulińskiego 11-25.
(6—232)

na Łolwie
Polska drużyna piłkarska Harfa z
Dyneburga rozegrała mecz o puchar
prezydenta Łotwy z Lipawskim Klu
bem Wojskowym, przegrywając w sto
sunku 1:2.

MLICKA
EHU

pełne sterylizowaae 10%

ĆMIETAMKA
wrllCIHIinH

homogenizowana
i sterylizowana
niezastąpiony artykuł odżywczy
i wzmacniający organizm dla
dzieci i starców.

PRZETWÓRNIA

S. CHARAZIŃSKI
Wanzaws. Ceglana 6. Tel. -82-42.
(0 80)

RADIO

NIEDZIELA, 3.7.1938 R.

racownia krawiecka Chlusky - Pio

trowski — artystyczne wykonanie
I Kursy Sam«jchadowó-MototyK,°W*' Pkostuimów
damskich i garderoby mę

Sport polski

przedstawia się następująco: pano
wie: 100, 200 i 400 m dow. — FEetanen 59,4, 2:19,2 i 5:05,8, 100 m klas.
Pananen 1:15,8, 200 m klas. — Reingold 2:47 9, 100 m na wznak — Blaberg 1:15,9, panie— 100 i 400 m dow
— Lindberg 1:16,6 i 6:08,6, 100 m
klas. — Nyman 1:30,7, 200 m klas. —
Lapalainen 3:13,8, 100 m na wznak—
Lahtinen 1:31,1.
Fu-gtam meczu obejmować będzie
nas-.ępujące konkurencje: panie —
1Ó0, 400 dow., 100 m na- wznak, 100 m
i 200 m klas., wieża, trampolina, 3 X
100 m st zmień., 4 X 100 m dow.,
panowie: 100, 200 I 400 m dow., 100
m na wznak, 100 1 200 m klas., wieża,
trampolina, 3 X 100 m st zmień.,
4 X 200 m oraz waterpolo.

WJ0.5(|e,praga. Koncert galowy.
20.30 Strasburg. „Córka króla Olch balla
da Nitra ade.
21.00 Rzym. „Zlagari" opora leoncavalla.

PONIEDZIAŁEK, 4.7.1938 R.

1

WABSZAWA II.
15.00 Koncert solistów; 15.50 Parą informa
cji; 14.00 Płyty; 15.00 Wlad. sportowe; 15.05
Płyty; 18.45 Piosenki revellersów amerykaóskich; 17.08 Pogadanka aktualna; 17.10 Formy
twórczości wielkich kompozytorów; 18.10
Płyty; 22.00 Przygoda z książką — szkic litoracki; 22.15 tpiewa Marfa Eggert; 22.30 Muzyka taneczna; 23.30 Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
20.00 Beromuenster. ,,Kobieta, która wio
czego chce" operetka O. Straussa.
20.50. Praga. Koncert galowy.
20.50 Lille. Koncert symfoniczny.
20.50 Lyon. „Sen nocy letniej** opera Men
delssohna.
21.10 Radio Romania. Koncert symfoniczny.
21.10 Mediolan. „Dzwony kornewilskie** opora kom. Planqueito'a.
21.30 Rzym. Koncert symfoniczny.

WTOREK, 5.7.1938 R.
WABSZAWA I.
6.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; 6.20 Pły.
ty; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnat czasu;
12.05 Audycja południowa; 15.15 Audycja dla
dzieci; 15.35 Przegląd aktualności finansowo,
gospodarczych; 15.45 Wiadom. gospodarczo;
16 00 Koncert ork. rozgł. wileńskiej; 16.45
„Po pienińskich zakolach Dunajca"; 17.00
Muzyka taneczna; 18 00 Pogadanka; 10.10
■
2 ,or‘opiany; 18.45 „lato leśnych
ludzi fragment z powieści Marii Rodziewi
czówny; 19.00 Becital śpiewaczy Heleny UE*»k,aJ‘ ’»•» Pogadanka aktualna; 17.50
.5 ™..,V,ywkow»i »•« Dziennik wieczor
ny, 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 Skrzyń„?„u°,n."?a: 21,(1 Koncert chórów religlj"y„";
.Wlad- >PO'”we; 22.00 Płyty: 25.00
slatme wiad. dziennika wieczornego.

„ a. ..
WARSZAWA II.
WARSZAWA I.
. 1Płyty; 14.00 Psrą informacji; 14.10 Pły■y:
15.00
Wiad.
sportowe; 15.05 Zespól salo
<.1S „Kiedy ranne wslaja zorzo"; 4.20 Pły
ty, s.si Gimnastyka; 7.00 Dxlannlk poranny; nowy Czesława Lewandowskiego; 17.00 Au7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnat czasu; aycja dla dzleel; 17.15 Festival muzyczny z
12.05 Audycja południowa; 18.15 „Moje wa Wawelu; 18.00 Płyły; 22.00 „Teoria rzeczywi
kacje" opowieść dla dzieci; 15.M Płyty; stości" skeez: 22.15 Płyty; 23.00 Becital śpie
na katar żołądka, kiszek, wątrobę, 15.45 Wiad gospodarcze; 16.00 „Kompozyto waczy Witolda Myszkowskiego; 25.25 Płytyrzy
północy" koncert; 16.45 „Galapagos" fe
najciekawsze audycje zagraniczne
żółciowe kamienie, serce, nerwy, bez
17.00 Płyty; 18.00 Pogadanka sporto
20.15 Sztokholm, Symfonia c-moll Brahmsa
senność, bóle głowy, krzyża, kobiece lieton;
wa: 18.10 Koncert muzyki amerykańskie);
Ż0.30 Paris PTT. „Pieśń milośel" komedia
i różne inne dolegliwości — niech się 17.00 Audycja iołnierska; 17.10 Pogadanka i muzyczna Schuberta-Berte.
17.50 Stare fraszki i nowe melodie;
zgłosi do Rudzińskiego, a bóle — cier aktualna;
20.30. Wiata Eiffla. Koncert symfoniczny.
20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka
21.00 Mediolan. „Zlngarl" opera leoneaPienia natychmiast bez lekarstw ustą aktualna;
11.00 Audycja dla wsi; 11.50 Wlad.
.
„
pią. RUDZIŃSKI J4owy świat
™ Piać *
,akd* da
*"a> muzyki; i *•»•sportowe; 22.00
wieków
dawne)
21.15 Bruksela franc. Koncert jazzowej ork,
25.00 Ostatnie wiad. dziennika
----- — wieczornego.
■
godziny 10—2, 4—7.
(6—234) 25.00
'• tymi.

K a O CHORY

nowa

^fr.
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Pod gradem uderzeń kolbami
Ciężkie przeżycie u schyłku rewolucji 1905 r
Stało się to tak nagle, że żaden po całym ciele. Bili wszyscy. Na- były Prycze, a na nich porozkła- zapytano o mnie tamtych,
Mróz skrzypiał pod nogami.
Wracaliśmy z odległego od Łodzi z nas nie zdążył wydobyć rewol-1! wet ci z ulicy wchodzili do sklepu dani żołnierze, przygotowywali się
Czernik pierwszy odparł, pa
o dwie, mile Rzgowa: Czernik, weru. Zresztą moja „maszyna", i bili. Zdawało się, że każdy z do snu. Niektórzy już spali.
trząc na mnie z dala, że mnie nie
Na nasz widok kto żyw zrywał zna. To samo rzeki Kubiak. Wo
Kubiak i ja. Był karnawał 1907 r. spoczywała w kieszeni Czernika. |i Moskali uważał sobie za święty
Do każdego z nas dopadło po obowiązek wypróbować kolbę ka. się z pryczy, chwytał jaki bądź bec tego oficer z kilku żołnierzami
Przybyliśmy do Rzgowa, niby to
karabin i dopadał do moich ko podeszli do mnie. Rozpoczęła się
na wesele córki jednego z gospo kilku Rosjan obmacując całych. ' rabinu na „rewolucjonerach".
darzy, a właściwie celem naszej Któryś z nich namacał w kieszeni j U mnie rzecz oczywista nie zna legów pastwiąc się nad nimi okrut indagacja.
leziono nic, prócz bułki i kiełba nie, jakby im mało było tego, co
wyprawy było tajne zebranie, któ Czernika rewolwer.
Skoro Czernik i Kubiak wy park
— Zwodnyj! Orużie! — krzyk sy. Od razu też „zwodnyj" posta otrzymali od patrolu.
re też odbyło się w najzupełniej
się mnie, mogłem z czystym su
nął.
Mnie postawiono w pobliżu mieniem wyprzeć się ich.
wił przy mnie dwóch żołnierzy,
szym porządku.
Znaleźli tak samo rewolwer u którzy mnie pilnowali, jednak drzwi w otoczeniu kilku żołnie
Rzgów jest małą osadą, a raczej
— A może to twój rewolwer —większą wsią kościelną i gminną. Kubiaka. Gdy zaś wyciągnęli z kie nikt mnie nie tknął, co, przyznam, rzy.
ten drugi? — spytał oficer pa
Po chwili zjawił się oficer — trząc mi w oczy.
Organizatorem wyprawy był Czer szeni Czernika drugi rewolwer nie przynosiło mi zaszczytu wo
nik, który miał w Rzgowie krew „zwodnyj", który już także zna. bec moich kolegów. Wstydziłem brodaty Moskal — i podszedł do
Ale i ja nie spuszczałem oka
nych i bodaj, że u nich odbywało lazł się w sklepie podczas gdy się trochę, ale przecież nie mo okrwawionych moich kolegów z oficera.
reszta żołnierzy została na ulicy, głem tak od razu przyznać się do wszczynając badanie. Ten czy ów
się wesele.
Nie wiem o żadnym rewol
Do Łodzi dotarliśmy około 10 zawołał z najwyższą radością i je. I rewolweru znalezionego> u Czer- z Rosjan jeszcze od czasu do cza- werze.
su grzmotnął Czernika czy Kubia
wieczorem. Dla uniknięcia ewen- dnocześnie jakby ze zdumieniem:: ' nkia.
— Gdzie mieszkasz?
tualnych spotkań z patrolami woj „wtoroj!" — zaczął przy tym kląć i Odprowadzono nas do pobli ka pięścią w twarz, czemu oficer
— Na Widzewskiej.
skowymi, które w tym czasie gę. „istinno" rosyjskimi przekleń- skiej fabryki Leona Allaria i Ski, nie przeszkadzał.
— A co robisz o tej porze na
gdzie stacjonowało wojsko. W owe
Byłem w tarapatach. Nie wie. Karolowie?
sto krążyły po mieście przeszuku stwami.
Komendant patrolu pierwszy dni. chylenia się rewolucji ku u- działem jak postąpić, gdy mnie
jąc kieszenie przechodniów, posta
Byłem u narzeczonej — łga
nowiliśmy od Chojen dostać się uderzył Czernika kolbą karabinu padkowi we wszystkich większych oficer spyta o... trzeci rewolwer. łem jak z nut i już układałem
na Karolew bokiem, przez szosę w twarz. Krew bluznęła mu z ust. fabrykach rozlokowane było woj Wypierać się kolegów — trochę w myśli plan dalszych odpowie
to nieładnie. Ale obawa przed dzi, bo nie ulegało wątpliwości, że
pabianicką. Byliśmy bowiem u. Tak samo bito Kubiaka, choć mo- sko.
Wprowadzono nas do wielkiej I skutkami...
zbrojeni w belgijskie browningi z że nad nim mniej się pastwiono.
w logicznym porządku rzeczy bę
Czernika bito okrutnie kolbami hali fabrycznej, gdzie ustawione I Na szczęście dla mnie, pierwej dą pytać jaka to narzeczona, gdzie
dużym zapasem nabojów. W razie
spotkania z patrolem wypadłoby
mieszka, jak się nazywa itp. Prze
cież będą to chcieli sprawdzić.
nam albo stoczyć z nim walkę, al.
bo od razu się poddać. Jedno i
Pułk piechoty rozlokowanej w
drugie nam się nie uśmiechało.
fabryce A Harta operował na Ka
rolewie już od dość dawna, więc
Walka była w danej chwili nie
oficerowie i żołnierze zdołali ropotrzebna — aresztowanie... no,
zeznać się w dzielnicy.
któż by tego pragnął.
— .Jaka to narzeczona? — ba
Gdy dostaliśmy się do Karole
dał oficer dalej.
wa między małe domki robotni,
— Córka kowala... — łgałem
cze, Czernik który mieszkał w tej
Niepodległość Rzeczypospolitej An- terenu góralskiego, bronionego przez je nadzór prefektura francuska w Per nadal, wymieniwszy nazwisko wła
dzielnicy przy ulicy Kątnej, zaproponował, aby jeden z nas po dorskiej jest znowu zagrożona. Po za doskonałych strzelców, znających każ pignan. Zajęcie Andory przez Hisz ściciela kuźni z Karolowa. Czy
jęciu bowiem przez wojska gen. Frań dą ścieżkę, każdy przesmyk na bez- panię mogło było więc pociągnąć na miał córkę — nie wiem do dziś
szedł pierwszy, i w razie spotkania
co sąsiadującej z nią prowincji hisz drożnych szlakach. Summa summa wet komplikacje międzynarodowe.
dnia, ale był on także członkiem
Z patrolem dal pozostałym znać pańskiej Leridy Andorra stała się
rum, wziąwszy pod uwagę koszt mo
Apetyty na Andorrę nie datują się
gwizdnięciem.
przytułkiem zbiegów armii czerwo bilizacji renty wdowie i inwalidzkie, od dni ostatnich. W czasie wielkiej NZRu i u niego często odbywałem
Zgłosiłem się na ochotnika. Ale nej, a i dezerterzy z armii gen. Fran amunicję wystrzelaną do skał, suma rewolucji armia Robespierra podsu zebrania robotnicze. Dziś już nie
po odejściu kilku kroków, Czer co hurtownie tam szukali schronie wydana na podbój Andorry wyniosła nęła się pod same granice państew pamiętam jego nazwiska.
A po co poszedłeś do sklenik wezwał mnie, bym mu oddal nia. Jest więc możliwe, że w ogólnej by 2 górą miliard złotych. Za to otrzy ka. Nie. doszło jednak do rozlewu
pu?
„maszynę".
zawierusze z tego „wrzodu na ciele maloby się kilka tysięcy kilometrów krwi. Olbrzymie śnieżyce, jakie przez
— Po kiełbasę i bułkę. Jest pó
— Jeśli masz pójść pierwszy Hiszpanii", jak go nazywał rząd hisz kwadratowych skat, 150.000 ludności, dwa tygodnie z rzędu szalały na szla
źno i gdy dojdę do domu na Wi
to nie po to, byś wpadł.
pański, pocieknie krew.
niespełna milion owiec i kóz, i stoli kach górskich i zasypały wszystkie
Oddałem rewolwer i naboje Zakusy na niepodległość Andorry cę z 1.600 mieszkańców. Gra nie war przejścia, przyniosły oddziałom fran dzewską, nie spotkam otwartego
Czernikowi, który szedł z Kubia powtarzały się w ostatnich latach hi ta świecy, zwłaszcza, że Andorra cuskim więcej strat, niż najkrwawsza sklepu...
To rzeklszy pokazałem kiełbasę
kiem za mną w odległości około storii wielokrotnie. Ile razy jednak według swej konstytucji podlega bitwa. Wyprawa tylko dlatego nie
stu kroków.
Hiszpania projektowała okupację lub dwóm protektorom: jednym z nich przeszła do historii, jak wyprawa na jako dowód mej niewinności.
Puszczono mnie wolno. Ten sam
Całą drogę, aż do domu, w kt I po prostu wcielenie góralskiego jest biskup z Urgel, a drugim król Moskwę, że brał w niej udział odpatrol, składający się z około 20
Tym mieszkał Czernik, nie spot kraiku w swe granice. Andorczycy za francuski, w którego imieniu sprawu- dział złożony z 2.000 ludzi.
żołnierzy odprowadził mnie przez
kałem żywej duszy. Jak się umó. powiadali, że będą się bronić do ostat
dziedziniec fabryczny na ulicęwiliśmy, wszedłem do otwartej je niej kropli krwi. A to oświadczenie
szcze, mieszczącej się w tym sa- mroziło od razu najgorętsze politycz
-Zwodnyj" zaczął ze mną gawę
dzić.
WIECZNEJ ONDULACJI
tnym domu, robotniczej spółdziel nę projekty.
— No, my nie tacy źli, jak tu
ni. Kupiłem bulkę i ćwierć funta
Albowiem sztab generalny w Ma
kiełbasy, gdy weszli Czernik i Ku. drycie (mowa wciąż o Hiszpanii przed
łabędź
wolska ios o nas sądzą. U was (już nie ty,
biak. Zażądali papierosów.
lecz wy), niczego nie znaleźliśmy,
rewolucyjnej, nie rozdzielonej w woj
costal przeniesiony do Saionu wiecznej
Ale w tej samej chwili za nie domowej) obliczył, że wyprawa
tak i dalimy wam spokój, ale tam
ondulacji na
oszklonymi drzwiami sklepu mi. na Andorrę wymagałaby zmobilizo
ci... sukinsyn dwa orużia... rewognęły jakieś sylwetki. Nim zdąży, wania 200.000 ludzi, wraz ze wszyst
lucjoner...
i
łem ochłonąć, drzwi się rozwarły kimi kosztami, że z tej armi niepro
Czernika i Kubiaka odstawiono
(01)
do więzienia.
i wpadli żołnierze z okrzykiem: porcjonalnie duża część zginęłaby
„ruki w wierch!".
CENO ił. 4 —
J. JATCZYK
przy zajmowaniu niezwykle trudnego Dojazd tram. 5. II. 15. >ó i ki.

Skórka nie warta wyprawki

Republika po 100 tys. zł za metr
Andorra znowu zagrożona
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Kochanek - to ja
Komedia w trzerh aktach. Romana Niewiarowcza,
dekcrac e Aidrze a Pro łaszki, reżyserował au or
Jest rzeczą zadziwiającą jak
bardzo pory roku znajdują się od
dźwięk w repertuarze teatrów w
Warszawie. Szczególnie jaskrawo
piętno to wyciska się na repertu
arze teatrów TKKT tak dalece, że
można by przypuścić, że ich kie
rownik literacki, p. Kaden-Ban.
drowski do czytania sztuk przystę
puje z barometrem w ręku. Wia
domo, że podczas kanikuły wy
biera się zawsze repertuar lżejszy
i zresztą słusznie. Kiedy na dwo
rze jest bardzo gorąco, kiedy do
zmęczenia pracą przyłącza się jeszcze zmęczenie temperaturą, lu
dziom nie chce się po prostu słu
chać repertuaru poważnego, cięż
kiego, zmuszającego do myślenia. I

A więc szuka się sztuk tzw.
„lekkostrawnych44. Ale repertuar
lżejszy to nie znaczy repertuar
bezwartościowy. Jako klasyczny
przykład sztuk lekkich a jednak
o pełnej wartości zarówno literac
kiej jak i teatralnej możemy
wziąć chociażby całkowitą produ
kcję Caillaveta i de Fleursa, Molnara, Fodora. Niewątpliwie w pol
skiej literaturze teatralnej znaj
dzie się wiele odpowiedników w
tym samym, albo w każdym razie
bliskim gatunku.
Kierownictwo Teatru Nowego,
w swoim poszukiwaniu lekkostra-1
wnego materiału dla widza te
atralnego wynalazło sztukę tak da
lece „letnią44, że aż tropikalną,

WOLSKA 50.
WŁADYSŁAW CIEP1ENIAK

po prostu z gorąca uderzającą na
mózg... autora.
Czytałem tę sztukę kiedyś i mu
szę przyznać, że w czytaniu nie
było to tak okropne jak na scenie.
Coś czego zupełnie wytrzymać nie
można.
Można sobie wyszukiwać różne
tematy dla sztuk teatralnych. Ro.
stand napisał jedną sztukę o dzie.
jach największego nosa (Cyrano
de Bergerac) — genialną, drugą
o kogucie (Chanteclair) — znako
mitą. Bardzo wielu francuskich pi
sarzy za temat sztuki brało sobie
łóżko. Weźmy chociażby: „Dwaj
mężowie pani Marty44, ale żeby te
matem kluczowym w sztuce był
coitus małżeński i to tematem tak
absorbującym, że aż przez całe
trzy akty nie mówi się o niczym
innym, no to, już darujcie pań
stwo... wolę osławionego „Kubu
sia44.
Sztukę reżyserował autor. Nale
żało przypuszczać, że w korekcie
scenicznej poprawi chociaż te błę
dy, które poprawić było można.

Gdzie tam? Sztuka roi się od dłużyzn, „przegranych44 pauz i dziur.
Trzeba przyznać, że p. Niewiarowicz włożył bardzo wiele wysił
ku w wycyzelowanie poszczegól
nych ról. Nie było to zresztą tru
dne, bo ról tutaj jest trzy. Trzeba
przyznać, że p. Zofia Lindorfówna, urocza jak zwykle, ma dosko
nale zrobioną całą ekspozycję roli,
tj. akt pierwszy. Natomiast dalsze ciągi rozłażą się w braku kon
taktu z partnerem głównym. Ra
tują ją tylko sceny z p. Wesołow
skim.
Z głupkowatej roli Romana
p. Tadeusz Wesołowski, artysta
wyborny, komik znakomity, po
trafił jednak wydobyć maksimum
humoru. Jego zjawienia się na sce
nie to są jedyne, jaśniejsze punkty
w sztuce. Publiczność się przynaj
mniej śmieje. Natomiast p. Białoszczyńskiemu, którego licho wie
skąd TKKT wykopało, nie pomo
gła nic reżyserska cyzlerka. P. Bia
łoszczyński jest zawsze jednakowo
stereotypowo uśmiechnięty, za

wsze nadużywający, nie brzydkie
go zresztą, organu głosu i zawsze
sam na scenie. Tego aktora nic nie
obchodzą partnerzy, konieczność
kontaktu z nimi — kanon kardy
nalny w przedstawieniu kameral
nym. Pan Białoszczyński gra so
bie a muzom.
Bardzo dobry w epizodzie słu
żącego p. Jan Zakrzewski plątał
jak mógł skomplikowaną i tak intrygę, p. Richterowa ofiarnie zro
biła poczwamą maskę.

P. Niewiarowicz jest reżyserem
teatralnym i to tęgim reżyseremDowiódł tego choćby w bieżącym
sezonie wystawiając m. in. „Damę
od Maksyma44 na scenie Teatru
Letniego. Przedstawienie było „za
pięte na ostatni guzik44. Należało
się więc spodziewać, że sztuka
przezeń napisana i wyreżyserowa
na, to będzie przynajmniej dobre
przedstawienie, a tymczasem...
Myślę, że to jest jedna z powa
żniejszych omyłek w dziejach
TKKT'

J. Orłowski

Str.
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Za jedne 15 złotych

llńnii

ubezpieczeń od... robactwa

0

Dwaj warszawscy sprvcia-„„
stanowili wykorzystać koniunkt P°’ wiedząli oni poszczególnych piekarzy
ctyszczania miasta. iaka "k‘Urę 0‘ iako akwizytorzy towarzystwa.
Niektórych piekarzy zdołali nakło»
wzięły od pewnego Czasu
założyli towarzystwo u
władze i nić do ubezpieczenia piekarni. Pobie
rali za to 15 zł miesięcznie, właści
wie tyle mieli pobierać, bowiem przed
siębiorstwo istniało zaledwie kilka ty
godni. Zadaniem towarzystwa było

wytrucie karaluchów, ą gdyby to nie
pomogło, towarzystwo przyjmowało
na siebie wszelkie z tym związane
wydatki, włączając w to 1 grzywny
Nareszcie znikną wszystkie uszczel
władz administracyjnych za antysa- nione parkany drewniane, murowane
nltamy stan piekarń.
etc- Cała Polska ma być okratowana,
Tu i owdzie jednak ograniczyli się albo osiatkowa«V przy tym krata czy
tylko do jednoraozwego wysypania siatka musi być żelazna. Pomyśleć ile
piekarni proszkiem perskim i zainka- to przyniesie krajowi pożytku i korzy
sowawszy 15 zł, więcej się nie zja ści materialnych. Wszystkie fabryki
wiali. Ody ten czy ów piekarz za siatek i krat żelaznych powiększą ipłacił grzywnę za karaluchy 1 nie lość pracowników, skutkiem czego kil
mógł znaleźć towarzystwa, w którym ka, a może kilkanaście tysięcy ludzi
jego piekarnia była ubezpieczona, u- znajdzie pracę. Wprawdzie będzie to
tylko praca sezonowa, bo parkany
Występujący zazwyczaj w okresie znał, że jest oszukanym i zwrócił
siatkowe czy kratowe będą musiały
do
policji.
Wszczęto
dochodzenie,
w
św. Jana przybor wód na Wiśle za
zastąpić wszystkie inne
wyniku
czego
oszustów
ujęto.
wiódł tym razem całkowicie. Poziom
wód na Wiśle pod Warszawą opada i
Byli to Stefan Balłor 1 Jakub Strow chwili obecnej wynosi już tylko 95 mlriskl, obaj zamieszkali chwilowo na gdyż po tym terminie sypną się grzy
cm, tak, że w wiciu miejscowościach
letnisku w Palenicy. Policja przesie wny na opornych, niemniej przeto do
pojawiły się mielizny.
bre i to. Poza tym ile odkryje się ta
dliła ich trwale do kryminału.
Począwszy od dnia wczorajszego ojemnic dla ciekawych oczu. Taki partwarto dla publiczności trzy bezpłat
ne plaże. Plaże te mieszczą się na Go
lędzinowic przy moście kolejowym,
na Marymoncie oraz na Siekierkach.
Na plażach przy miejscach wytyczo
nych do kąpieli dyżurują specjalni ra
Wćzorai, dnia 2 bm. odbyło się uro wia, odpoczynku i wesołej zabawy.
townicy, zaopatrzeni w odpowiedni
sprzęt. Prócz tego dyżurujący kontro czyste poświęcenie dziewiątej półko
Półkolonia w lasku młocińskim
lerzy nie pozwalają na wypłynięcie lonii dla dzieci Stołecznego Komitetu jest drugą z kolei nową wielką pla
na Wisłę lub na kąpiel w miejscach Pomocy Dzieciom i Młodzieży, urzą cówką, uruchomioną w rb. przez sto
dzonej w lasku mlocińskim.
niedozwolonych.
łeczny komitet pomocy dzieciom i
Uroczystości rozpoczęto przemó młodzieży. Obsługiwać ona będzie,
Kąpanie się na tzw. dzikich plażach
pociąga za sobą karę bezwzględnego wieniami; glos zabierali kolejno: pre jak i niedawno uruchomiona półkolo
aresztu.
zes Stół. Komitetu Pomocy Dzieciom nia na Koje — 1.400 dzieci.
W umundurowaniu letnim funkejona i Młodzieży A. Dąbrowski, tymczaso
Dziatwa korzystać będzie z kolonii
riuszów państwowych wprowadzono wy prezydent Starzyński, min. M. Ko- w godzinach od 8,30 do 18 codzien
udogodnienia z uwagi na panujące u- ścialkowski. '
nie, mając w tym okresie zapewnio
Daty. Noszenie pasa skórzanego przy
Po przemówieniach ksiądz prałat ną troskliwą opiekę wychowawczą i
bluzach nie jest obowiązkowe. Ulgę tę Hilchen dokonał poświęcenia półkolo lekarską, rozrywki oraz pożywne po
wprowadziła poczta jak i koleje.
nii, życząc zebranej młodzieży zdro- siłki

Wa'»awa w czasie upałów

i policjanci

bzy przesiano Pań<f„
D° ana’
wi Higieny pS tlod°rmu ZakUdo
nych w cukierniach
^‘warzadla Zwalczanja szkodliwych dja""?01’
y,lv,ych <jla zdro-

Wia wyrobów.

10.000 rowerzystów
’21-RlMa kary
administraw ncj
blie roweruwy2h “""JT ważności ł’’
1936-37 (żółtych).’ Wydanych na rok

da. zatttymy^’n6. polie,i państw- beSi>dającychytYhI;nro?'crzystów nio po
Ogółem, dn^’KZek i)a rok 1938-39.
szło 26 000 ^C lcza.s Wdano przegdy w okrl • ver?w rowerowych,
szło 36 00() p'“bleg,ym wydano prze
bvwać sin ’h^ CS racla maruderów od
dziale - ęubę,dzie w dalszym ciągu w
mvs a, hu ko,°wego wydziału prze
myślowego zarządu miejskiego przy
"'• Targowej w dni powszednie od g.
u do 1, a w soboty tylko do cod, 11
?wule3t°niOP,ata Wyn05i 4 2,1 za okr«

iuż od 15 sieroca

W lasku młocińskim -1.400 dziec1
Otwarcie nowej półkolonii

nilim-YURISHBls
zagranicznych — ubrania.
(070)
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JURATA (Krak. Prtedm. «): „Ksląiątko" i

Konkura z nraattkodaml”.
KOMETA (Chłodna TB): „Błękitna zalega"
I rewia.

.. *!?fo PA"*EH «W ANDRZEJA (Chłodny
t):
Mały di.ntal- ’)■ Nieczynne.
MAJESTIC (Nowy Świat łS): „Cnotliwa Żu
CARITei (Mar.„łk.w t
ta n na *.
.:..‘sino
.w*X,
trand*"*** *pl* lnw,,i<ł6w)! ..R°bert I Bor.
M,: "Ho,el Holly.
COLOBBEUM ru.
..Prawda o miłości".
Metro (Smocza SB): „Burzliwa mtodośś"
I ..Kłopoty sportowca".
MEWA (Hoia SI): „Tajny agon!" I „Skowronok".

MIEJSKIE
<Nowog.ódi*J»»no:H«".
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„Niewidzialne

Mucha (Długa 1«): „Orzeł leci do Chin"
i „Romantyczny milioner".

d¥‘*uX7Chm,,,n8 7,1
. Pary*,...

NOWA TOMBOIA (Marszałkowska S«):
.-Kobiela szuka miłości" 1 „Panowie w cylindrach".
*
PROMIEŃ (Dzielna 1)1 „Starta lekkiej bry0«dy" I „Sprzedawca traktorów".
o PRASKIE OKO (Zygmunlowska 1S): „Kalanag" i „T dni miłości".
o POPULARNY (Zamojskiego IB): „Ody
kwitną bzy" I „Ziemia Terela".
PRAGA (Targowa 51): „Czarownica z ta
lem" i dodatki.

<M.r.Włk.w.k.

• (or^ietka 5$).
(Elektoralna n

«ARV (Chłodna
Tad^rogram.

cuaIe w||| „

rassz?!"*"««.
• EDEN (Mar.talkaw.ka Bil,
-.Karolek w konkurach**.
"^^Morojde’*
EAMA (Rnejaid »): „Halka"
^HARMON) (Jasna 5js „Taie„, ,
e,wn|k".
'emnlcty prlo.

I dodatki.
’
’ '
RENA (Długa »)’ „Robert i Bertrand".
Roxy (Wolska 1«Jr „Zew dtungll** I „Amant w opałach".
RIWIERA (lenno nr „gunt lałogl- I do
datki
SFINKS (Senatorska JT): „Dema ptkowaSOKót (Marszałkowska «): „Iś-ltko".
SORENTO (Krypska SE): „Robert I Ber.
trand" I „Długonosy bohater".
ŚWIAT (Sutlna <): „Romantyczny milioner"
„Władczyni diungll".
SWiT (N. świat 1»ł: „W Steel wywiadu"
SYRENA (Iniynlerska 7>’ „Rrow na morzu"
• „Stradivari".
TON (Puławska SI):
zetrtek" t dod.

UCIECHA (Złota F2): „Zakochani wrogowio".
UNIA (Dzika B): „W blasku słoAca" I rewia
WANDA (Mokotowsko TS)t „Mela panna
mama".
Informacje o filmach dozwolonych dla

Na... klinikę dentystyczna
^oujij pomysł oszukańczy

uf konse^wsnc i musi zaprowadzi za kraty
Do ,,złotej serii" wyczynów róż Topolskim akcentem.
nych bezczelnych oszustów, przyby
Kierując się tymi wskazówkami, po
wa nowy, nie pozbawiony pomysło
licja zarządziła poszukiwania i w
wości sposób nabierania firm 1 skle dniu wczorajszym aresztowano oszu
pów.
sta na dworcu Głównym w chwili,
W Warszawie zadebiutował Jakiś gdy zamierzał wyjechać ze stolicy.
dowcipny aferzysta, który bez wię
Zatrzymanym okazał się Włady
kszego ryzyka dopuszczał się oszu sław Kleiman, mieszkaniec Lwowa,
stwa^ telefonicznie. W ubiegłym ty który już od dłuższego czasu eksplo
godniu zatelefonował on do fabrycz atował swój oszukańczy pomysł w
nego składu płótna Mikołaja Weder- różnych miastach kraju. Osadzono go
nikowa (Nowy Świat 26) i podając w areszcie,
się za profesora dentystyki Uniwer
sytetu JP — zamówił 6 sztuk płótna
na fartuchy dla personelu kliniki dentystycznej. Rzekomy profesor polecił
1X wwrćt na uczelne
odesłać płótno do krawcowej, DwojNa
Uniwersytecie J. P. i innych wyż
ży Kejlin (Tamka 47), a rachunek
skierować następnego dnia do klini szych uczelniach zakończono wykłady
zajęcia praktyczne i egzaminy.
ki na Marszałkowską.
Zgodnie z rozporządzeniem min. oNastępnie oszust udał się do mie światy ferie letnie na wyższych uczel
szkania krawcowej, gdzie oświadczył niach potrwają do dnia 1 października.
Kejlinowej, że przysłał płótno i chce
Normalne zapisy nowo wstępujących
zamówić fartuchy. Ponieważ cena za słuchaczów przeprowadzone będą, jak
uszycie wydawała się klientowi wy za lat ubiegłych, począwszy od poło
górowana, więc zabrał on płótno 1 wy sierpnia, przy czym specjalnie za
wyszedł.
rezerwowane będą miejsca dla matu
W oznaczonym terminie zgłosił się rzystów, którzy w r. ub, wstąpili do
w klinice dentystycznej Inkasent fir- szeregów wojskowych.
niy Wedernikow z rachunkiem. Rzecz
Prosta, oświadczono mu tam. że nikt
Płótna nie zamawiał.
w Łazienkach
Zawiadomiono policję, która wszczę
Dziś, w niedzielę spotka się cala
ła natychmiast energiczne dochodze
nie. Badana Kejlipowa oświadczyła, Warszawa w Łazienkach na wielkiej
zabawie morskiej, która zakończy te
że wydała płótno w najlepszej wie-, goroczne „Dni morza".
rze | dokładnie określiła oszusta, za- ] Początek zabawy o godz. 14. —
znaczając, że mówi on śpiewnym, ma- Wstęp 50 i 25 groszy.

Zakończenie wykładów

Zsbawa Morska
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Komplety, sztnfci ooieflyńtz?
Cnźy wypór ^
warunki CHŁODNA 36
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gBtj
kan murowany przy szpitalu na Ksią
żęcej zaledwie przed miesiącem odre
montowany, zniknie i oczom przechod
niów przedstawi się piękny widok o*
grodu szpitalnego. No i tyle, tyle in
nych parkanów na posesjach miej
skich w Warszawie... wszystko to bę
dzie zastąpione siatką albo kratą. No
a ten obskurny parkan w alei Jerozo
limskiej zasłaniający roboty kolejowe
przy budowie nowego dworca? No a
murowany parkan Pawiaka?
Piszę to dlatego, żeby się potem ani
magistrat, ani kryminał nie tłumaczy
ły, że nie wiedziały o wyznaczonym
terminie. Bo z prywatnymi posiadacza
mi nieestetycznych parkanów będzie
łatwiej. Wprawdzie prywatni posiada
cze narzekają na coraz większe obcią
żenia, ale to nie glos ludu, więc się z
nim liczyć nie potrzeba. Posiadacze
parkanów i domów na Pradze urządzi
li nawet wiec i narzekali na swą cięż
ką dolę, a tu do tego wszystkiego dochodzą jeszcze nowe obciążenia w
formie

o łat i dopłat

drogowych w miastach wydzielonych.
Opracowano memoriał przeciwko pro
jektowi wprowadzenia tych obciążeń
i rozpocznie się walka między projek
tem władz a memoriałem kamieniczników. Kto będzie mocniejszy? Projekt
czy memoriał? Z dotychczasowej pra
ktyki wiadomo, że w takich wypad
kach zwyciężają nie memoriały, lecz
projekty.
Czy tak będzie i tym razem, nie
wiadomo, bo przecież bywają wyjąt
ki od reguł. W czasach dzisiejszych
jest nawet tych wyjątków aż za wiele,
czego choćby dowodem nasza nowa
pisownia, mająca około 700 wyjątków.
Zresztą i Boruch Malowańczyk prze
konał się, że nie ma reguły bez wyjąt
ków. Było dlań regułą odwiedzanie
chorych w szpitalach warszawskich.
Nie miał tam wprawdzie krewnych,
ale miał apetyty na cudze wierzchnie
okrycia. Toteż każdego dnia odwie
dzin chorych w szpitalach, w tym czy
owym szpitalu

coś Komuś zgmelo
W przypuszczeniu, że jest to systema
tyczną regułą jakiegoś jednego jego
mościa, zastawiono czaty i Borucha
Malowańczyka ujęto. A gdy reguła
wzięła w łeb I Malowańczyk wpadł,
kradzieże w szpitalach ustąły. Ustał
bowiem Malowańczyk. spoglądając na
świat przez kraty. Nawet mimo stoją
cego jeszcze murowanego parkanu na
Pawiaku.
Okazuje się jednak, że nie tylko
drzewo i cegła w parkanach, ale i
szkło w butelkach jest szkodliwe,
zwłaszcza jeśli chodzi o mleko. Teraz
w dni upalne mleko w butelkach wa
rzy się stale. Wskutek tego detaliczni
odbiorcy skarżą się na butelki i proszą
o dostawę mleka w butelkach z czego
Innego. Z czego? Można by mleko do
starczać

w termosach

dla pewności osiatkowanych.

Pogoda

j. J.

Dziś, w niedzielę, na wschodzie
Polski zachmurzenie duże, miejscami
deszcze i burze. Wiatry najpierw umiarkowane z kierunków południo
wych, później umiarkowane i pory
Ku
wiste z kierunków zachodnich,
wieczorowi rozpogodzenie.
Na pozostałym obszarze pogoda sio
neczna z przejściowym wzrostem zachmurzenia typu kłębiostego w cią
gu dnia i miejscami burze. Umiarko
wany i porywisty wiatr zachodni i
północno - zachodni. Temperatura w
ciągu dnia około 25 st.
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obliczu śmierci

„Nie dam sie zaskoczyć...”

Jsienteziesiat cztery lata życia i dwie gidz ny chsroby

l&S&gez inna
Od dwóch tygodni żyję w go- kolejowej, zacząłem oddychać z
rączce.
j ulgą.
Nie wiem na czym siedzę, bo l Wprawdzie temu, że przy kasie
Wszystkie krzesła są dosłownie za- był wyjątkowy tłok, ja jestem wi
walone najróżniejszymi częściami nien, że Basi ktoś nadepnął na no
garderoby damskiej i dziecinnej. gę — ja jestem winien, że panna
Dobrze jeżeli to jest tylko garde, Zosia (wychowawczyni) zapo
roba, a jak, nie daj Boże, szpilki mniała wziąć ze sobą koszyczka z
albo szkło...
jedzeniem — ja jestem winien, że
Nie wiem na jakich nogach pies poczuł nagłą nienawiść do
chodzę, bo moje dawno już są „na chałat a, co spowodowało lekkie
szmelc".
komplikacje wyjazdowe — ja je
Moja żona wyjeżdża na lato.
stem winien.
Mężowie wszystkich
krajów,
Trudno. Może w tym wszyst
wy przecież wiecie, co znaczy to
kim, w logicznym rozwoju wypad
straszliwe stwierdzenie.
Ruina
wszystkich waszych drobnych, ale ków wywodzących się z jednego
jakże koniecznych przyzwyczajeń. doniosłego zdarzenia w moim ży
ciu, jest trochę racji. W każdym
Jeśliście przez długi szereg lat
przywykli do tej corocznej opera razie, kiedy parowóz jęknął so
cji, to już automatycznie w okre czyście i szarpnął wagony do bie
sie wyjazdowym szukacie swoich gu, kamień spodl mi z serca.
Myślicie, że na długo? Już w
kołnierzyków w garnku kuchen
nym, a papierosów w wannie. Ale trzy godziny po wyjeździć dosta
wewnętrznie szał was ogarnia. łem lakoniczną depeszę od mojej
żony: „Pies pojechał dalej".
O, jakże was rozumiem!...
Zaplątał się gałgan przy wysia
Jeżeli nie chodzę na rękach, to
tylko dlatego, że nie pozwala mi daniu i pojechał, diabli wiedzą
na to wrodzona powaga i poważna dokąd. Szukaj go teraz, podróżni
tusza. Ale nogi dawno już odmó ka, psiakrew!
ORKA
wiły mi posłuszeństwa.
Wczoraj załatwialiśmy najko
nieczniejsze sprawunki. Czterech
subiektów zabrało ze sklepów po
gotowie, zdaje się wprost do Jana
Bożego. Jeden, mniej wytrzyma,
ły, podobno po drodze umarł.
A ja?...
Już widzę „oczami duszy" mo
jego zacnego wydawcę, kiedy
mnie zobaczy jutro w swoim gabi
necie z pokorną miną proszącego
o czwartą z kolei zaliczkę.
Hej! Dobry Boże! A przecież
człowiek do siebie tylko może
mieć żal ukryty. Bo, jak powia
da Boy, „kto ma liczną dziatwę,
nic mu w życiu nie jest latwe“.

Wielką miał radość pan Franciszek
P. i musiał stwierdzić, że jesień ży
cia nie jest dla niego tak przykra,
jak to prawie zawsze bywa. Właści
wie to już nie była jesień, ale zima
i to bliska ostatniego dnia grudnia...
Ale tego właśnie dnia wnuczek
przyszedł do domu z radosna wie
ścią:
— Wie dziadziuś co — moja żona
dostała posadę na wsi. Będzie nauczy
cielką w Korytnicy™
Pan Franciszek marzył o tym, że
by choć ostatni rok życia spędzić na
wsi...
— Cudownie-. — zatrząsł się głos
osiemdziesięcioletniego staruszka. —
Urządzę ci ogród wrzywny i owoco
wy, będziemy chować kury, gołębie...
Szkoda tylko, że nie mamy takiego
psa, jak był Kruczek... Może będzie
można i pszczoły zaprowadzić. To
bardzo pożyteczny owad... Jak to do
brze dla was... Wieś znacznie prze
dłuża życie. Dużo zdrowia daje— Dla
dziecka też dobrze™ Szkoda, że nie
będzie takiego Kruczka...
Kruczek we wspomnieniach pana
Franciszka zajmował miejsce bardzo
obszerne: cóż to była za rozkoszna
i mądra psina...

Kiedy ujrzałem już wszystkie
— Bądź grzeczny! Wiadomości polityczne i tak już ojca wystarczająco
kufry załadowane na „furkę",
kiedy znaleźliśmy się na stacji denerwują!
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powieSC

/ <— Uciekł! — odpowiedział krótko osobnik w mun
durze majora.
— Ale — podjął drugi — myśmy tu przyszli w in
nej sprawie. Czy pan byłby skłonny do współdziała
nia z nami w sprawie Kramera i Sibeliusa, skoro pan
już sam w to wszystko wszedł? Nie ulega wątpli
wości, że się pan zetknie z którym z nich, a wtedy
lepiej by było, żeby pan był w kontakcie z nami.
Może pan nam oddać duże usługi i sam nie wplącze
się pan w kłopoty, które by pana mogły zbyt wiele
kosztować...
Propozycja przez chwilę zawisła w powietrzu.
Mochocki namyślał się. Trwało to dość długo, może
nawet za długo.
— Proszę panów — rzeki wreszcie. — Musiałbym się namyślić... Trudno mi od razu odpowie
dzieć, bo... pierwsze zetknięcie z tymi sprawami
wpędziło mnie do łóżka i to zdaje się na kilka dni.
Major podniósł brwi do góry.. Nie mogło mu się
P R E N U M F R A I A M IF SIECZNA -2 Zł
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Nie zdążył pan chyba zgrzeszyć od
wczoraj?
— A pewnie, że nie zdążyłem, na
wet przy mojej skwapliwości. Ale tak
mi jakoś dziś niedobrze.— A co pan jadł?
— Jakto: co? — oburzył się sta
ruszek. — To co wszyscy™
Na dworze zrobiło się już zupełnie
ciemno. Zabłysły pierwsze gwiazdy,
które z balkonu widać było dosko
nale. Dzieci ucichły już zupełnie, tyl
ko z miasta dochodził szum, odgłosy
klaksonów samochodowych, od czasu
do czasu turkot chłopskiej furmanki.
Ale małe miasto usypia szybciej niż
duże™
Fajka w rękach pana Franciszka
zgasła. Wolnym gestem, który ledwo
było widać odłożył ją i mruknął:
— Już ze dwie godziny jestem cho
ry... Ja myślę, że to właśnie dziś ko
niec—
Milczeliśmy, oczekując czy storuszck nie będzie się uskarżał więcej,
ale widocznie „choroba" była 1 tym
razem niezbyt mocna.™
Ksiądz Józef, licząc się z tym, te
teraz pewnie pan Franciszek uśnie,
cichym głosem zaczął opowiadać o
swoim ostatnim pobycie w Rzymie
podczas uroczystości „Anno Santo**™
Olbrzymie, rozentuzjazmowane tłu
my, oblegające przez cały dzień wzgó
rze Watykańskie, błogosławieństwo
„Urbi et Orbi", pontyfikalna msza
święta...
Skończył... Jak zwykle wstałem,
aby podnieść z fotela pana Francisz
ka, który wprawdzie nie lubił tej po
mocy, ale — musiał już z niej tro
chę korzystać.
Ująłem go za rękę, która — opa
dła bezwładnie.
f^n Franciszek Już hle żył-.

KARIERA
— Zacząłem od dołu a teraz wydo
byłem się na wierzch.
— Istotnie?
— Przedtem byłem pucybutem. a
teraz jestem fryzjerem.
(Answers)

pomieścić w głowie, że człowiek, z którego tak bo j wszystko jedno i nie rozumiejąc, co do niego mówią,
leśnie zakpiła banda szpiegów, nie jest zdecydowa i przytakiwał niemal odruchowo. Byleby sobie ci
ny walczyć z nimi aż do ostatecznego zwycięstwa. dwaj poszli jak najprędzej, a zamiast nich żeby usia
— Nie jestem sam — mruknął Mochocki, jakby ła przy nim panna Alina. Ale „ci dwaj“ wcale nie
na usprawiedliwienie. — Mam rodzinę, mam... — tu zamierzali odejść. Wręcz przeciwnie. Rozsiedli się
urwał, jakby się spostrzegł, że mógłby za dużo po wygodniej i wojskowy zagaił:
— Widzi pan. im w tej chwili chodzi o trzy rze
wiedzieć.
Ale to właśnie wystarczyło, by dwaj panowie zro czy: plany elektryfikacji Małopolski, cyfry staty
zumieli, kogo to jeszcze ma młody literat, dla kogo styczne centralnego okręgu przemysłowego oraz
chce oszczędzić życie. Obydwaj pokiwali poważnie o pewien wynalazek, w który chciałbym pana wta
głowami. Mochocki z całą stanowczością stwier jemniczyć dokładniej: jest to tak zwane sztuczne
dził, że cywilny kiwa głową zupełnie tak samo, jak złoto. Pan zapewne wie o tym, że różnica między
chińczyk porcelanowy, który stoi na etażerce w do jednym pierwiastkiem a drugim polega na różnicy
mu jego matki. W pewnej chwili nawet zdawało mu w budowie najmniejszej jego części, czyli atomu?
się, że to właśnie jest też taki porcelanowy chiń
— Tak... wiem o tym — mruknął Mochocki. —
czyk, tylko nie wiadomo, dlaczego taki duży...
Chemik
angielski Rutherford potrafił zmienić budo
Poczuł gorączkę, która rosła w nim w coraz więk
wę
atomu
i w ten sposób otrzymał azot z helu, czy
szą szybkością.
na
odwrót...
A tymczasem przybysze po raz Bóg wie który
— Otóż to! -— podchwycił wojskowy. — Ale te
spojrzeli po sobie i major rzeki:
doświadczenia
były kosztowne... Tymczasem zna
Jedno musi nam pan przyrzec: nie zrobi pan żad
lazł
się
Polak,
który
wpadł na zupełnie tani sposób
nego kroku w sprawie Kramera czy Sibeliusa bez
zmieniania
budowy
atomu
w żelazie, tak. źe otrzy
porozumienia z nami. Bo, widzi pan. oni pana do
muje
złoto.
Jest
to
wynalazek
olbrzymiej doniosło
tychczas nabijali w butelkę tak, jak chcieli: udawali
policję, jak Sibelius, czy kontrwywiad, jak Kramer ści. bo może sprowadzić przewrót gospodarczy, któ
i w rezultacie robili, co chcieli. My, proszę pana, nie ry Polskę postawi w rzędzie najbogatszych państw
lubimy, jak się ktoś wtrąca w nasze sprawy i ten świata. I dlatego w tvm kierunku również skoncen
pański artykuł był zgoła niepotrzebny. Ale skoro trowały się ich wysiłki...
się już stało, co sie stać musiało, to proszę pana, nie
— Rozumiem... — mruknął Mochocki.
może pan działać bez porozumienia z nami, bo wte
Gorączka opanowywała go coraz bardziej. W fr
dy może nam pan popsuć robotę, nie będziemy mo ezach pokazały mu sie takie same czarne płatki, jak
gli ponieść żadnej odpowiedzialności za pańską wtedy, gdy w willi Arinmana na próżno oczekiwał
skórę i nie będziemy mogli dać panu żadnej opieki. na Kramera lub jego adiutanta.
Chvba pan to rozumie?
Mochocki kiwnął głową. Było mu w tej chwili
(Dalszy ciąg nastąpi)
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— Szkoda go... — mruknął i tym ra
zem. — Przydałby się... Chociaż —
po co ja to wszystko mówię?
Obecni spojrzeli po sobie znacząI CO™
Zapadał zmierzch, taki łagodny
zmierzch wiosennego dnia. Z podwó
rza dochodziły krzyki dzieci, bawią
cych się jeszcze w „czarnego luda“,
czy też w zwykłego berka, ale krzy
ki te cichły coraz bardziej: dzieciar
nia szła spać™
— Ciekawym™ — mruknął pan
Franciszek — czemu to ksiądz Józef
nie zajrzał dziś do nas?
— Przecież był dopiero wczoraj —
wtrącił ktoś z obecnycn.
— Phi... mógłby przyjść. Nawet
wiesz co, Stasia... Idź no po niego.
Wiedzieliśmy, że nie ma co sprze
ciwiać się, chociaż to zbyt częste
przygotowywanie się na śmierć wy
glądało już trochę groteskowo.
— Nie dam się zaskoczyć — po
wtarzał zawsze w takich wypadkach
pan Franciszek — i zawsze będę przy
gotowany. W moim wieku nie ma żar
tów. Jeszcze się śmierć chowa po
kątach, ale któregoś dnia wyjdzie i
będą musiał iść tam, skąd się nie
wraca™
O tym fakcie pan Franciszek mó
wił zawsze tak spokojnie, jakby cho
dziło o nieuciążliwą przeprowadz
kę, albo też jakiś niezbyt bolesny ale
konieczny zabieg. Tak było już
od roku, kiedy pan Franciszek po raz
pierwszy w swym życiu „zachoro
wał". Ta „choroba" wyglądała tak, że
na całe popołudnie pan Franciszek
musiał położyć się do łóżka. Naza
jutrz był już na mszy o świcie, a
w południe ćwiczył wnuka w ulubio
nej walce na palcaty™
Teraz jednak pan Franciszek spo
wiadał się coraz częściej, coraz czę
ściej przystępował do stołu Pań
skiego.
Ksiądz Józef „dał się zaprosić** i
zanim zrobiło się ciemno, przybył do
nas jak zawsze wesoły, uśmiechnięty
i pełen energii.
— No, cóż tam, panie Franciszku?

WMwAMMenia C»

*

a-Ma

r£
V
*
W ■

Ł*

wiersz milimetrowy lub jego miejsce na stronie
tytułowej — ił 1.25; w tekście ił 0.80: za tekstem —

zł 0.40: drobne 1S 9r 8® wyraz; praca poszukiwane ł zaofiarowane — 10 gr za sło
wo. Drobne — najmniej 10 wyrazów. Nekrologi — 60 gr mm, miejsce zastrzeżone
25% drożej; tabelaryczne I bilanse — 80% drożej. Wyrazy tłustym drukiem llcrtj
się podwójnie. Duże litery - licz© się za słowo. Zagraniczne 60o/o drożę)
Komu
nikaty (N) — 3 zł z? mm.
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