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RZECZPOSPOLITA
Nieoczekiwany skutek „rewelacyj” p. Kozłowskiego

Mafie przytłaczają Polskę
KomentarL ego oświadczenia marsz. Rataja
W ciągnącej się już przeszło
tydzień kampanii prasowej, wy
wołanej masońskimi „rewelacjami“ p. Leona Kozłowskiego
wybuchła wczoraj nie byle ja
ka bomba. Jest nią oświadcze
nie, jakie w przejeździć przez
Warszawę złożył przedstawicie
łowi klubu sprawozdawców
parlamentarnych prezes NKW
Stronnictwa Ludowego marsz.
Maciej Rataj.
Oto jego brzmienie:

Oświadczeń e marsz.
Raiaja

łem, czy mafia, które by w Jakikol
wiek sposób wpływały lub mogły
wpływać na moją działalność publi
czna.
’
A dodaję to, bo razi mnie prostac
two w ujmowaniu spraw. Jeżeli już
chce się oczyścić atmosferę w Polsce,
to trzeba się zająć nie tylko maso
nerią, która — moim skromnym zda
niem — nie odgrywała i nie odgrywa
w Polsće tej roli, jaką się jej przy
pisuje, ale trzeba poszukać także
owych swoistych „lóż", zakonspiro
wanych zespołów 1 mafii, które, nie
reprezentując żadnej społecznej siły,
a często i żadnych wartości osobi
stych, tyle zaważyły 1 ważą jeszcze
na losach Polski.
I nie dałbym grosza za to, czy osta
tnie „rewelacje" p. L. K. nie są dy
wersyjnym posunięciem, mającym osłonić grę jednej z owych „nie ma
sońskich" lóż".

u-l[ udział, a opuścił ją dopiero z
szym oświadczeniu jest ten ustęp, w którym marsz. Rataj' chwilą wyboru na marszałka
stwierdza, że od lat 16 nie jest sejmu.
związany „z żadną w ogóle nie ‘ Co to była za organizacja tejawną organizacją, zespołem, g0 marszałek Rataj nie ujawczy mafią, które by w jaki spo- nia. Nieco światła w tym kiesób wpływały lub mogły wpły-1 runku może dostarczyć przypo
wać na jego działalność publi.U"j, umienie przeszłości politycznoczną .
_ 7- je" ,1 vifcuiiiŁav.v;utj
ai.
organizacyjnej p. ixaiaja
Rataja ui
oraz
szcze przed 16 laty p. Rataj, W|USfalenie okoliczności, w jakich
iakieiś tamei
hrał ‘’ w pierwszych dniach .grudnia
jakiejś
tajnej organizacji brał

16 lat temu..

ZURYCH, 18.7. Ostatnio o- młodzieży, wychowywanej w 1
głoszona w Rzeszy urzędowa duchu narodowp-socjalistyczstatystyka wskazuje na ogrom nym.
ny wzrost przestępczości wśród
W 23 największych miastach

Trzymam się zasady niereagowania w prasie na pogłoski, plotki, insy
nuacje, dotyczące mnie osobiście, chy
ba że ubliżałyby moje] czci. Toteż
wyznam Panu, że miałem zamiar
przejść do porządku i nad rewelacja
mi p. L. K. Jednak oświadczenia pa
nów Kota, Sikorskiego, Strońskicgo,
wymienionych na równi ze mną w
Punktem niewątpliwie naj„Polityce" postawiły mnie do pewne bardziej sensacyjnym w powyż
go stopnia w położeniu przymuso
wym.
Oświadczam wiec panu 1 upoważ
niam pana do ogłoszenia mego oświad
czenia, że:
Dotycząca mnie wiadomość, poda
na przez p. L. K. w „Polityce" jest
nieprawdziwa, albowiem do loży Wiel
kiego Wschodu nie należę i nigdy nie
należałem.
(Od własnego
Dodam zaś — już nie dla prosto
wania „rewelacji" p. L. K. — że od
PRAGA, 18.7. Koła czecho16 lat nie jestem związany z żadną słowackie liczą się z próbą wy
w ogóle niejawną organizacją, zespo- wołania przez Henleina w naj-

1922 r. nastąpił jego wybór na
marszałka drugiegi sejmuP. Rataj jest działaczem .lu
dowym z Małopolski. Jako syn
chłopski zetknął się on z ru
chem ludowym na uniwersyte
cie lwowskim, w czasie kiedy
Polskie Stronnictwo Ludowe
prowadziło ostrą walkę o rów
nauprawnienie polityczne ludu
(Dokończenie na str. 2-ej).

Skutki wychowania narodowo-social stycznego

Ogromny wzrost przestępczości
wśród młodzieży niemieckiej
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)

strajk generalny w Sudetach
w myśl instrukcyj otrzymanych z Berlina
korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej'*)

Niemiec wzrosła ilość młodocia
nych przestępców w wieku 14
do 18 lat z 5.482 w r. 1934 na
7.582 w r. 1935, czyli o 38%. W
Berlinie wzrost wynosi — 36%.
w Hamburgu — 52%, w Norym
bergii — 100%.
W 37 miastach liczących' od
50.000—200.000 obywateli wzro
sła ilość młodocianych przestęp
ców o 80,6%.
Szczególnie silnie wzrasta
przestępczość wśród dziewcząt
W r. 1934 dziewczęta w wieku
14—18 lat stanowiły 13,7%,
wszystkich młodocianych prze
stępców w większych miastach
a w średnich — 14,7%. W roku
1935 pozycje te wzrosły do 23%
i 16,7%.
1
Wśród przestępstw najczęś
ciej spotykają się kradzieże, na
pady rabunkowe, uszkodzenia
cielesne, zabójstwa i czyny nie
moralne.
1
Jednocześnie, porównując r«
1937 z rokiem 1913 — ilość roz
wodów wzrosła o 120%, a zużycie alkoholu w r. 1937 w po
równaniu z r. 1930 o 76 %.

krótszym czasie strajku general rych henleinowcy uzyskali już
nego na obszarze sudeckim, ja tylko 196 głosów i 5 mandatów
ka protestu przeciwko statuto a socjaliści 88 głosów i 2 man
wi narodowościowemu.
daty. W ciągu więc niespełna 2
Postanowienie strajku zapa- miesięcy Henlein w czysto nie
dło jakoby podczas ostatniego mieckiej fabryce stracił szóstą
2cr dużo niedomówień
pobytu Henleina u Hitlera gdzie część głosów na rzecz socjali
Henlein miał również otrzymać stów.
(h) Dziś upłynął rok od' oświadczeniu wyraźnie wspomina
instrukcje
zaostrzenia swej poli
ze'
o
czynionych
mu
ze
środowiska
Wypadek powyższy nie jest
chwili, gdy społeczeństwo
tyki wobec rządu czeskiego.
sanacyjnego
propozycjach
wstąpię
odosobniony.
We wszystkich
lektryzowane
zostało
wieścią
Tym tłumaczyć należy po
o zamachu na pułkownika Ko nia dó masonerii. Kto je czynił? wrót henleinowców do progra niemieckich fabrykach na tery
ca. Zapowiadane w szybkim cza W imieniu jakiej loży? Dlaczego mu karlsbadzkiego, a więc zaję torium sudeckim obserwuje sję
widoczny spadek wpływów hen
sie wykrycie istotnych sprawców, ta tajemnica?
Prezes NKW Str. Ludowego Ra cie stanowiska, uniemożliwiają leinowskich wśród robotników
natrafiło widać na niepokonalne
cego wszelkie pertraktacje. Wąt
trudności, skoro nic więcej poza taj czyni aluzje do istniejących w pić jednak należy, czy strajk ge co zdaje się przesądzać wynik
(H)
Polsce grup i mafij, podkreślając,
strajku.
(j. m.)
początkowymi biuletynami, wyda
neralny uda się, a to ze wzglę
że
od
lat
szesnastu
nie
ma
z
nimi
nymi bezpośrednio po wypadku,
du na coraz bardziej wrogi sto
nie zostało odtąd do wiadomości nic wspólnego. Znów nasuwa się sunek robotników niemieckich
Oba aaumuht'v ’, gra porządków?, faworyci
pytanie: jakie to grupy? jakie to
opinii publicznej podane.
mafie? — Odpowiedź pokrywa wobec akcji Henleina, którego
Zamach na p. Koca był tylko
oskarżają o niszczenie przemy
znowu mrok tajemnicy.
jednym z wielu wypadków, w któ
słu
czechosłowackiego, a tym
Przed laty prasa zajmowała się
rych nie udało się wykryć istot
samym
pozbawianie robotni
usilnie „Związkiem Orła Białego"
nych sprawców, że wymienimy tyl _ drukowano nawet statuty i wy. ków pracy i chlcba.
ko zamachy na p. Rutkowskiego i
Klasycznym przykładem tej
jątki z „rytuału". Potem sprawa zmiany nastrojów było głoso
Niedziela ubiegła przyniosła sprawozdawca wyścigowy
p. Piaseckiego, nie cofając się już
ucichła i poszła w zapomnienie. Co wanie w fabryce H. Mullera w znowu poważne sukcesy naszej
OBA ACCUMULATIVY
do innych, ogólnie znanych, któ
tabeli
wyścigowej.
Jest
to
na
5
się
stało
z
tą
organizacją?
Hradku
nad
Nisą.
W
fabryce
tej
zwyczajny
i francuski, przy
re swego czasu tak wzburzyły opi
Na wszystkie te pytania nie w maju odbyły się wybory do dni łódzkiego sezonu wyścigo
czym
francuski
przyniósł 21 il
nię publiczną.
otrzymujemy odpowiedzi, wszyst robotniczego komitetu fabrycz wego trzeci dzień
za
10,
zwyczajny
zaś
Rzeczywistość polska obfituje w
ABSOLUTNEGO ZWYCIĘ
ko, pokrywa tajemnica. Zbyt wiele nego (rady załogowej). Henlcitajemnicze wypadki, zdarzenia i
64
ZŁOTE
ZA
10.
STWA
FAWORYTÓW
„NO

tajemniczości i zbyt wiele niedo nowcy uzyskali wówczas 232
niedomówienia.
Z pozycji „gry porządkowej"
mówień jest w rzeczywistości poi- głosy i 6 mandatów, socjaliści WEJ RZECZPOSPOLITEJ"
Oto alarmuje się społeczeństwo
I tak: wśród koni typowanych trafnie wskazaliśmy zwycięz
sklej. Żaden naród nie zniesie — 44 głosy i 1 mandat, komuniś
rewelacjami o masonach, a gdy
przez nas na pierwsze miejsce ców
długo życia w mrokach, albo ra ci 28 głosów (bez mandatu).
przychodzi do ujawnienia na
W 6 GONITWACH NA 8
czej życia, kierowanego z mroków
W 2 GONITWACH
Ze względu ria niesłychany
zwisk, do wymienienia choćby je
faworyci nasi zameldowali się przy wypłacie: Raguza, Etna
nieprzeniknionej tajemnicy.
teror
przedwyborczy
uprawia

dnego z owych 1900 „członkóu
Najwyższy czas, by ujawnić te ny przez henleinowców, socja pierwsi u celownika. Z pozycji 16 zł, i Roza Hungaria 43 zł.
loży szkockiej" — rewelator cofa
wszystkie niedomówienia i te wszy liści zaprotestowali przeciwko „francuskiej"
Tabela wyścigowa
się i zaczyna staczac homeryckie
TRAFILIŚMY WSZYSTKIE
Rzeczpospolitej" daje całkowlboje o _ konfiskatę... której nie stkie tajemnice. Wybryk p. Ko wynikowi wyborów. Protest
złowskiego daje do tego doskonałą uwzględniono i obecnie zarzą
GONITW.
Równie8 trafnie
wskazał nasz ! strS’sezonu^wySowego.
było.
dzono
powtórne
wybory,
w
któ
sposobność
!
Prof. Stanisław Kot w swym

Gwarancja wygranej

kryje sę w tabeli „Nowej Rzeczpospolitej”
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Jak „kochany Mel^-WańkouilCL

Wszyscy są równi w obliczu Ojczyzny

(i. co przelewali krew, nie mogą przymierać głodem

Pod tym tytułem pisze „War się niewiarygodnego nadużycia sło
W związku z ogłoszonym przez nas szalka Piłsudskiego z lipca 1920 roku, SZTATU PRACY, CZY TO NA RO- szawski Dziennik Narodowy**: wa...", „Takie mowy (obrończe) wy
przed paru dniami listem otwartym który brzmiał:
•
„Jak donosiliśmy, do sądu wpłynę wołują obrzydzenie, pod wpływem
LI, CZY W MIEŚCIE *.
ochotnika z 1918 r., otrzymaliśmy list
„Przygotowujemy
wszystko,
aby
ci
Tyle i nic więcej przypominam tym, ła już skarga obrońców prof. Cywiń którego człowiek gotów jest uspra
poniższy, który, jako bardzo słuszny,
z was, którzy wrócą z wojną ze zdro co czynią podziały i rozdziały „na skiego przeciwko p. Melchiorowi Wan wiedliwić bicie-.", „Manifestacje ta
podajemy w całości:
wiem w służbie rycerskiej steranym i podstawach ustalonych bisto ycznie" kowiczowi. W skardze swojej adwo kie upodlają", „Rekord dętologii i po
Szanowny Panie Redaktorze!
kaci cytują szereg obelżywych zwro prostu oszczerstwa dał adw. NiedzeilDekret i zarządzenia, tyczące się b. utraconą zdolnością do pracy — mieli — nic więcej.
byt
spokojny
i
zabezpieczony.
Łączę
wyrazy
iłębokieg.)
szacunku
tów
pod adresem obrońcy, zamiesz- ski.„“, „Ja już nazywam pana, panie
ochotników wojska polskiego w za
ŻADEN
ŻOŁNIERZ,
PO
ZWYCIĘ.
Dr IZYDOR MODELSKI ( czonych w znanej broszurze p. Wań- Niedzielski, oszczercą"—
kresie odznaczeń, pierwszeństwa przy
W dalszym ciągu skarga obrońców
SKIEJ
WOJNIE
DO
DOMU
WRACA
plk.
dypl.
w s. s., Prezes Zarządu kowicza pL: „Odpowiadam Cywirizatrudnianiu oraz opieki, nie przesta
Glównego Związku Hiferczykó*. * skim", jak np. „Adwokaci dopuścili zawiera szereg szczegółów wręcz sen
ły dotąd i nie przestaną nigdy, aż do JACY, NIE ZOSTANIE BEZ WARsacyjnych, mianowicie oskarżyciele
zlikwidowania wyrządzonej szerokim
zarzucają p. Wańkowiczowi próby
masom żołnierskim krzywdy, być
szantażu.
przedmiotem ataków zupełnie słuszPodają więc w oskarżeniu, że podnych ze strony prawnie i moralnie
czas rozprawy doc. Cywińskiego p.
pokrzywdzonychWańkowicz zjawił się w sądzie i
Sprawa ta, budząca tyle termentów
zwracał
się do poszczególnych adwo
i niezadowolenia wśród tych „co prze w dawnej Galicji. Przywódcą w Zamościu i wkrótce zaczyna
Walka toczy sic między dwo katów domagając się, aby zaniechali
lewali krew za Ojczyznę, a dziś przy moralnym w tej walce i ojcem brać czynny udział w tamtej
ma kandydatami: „piastow- wymieniania jego nazwiska, gdyż w
mierają głodem, czekając na pracę" — duchownym był Bolesław Wy szym ruchu ludowym, zorgani
cem
‘* Ratajem i „wyzwoleń przeciwnym razie doniesie prokurato
jak pisał p. Stefan Bieliński, por. rez., słouch, jego sprężyną organiza zowanym pod firmą Polskiego
cem**
Śmiarowskim.Przechodzi rowi o pewnym dawnym artykule Cy
ochotnik od 5 listopada 1918 r. do cyjną i agitacyjną poseł Jan Sta Stronnictwa Ludowego „Wy
znaczną
większością p. Rataj, wińskiego, z którego okaże się, iż
walk bolszewickich w 1920 roku, in- piński, wspomagany przez wca zwolenie**. Z jego też ramienia
poparty
przez
stronnictwa 8-ki Cywiński świadomie znieważył Mar
walida, — musi znaleźć moralno.pra- le liczną grupę włościan - poli wchodzi do sejmu ustawodaw
i
NPR.
Kandydat
„Wyzwoie- szałka Piłsudskiego.
wne rozwiązanie w drodze ustawy, tyków, jak: Andrzej Średniew- czego jako poseł okręgu zamoj
nia“ otrzymuje głosy PPS i
Gdy obrona na to nie reagowała,
obejmującej wszystkich ochotników. ski, Jakób Bojko, Franciszek
skiego.
mniejszości narodowych.
Wańkowicz już po wyroku jeszcze
Niedopuszczalną jest rzeczą podział Wójcik, Antoni Styła, Franci
raz usiłował wywrzeć presję i zwró
ochotników na dwie, a nawet więcej szek Krempa i dorastający do
cił się drogą pośrednią do obrońców
kategoryj i powoływanie się na usta piero, młodszy od nich: Wincen
Stronnictwa lewicy zareago z żądaniem publicznego oświadczenia,
W połowie 1919 r. dochodzi
lone przez historię rzeczy. Historia ty Witos.
między głównymi ugrupowa wały bardzo ostro na wybór iż nie jego mieli na myśli mówiąc o
się jeszcze nie wypowiedziała i nieniami ludowymi sejmu tj. „Pia p. Rataja, widząc w nim prze autorze wzmianki w „Narodzie i Pań
wątpliwie będzie w niej wiele a wiele
stem*
4 i „Wyzwoleniem" do zbli błysk przygotowującego się stwie" z dn. 13. 2. 1938 r. Znów gro
sporów, jeżeli się na nią dzisiaj, ja
Na dwa lata przed wojną do żenią, w wyniku którego pow- przegrupownia większości par ził, że zrobi użytek z wycinka arty-:
ko na argument rozstrzygający, po
szło w Polskim Stronnictwie stajc jedno Polskie Stronnic lamentarnej. Stenogram sejmo kułu Cywińskiego, który go komplet
woływać zechcemy.
Wszak zdaje się chyba rzeczą nie. Ludowym do rozłamu. Tłem two Ludowe. Jedność ta nic wy bardzo słabe daje pojęcie o nie kompromituje.
wątpliwie historyczną, że armia ge jego było niezadowolenie więk przetrwała jednak więcej nad wrzawie, z jaką ogłoszenie te
Adwokaci na wezwanie to nie od
nerała Hallera we Francji, armia w szości dziąłaczy ludowych z kilka miesięcy. Rozbicie nastą go wyboru przyjęto na ławach powiedzieli, i wówczas p. Wańkowicz
całości ochotnicza, która tak doniosłą dyktatury, jaką w stronnictwie piło na tle sprawy konstytu „Wyzwolenia** i PPS.
spełnił swoją „groźbę". Mianowicie w
W pamięci posłow i dzienni broszurze „Odpowiadam Cywińskim"
rolę odegrała po przybyciu do kraju, wykonywał Stapiński, a jesz cji i dążenia przywódców daw
zaważyła rozstrzygająco, Jako armia cze bardziej z jego osobliwych nego „Piasta" do wytworzenia karzy obecnych wówczas w na str. 25 „kochany Mel" zamieścił
koalicyjna, na powstaniu niepodległo metod działania, wyrażających większości parlamentarnej łącz sejmie zostały jednak odpowie tłustymi czcionkami ustęp z artykułu,
ści państwa polskiego w traktacie się m. in. zawarciem porozu nic z umiarkowaną grupą pos. dnie „wrażenia4*, zanotowane prof. Cywińskiego, • rzekomo zniesła
wersalskim, dyktującym warunki po mienia, popartego odpowiednim Skulskiego. Dwudziestu kilku w niektórych pismach. Warto wiający Marszałka Piłsudskiego.
koju pokonanym państwom central subsydium pieniężnym z krako posłów dawnych „wyzwoleń odcyfrować z nich ten szczegół
Jak nas informują, proces obroń
wskim stronnictwem konserwa ców** z Poniatowskim, Wożnic- znamienny, że na ławach obu ców
nym.
prof. Cywińskiego z p. Wańko
Tymczasem linia rozgraniczenia i tywnym (tzw. stańczykami), kim i Rudzińskim na czele, opu klubów „protestujących**, naj wiczem odbędzie się w połowie wrze
podziału ochotników z dniem 5 listo walka z którym stanowiła od szcza wówczas klub PSL i re więcej hałasu robili i najsoczy śnia rb. Dotychczas nie wiadomo, kto
pod adresern z adwokatów podeimle się obrony
pada 1918 r, wyrznea wielką część samego początku główny przęd konstytuuje grupę „Wyzwole stsze okrzyki
nowego
marszałka
rzucali cl p. Wańkowicza".
miot
akcji
politycznej
ludow

nia*
4
.
Większość
jednak
posłów
żołnierzy armii generała Hallera poza
„wyzwoleniowych** z p. Rata posłowie, których znano pow
nawias mających prawo do korzysta ców.
nia z ulg i dobrodziejstw ustawy, któ
W rozłamie tym młodzi inte jem pozostaje w szeregach PSL szechnie jako tzw. „piłsudczyra miała być nie łaską, ale obowiąz ligenci ludowi, jak: Jan Dąbski, co do którego rychło uciera się ków“, a którzy jako tacy zade
klarowali się otwarcie po 1926
kiem państwa wobec swych żołnie- Maciej Rataj i inni, opowiadają dawna nazwa „Piast4*.
rzy.
się przeciw Stapińskiemu po
Wybory listopadowe 1922 r. r., zrywając nawet z czasem
KRAKÓW 18.7. Na lotnisku szy
Nie lepiej się dzieje z ochotnikami stronie nowo
utworzonego odbywają się w atmosferze o- węzły, jakie ich od lat z ich
bowcowym w Bodzewie pod Krako
1920 roku.
stronnictwa ludowego „Piast*4. strej walki między „Piastem** stronnictwami łączyły.
wem odbyła się uroczystość zakoń
Wobec powyższego pozwalam so* W czasie wojny znalazł się p. a „Wyzwoleniem* 4. Dają one
czenia kursu szybowcowego 2 har
bie, korzystając z uprzejmości Sza. Rataj w Lubelszczyźnie, jako sejm bez określonej większości
nownego Pana Redaktora, zwrócić u- jeden z organizatorów tworzą Jedyną możliwą jest ta, która
Zestawienie tych faktów po cerskiej eskadry lotniczej Aeroklubu
wagę czynników, odpowiadających za cego się na terenie okupacji au mogłaby powstać z porozumie zwala na wyciągnięcie jedne Krakowskiego.
Pierwszą harcerską eskadrę lotni
ten stan rzeczy na następujący auto striackiej polskiego szkolnie- nia bloku wyborczego tzw- 8-ki go tylko logicznego wniosku.
rytatywny ustęp z odezwy Naczelni twa średnico. Obejmuje posa- 1 (Zw. Ludowo - Narodowy. Klub Tajna organizacja, z którą p. czą Aeroklubu Krakowskiego zorga
ka Państwa i Naczelnego Wodza, Mar dę nauczyciela gimnazjalnego | Chrzęść. Naród.,
Ch. D.) i... Rataj zerwał po wyborze na nizowano w styczniu 1937 r. W ro
marszałka sejmu inusiała tkwić ku 1938 zorganizowano drugą. Jel
„Piasta1*.
członkowie po ukończeniu wyszkolę-,
Ofpr*oncr, która nic nie broni..
. Widmo tej większości zjawia korzeniami w tym środowisku, nia teoretycznego i praktycznego w
które
w
czasie
wojny
tworzyło
się po raz pierwszy już przy
liczbie 20 rozpoczną w najbliższych
wyborze marszałka sejmu. — tzw. Centralny Komitet Naro dniach wyszkolenie motorowe.
dowy, po opuszczeniu go przez

Mafie przytłaczają Polskę
(Dokończenie ze strony 1-ej)

Jedność ludowa

W atmosferze wrzawy...

Nieco h słorii

20 nowych piło ów
szybowcowy th

Korzenie tajnej ogmzacji

Zły posiew „Marysieńki

Notatka zamieszczona w naszym
piśmie z kół rezerwistów o zniesła
wieniu Sobieskiego przez Boya Żeleń
skiego, zabolałą dotkliwie autora
„Marysieńki".
Na przytoczone zarzuty, 2e znie
sławił Sobieskiego, nie zdołał dać ar
gumentów
przekonywujących
w
swym artykule pt. „Nieborzątko"
(„Kurier Poranny"). Na pierwsze dwa
zarzuty, że nazwał Sobieskiego „le
niwie opłacanym najemnikiem Fran
cuzów" i że Sobieski „chciał narzu
cić elekcję Francuza, aby przehandlować swe godności" — nie odpowie
dział ani słowem. Te obelgi przygwo
ździł sam... milczeniem.
Na zarzut, że nazwał Sobieskiego
„bohaterem mimo woli", czyli „ope
retkowym", próbuje się bronić, przy
taczając część swego dalszego uzasa
dnienia, gdzie pisze: Sobieski to „czło
wiek, który wciąż — chce się paskudzić", ale nie może, bo wciąż staje się
„straceńcem, puklerzem ojczyzny"-.
Jednakże Boy zataja końcowe zdanie
swego uzasadnienia, w którym mówi,
jak to Sobieski prowadzi rokowania,
mające umożliwić całkowite wynie
sienie się z Polski i naturalizację we
Francji... i teraz punkt najważniej
szy: „I najczęściej — pisze dosłow
nie w „Marysieńce" (str. 12 u dołu) —
„nie jakieś wewnętrzne sprzeciwy
moralne czy patriotyczne udaremnia
ją mu ten zamiar, ale po prostu pię
trzące się z komediową przekorą kom
plikacje i przeszkody".
‘
Również groteskowa jest obrona
Boya przed zarzutem obelgi — zawartej w zdaniu: jechał pod Wiedeń
„trochę jak prowincjonalny aktor, ma-

iący poczucie swego geniuszu".*
Tu żadne wykrętne sofizmaty nie
zatrą treści, bo ta jest obelżywa i
wzgardliwa. Boy, który wyśmiał zwy
cięstwa pod Podhajcaml i pod Choci.
mem, przedstawiając je jako wyniki
niezadowolenia seksualnego Sobies
kiego, Boy, który nazwał Sobieskiego
„bohaterem mimo woli" w tym poję
ciu, Jak to przygwoździliśmy wyżej,
...nie wierzy osobiście w geniusz So
bieskiego. „Bohater mimo woli" i „ge
niusz wojenny" wykluczają się. To
jest pojęcie aktora o sobie, a któryż
zmanierowany aktor nie ma pojęcia,
że jest geniuszem?
Tak więc próba obrony całkowicie
zawiodła.
Boy chwali się, że napisano o nim
same cuda w różnych krytykach.
Świadczy to, jakie spustoszenie poro
biła jego książka, iż uwierzono.... w
odbrązowionego Sobieskiego. Powolu
je się Boy na ekstra katolickiego po
etę L. Morstina.
Zajrzeliśmy do tego sprawozdania
i, o zgrozo, doczytaliśmy się takich ustępów w artykule L. Morstina, świad
czących, jakie złe owoce wydaje „Ma
rysieńka". Poeta Morstin pisze.' że
po przeczytaniu „Marysieńki": „Trud
no oprzeć się wrażeniu, że Sobieski
nie jest wielkim Polakiem“(!l)
A w drugim miejscu dowodzi Mor
stin: wobec tego, że „Sobieski nie był
wielkim Polakiem i skoro, jak Boy
mówi, ciągle złazi z pomnika, aby załatwić jakąś ludzką potrzebę, to może
...
___ na ten _
_______
go lepiej
pomnik
nie dźwigać"
(patrz obie cytaty IKC z dnia 17 kwie
tnia hr.).
Chyba wystarczy.
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PARYŻEM
Bran Aherne i O. i via DeHavillan

NZR i pokrewne grupy rady
kalno - narodowe, a w któ
rym w okresie 1923 — 1926
j skupiały
się
przygotowania do późniejszego
za-1
machu stanu. Nie ulega wątpli
wości, że do organizacji tej p.
Rataj wszedł w okresie swej
pracy politycznej w PSL „Wy 1
zwolenic**.
Fakty powyższe rozszerzają
znacznie naszą znajomość tego,
gdzie przede wszystkim szu
kać należy owych zakonspiro
wanych mafii i swoistych „lóż"
które jak słusznie p!sze prezes
Rataj „tyle zaważyły i ważą
jeszcze na losach Polski**.
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Nieircy nie znain te na wojnie „kwiatowe)

Podróże bałtyckie min. Becka
oglądane z Paryża i Londynu
(feietonem od własnego korespondenta)

Paryi i Praga demaskują

fałszywy chwyt niemiecki
o rzekomej mobilizacji czeskiej
chów z obszarów sudeckich w głąb
kraju.
Natomiast wiadomości nadeszłe z
Bratisławy w dalszym ciągu utrzymu
ją, że tzw. Las Wiedeński oraz linia
kolejowa Wiednia do Bratisławy peł
ne są wojsk niemieckich w bojowym
uzbrojeniu. Potwierdzenia tych po
głosek na razie brak.
Prasa czechosłowacka podkreśla,
że fałszywa depesza urzędowej agen
cii niemieckiej została spreparowana
dla osłabienia wrażenia jednomyślno
ści angielsko - francuskiej w stosunku
do Czechosłowacji, co podkreślają li
sty wymienione między Chamberlai
nem a Daladierem.
PARYŻ 18.7- Depesza niemiecka na
temat mobilizacji czechosłowackiej
wywołała w Paryżu przygnębiające
wrażenie, nie dla tego aby Francja
wierzyła w prawdziwość tej informa
ponia odgrywa rolę figury dyplomaty cji, co do której nastąpiło zresztą mo
cznej w grze Niemiec, które szachują mentalne dementi rządu czechosłowa
nią Sowiety w momentach dla siebie ckiego, lecz dlatego, że prowokacja
niebezpiecznych, w których mogłyby niemiecka jednomyślnie została oce
się obawiać ich ingerencji.
niona jako nowy objaw akcji, zmie
Jednocześnie jednak, mimo opubliko rzającej do utrzymywania stałego na
wania przez urzędową agencję sowiec I Pięcia w sprawie sudeckiej,
ką „Tass“ oficjalnego zaprzeczenia o ‘ Prasa francuska przepowiada w
proklamowaniu stanu wojennego przez związku z tym, że ogłoszenie statutu
Sowiety na Dalekim Wschodzie — sy narodowościowego miast uspokojenia
tuacja uważana jest za nader poważ- przyniesie nowe naprężenie kampanii
ną i grożącą w każdej chwili wybu- antyczeskiej w Rzeszy.
PRAGA, 18. 7. Panuje tutaj ogólne
wzburzenie z powodu bezpodstaw
nych pogłosek urzędowej agencji nie
mieckiej o ponownej mobilizacji
wojsk czeskich. Podkreśla się, że Ber
lin rozpuścił te pogłoski w chwili,
gdy Henlein przystępuje do organizo
wania niemieckich „oddziałów ochron
nych“ o charakterze półwojskowym,
przygotowuje strajk generalny w Su
detach i zupełnie jawnie wysuwa żą
danie, przesiedlenia wszystkich Cze-

PARYŻ, 18. 7. Na bankiecie pro-: nowisko obu państw w sprawach Cze- bonelle czynili w piątek honory domu
wausalskim Daladier wypowiedział | chosłowacji, Hiszpanii i sprawach Li gościom zaproszonym na zwiedzanie
apartamentów przeznaczonych dla pa
Niemcom wojnę „kwiatową", a nie gi Narodów.
jak przez pomyłkę podano przed kil
Innymi słowy — należy jeszcze po ry królewskiej.
Mieliśmy sposobność oglądać te aku dniami „światową". W Berlinie czekać z nekrologami, opłakującymi
partamenty. Urządzenie ich łączy prze
mowa ta zrobiła dobre wrażenie, śmierć instytuteji genewskiej.
lecz — krótkotrwale gdyż w Niem
Hr. de Robier, szef prezydium na pych królewski z ostatnim słowem
(A)
czech ludzie nie mogą oswoić się z Quai de Orsay tudzież radca de Car- techniki.
myślą, że możliwa jest współpraca
pokojowa narodów. Ma się wrażenie,
że Niemców przeraża perspektywa
stosunków międzynarodowych pozba
wionych atmosfery dynamitowej i
wrzasków rewindykacyjnych.
Toteż już w 24 godzin po mowie
Daladiera Berlin ogłosił, że nowe od
działy wojskowe ruszyły w stronę
Nadrenii, że zdwojone będą fortyfika
Wersja ta o tyle jest prawdopodob
TOKIO, 18.7. Według otrzymanych
cje od strony zagłębia Saary i roz
tu
v
iadomości
Sowiety
odmówiły
wy
na,
że dziwnym zbiegiem okoliczności
budowane nowe linie strategiczne
wzdłuż granicy francuskiej. Równo cofania wojsk z z jętych miejscowoś każdorazowe zaostrzenie sytuacji su
cześnie prasa niemiecka zaatakowała ci mandżurskich. W sprawie tej amba deckiej wywołuje natychmiast powódź
Czechosłowację nie szczędząc nawet sada japońska w Moskwie otrzymała wiadomości o nowych zajściach gra
polecenie złożenia ponownego prote nicznych na Dalekim Wschodzie. Ten
Polski.
stu.
zbieg okoliczności powtarzał się już
Podróż Forstera do Londynu zrokilkakrotnie, a obecnie jednocześnie z
Japońskie
koła
wojskowe
podkre

bita silne wrażenic na całym zachodzie, a to dlatego, że stanowi dowód ślają, że zajęta miejscowość Czangku- depeszami o incydencie pod Czangkunamacalny, że nawet wobec krajów, feng znajduje się w odległości zaled feng — Berlin rozgłosił wiadomość o
wie pół kilometra od styku granic mobilizacji w Czechach.
z którymi Niemcy związane są pakta
rr"" 'lursko-koreariskich, co stwarza
Według opinii kół angielskich .fa
mi i na zachowaniu dobrych stosun
bezpośiednie niebezpieczeństwo dla
ków z którymi — powinno im spe
Korei.
cjalnie zależeć — nic potrafią zacho
LONDYN, 18.7. Sytuacja na Dale
wać zasadniczych względów przy
kim Wschodzie zaostrza się. Mimo
zwoitości.
biuletynów japońskich, stwierdzają
Panuje przekonanie, że Forster wy
cych fakt agresji sowieckiej, mającej
jechał z Londynu z tym samym, z
na celu odciągnięcie wojsk japońskich
czym w swoim czasie wyjechał Hen z ofensywy na Hankou — tutejsze sfe
lein, to Jest z przeświadczeniem, że ry polityczne skłaniają się raczej ku
Anglia nie jest za gwałceniem trakta
wersji, iż całe zajście pograniczne zo
tów, nawet gdy chodzi o Gdańsk.
LONDYN, 18.7. Nieoficjalne wia-1 ustępstwa 1 zawrzeć kompromis z ucinająca wszelkie próby ekspansji
stało
tendencyjnie wyolbrzymione, a
Taką opinię wyrażają dziś w Pa
—*•"•----- *-* **obawiając
----- *■*-- sję *kom
----  niemieckiej na południe, oraz zbliża
nawet wręcz sprowokowane przez Ja mości, nadeszłe z Rzeszy zaznacza- Czechosłowacją*,
ryżu „L‘Epoque" i „Journal des Deponię, aby przez związanie sił sowiec ją, iż mimo rozdymanego przez Niem pletnej jzolacji Niemiec w Europie.
jące się porozumienie angielsko - wio
bats", a w Londynie „Daily Herald"
kich na Wschodzie, -ułatwić grę nie cy sztucznie naprężenia w sprawie su
Demarche brytyjskiego ambasado skie i zupełna zgodność polityki fran
i „Daily Telegraph".
deckiej —Rzesza gotowa jest pójść na ra w Berlinie Hendersona nie pozo cusko - angielskiej, stwarzają dla Rze
miecką w Czechosłowacji.
Ten ostatni, organ City, nawiązuje
stawiło żadnej wątpliwości kierowni śzy sytuację, w której grozi jej albo
również wywody swoje do ostatniej po
kom njemieckiej polityki zagranicznej zupełna izolacja, prowadząca do ka
dróży polskiej do Rygi i orzeka, być
co do tego, że Anglja przed przystą tastrofy gospodarczej i polityczne], al
może zbyt apodyktycznie— że wobec
pieniem do jakichkolwiek rozmów z bo wojna, skazana z góry w obecnym
zaprzeczenia pogłosek tyczących się
Niemcami, uważa utrzymanie spokoju układzie sił na przegraną.
osi, czy też bloku państw neutralnych,
PARYŻ 18.7. Rząd niemiecki wy czym zakomunikowano im, że władze na granicy czechosłowackiej za wa
celem podróży miało być jakoby uW tej sytuacji w Rzeszy coraz bar
właszczył ponad 1.000 ha ziemi, nale niemieckie same zajma się zbieraniem runek sine qua non j że rachuby na
zyskanie zgody państw bałtyckich na
żącej od kilku stuleci do chłopów al plonów, które złożone będą po środ tolerowanie przez W. Brytanię naru- dziej dojrzewa świadomość, że tylko
rewizję artykułu 16 paktu, w znacze
porozumienie z Anglią może Niemcom
zackich nad prawym brzegiem Renu ku mostu granicznego na Renie.
szenia tego spokoju są błędne.
niu odebrania mu jego mocy obowią w okręgu Kappel. Francuscy właści
zapewnić
spokojny rozwój w Euro
Wywłaszczone terytorium zostało
Angielska ofensywa gospodarcza w
zującej. Otóż godzi się przypomnieć, ciele części tych gruntów zostali za natychmiast ogrodzone zasiekami z basenie naddunajskim i na Bałkanach. pie, a nawet rewindykacje kolonialne.
że przed dwoma laty minister Delbos wiadomieni, że dostęp do ich posia drutu kolczastego.
wystąpił w Genewie z projektem dłości jest im odtąd wzbroniony, przy
wzmocnienia art. 16 paktu i zautoma
tyzowania jego mechanizmu na wypadek napaści.
Dodać zresztą należy, że Liga NaNa froncie armii wschodniej oddzia
BURGOS, 18. 7. Wojska gen. Fran
Urzędom
centralnym
zalecono być zgłoszone na sesji jesiennej cial
rodów dalej stanowi, jeżeli już nie co zajęły dziś miejscowości Noguere- ły gen. Franco, wspierane przez prze
główną podstawę, to jedną z podstaw la, Areonoso i Fuentes de Rubielos. szło 50 czołgów i nieustającą działal- przedstawianie w terminie do dnia 16 ustawodawczych. Poza budżetem i uność lotnictwa, zajęły po zaciętej wal sierpnia wykazów ustaw, które mają stawą skarbową zgłoszone będą clapolityki zagranicznej Francji i Anglii, Podczas bitwy powietrznej strącono —
łom ustawodawczym także ustawy o
ce Barracas i Pina.
Potwierdzono tu wymianę listów 5 samolotów rządowych.
reformie podatkowej finansów komu
między Daladierem, a Chamberlainalnych, oraz szereg ustaw zdrowot
nem, uzgadniających ostatecznie ponych.
litykę Francji i Anglii we wszystkich
UroczystoSu w Zamościu W dalszych pracach ustawodaw
sprawach międzynarodowych — i
czych rządu znajduje się nowa tary
jakkolwiek szczegóły listów nie zo
w niedzielę 17 bm. w Zamościu od
HANKOU, 18. 7. Japońskie samolo tów na Kanton i Hankou. Nad Hankou
fa
celna.
stały ogłoszone, to jednak wiadomym
wywiązała się walka powietrzna z sa była się uroczystość przekazania ar
Jest, że stwierdzają one solidarne sta- ty dokonały w ciągu niedzieli nąlo- molotami chińskimi, w której z obu mii 9 karabinów maszynowych, ofiarowanych przez społeczeństwo za
stron strącono po kilka samolotów.
mojskie.
Marsz.
Czang-Kai-Szek
postanowił
/W'o ocyóf uspaniałe ujynijki
Na uroczystości obecny był marsz. |
przeprowadzić koncentrację wojsk na
pograniczu prowincji Kiangsi i Hopci. Śmigły Rydz, który m- In. złożył wie
JEROZOLIMA, 18. 7. Niedziela unieć na trumnie hetmana Jana Zamoy
skiego. Marsz. Śmigły Rydz otrzymał płynęła w Jerozolimie i Haifie zupeł
nie spokojnie. Natomiast na prowincji
obywatelstwo honorowe Zamościa.
doszło
do licznych incydentów. W po
nie
spadł
szybowcem
na
razem
ze
Wyniki VI Zawodów Szybowco
rragnie od Potok
bliżu Hebronu zabito Araba, zaś w Sawych są coraz bardziej interesujące. ziemię 1 poniósł śmierć. Na miejsce
W niedzielę z lotniska w Masłowie katastrofy do Janowa udała się spe
ron — Żyda. Poza tym w Saint Jean
W związku z rokowaniami handle
wystartowało do przelotów 22 szy cjalna komisja techniczna z Masłowa, wymi polsko - litewskimi ustala się
Acre wybuch bomby zranił trzech
która
ustali
przyczyny
I
Powod
tragibowce, które w linii prostej wykona
listę towarów, które Litwa pragnie
Arabów i padł od kuli żydowski pocznej śmierci pilota Makowskiego.
teko octonwała
ły 2750 km.
llcjant.
wywozić z Polski. Obejmuje ona ar
Najdłuższy przelot wykonał na szy
BUKARESZT, 18. 7. Stan zdrowia
bowcu PWŚ pilot Tadeusz Góra ze
tykuły rolnicze jak maszyny, nawo
królowej
Marii pogorszył się. Biule
szkoły szybowcowej w Bezmiechowel
zy sztuczne, wyroby żelazne, materia
przelatując 300 km i lądując w No
tyn
lekarski
wydany po konsylium,
ły włókiennicze, chemikalia, materiał
wej Wsi za Toruniem.
stwierdza, że królowa Maria choruje
w
2
Lwowie
kolejowy,
węgiel
I
cementOgółem
Kierownictwo zawodów otrzymało
na wątrobę i śledzionę, co powoduje
smutny meldunek o tragicznej śmierci
We Lwowie ujawniono przed kilko lista obejmuje 15 pozycyj artykułów silne okresowe krwotoki.
kapitana pilota Eugeniusza Makow ma dniami rozgałęzioną aferę poboro z różnych dziedzin.
na Reosevd a?
skiego z Torunia, który brał udział w
wą,
polegającą
na
zwalnieniu
ze
służ
SAN
DłEGO
(Kalifornia). 18. 7. Pod
zawodach w barwach aeroklubu po
by wojskowej. W sprawie tej prze
czas gdy prezydent Roosevelt spożył
morskiego.
Kpt. Makowski wystartował na szy-| prowadzono w ostatnich dniach nowe
śniadanie w San Diego przed wyja
bowcu „Orlik" i obrał kierunek na;
zdem z tej miejscowości
agenci
Warszawę.
drodze w okolicach aresztowania.
W więzieniu usadzono dwóch kel Konsumcja drożdży za I półrocze roochrony zaaresztowali człowieka, krę
Końskich pilot dostał się w silne chmu
ry i szybowiec rozleciał się na kawał nerów z restauracji we Lwowie i kup tym samym okresie roku ubiegłego co stanowi przeszło 6 i oół proc.
i cącego się w pobliżu prezydenta.
ki Pilot prawdopodobnie nie zdążył ca zbożowego Weintrauba.
K v .SrvSdrv
1X
‘ Zn
zaśS kg
3654618.
Dr».y nieznajomym znaleziono bron.
wyskoczyć z spadochronem, wzgled-

Chmury na Dalekim Wschodzie
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Sensacyjne pogłoski w Londynie

Pod wpływem sukcesów polityki brytyjskiej
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Rzeszy?
Sensancyjne wiadomości z Beri ng

Rugi niemeckie rai Rentm
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Nowe sukcesy gen. Franco

Na sesje jesienna Sejmu
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Broń dla armii

nad Hankou

„Spokojna" niaaziela

Tragiczny olon zauodów
Sfybowiet rfzhcał sie we mgle

Królowa Maria

Afera poborowa
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1 zloty kilowat prądu na Pomorzu

Wieś pomorska czeka na tani

Lwowscy ochotnicy idą

z ryngrafem do Ostrej Bramy

LWÓW, 18.7. Dn. 17 bm. po uroczy
stym nabożeństwie w bazylice archikatedralnej odbył się w obecności
przedstawicieli władz cywilnych, woj
skowych i samorządowych oraz dele
gacji stowarzyszeń, organizacji i
tuje 1 złoty dla oświetlenia, a więc ’ ułatwione życie wszystkim mieszkań związków kombatanckich odmarsz pa
dwukrotnie więcej niż w Warszawie, com Pomorza.
trolu pieszego związku b. ochotników
przy systemie opłat stałych i 75 gro
szy za kilowat „siły" czyli za prąd
do motorów. Tak np. już 1927 r- cała
wieś Płużawiec na przestrzeni 6 kim.
zaprowadziła elektryczność z tym,
że cena prądu będzie obniżona, I
chocaż upłynęło już 11 lat nic w tej
GDYNIA, 18.7. Szkuner harcerski Czarny" wyruszyć ma z załogą har
kwestii nie zdziałano.
„Zawisza Czarny" powrócił wczoraj cerską do Rygi, gdzie odbędzie się
W interesie więc polskiej racji sta z tygodniowej podróży do Karlskro- jamboree harcerskie.
nu leży, aby powyższe kwestie zo- ny.
stały przez władze zrewidowane i
W najbliższych dniach „Zawisza

kredyt oddłużeniowy

Obniżyć procenty w Kasach pożyczkowych
Pomorze to nie jest wyłącznie po-[
wiat morski. Cały obszar od Włoc
ławka przez Toruń, Grudziądz,
Tczew, Wejherowo do Gdyni z licz
nymi dobrze zagospodarowanymi i
schludnymi osiedlami i wsiami, z
których wszystkie mogą być uważa
ne za „wzorowe". Na te wzorowe
wsie, na ich położenie gospodarcze,
życie kulturalne musi być zwrócona
uwaga czynników miarodajnych i spo
łeczeństwa.
Mamy list Pomorzaka, człowieka
starszej daty, pamiętającego dobrze
ciężkie czasy niewoli niemieckiej,
który ze łzami w oczach woła o ra
tunek wsi polskiej na Pomorzu.
Rolnictwo pomorskie — te średnie
i drobne — oczekuje dawno zapowia
danego i przeprowadzanego na tere
nie innych województw oddłużania
włościan.
W szczególności oczekuje taniego
kredytu na spłatę długów rodzinnych,
widząc w tym możliwość usamodziel
nienia się wielu spośród młodych, któ
rzy spłacając rodzeństwo mogliby ociąść na ojcowiźnie bez potrzeby li
cytacji ośrodków i tym samym dopu
szczania do przechodzenia ziemi w
obce ręce- Postulat rolników pomor
skich zmierza do dopuszczenia zabez
pieczenia długu na powyższy cel na
drugim numerze hipoteki.
Poza tym domagają się rolnicy po
morscy obniżenia oprocentowania po
życzek w Centralnej Kasie Rolniczej
im. Stefczyka w Toruniu, które we
dług informacyj p. Kutbysa, wynosi
jeszcze pod różnymi postaciami 12
proc, rocznie, a więc znacznie wię
cej niż przewiduje to prawo I moż
liwości płatnicze rolnictwa pomorskie
go.
I wreszcie trzecią bolączką lest
zbyt wysoka cena prądu dostarcza
nego rolnikom pod Wąbrzeźnem przez
miejscowę elektrownie. Kilowat kosz

LITEWSKIE OBIADY
DO GODZ. 9 WIECZÓR

Szkuner „Zawisza Czarny
popłynie do Rygi

2.000 osób na Wystawie Higienicznej

„Batory”

królowej Jadwigi

KRAKÓW, 18.7. W niedzielę, tj. w
bowych wreszcie obrazuje walkę z 539 rocznicę zgonu królowej Jadwigi
chorobami społecznymi i zawodowy która zmarła w Krakowie na zamku
wawelskim w dniu 17 lipca 1399 r.
mi oraz ochronę pracy w Polsce.
ks. prałat Mazanek, kanclerz kurii me
W otwarciu obok przedstawicieli
tropolitalnej odprawił uroczystą suZUS, brali udział delegaci miejsco
wych władz administracyjnych, mu
nicypalnych oraz prezydia związków
zawodowych pracowników umysło
wych i robotników z Ostrowca.

W pierwszym dniu zwiedziło wy
stawę ponad 2 tysiące osób.

Panowie z paczkami owoców jeżdżą na wieś
Osiedia letniskowe podstołeczne, za
mieszkiwane gromadnie przez ludność
Warszawy cierpią bardzo znacznie
na dowóz świeżych Warzyw i owo
ców po cenach przynajmniej warsza
wskich.
Tymczasem na liniach Warszawa—
Mińsk Mazowiecki do Miłosny włą
cznie, Warszawa — Otwock, nie mó
więc już i linii wilanowsko — Skoli
mowskiej, czy grójeckiej miejscowi
sklepikarze drą ceny z letników czę
stokroć wyższe o 25 i więcej procent
niż w Warszawie,

mę w katedrze wawelskiej na intencję
beatyfikacji królowej Jadwigi.
W uroczystym nabożeństwie wzię
ły tłumny udział organizacje katolic
kie oraz liczne rzesze wiernych,

Kowa placówka naukowa

0 tańsza żywność na letniskach

OD 60 GROSZY

NOWY-ŚWIAT 52-4,

W rocznicę zgonu

w Ostrowcu kieleckim

(tk) W niedzielę, 17 bm. odbyła się
w Ostrowcu świętokrzyskim przy ul.
Sienkiewicza 70 uroczystość otwarcia
wystawy higienicznej. Wystawę urzą
dził Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wespół z Ubezpieczalnią Społeczną w
Ostrowcu kieł.
Wystawa obejmuje działy: walki z
gruźlicą, chorobami wenerycznymi,
przeciwalkoholowy, higieny i bezpie
czeństwa pracy oraz akcji profilakty
cznej w dziedzinie ubezpieczeń choro-

woiennych armii polskiej, który niesie
do Wilna jako votum ochotników
lwowskich artystycznie wykonany
ryngraf z emblematami odznaczeń zdo
bytych w bojach o niepodległość przez
ochotników lwowskich. Odprawie I
odmarszowi patrolu przyglądały się
tłumy publiczności, która żegnała ochotników w bardzo serdeczny spo
sób.
Patrol, który wyruszył z placu Ka
tedralnego pokrył dziś odcinek Lwów
— Żółkiew, jutro zaś wyruszy w dal
szą drogę.
W Żółkwi patrol był podejmowany
serdecznie przez tamtejsze społeczeń
stwo.

Władze starościńskie powiatu war
szawskiego winny użyć swego auto
rytatywnego wpływu, aby nie wyzy
skiwano letników, a ceny mleka, na
biału, owoców i warzyw na wsi po
winny być tańsze, a są droższe niż w
bazarach warszawskich.

Praca zawodowa, a zdrowie

Zakończono już prace nad organi
zacją wstępną instytutu ortomechaniki ruchów i chirurgii pracy zawodo
wej przy 2-ej klinice chirurgicznej
uniwersytetu warszawskiego.
Zadaniem instytutu jest pogłębienie
wiedzy o mechanice ruchów przy pra
cy w celu: 1) podniesienia stanu zdro
wotnego pracujących, 2) zmniejszenie
wypadkowości przy pracy, 3) zmniej
szenie obciążeń instytucji ubezpiecze
niowych z tytułu wypadkowości i cho

rób zawodowych chirurgicznych. Kie
rownictwo instytutu pozostąje w rekach prof, dra Adolfa Wojciechow
skiego, kierownika 2-ej kliniki chirur
gicznej uniwersytetu warszawskiego.

Zakład ten jest pierwszą tego ro
dzaju placówką naukową w Polsce i
tworzenie jego stanowi realizację je
dnego z postulatów, wysuniętych
przez odbyty niedawno kongres bez
pieczeństwa i higieny pracy.

Fabrykant „naturalnych” wód
i jego agent Afryk Siemiradzki

Dziecku: rzemieślnika, urzedlnika
czy drobnego kupca, których nie stać
mają Kłopoty z policją
na podróże do uzdrowisk czy nad tn°
rze oprócz wątpliwej wartości powie
Stall amatorzy wód mineralnych sprowadza wody wprost z zagranicz
trza powinna być ułatwiona konsum- kupowanych w butelkach, zdziwili się nych badów, ale nie mógł tego ni
cja owoców na wsi.
nagłą zniżką cen tych wód w niektó czym dowieść. Przyciśnięty do muru
rych drogeriach. Różnica cen między wyśpiewał dopiero, że jego dostawcą
butelką wody karisbadzkiej czy em jest Gustaw Lorcke z Trzebini. On to
skiej w aptece, a niektórych składach fabrykował zagraniczne wody, przy
aptecznych była znaczna. Dopiero po tym używał prawdziwych butelek z ezużyciu kilku butelek „taniej" wody tykietami zagranicznymi, które skupy
poszczególni amatorzy dopatrzyli się wał w niektórych składach aptecz
pewnej różnicy także i w smaku. Da nych, Wody były fabrykowane z do
W roku ubiegłym wyasfaltowano no wodę do analizy i okazało się, że mieszką soli glauberskiej, soli kuchen
750.
była to woda fałszowana.
nei lub też rozpuszczano w nich pa
Tak więc pozostało jeszcze około
Zawiadomiono władze, które wszczę stylki sztucznych wód mineralnych.
250 podwórz do wyasfaltowania. Naj ły dochodzenie. Jak się okazało, tanie Fabrykant naturalnych wód mineral
słabiej przedstawia się akcja na tere wody pochodziły od agenta Ajzyka nych i jego agent mają teraz z poli
nie starostwa południowego.
Siemiradzkiego, który twierdził, że cją kłopot.

250 podwórek trzeba jeszcze asfaltować
Kiedy skończy sie asfaltowanie nodwórzi

Asfaltowanie podwórz trwa od wio
sny. Do jesieni będą wyasfaltowane
GDYNIA, 18.7. „Batory" wyruszył wszystkie podwórza stateczne. Na te
17 bm. na 10-dniowa wycieczkę na renie starostwa północnego wyasfal
fiordy Norwegii, zabierając komplet towano w okresie obecnego sezonu
250 podwórz.
pasażerów.

płynie na fiordy

Valentine Wiliams
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ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
PnakM Mtunewaay x angleltkicgo

KAROLINY CZETWERTYŃSKIEJ

Przerwała, wzruszyła ramionami i dodała:
— Nie należy go źle sądzić. Nie latał za byle spód
nicą. Zapewne nie jedną kobietę posiadał, ale żadna
nie opierała mu się tak, jak ja. A teraz, pewno was
zgorszę... teraz mogę spokojnie mówić o Barrym,
bo go już nie ma i nie obawiam się samej siebie. Ale
wciąż czuję żal, że nie byłam dosyć dobrą dla niego.
— A Sholto? Czy nigdy nie myślalaś o mężu? —
pytał sir Charles drwiąco.
— Owszem — odrzekła zadumana. — Nie prze
stałam o nim myśleć. Ale dajcie mi opowiedzieć
wszystko po kolei, tak jak sobie ułożyłam. To było
szaleństwo z mej strony chcieć wywieść w pole ta
kiego osobnika, jak Manderton. Jednakże miałam
słuszne powody. Barry mnie naglił. Wiedział, że
Sholto jest w drodze powrotnej do Anglii i chciał go
postawić wobec faktu dokonanego. W sobotę wie
czorem Barry zabrał mnie na obiad do Marlow. Je
chaliśmy moim samochodem. Wracając wstąpiłam
do niego na cfrwfle.

— O której godzinie? — przerwał sir Charles.
— O pierwszej w nocy — wtrącił Rod. — Widzia
łem auto przed domem o żółtych drzwiach.
Sir Charles spojrzał na sufit i westchnął.
— Mój Boże!
— Rodney wie dobrze — odrzekła Gerry zdecy
dowanym tonem, — że w dzisiejszych czasach nikt
się do nikogo nic wtrąca. Każdy sam odpowiada za
swoje postępki, a kwestia moralności jest sprawą
osobistą. Skończyła się już mieszczańska małostko
wość.
— Gerry! — przerwał jej, sir Charles wściekły. —
Zrozum, że ani Julia, ani ja nic uznajemy takiego
wyrażania się.
Gcrry zgniotła papierosa i sięgnęła po następnego.
— Bardzo żałuję! Ale jakkolwiek było, Barry za
czął być męczący. Coraz usilniej nalegał, abym zer
wała z Sholtem. Nie dawał mi spokoju, nie chciał
mnie wypuścić, zanim nie zdecyduję się porzucić
męża. Odpowiedziałam mu, że muszę się namyśleć
i że odpowiem mu za kilka dni.
Do uszu Aliny doszły miarowe uderzenia tuż obok.
Lady Julia stukała rytmicznie obcasem w podłogę.
— Przez dwa dni go nie widziałam, nie dając nic
znać o sobie. We wtorek wieczorem przyszedł tu.
Starałam się go unikać, ale zdołał jednak powiedzieć
mi dwa słowa na osobności w hallu. Odpowiedzia
łam, że wymaga rzeczy niemożliwych.
— A później? — pytała lady Julia.
Gerry nie odpowiedziała zaraz. Splotła ręce. Jej
malowane paznokcie wyglądały jak krople zaskrzepłej krwi na tle białej przezroczystej ręki. Wreszcie
zdecydowała się mówić dalej.

— Nie spałam całą noc. Myśli moje krążyły wciąż
w koło Barry‘ego. Nazajutrz znowu nie było listu
od Sholta. Rodney prawił mi morały. A Alina powie
działa mi, że Barry miał wypadek i sam siedział
w domu nie mogąc się ruszyć. I byłam, możecie kpić
ze mnie, zazdrosna....
— Zazdrosna? — rzekla zimno lady Julia — o ko
go?
— O Alinę.
Alina szeroko otworzyła oczy.
— O mnie? Ale Gerry, kochanie?
— Zbyt dobrze go znałam — rzekla Gerry smu
tno. •— Żadna kobieta nie była zdolna mu się oprzeć,
gdy ją chciał oczarować. A on miał słabość do ciebie.
Alino. Często lubił mówić o tobie. Ogarnęła mnie
rozpacz na myśl że byłaś z nim sam na sam. Cały
dzień spędziłam w ciężkiej walce wewnętrznej. Wy
magałam od siebie rzeczy niewykonalnych. Wie
czorem poleciałam do niego nieprzytomna.
Patrzała rozmarzona przed siebie.
— Nie od razu się zdecydowałam. Jadąc do opery
kazałam szoferowi przejechać przez Mayfair Row,
aby wypróbować swoją odporność. Ujrzałam świa
tło wjego salonie, ale nie zatrzymałam się. W ope
rze w ciągu całego przedstawienia myśl o Barrym
nie opuszczała mnie ani na chwilę. Serce mi się roz
dzierało, czułam, że tracę głowę. W czasie drugiej
przerwy udałam się do loży pani Leadbury, ale nie
długo tam zabawiłam. Poszłam na balkon, wypali
łam papierosa. A potem nie wiem, jak i kiedy, zna
lazłam sie w taksówce.
(Dalszy, ciąg nastąpi)
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Międzyokresowe mecze piłkarskie

[ę(rieioiiiska — Baworowski Dokonani
na mistrzostwach w Hamburgu

Warszawa—Łódź—KraKó w—Lwów Wegier Szigeti mistrzem
Wilno — Pomorze —Stanisławów — Śląsk
tenisowym Niemiec

W niedzielę odbyły się mecze mię- rżał groźne sytuacje pod bramka Ślą miszki i Jeżewskiego oraz pomocnika
HAMBURG, 18. 7. W niedzielę ro-j Finał gry podwójnej pań rozegrały
dzyokręgowe o puchar Prezydenta R. ską. Skutecznie grali i inni napastni Banina.
zegratio w Hamburgu finałowy mecz dwie pary australijskie. Para Wynfer
cy lwowscy.
Bramki dla Lwowa zdobyli: Żur- tenisowy w grze mieszanej o między
— Coyne pokonała parę Hopman —
Drużyna śląską wypadła na ogół kowki, Majowski i Skocen — po dwie narodowe mistrzostwo Niemiec.
Stevenson 6:2, 6:2.
słabo. Jedynie Michalski w obronie, oraz jedna Niemiec. Honorowy punkt
Wmeczu tym parę polską Jędrze
Ponadto w finale gry podwójnej
W Wilnie rozegrano mecz pomię Nowakowski w pomocy i Peterek w dla Śląską uzyskał Peterek z rzutu
jowska — Baworowski po walce za panów Francuzi Petra — Lesueur po
dzy reprezentacjami Warszawy i Wil ataku grali dobrze.
wolnego.
ciętej i wyrównanej pokonała para au
na. Zakończył się on zasłużonym zwy
W drużynie lwowskiej obok ataku
Sędziował p. Seidner młodszy z stralijsko - francuska Wynner — Le konali parę niemiecką Henkel — Metaxa 6:1, 6:4, 3:6, 6:0.
Cięstwem Warszawy 3:0 (2:0).
doskonale wypadła gra obrońców Le- Krakowa. Widzów było około 4.000.
sueur 5:7, 5:7.
i W grze pojedynczej pań mecz fi
Drużyna stołeczna wystąpiła w za
powiedzianym składzie. Barw Wilna
nałowy przyniósł zwycięstwo Dunce
Sperling, która pokonała Angielkę
bronił WKS Śmigły, osłabiony brakiem Pawłowskiego, Wilczka i BalloLumb (zwyciężczynię Jędrzejowskiej)
ska.
6:1, 6:0).
Mecz prowadzony był w żółwim
W końcu rozegrano finałowy mecz
tempie i był nieciekawy. Przyczynili
tenisowy w grze pojedynczej panów
się do tego zawodnicy Warszawy,
o międzynarodowe mistrzostwo Niektórzy mając wyraźną przewagę tech
mieć.
Pierwszy dzień pływackich miWyniki: 200 mtr. Heidrich (Dąb) szawa 4:37,8 min.
niczną i taktyczną, nie wysilali się, strzostw Polski w Bieisku przyniósł( 2:54,6 min-, 100 dowolnym: 1) JędryW meczu tym Węgier Szigeti PO
4 200 dowolnym: 1) Legia War zaciętej walce pokonał Francuza Deszli jedynie na pewne piłki. W zespo doskonałe rezultaty, w pierwszymI sik (Giszowiec) 1:04,6 min. 100 m.
le wileńskim jedynie Bukowski w po rzędzie cztery nowe rekordy Polski, grzbietowym dia pań: 1) Banaszew szawa 10:45 min.
stremeau 8:6, 6:8, 6:3, 6:3.
mocy spełnił swe zadanie zadowalają ustanowione przez Jędrysika, Heidri- ska (AZS) 1:33, 100 m. klasycznym
co. W ciągu całego meczu Śmigły prze cha, Dawidowiczównę, oraz sztafety
dla pań: 1) Bolówna (EKS) 1:35,2 m.
. prowadził zaledwie kilka przemyśla- I pań EKS.
(nowy rekord Polski); 400 dowolnym
nych akcji, tracąc poza tym czas na
Omawiając poszczególne konkuren dla pań: 1) Kratochwilówna (AZS)
bezmyślną kopaninę.
cje należy rozpocząć od pojedynku 6:23,5 min., 2) Dawidowiczówną (Ha
W drużynie warszawskiej wyróż
KRAKÓW, 18.6. W niedzielę odbyła pojedynkiem braci Kapiaków. bo na
Kratochwilówny z Dawidowiczówną koach) 6.36 min (nowy rekord ślą
nili się Nytz w pomocy oraz prawa
się ostatnia kolarska eliminacja szoso półmetku w Piiznie pierwszym był
zakończonego zwycięstwem zawodni ski).
i
strona ataku Baran i Knioła.
czki Hakoachu z Bielska, w czasie (nowy rekord Polski), 2) AZS — War wych mistrzostw Polski, zorganizo Mieczysław Kapiak, w drodze powrot
wana przez krakowski OZK. Trasa nej jednak musiał ustąpić pierwszeń
lepszym od rekordu Polski.
Skoki z trampoliny: 1) Bredlich
prowadząca z Krakowa przez Boch stwa swemu bra(u Józefowi. Z kola
Wielką niespodziankę zgotował ró (Dąb) 133,08 pkt. Wieża pań: 1)
nię, Tarnów, Pilzno i z powrotem, dłu rzy krakowskich najlepiej spisał się
W Łodzi rozegrano mecz piłkarski wnież Jędrysik, który na dystansie 400 Szczepańska (Dąb) 36,1 pkt„
gości 205 km, była bardzo trudna Wandor (Cracovia) który stale zagra
Łódź — Pomorze. Zwyciężyła repre mtr. stylem dowolnym ustanowił no
Sztafeta 3 100 zmiennym dla pań: wskutek kiepskich dróg i upału. Z po żał obu braciom.
zentacja Łodzi w stosunku 2:1 (1:1). wy rekord Polski w czasie 5.17,3.
1) EKS — Katowice (Bolówna — Hal- śród 20 startujących zawodników bieg
Pierwsza połowa meczu dała wy
Oficjalną część mistrzostw rozpo
Ostateczna kwalifikacja wyścigu
nik remisowy. Bramkę dla Łodzi zdo częła się przemówieniem burmistrza lierówna — Fonfarówna) 4:22,2 min. ukończyło zaledwie 9. Wyścig stał się
przedstawia
się następująco: 1) Jó
był Goszczko, a wyrównał Kamiń
m. Bielska dra Przybyło, który też
zef Kapiak („Jur" Warszawa) 7:15.18
ski.
dokonał otwarcia zawodów.
Po
g„ 2) Mieczysław Kapiak („Jur" War
Druga połowa meczu nie dała wy
wzniesieniu okrzyku na cześć Rzeczy
szawa) 7:15.19, 3) Wandor (Cracovia)
niku. wobec czego sędzia zarządził pospolitej i Jej Prezydenta i odegra
7:16.32, 4) Duda (Garbarnia) 7:36.15,
przedłużenie gry o 30 minut. W cza
niu hymnu narodowego odbyła się de
5) Frankowski, 6) Jażwlec, 7) Swęsie dogrywki decydującą o zwycię fiiada zawodników, którą prowadził
szek, 8) Janik, 9) Migo.
stwie bramkę zdobył dla Łodzi Lewan
najstarszy zawodnik Maerz, po czym
Znany dziennik szwedzki .Jdrots- t„»L
że
tych wyników. vnaraKierystyczne,
Charakterystyczne, że
dowski.
odbyły się zawody. Wyniki konku bladot" opublikował ciekawa klasyfi- dziennik szwedzki umieszcza Szwecję
W klasyfikacji ogólnej obu elimina
Reprezentacja Pomorza mimo po- rencji
,
__---— —>•»»»•>
w
są następujące:
i
kaoję państw świata w piłkarstwie. na
na 10
mleisei, mimo *• za
10 miejscu,
że o
Szwecja
 cji (pierwszej i trzeciej, drugą unie
rażki, lepsza była od Łodzi pod wie
Lista ta przedstawia się następująco:
Konkurencje kobiece:
T“'':
kwalifikowała się do półfinału i ofi ważniono) mistrzem szosowym został
loma względami.
1) Italia, 2) Brazylia. 3) Węgry, 4) cjalnie zajmuje 4-e miejsce.
100 m. st. dowolnym 1) DawodwiKapiak Józef — 15 pkt.
czówna (Hakoach) 1:16, ustanawiając Czechosłowacja, 5) Francja, 6) Szwaj
caria, 7) Norwegia, 8) Niemcy, 9) Ho
nowy rekord Polski.
200 m. styl klasyczny: 1) Belów- landia, 10) Szwecja, 11) Polska, 12)
W Stanisławowie rozegrano ćwierć
Belgia, 13) Rumunia, 14) Kuba, 15 In
finałowy mecz pomiędzy reprezenta na (EKS) 3.24,9.
Sztafeta 4
100 styl dowolny: 1) die Holenderskie.
cjami Stanisławowa i Krakowa.
Lista ta opiera się na wynikach pił
Zwyciężyła drużyna krakowska w EKS 5.50,5 przed Hakoachem i Unia
karskich mistrzostw świata. Dziennik
Konkurencje męskie:
stosunku 2:0 (1:0). Obie bramki strze
W niedzielę odbył się raid szoso400 m. styl dowolny: 1) Jędrysik przeprowadził jednak pewna korektę wo - terenowy na motocyklach, zor- ganizowany przez sekcje motocyklo
lił Skalski. Sędziował por. Szyba.
we PZInż. i YMCA, na trasie War
(Giszowiec) 5:17,3 (nowy rekord poi- .
szawa
— Mszczonów — Grójec —
ski).
*
I
1
Góra Kalwaria — Piaseczno — Za
100 m. styl klas. 1) Heidrich (Dąb)
lesie. Dystans 124 km.
1:18,6 (nowy rekord polski).
Międzyokręgowy mecz piłkarski
100 m. na wznak 1) Kumant (PZN)
Pierwsze miejsce zajął Z. LitmanoŚląsk — Lwów rozegrany we Lwo
wicz (PZInż. na Sokole 600), 2) Jan120.
wie zakończył się sensacyjnym zwy
czak (PZInż.) na Sokole 600. 3) ŚleSkoki z wieży: Maerz 107,46 pkt.
cięstwem Lwowa 7:1 (4:0).
dziński (MKSZ Warszawa) na Soko
Sztafeta 3 100 styl (Zmienny; 1)
O wyniku zdecydowała doskonała
le 600.
gra ataku lwowskiego, który wyko Dąb 3.49,5.
Ze względu na bardzo szybkie po-| lecz trzeba mieć nadzieję, że do miW
ogólnej
punktacji
po
pierwszym
Nagrodę zespołową, ufundowaną
----- się strzostw' ---------------------rzystał prawie wszystkie nadarzające
stępy Dawidowiczówny, należy
znacznie się podciągnie.
przez polską YMCA, zdobyła sekcja
się sytuacje podbramkowe. Śląsk za 2} Dąb 71 pkt„ 3) Hakoach 44, 4) spodziewać wkrótce nowego rekordu
Niedobecka nie trenowała dotych motocyklowa PZInż.
wiódł. Drużyna śląska grała już od 5 dniu zawodów prowadzi EKS 75 pkt. w st. dow. i grzbietowym. (W st. czas i wykazuje słabą formę.
grzbiet, na 100 m. uzyskuje ona na
minuty bez obrońcy Gemzy, który był PZN 39,5.
W niedzielę odbywały się w dal razie 1:35,8). Trener Stepp przewidukontuz jonowany.
W ataku lwowskim dobrze wypad! szym ciągu mistrzostwa pływackie, le wkrótce dla niej czas na 100 m. st.
dow. 1:14.
Żurkowski, który ustawicznie stwa- przynosząc nowe rekordy.
Jeśli Kratochwilówna i Dawidowiczówna zmierzą się razem w Bielsku
względnie w Warszawie, należy się
GDYNIA, 18. 7. W niedzielę około rowych, 5 odpadło po drodze z po
spodziewać osiągnięcia przez nie cza
południa
zaczęły przybywać do Gdy wodu defektu motorów.
su niewiele ponad 1:14.
ni jachty motorowe, biorace udział w
Uczestnicy raldu podkreślają szcze
GDYNIA, 18. 7. Wczoraj nastąpiło i o nagrodę komisarza rządu Gdyni, 26
Duża praca Banaszewskiej, mistrzy raidzie Warszawa — Gdynia. Ogó
otwarcie drugich Międzynarodowych jeźdźców dokonało przebiegu bez nl Polski w st. grzb. (1:31,2) i postę łem przybyło do Gdyni 12 łodzi moto- gólnie serdeczne przyjęcie w Tczewie.
Bałtyckich Zawodów Konnych w Gdy punktów karnych. Po dodatkowej roz py Dawidowiczówny w tej konkuren
ni, organizowanych przez Pomorskie grywce (na czas) zwyciężył por. Sku cii pozwalają przypuszczać, że re
Towarzystwo Zachęty do Hodowli licz na „sztandarze" 26,4 sek, dalsze kord zostanie pobity przez obie za
miejsca zajęli:
wodniczkl.
Koni.
Kosztuje w prenumeracie
Udział w zawodach biorą Jeźdźcy
Gorzej Jest ze słylem klasycznym.
2) por. śkulicz na „Torpedzie 2“
polscy, niemieccy i gdańscy. Na za 27 sek, 3) por. Burniewicz na „Anl- Tu, oprócz mistrzyni Bollówny i daw
wodach niedzielnych obecni byli m. trze" 27,8, 4) rtm. Habedank (Niem nej mistrzyni Jarkullsz-Nledobeckie), namówienie „Nowej
in. prezes Towarzystwa Pomorskiego 1 cy) na koniu „Maulwurf", 5) rtm. Ko wchodzą w rachubę Kaźmierczaków- ' i-ewnia regularne otrzvS P°?ej w Prenumeracie zagen. brygady Grzmot - Skotnicki, ko morowski na „Zbiegu 2“, 6) ppor. To na i Szumiłówna. Bollówna jeszcze | Prenumerate iXa S0* ^Ziennika w ca^kraju*
mandor Frankowski i komisarz rządu maszewski na „Almie 4-ej“, 7—8) por. nie Jest w formie zeszłorocznej (obec konto P K o A 9oPRioaC W kantorze Zg°da ? ' M
m. Gdyni Sokół.
Zelewski na „Wizji" i rtm. Ryłfce na j uie na 100 m. klasycznym — 1:38, na
^612, przekazem rozrachunkowym
200 m klas. — 3:30,4, podczas gdy re- |
Rozegrany został konkurs otwar „Bimbusie".
_______
na
konto
218.
_____ _
cia m. Gdyni (konkurs dokładności)

Waszawa - W Ino 3:0

Nowe reKordy PolsKi
na mistrzostwach pływackich w Bieisitu

Józef Kapiak

mistrzem szosowym Polski

Łódź bije Pomorze

Polacy na 11 miejscu
wśród piłkarzy świata

Porażka Stanisławowa

Sensacyjne zwycięstwo
Lwowa nad Śląskiem

Styl klasyczny przedstawia sie słabo
Spodziewamy s:ę ROWVCh rekordów Polsk?

Szybkie postępy Dawidowiczówny

Ł.— Warszawa—Gdynia

Górą polska Kawaleria

na jachtach motorowych

Zawody Konne w Gdyni
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No ringach, boiskach i torach
Kto urządzi olimpiadę w 19^0 r,

W sierjn u slaituhmy w Szwec i

Finlandia nie ma pieniędzy

Kajakowe mistrzostwa św ala

ale Helsinki biorą to

Sprawą olimpiady 1940 roku kom
plikuje się coraz więcej i każdy nie.
mai dzień przynosi jakieś nowe zgo
ła nieoczekiwane zmiany. Oto Mię
dzynarodowy Komitet Olimpijski otrzymał depeszę od japońskiego ko
mitetu olimpijskiego, w którym ja.
poński komitet olimpijski komunikuje
iż podał się do dymisji.
Równocześnie japoński komitet olimpijski domaga się, aby Japonii przy
dzielono organizację olimpiady w r.
1944.
W niedzielę przybył do Ostendy,
po krótkim pobycie w Londynie w
sprawach prywatnych prezes między
narodowego komitetu olimpijskiego
far. Baillet-Latour.
Oświadczył on dziennikarzom, że
na ostatnim posiedzeniu międzynaro
dowego komitetu olimpijskiego w
Kairze zdecydowano, że w razie zrze
czenia się przez Japonię roli -Organi
zatora igrzysk olimpijskich w r. 1940
organizacja tych zawodów powierzo
na będzie Finlandii.
Tymczasem w sobotę odbyło się w
Helsinkach pierwsze posiedzenie spe
cjalnego komitetu wyłonionego dla
Zadecydowania czy Finlandia może
się podjąć organizacji olimpiady. Ko
mitet w zasadzie uznał że Finlandia
może się podjąć przeprowadzenia olimpiady, natomiast na posiedzeniu

rady ministrów wynikły w tej spra
wie pewne różnice zdań, Niektórym
ministrom chodzi o sumy, które rząd
musiłby wyasygnować na ten cel.
Ostatecznie
komitet wyłoniony
przez fińską radę ministrów oraz ma
gistrat m. Helsinek w składzie 10 fl
sob (m. in. znajduje się w komitecie
prezes fińskiego komitetu olimpijskie
go, minister spraw wewn. Kekonen)

Europy pokonany

16.000 widzów na meczu bokserskim
w Stuttgardz e

STUTTGARD. 18.7. W Stuttgarcie [ rundach. Mecz zgromadził 16.000 wlrozegrany został mecz bokserski w dzów.
....
wadze ciężkiej pomiędzy mistrzem Nie
mieć Neuselem, a mistrzem Europy
wiedeńczykiem Lazek.
kula — Profetti (Włochy) 14,07 m.,
sportowe
Zwyciężył na punkty Neusel w 12
dysk — Gonsolini (Wł.) 43,60 m., młot
NOWY REKORD WIOCH
Znany sprinter wioski, Mariani, ustanowił
Healion (Irlandia) 53,45 m., skok w
nowy rekord Wioch w biegu na 200 m wyni
dal — Matfei (Włochy) 753 cm., osz
kiem 21,1 sek.
Dawny rekord naleiał do Toetti'ego i wy
czep — Blake Way (Ang) 60,8 m„ Prenumarata
nosi! 21,4 sek.
trójskok — Boyce (Irlandia) 14,05 m., I
LITEWSCY KAJAKARZE W POLSCE
chód na 3 mile — Cooper (Ang.) ’• NOWEI RZECZ ?0s?0UTEI“
Zanąd PZK otrzyma! w bardzo serdecz
14:02,2 min.
kosztuje m es. tyj&o 2 zł nym tonie utrzymane pismo od kajakowego

na zawodach lekkoitlelycznych w Londynie

LONDYN 18.7. Wczoraj rozegrano
lekkoatletyczne mistrzostwa Anglii w
konkurencji międzynarodowej. Nie
zwykły sukces uzyskali Włosi, zdo
bywając 6 pierwszych miejsc. Wy
niki notujemy:

100 yardów — Osendarp (Hol) 9,8
sek., 440 yardów — Brown (Ang.) 49,2
sek., 880 y. — Collyer (Ang.) 1:53,7
min., 1 mila — Wooderson (Ang.)
4:13,4 min,, 3 mile — Omery (Ang)
14:21,0 min. 6 mbil — Beviajua (Wł.)
30:06,6 min., 120 y. płotki — Finlay
(Ang.) 14,4 sek„ 440 y. płotki — Bos
GENEWA, 18.7. Dnia 17 btn. roze
man (Belgia) 54,1 sek, 4 440 y. —
Barauca (Mediolan) 43,2 sek., mara grany został wyścig motocyklowy o
ton — Beeman (Ang.) 2:36:29 godz.. wielką nagrodę Szwajcarii.
W kategorii do 350 ccm na 60 okrą
żeń (171 km) zwyciężył Anglik Da
nieli na Nortonie w czasie 1:39.04.6,
mając średnią szybkość 103.5 km g.
W kategorii do 500 ccm (60 rond —

Nowiny i nowinki

Anglicy wygrali wyścig
mohtykhrzy w Szwaiarii

1.100 m.
1) Saratoga, 2) Kastylia (27,—), 3)
Batalius (10,50), 4) Somerville (75,50).
Pat (16.—), 6) Sorbet (296,50). Wyco
fane: Gefia, Anegdota, Fagor i Anitra. Czas 1 m. 9 1/23, silnie wysył.
o !6 — 5 dl. Tot. zw. 51,— zł, fr. 16,—
i 15,50 zł. Porządk. 971,— zł.
GON. 6. Nagroda 2.000 zł. Dystans
1600 m.
1) Iris, 2) Bałtyk (14,50), 3) Pery
skop (40,—). Wycofane Dzwon, Kid.
Łuk i Pommery. Czas: 1 m. 38, łat. o
5 — 5 dł. Tot. zw. 7,— zł. Porządk.
16,— zł.
GON. 7. Nagroda 1.500 zł. Handicap.
Dystans 2100 m.
1) Wardar (32,—), 2) Royal Fox
(23,50), 3) Illona 37,—, 4) Forum 83,50
5) Olimp 33,50, 6) Liktor 14,50, 7) In
dus 102,—, 3) Kiwi 111,—. Czas 2 m.
14)6 s, w walce łeb w łeb — 1 dł.
Tot. zw. 15,— zł i 12,50 zł, fr. 9,50.
9,50 i 10 zł.
GON. 8. Nagroda 1.200 zł. Dystans
1600 m.
1) Bryza, 2) Pszondell, 3) Flamand.
0) Korona została na starcie. Wyco
fane: R aguza, Kiwi, Wardar, Illona,
Arkadia i Dyktator. Czas 1.42)6. Tot.
zw. 8,50 fr, 5,—, 5,—, porz. 17.

171 km) zwyciężył również Danieli
na Nortonie w czasie 1:37.35,8, śred
nia szybkość 105.1 km g.
W kategorii maszyn z przyczepkami (35 okrążeń — 128.3 km) zwycię
żył Anglik Northon w czasie 1 -.25.36,6
średnia szybkość 89,8 km g.

Niemcy bila Włochów 18:6
ale... w boksie

DUISBURG, 18.7. W niedzielę rozegrany został w Duisburgu mecz bok
serski Niemcy — Italia, zakończony
zwycięstwem Niemców 10:6. Szcze
gółowe wyniki notujemy:
W wadze muszej Nardechcia (W)
wypunktował Strangfelda, w koguciej

Psiak zwycęża

Wilke (N) pokonał na punkty Sergo,
w piórkowej Vicini (W) wypunktował
Ostlaendera, w lekkiej Nuernberg (N)
wygrał na punkty z Peire, w półśrcdniej Murach (N) wypunktował Rittori, w średniej Baumgarten (N) poko
nał na punkty Ferrario; w półciężkiej
Musina (W) wypunktował Vogta, w
ciężkiej Runge (N) wygrał na punkty
z Lazzari.

związku litewskiego, w którym związek ten
zapowiada przyjazd do Polski kilkunastu
kajakowców (iławskich w sierpniu rb.
Kajakarze litewscy zamierzają przoda
wszystkim bawić na Naroczy.

MECZ PŁYWACKI
W nadchodzącą niedzielą rozegrany zo
stanie w Budapeszcie międzypaństwowy
mecz pływacki Niemcy — Wągry.
W programie następująco konkurencjo: 100
400 I 1500 m dowolnym, 200 klasycznym, 100
grzbietowym, 4x200 dowolnym, skoki z wlo
ty I trampoliny, oraz mecz piłki wodnej.

ZtAMAt WIOSŁO
W ubiegłą niedzielą w biegu kajekowym
na 10 km o mistrzostwo Polski, Sobleral za
jął niespodziewanie dopiero drugie miej,
zce za utalentowanym zawodnlkiom tango.
lak slą obecnie okazuje, Sobieraj w cza
sie biegu na 7 km złamał jedno pióro wiokm, mimo to zajmujęc drugie miejsce z róż
nicą czasu tylko 5 sak.
POLSKA — WĘGRY

W dniu 15 sierpnia na jeziorze Witobeb
skim rozegrany zostanie międzypaństwowy
mecz wioślarski Polska — Węgry.
Wioślarze węgierscy przybędę do Pozna*
nia w dniu 5 sierpnia I zamieszkaję w domu
akademickim, skęd przez kilka dni dojeż
dżać będę do Stęszewa nad jeziorem Witobełskim autokarami, a na kilka dni przed
regatami zamieszkaję prawdopodobnie w
Stęszewie.

we Francji

W wielkim wyścigu kolarskim o
nagrodę m. St. Omer na dystansie
100 km, rozegranym przy udziale 50
PONIEDZIAŁEK, 18.7.19Ś8 R.
kolarzy francuskich, belgijskich i pol
WARSZAWA I.
skich, piękne zwycięstwo odniósł pol 5.1S „Kiedy ranne
wstają zorze"; 5.20 Pły
ski emigrant Czesław Marcelak z Bul ty; 5.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Orkiestra salonowa; 11.57 Sygnał czasu;
ly-les Mines, w czasie 2,55 godz.
12.05 Audycja południowa; 15.15 „Moje wa
powieść dla dzieci; 15.50 Płyty; 15 45
Dwaj inni kolarze polscy Wittek i kacje"
Wiad. gospodarczo; 15.00 Koncert rozrywko
Majorczyk zajęli 6-e i 7-e miejsce.
wy; 15.50 Jak sią robi motocykl; 15.45 Przez
arabską — felieton; 17.00 Muzyka
Na zawodach pływackich w Buda pustynią
taneczna; 18.00 Pogadanka sportowa; 18.10
Koncert
solistów;
17.00 Audycja fołnierska;
peszcie reprezentacyjna sztafeta Wę
17.20 Pogadanka aktualna; 17.50 Koncert
gier ustanowiła nowy rekord świata rozrywkowy; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55
Pogadanka aktualna; 21.00 Audycia dla wsi;
na dystansie 4 X 100 m stylem do 21.10
Koncert rozrywkowy; 21 45 Wiad. spor
towe; 22.00 Transmisja koncertu z Budapewolnym,
uzyskując
wynik
4,02
min.
GON. 6. Nagroda 4.000 zł. Gaff.
sztu; 25.00 Ostatnie wiad. dziennika wiecz.
Dawny rekord światowy należał do
Dystans 3.200 m.
WARSZAWA II.
1) Rosa, 2) Hungaria (12.—), 3) No- Niemiec i wynosił 4,02,2 min.
la (24,50), 4) En Avant (33,50). Czas:
15.00 Płyty; 14.00 Parą informacji; 14.10
' Płyty; 15.00 Wiad. sportowe: 15.05 Trio Pol2 m. 18 s, pew. o 3/4 dl. Tot zw.
| skiego Radia; 17.no Pogadanka aktualna;
12,50 zł, fr. 6.— i 6,— zł. Porządk.
l 17.10 Płyty; 10.15 Muzyki lekka I taneczna:
43,— zł.
I 22.00 „Czy list umiera" szkic leteracki; 22.15
' Płyty; 22.55 Koncert popularny.
GON. 7. Nagroda 1.800 zł. Dystans
1100 m.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
1) Tango. 2) Kretynga (25,50), 3)
20.00 Wiedeń. „Z oper niemieckich".
Patrycja (42,50), 4) Horyniec (99,—),
20.00 Peromuonstor. Koncert Mozartowskł.
20.50 Paris PTT. Koncert poświęcony pa5) Słoneczny (19,—). Wycofane: Sa
Gabriela Faure.
hara, Pierzette i Pleina de Charme. Chorobv WENERYCZNE. Skórne Mo mięci
70.JO Radio Paris. Koncert ©rMe»łrowy.
Czas: Im. 8 s, łat. o 3 — !6 dł.
21.JO Mediolan ,,Fanfan la tulipe” operet
czopłciowe Świaftotecznictwo
Tot. zw. 9,50 zł, fr. 6,50 i 9 z,— zł.
ka Varney’a.
21-50 Prym. Koncert symfoniczny.
'odziennle od 9 r. — 9 w. w niedziele
Porządk. 51,— zł.
22.00 Koncert orkiestrowy.
,'leta dr. godz. l-ei p< poi (006»
GON. 8. Nagroda 1.00 zł. Dystans
1.300 m.
WTOREK, 19.7.1938 R.
1) Nebraska, 2) Nitrat (39,—), 3)
WARSZAWA I.
Perseus (16,50), 4) Markietanka (36). Przychodnia specjalna dla chorych Ui
Ś.15 „Kindy ranne witają inno"; t.tt
Ś.20
5) Bonne Aventure (147,—), 6) Sessi
6.45 Gimnastyka; 7.00 Diionnłk porań*
serc Płyty;
ny; 7.15 Muzyka poranna; 11.57 Sypnął cza*
(110,50). Wycofana Montarde. Czas: płuca
•u; 17.05 Audycja południowa; 15.15 Audy1 m. 20)6 finiszem o 3/4 — ’/z. Tot.
28-30. Rentgen. Odma cia z kolonii wypoczynkowej dla dzieci
zw. 11,50 zł, fr. 7,50 i 19,50. Porządk. SENATORSKA
15.55 Przegląd aktualności f|.
sztuczna. Elektrokardiograf. Prześwie „leoniszkl";
nansowo-gospodarczych; 15.45 Wiad. gospo*
230 zł.
tlenia
płuc
i
serca.
Wezwania
na
mia
darcie;
15.
On
Drobne utwory i pieśni Grie
GON. 9. Nagroda 1.200 zł. Dystans
sto. TEL. 5.93-33.
(100) ga; 15.45 „Motocyklem po Polsce"; 17.OO
1600 m.
Muzyka taneczna; 10.00 Pogadanka; 18.10
Koncert symfoniczny z Krzemieńca.- 17.10
1) Wróżda, 2) Old Girl (7,50). 3) Fe
Ostatni za tycia Tadeusza Czackiego popis
styn (47,50), 4) Jolanta (104,50), 5) SPECJALNA przych. dla chorych na w
gimnazium krzemienieckim: 17.25 Poga
Ryngraf II (21,50). Wycofane: Królo
danka aktualna; 17.55 Koncert rozrywkowy;
wa, Baba Jaga, Ommesan i Ewa.
20.45 Dziennik wieczorny; 20-55 Pooadanka
PRZEŚWIETLEHIE aktualna: 21.00 Skrzynka rolnieta: 21 10 „VICzas: 1 m. 40 s, łat. o 1 — 8 dł. Tot
yal semner wolny stan"; 21.50 Wiad. spor
zw. 5,—, fr. 9,50 i 6,— zł. Porządk. W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-00 towe;
22.00 Koncert w wyk. orkiestry roi.
149,— zł.
godz. 10-13-1 (0011) głośni wileńskiej; 22.40 Transmisja startu za-

Gonitwy niedzielne
GON. 1. Nagroda 1.000 zł. Płoty.
Dystans 2.400 m.
1) Irresistille, 2) Isolano (7,—). Czas
2 m. 42, dowolnie. Tot. zw. 11,50 zł.
GON. 2. Nagroda 1.500 zł. Dystans
1600 m.
1) Kryniczanka. 2) Miss Palii (31,50),
3) Nizza (11,50). Wycofane: Korona
i Harmatton. Czas: 1 m. 39, silnie
wysył. o 16 — 16 dł. Tot. zw. 9,— zł.
Porz. 57,— zł.
GON, 3. Nagroda 1.000 zł. Dystans
1300 m.
1) Raguza, 2) Etna III (37,—), 3)
Paira (75,50), 4) Nonnoutte (130,—).
Wycofane: Ikaria, Algier i Azrael.
Czas: 1 m. 21 s., b. lat o 6 — 6 dl.
Tot. zw. 5,50 fr, 5,— i 5,50 zł. Porządkowy 16.— zł.
GON. 4. Nagroda 1.000 zł. Dystans
2.100 m.
1) Waad. 2) Graf (19,50), 3) Ferdy
nand (54.50), 4) Lilly Gannt (186,—).
Wycofana Zorza. Czas: 2 m. 20 s,
łat. o 3 — szyja. Tot. z w. 6,50 zł,
fr. 5,— i 5,50 zł. Porządk. 23,— zł.
GON. 5. Nagroda 3.000 zł. Tempete. Dystans 1100 m.
1) Sahara, 2) Stasia (9,—), 3) Suma
tra (26,50), 4) Purpura (116,50). Wy
cofane: Kretynga i Memoris. Czas: 1
m. 7 s. lat. o 1)6 — 5 dł. Tot zw.
13,50 zt, fr. 5,50 i 5,50 zl. Porządk.
41,— zł-

Affs/x*jr

na obu dystansachKierownikiem naszej ekspedycji bę
dzie kapitan sportowy okręgu poznań
skiego p. Kwaśniewski.
Pozatym na międzynarodowym kon
gresie kajakowym, który odbędzie
się w czasie mistrzostw, Polskę re
prezentować będzie pierwszy wice
prezes PZK major Sekunda.

6 pierwszych miej te zdobyli Włos

Gonitwy sobotnće
GON. 1. Nagroda 1.500 zł. Dystans
2200 m.
1) Ra, 2) Aigokos (18,50). Czas 2 m.
24!6, dowolnie o 10 dl. Tot. zw. 5,50
złotych.
GON. 2. Nagroda 1.000 zł. Dystans
1300 m.
1) Zorza, 2) Algier (43,50), 3) Thaiti
(16,—), 4) Olena (63,50). Azrael zo
stał na starcie. Wycofane: Montarde.
Nebraska, Hindus i Raguza. Czas 1 in.
21 s. Tot. 2 — 1!6 dł. Tot. zw. 7,50 zt
fr. 6,— i 10,50 zl. Porządkowy 60,—
złotych.
GON. 3. Nagroda 1.800 zł. Dystans
1600 m.
1) Herpes, 2) Capri (8,50), 3) Rawita (16,—). Wycofane: Miechów,
Joyeuse i Mariasz. Czas 1 m. 39)6,
łat. o 2—2. Tot zw. 19,— zł. Porz.
54.— zł.
GON. 4. Nagroda 1.500 zł. Sprzedaż
na. Dystans 1.600 m.
1) Ingola, 2) Dyktator (14,—), 3)
Florancia (60,—), 4) Favoritas (68,50).
5) Night Breeze (111,50), 6) Momus 11
(38,50). Wycofane Nitrat, Debar, Kizia i Flamand. Czas: 1 m. 40, b. lat.
o 2—3!6 dt Tot. zw. 10,50 zł, fr. 7,—
i 7^50 zt. Porządk. 53,— zl.
GON. 5. Nagroda 1.800 zł. Dystans

powziął w niedzielę uchwałę, że Fin
landia może podjąć się roli organizato
ra igrzysk olimpijskich w 1940 r.
Z chwilą nadejścia oficjalnej pro
pozycji w tej sprawie od Między
narodowego Komitetu Olimpijskiego,
zwołane będzie nadzwyczajne posie
dzenie rady miejskiej Helsinek, któ
ra wyasygnuje na ten cel potrzebne
kredyty.

W dniach 6 17 sierpnia rb. w Waxholm (Szwecja) odbędą się kajakowe
mistrzostwa świata. Startować w nich
będą Polacy a mianowicie:
Sobieraj (Poznań) na kajaku wyści
gowym, na dystansach 1.000 m. i 10
kim.
WeyszewskI — Lisinski (Pomorza
nin — Toruń) na dwójce wyścigowej

^

PŁUCA

wodników polskich z międzynarodowyhc xa
wodów lekkoatletycznych w Berlinie; 25.00
Ostatnie wiad. dziennika wieczornego.

WARSZAWA II.
15.00 Koncert rozrywkowy; 14.00 Parę In
formacji; 14.10 Koncert solistów; 15.00 Wia
domości sportowe; 15.05 Zespół Wiesława
Wilkosza; 17.00 Audycja dla dzieci; 18.00
Płyty; 22.00 „Ząb szczęścia” skecz; 22-11
Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE

17.05 Ryga Koncert symfoniczny.
20.10 Berlin. „Don Cezar" operetka Dellingera.
20.10 -Deutschlandsender.
Muzyka
wieczorna.
20 50 lyon. Koncert muzyki angiel«kie|.
20.50 Wieża Eiffla. Koncert symfoniczny.
20 50 Budapeszt. Recital fortepianowy Dohnanyi'ego.
Mireille” opora Gou21-00 Luksemburg,
node.
21.00 Mediolan- „Linda di Chamonix" apera Donizettiego.

ŚRODA. 20.7.1938 R.
WARSZAWA I.
4.15 ..Kiedy ranne wstalę zorze"; 4.20 Mu
zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.15 Koncert poran
ny; 11.57 Sygnał czasu; 12.05 Audycja połud
niowa; 15.15 Audycja dla dzieci: 15.45 Wia
domości gospodarczo; 14 00 Orkiestra roz
rywkowa; 16.45 tagiel a silnik na ©kretach
szkolnych 17.00 Muzyka taneczna: 18.00 ©•
grody wieku otwierania; zg.10 RecHal śpie
waczy Anieli Szlemińskiej; 18 45 ..Młodzie
niec z piórem bocianim": 19.00 Koncert rot
rwwkowy: 20.45 Dziennik wieczorny: 20 55
Pogadanka aktualna: 21.on Audycie dla wsi
11,TB ..Chopin a nolsk'a ziemia"; 21.50 W'azł,
sportowe; 27.00 Muzyka symfoniczna; 22.55
Przegląd prasy.
WARSZAWA II.
d«nka aktualna; 17.10 Fo^my twórczości wlał
kich kompozytorów; 19.10
taneczna; 27.00 Przonlad kulturalny; 22.15
Muzyka lekka i taneczna;

NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE

20.45 Monte Ceneri. Sonaty na skrzypce
Beethovena.
2P.«S Strasburn. Koncert symfoniczny.
70 55 »raaa. Koncert czeskiej ork. fllh.
21. Ml Wiedeń. Koncept symfoniczny.
Sa»rb’iiccknn. Koncert Mozadowslrf
22 .OT Paris PTT. Przedstawienie galowe w

Nr. 10f>

gir,
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Oszuści też mają swoje specjalności

Fachowiec« wodnych wycieczek

IŁir

po raz wtóry wyładował w kryminale
W

P.sm.eh ** -hl —" “X"XS'”oZ'

ogłoszenie o organizowaniu wyprawy
łodzią motorową po rzekach polskich.
Zachęciło to wiele osób do wykorzy
stania sposobności. Pod w-skazany
adres na Czerniakowie zaczęły na
pływać listy z prowincji, bowiem ogłoszenia zjawiły się tylko w pi
smach prowincjonalnych. Między in
nymi listy takie nadesłali Hieronim
Murawiecki z Włoch i Zygmunt Dolaniewicz z Horoszczy.
Henryk Łamowicz, który organizo
wał wyprawę, podał reflektantom wa
runki. Były one bardzo dogodne i
obaj panowie zjawili się u Łamowicza, który poprowadził Ich na Wy
brzeże Kościuszkowskie i pokazał bar
dzo ładną łódź, którą mieli się wy
brać na wycieczkę. Miała ona trwać
pełny miesiąc i koszty jej z całko
witym utrzymaniem miały wynieść
Po 250 zł. W drogę zabierano namiot
dla spędzania w nim noclegów.
Obaj panowie wpłacili Łamowiczowi pieniądze i w oznaczonym czasie
zjawili się na Wybrzeżu Kościuszko
wskim wyekwipowani do drogi. Ła
mowicz jednak się nie zjawił. Zasię
gnąwszy języka Murawiecki i Dolaniewicz dowiedzieli się, że Łamowicz
dopiero przed miesiącem wyszedł z
więzienia, gdzie przesiadział półtora
roku za oszukańczą organizację wy
prawy rybackie] na jeziora augustow
skie, i że w tci chwili poszukuje go
policja, bowiem takich jak Dolaniewicz i Murawiecki znalazło się więcej
i wszyscy już poskarżyli się policji.
Tak samo uczynili i dwaj ostatni

Braków blichtrem nie Dokryjasz
Coraz więcej skarg

na Tymczasowy Zarząd Miejski
W miarę, jak główne arterie wylo-I ale również Targówek zdobyłby notowe miasta przybierają wygląd po I wy punkt dojazdu tramwajowego,
zornie „europejski**, rozkopuje się przynajmniej do wspomnianego walu.
centrum miasta. Od tygodnia śmiecia- Wymaga to ułożenia toru tramwajo
rze po stronie parzystej Nowego Świa wego na ul. Podskarbińskiej i pętlicy
przy wale. Nie byłaby to inwestycja
tu nie opróżniają śmietników.
Wydobywający się z nich fetor, bardzo kosztowna. Jest ona jednak
powstający pod wpływem rozkładu konieczna, ze względu na stale powię
odpadków wskutek gorąca, zatruwa kszającą się liczbę mieszkańców w tej
powietrze podwórz i uniemożliwia dzielnicy. Przypomnieć należy, że
swobodne otwieranie okien. Nie wply przy ul. Podskarbińskiej mieszczą się
wa to na podniesienie zdrowotności od lat wielkie bloki mieszkalne Za
rządu Miejskiego, wzniesione w swo
stolicy.
im czasie w związku z akcją zwal
O KOMUNIKACJE Z KAMIONKA
czania bezdomności.
I TARGÓWKA
ZRÓBCIE PRZEJAZD NA GRO
Obecnie jest na ukończeniu budowa
CHÓWIE
8 olbrzymich bloków mieszkalnych
al.
Waszyngtona znajduW
końcu
TOR przy ul. Podskarbińskiej na Gro
ją się tory kolęjki wawerskięj. Mięchówie.
Na jesieni gmachy te będą już od dzy torami ułożone są deski, mające
dane do użytku. W związku z lym ułatwić przejazd na ul. Grochowską.
mieszkańcy Kamionka p-osza o uru Z powodu ciągłego ruchu ciężarowe
chomienie linii tramwajowej, która łą go w tym miejscu deski tc są znisz
czyłaby śródmieście Warszawy z Ra czone do tego stopnia, że powodują
mionkiem, biegnąc ze śródmieścia łamanie się resorów w pojazdach me
,
przez most Poniatowskiego, Grochow chanicznych. Należy przeto zarzą-*
ską i Podskarbińską do wału oddzie dzić, aby przejazd ten byt doprowa
i
lającego Pragę od Targówka Fabry dzony do należytego porządku.
cznego. Dzięki temu nie tylko Kamio
nek uzyskałby bezpośrednią komuni
kację tramwajową ze śródmieściem,

w Warszawie
tem dwa razy więcej niż w analogi
cznym okresie roku ub. Obecnie pro
wadzone są nadal szczepienia prze
ciwko durowi brzusznemu wśród in
nych grup ludności.
Szczepienia odbywają się bezpłat
nie w ośrodkach zdrowia i opieki spo
łecznej oraz w Instytucie Higieny.

TEATR, MVZYKA, K/VO
NARODOWY: „Zielony frak" Caillaveta i
de Flerza.
POLSKI: „Cyganeria paryska" Rarnere a
wg. powieści Murgera.
LETNI: „On 1 jego sobowtór".
NOWY: „Kochanek — to Ja" R. Niewiarowieża.
KAMERALNY: „By rozum był przy młodo
ści".

100 praktykantów
w urzędach skarbowy h
W urzędach skarbowych w War
szawie i w okręgu stołecznym przy
jęto na przeszkolenie 100 nowych
praktykantów.
W myśl wydanego w swoim czasie
zarządzenia praktykanci otrzymują uposażenie po 40 zł miesięcznic.

Dłietko na tarze —
karapeuna

Za brak nadzoru nad dziećmi, któ
re bawiły się na torach kolejowych
na linii Warszawa — Otwock kilku
ojców rodzin ukarano wyroką grzywną.
Specjalnie czuwa się obecnie nad
tego rodzaju wypadkami.
&

Nowy plan zabudowy

60.000 szczepień przeciwdurowych
Celem zapobieżenia zjawiającemu
się zwykle o tej porze nasileniu zacho
rowari na dur brzuszny miejska służ
ba zdrowia m. st. Warszawy prowa
dzi obecnie intensywną akcję szcze
pień ochronnych. Dotychczas wykona
no wśród dzieci i młodzieży ponad
60.000 zabiegów szczepiennych a za-

Obserwacja na niektórych przystań
kach tramwajowych w pewnych go
dzinach dnia świątecznego jest nie
zmiernie pouczająca. Szczególnie cie
kawe są przystanki, do których tram
waj przyjeżdża już natłoczony z obie
pionymi na zewnątrz wagonów pasa
żerami, a jeszcze chce się dostać do
wnętrza co najmniej tyle osób, ile już
jest wewnątrz. Takim przystankiem
jest róg al. Jerozolimskiej i Nowego
Światu. Tramwaj jeszcze nie przysta

MALICKIEJ: „W perfumerii" Łanie.

cółnociuj dńelnicy miasta
Min. Spraw Wewn. zatwierdziło ogóhiy i szczegółowy plan zabudowa
nia terenu ograniczonego północną 1
zachodnią granicą posesji opatrzonej
numerem hipotecznym 2.165 — B i jej
przedłużeniem w kierunku południo
wym, osią ul. Franciszkańskiej, pół
nocnym przedłużeniem I zachodnią
granicą posesji nr hip. 1.798, prostą
przeprowadzoną przez wschodnie linie
pałacu Krasińskich, prostą równoległą
do osi Śwlętojerskiej, oddaloną od
niej o 30 m w kierunku północnym,
osią ul. Śwlętojerskiej, istniejącą

FLORIDA (Żelazna. 41): „Drewniane krzyKina oznaczone gwiazdką rozpoczynają «•anze o godz. 5-ej. Pozoztałe o godz. 4-ej. "fORUM* (Nowiniarika 15): „Rycerze stepu
KINA ZEROŚKRANOWk.

'SKffę „Dl. ciebie Mario" i

ATLANTIC (Chmielna 35): „Symfonia mlodości".
♦ BAŁTYK (Chmielna 8): „Mały diontatmen".
CAPITOl (Marszałkowska 125) „Wrzos".
♦ CASINO (Nowy Świat 50): „Ich troje"
i „Piętnastolatka".
Kapitan
COIOSSEUM (Nowy Świat 18):
Molenard".
♦ EUROPA (Nowy Świat 43): „Nieuspra
wiedliwiona godzina".
♦ IMPERIAL (Marszałkowska 64): „Szczę
śliwie sio skończyło".
PALLADIUM (Złota 7): „Milioner na ty
dzień".
PAN (Nowy Świat «0): „lot straceńców”.
RIALTO Desna 5): „Dla ciebie senorlto .
♦ ROMA (Nowogrodzka 18): „Chłopcy z
Tyrolu".
STYIOWT (Marszałkowska 112): „Patrol no
pustyni**.
♦ STUDIO (Chmielna 7)r „Grobowiec tndylskl".
ŚWIATOWID (Marszałkowska 111): „Zagi
nione miasto".
__
„ .
VICTORIA (Marszałkowska 104): „W cieniu krzyża".

„Wódz czerwonoskórych .
„
ITALIA (Wolska 32): „Rosę Marie .
KOMETA (Chłodna 70): „Przygoda pod Pa-

Na skutek akcji związków zawodowyeh
pracowników
fryzjerskich
wprowadzono nowe minimalne cenni
ki we wszystkich zakładach.
Skasowane będą cenniki 10 i 20 gr.

Posady i prace

I „Bia-

SFINKS (Senatorska 28): „ludzie z zaułka".
ACRON (telazna 44): „Piekielny wąwóz"
SOKÓŁ (Marszałkowska 48): ••T*"l*« ««*
i „Ostatnia noc skazańca' . ..
ścia
i rozpaay" i „Przybrany lata .
ADRIA (pl. Teatralny): „As kior .
SORENTO (Kryp.ka 54): „Dziewczyna szu
AMOR (Elektoralna 15): „Kid Galahad
ka miłości" i „Mlsłrz świata .
„Pod twoim urokiem".
. ŚWIAT (Suzina 4>: „Kiedy jesteś zakocha
♦ ANTINEA (Żelazna 51): „Bohater
„Jena" 1 „Dwoie z tłumu".
„
dna na milion".
.. . _ .
ŚWIT (N. świat 18): „Straszny dwór .
AS (Grójecka 54):
*V*"**„W C,*n,“
SYRENA (Inżynierska 7): „Niezwyciężony
samotnej sosny" i ,,Armia świata .
RIS (Elektoralna 27):
podwodna nr Robinson Kruroe" i „Młody las .
TON (Puławska 35): „Zaginione miasto
stepu" I ? dodatki.
UCIECHA (Złota 72): „Kapryśna ekspe'■BEUTE"M.»za»ow.ka 81.): „Książątko" i
6 UNIA (Dzika t): „Kombałancl"i rewia.
■ T’fDENni(M-rJIow.ka 31): „Dziewcząt.
WANDA (Mokotowska /5)» -Mojo panna
mama",
’
.1,
Informacje o filmach dozwolonych dla
FILHARMONIA (Jasna 3): „Szczęśliwie się młodzieży — telof. 7-11-2S*
skończyło".

wschodnią linią zabudowania przy ul.
Nowiniarskiej i jej przedłużeniem w
kierunku południowym i północnym,
północną linią zabudowania ul. Fran
ciszkańskiej, południową granicą po
sesji szpitala Św. Jana Bożego, osią
ul. Konwikłorskiej. osią ul. Bonifra
terskie), osią ul. Muranowskiej itp.
Powyższy plan zabudowania może
być przeglądany przez zainteresowa- I
nych codziennie w biurze działu re
własne cygańska
gulacji i pomiarów przy ul. Żelaznej
i
gminy
mają kłopot Nie wiadomo,
95c, w godz. od 10 do 12, prócz nicdziel j świąt.
jak to zjawisko tłumaczyć. Ktoś twier
dzi, że cyganie czynią to z powodu pa
nującego u nich głodu. Dotychczas
mówiono nam, że żyją oni z głupoty
ludu. Skoro zatem wkradł się w ich
szeregi głód, to znaczy że nasz lud
które podrywały przez nieuczciwą zmądrzał.
Z głupoty ludzkiej chciał żyć także
konkurencję byt wielu zakładów.
Minimalną cenę ogolenia w zakła Chaskiel Ajzenstadt z ulicy Karmelic
dach fryzjerskich ustalono na 30 gr. kiej i źle na tym wyszedł. Kolporto
wał ulotki o otwarciu przez siebie
szkoły

OGŁOSZENIA DROBNE

dU<. MARS (pl- Inwalidów): „Miłość I sny

'VmVwa (Hoża 30): „Zakochano kobiety" I
„Dziewczę z Budapesztu".
w
MIEJSKIE: (Hipoteczna 8): „Zaufa) mi .
MUCHA (Długa 14): „Jan Kiepura" i „Kró
lestwo za pocałunek".
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 34): „Sió
dme niebo" i „Tydzień przed ślubem".
PROMIEŃ (Dzielna 10): „Atak o świcie i
„Pasażerka na gapą".
* PRASKIE OKO (Zvgmunlowska 14): „Iwy
ciążyły kobiety" i „Truza".
« POPULARNY (Zamojskiego 20): „Zagi
niony horyzont" i „Walka o złote pola . ..
RAJ (Czerniakowska ,81): „Siódme niebo
i „Jeno ekscelencja subiekt"...................
ROXY (Wolska 14): „Owi* ’**»•«
.re*'.a_
RIWIERA (Leszno 2): „Biały Tarzan i „Mio

zwieźć ziemie
na torowiska tramwajowe tej dziel
nicy i zasiać trawę, to właśnie stam
tąd najwięcej kurzu waliło się na dziel
nicę. Przystąpiono do urzeczywistnię
nia planu. Ziemię zwieziono. Ale że
w tym czasie wypadło wiele innych
spraw do załatwienia, więc o trawie
zapomniano, odkładając zasianie jej
ha przyszłą wiosnę. Tymczasem zie
mia zamieniła się w piasek i teraz
tramwaje jeżdżą jak po Saharze a Ko
lo tonie w kurzu.
Jednym słowem magistrat warszaw
ski nie pozwala ludności zapominać,
jak zdolnych i skrzętnych ma gospo
darzy. Gdyby ktoś chciał umyślnie
zakurzyć Kolo, nie wymyśliłby nic
lepszego. Wszystko dzisiaj dzieje się
na opak. Dawniej cyganie kradli dzie
ci. Opowiadały to jeszcze naszym pra
babkom ich prababki i rzecz przecho
dziła z pokolenia na pokolenie. Tym
czasem dzisiaj rozesłano po Polsce
wieści, że cyganie po zwinięciu swo
ich taborów w różnych stronach kra
ju porzucają

Nowy cennik hyzjerni warszawskth

,¥MAJESTIC (Nowy Świat 43): „Kalif Bagda-

kobiety".
MASKA (Leszno 70): „Głos serca

forma'ne ho e
zwłaszcza między paniami. Wtedy też
można się przekonać jak bogatym jest
język polski. Padają słowa, jakich nie
słyszał żaden lingwista. W ciągu pół
godziny ułożyłem sobie wczoraj oko
ło ćwierć setki słów, o jakich dotych
czas nie miałem pojęcia.
Kto jednak temu jest winien? Nie
dziela? Tramwaje? Winnego znaleźć
trudno, chociaż magistrat mógłby się
nad tym zastanowić i coś obmyśleć.
Ala w tym wprawę. Narzekali miesz
kańcy Koła na kurz. W magistracie
pomyślano i uznano, że najlepiej bę
dzie

Najmniej 39 groszy ogolenie

►

TEATR 8.15: ..Krysia leśniczanka".
OGRÓD ZABAW „100 POCIECH" czynny co
dziennie z wyjątkiem poniedziałków i piętków.
DOLINA SZWAJCARSKA (Szopena »)’ Co
dziennie koncerty muzyki lekkiej. Wejście
bezpłatne.

nął, gdy już wszyscy hurmem tłoczą
się do wejścia. Każdy jest wówczas’
dżentelmenem gdy ma towarzyszkę z
sobą i brutalem, gdy jej nie ma. Dżeu
telmenem dla swej towarzyszki, bruta
lem dla wszystkich innych. Wczoraj
toczyły się tam

(Zaofiarowane)

3ADIO - ODBIORNIKI. Philips. Kos

1 • mos Telefunken Echo i inne bez
zaliczki od 10 z| miesięcznie. Chłodna
4? — 13. Pańską 40 — 22. — Dzwonić:
5-79-17.
(5—591

IWYJWORNIA tapicersko • stolarski
pbłopcy do sprzedaży gazet potrzeb
Z- GILEWSKI, ul. Senatorska 26
ie ni. Kaucja 1 zloty. Zgłaszać się: Poleca meble stolarsko • tapicerskir
Zgoda 5 m. 3. I piętro, od 9 do 12- własnego wyrobu, gotowe I na zamó
(220> wienia. Teł. 2-63-06.
(5—65)

Kupno I sprzedaż

IIRIHRV K°towe * uczniowskie w
UDIuni wielkim wyborze poleca

ul. Wspólna 14, tel.
If upno • Sprzedaż starej garde- Alfred Leibrandt,
(firma chrześcijańska). (Czy
Mz il roby męskiej i damskiej, zą- 9-00-47
telnikom „Nowej Rzplitej** specjalny

jasnowidzów
(hiromantów
Ogłaszał szumnie, że wykłady obej
mą: wróżenie z kart według systemu
madame Le Normand, wróżenie z ku
li systemem Cagliostro, czary za po
mocą zwierciadła Twardowskiego,
przepowiednie na wzór Kassandry,
chiromancja według Szylera-Szkolmka. astrologia według Starźy-Dzierzbickiego, jasnowidztwo według Osso
wieckiego ltd. Zapis kosztował 20 zł.
Zebrało się kilkunastu uczniów i uczę
nic, między którymi znalazł się konku
rent Ajzensztadta występujący jako fa
kir egipski Ali-Baba. Ten zdemasko
wał Ara-Pi (właśnie Ajzensztadta) ja
ko oszusta, wskutek czego mistrza
strasznie obito, aż się do sprawy wtrą
ciła policja .
j

mana na wykwintne materiały biel rabat).
(5—244)
skie. Kupujemy kwity lombardowe
futra. Jerozolimska 27. podwórze — 11/a ln-Tao okultystka. Określanie
sklep 73. Tel. 7.23-75.
(5—62) W7 i karmy (przeszłość, teraźniej
szość. przyszłość). Porady życiowe
aszyny do szycia „Kasprzyckie- Jasnowidzenie w lustrze magicznym
Przewidywany przebieg pogody w
eo* znane ze swe) dobroci od lat Żuiińskiego 8 m. 8 (dawniejsza Żura dniu
18 bm.
wia). Przyjęcia 10 — 2 14 — 6.
58. Gotówka — Ratami — Tanio
Przejściowy wzrost zachmurzenia
(skład fabryczny). Warszawa. Mar
postępujący od zachodu. Miejscami
szałkowska 158, róg Królewskiej.
burze i przelotne deszcze. Na zacn C21C
(5—47)
dzie i w środku Polski
bez
MASZYNY SINGER A od 3 zł tyjod- y lecenia prowincjonalne handlowe dzenie. Na wschodzie te.mpef“ j.nne z
większych zmian. 'ViatI?n(LniCh Wj.
njowo. Chłodna 42 " 13. Pańska V P7wa,łne: wywiady załatwiamy’ przewagą
kierunków zachodnich. Wi
10 — 22. Dzwonić: 6-79-17. (5—58) Królewska 49-32; 699-91
(7 ’45)
dzialność dobra.

Pogoda
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Erbu

Na żebraczym szlaku

Z7
W szpitalu

Koniki skaczą na trotuarach

sit.

Zarząd miejski naszego stołecz Tam właśnie, gdzie panuje wy Gdyby 14-letni Kazik urodził się
nego grodu szczyci się różnymi za kwint, kultura, higiena i inne chlu w dostojnej Skandynawii, bogatej
sługami, których nie. szczędzi w by zarządu m. st. Warszawy.
Francji czy Szwajcarii — złotem i
ofiarnej pracy dla dobra miesz Odwiedzam więc swego ziomka. krowim mlekiem płynącej Holandii,
kańców. Zwłaszcza na froncie szpi Leży nieborak blady, oczy wystra- państwo ponosiłoby koszt jego wy
talnictwa niejedną, powiada, ino- szone, usta roztrzęsione, tchu zła chowania. Gdyby był obywatelem
wację ciekawą wprowadził. Cho pać nie może. Patrzeć przykro.
Wielkiej Brytanii wyrósłby z niego
— Nie przesadzaj —, powia- dzielny marynarz znakomitej floty
rzy ponoć błagają, aby ich ze szpi
dam. — Wyliżesz się, grunt, abyś The King Majesty- W Sowietach
tali nie wypisywać.
— Żyć nie umierać — krzyczą diety ściśle przestrzegał.
przeżyłby epopeję „hezprlzornego
A chłopak odpowiada z żalem: Kosti Riabcewa*'. We Włoszech czy
— w takich warunkach. W raju
— Niczego więcej nie pragnę, Trzeciej Rzeszy państwo musztrowa
lepiej być nie może.
Wypiszą którego, zaraz hultaj ale w tym właśnie sęk, że roz- łoby go j«ż od roku. W jego chu
jeden pod tramwaj wpadnie, albo bieżność panuje w szpitalu. Lęka- dych rękach spoczywałby pewnie
na ten przykład złośliwej anemii z rze każą kleik i kaszkę, a służba karabin, jego wyschnięte trzewic by
mięsem karmi.
łyby przyzwyczajone do postnej, żoł
głodu się nabawi.
nierskiej strawy.
•— Do szpitala — mówi — mnie
— Jakże to? — pytam.
Kazika nie wychowuje państwo w
weźcie, atmosferą prawdziwej kul
A tak właśnie, proszę zoba.
doskonale urządzonych internatach.
tury chcę odetchnąć.
czyć.
Nie wytrzymałem i ja, wiecie.
Patrzę. Istotnie! Kasza w mise Jego ręce nie czyszczą też lufy kara
Spróbuję, myślę sobie, raz w ży czce, a na kaszce robaki łażą. Nie binu, nie biegnie on na dźwięk sygna
ciu bodaj zaznać dobrodziejstwa które zresztą i nie łażą, dawno łówki z blaszaną żołnierską menażką
do kuchni polowej. Gdy przynosi
kultury. Poszedłem w ub. środę do zdechły. Hm. Przykro.
szpitala św. Łazarza. Nie w chara
A chory wstaje, chwyta mię. wieczorem „zapracowane*' grosiki,
kterze pacjenta. Uchowaj Boże! drżącą ręką za ramię i prowadzi chuda krzycząca wciąż Grzesikowa
naleje mu do miski trochę wodnistej
Znajomy mój jeden przyjechał na korytarz.
zupy. Wiecznie pijany Grzesik obna krótki pobyt do stolicy. Dnia— Proszę, mówi, niech pan do
szuką mu starannie kieszenie, a gdy
mi całymi muzea zwiedzał, przy kładniej przypatrzy się.
zarobek całodzienny wydaje mu się
bytki sztuki i inne podobne lokale.
Przed drzwiami wiadro pełne cu
Aż go w którejś tam restauracji chnących odpadków, w kuchni za mały mocnymi rękoma pokryje je
obiadkiem poczęstowano. Zatruł brud nie do opisania., w ubika go chude, przygarbione plecy niebie
się chłop z miejsca. Pogotowie. cji — ech, nie chcę wam psuć ape skimi siniakami.
Lekarze. Płókanie żołądka. Poga tytu. Pocieszam chorego, jak mo Kazik jest dzieckiem ulicy. Małym
źebrzącym, krostowatym chłopcem,
dali po łacinie, pokiwali uczony, gęa życie jego płynie monotonnie;
mi głowami i odstawili konające
— Książki, bracie, czytaj. Wzbo
go prawie młodzieńca na oddział gacaj umysł. Ciało i tak masz dzień w dzień takie same, podobne
do siebie, jak sączące się przez sufit
wewnętrzny szpitala św. Łazarza. mizerne.
W ich facjacie krople deszczu.
— Nie mogę, jęczy. Chcę, a nic 5 lat temu przybył Kazik do miasta
mogę. W bibliotece tylko trzecie i 5 lat temu znalazł go zawiniętego
tomy są. Pierwsze i drugie wy. w brudne papiery, śpiącego w śmiet.
czerpane.
niku dziobaty śmieciarz.
Machnąłem ręką i wyszedłem.
Żmudna 1 nie wesoła była to dro
Poszukam dla przyjaciela innego ga, która prowadziła Kazika ze wsi
zakładu. Może nawet na prowincję do miasta. Ojciec jego był forna
wywiozę. Stolica wyraźnie mu nie lem w jednym z dworów pod Gar
służy.
wolinem, umarł gdy Kazik miał 8 latTak.
Śmierć jego przyszła w wyniku dzi
Zarządowi miejskiemu komuni wnej choroby, gdy z ust ciekłą go
kuję, że zdjęcia odpowiednie zro- rąca, bulgocąca krew, jak ślina z ust
biłem. Mozę zechce umieścić w Kazika, gdy dostaje ataku epilepsji.
— Trzeba będzie dziś koniecznie broszurze propagandowej. Oddam
Pamięta śmierć ojca. Pamięta gdy
popracować w godzinach pozabiurowych — inaczej nie wydążymy z ro po cenie kosztow. Bardzo proszę. zsiniał na stającym w rogu w
botą!
WAL
czworaku, zbitym z sosny łóżku

Witold Poprzecki

powieli

’’
Proszę pana... a dlaczego panowie nie chcą
mnie wziąć ze sobą? Dlaczego panowie chcą mnie
odesłać po drodze?
— Bo przecież pani jest poturbowana...
— Ależ ja się zupełnie dobrze czuję — zaprote
stowała żywo.
Po jej tonie pułkownik zorientował się, że jej nie
przekona. Trudno mu było wyłuszczyć wszystkie
powody, dla których nie chciał jej zabierać do Ka
towic, więc zakonkludował krótko:
— Ano... zobaczymy, jak to będzie.. Może i panią
zabierzemy — co oczywiście powiedział z tą my
ślą, że jak przyjedzie major, to potrafi pięknej pani
wyperswadować tę eskapadę, ewentualnie mrug
nie się na niego, żeby dobry pretekst odmowy szyb
ko wykombinował.
Jakoż po niedługiej chwili jakieś auto pokazało
się z tej strony, w którą odjechał major.
PRChUMFRAI* MIESIF. CZNA - 2 Zł
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i wskazującym palcem przywoływał
siedzącego w kącie syna. Nie zdą
żył wówczas się zbliżyć, gdy siedzą
ca na taborku stara Piątkowska, uklę
kła, schwyciła chłopca za ramię, zmu
szając go do uklęknięcia obok niej.
„Ojcze nasz" — powtarzał patrząc
z ukosa na fioletową siną twarz
zmarłego; pamięta tę nasiąklą krwią
poduszkę i uśmiechniającą się zza uchylonych warg z żółtymi z machor
ki zębami ojcowską twarz.
Nawet i dziś, gdy po skończonym
dniu pracy obrywając liczne razy od
starego Grzesika, przykuca gdzieś w
kącie na facjacie, skarży się owemu
ojcu, leżącemu w skrzepłej krwi,
gdzieś daleko w wioskowym dwor
skim czworaku. A potem wszystko
biegło tak szybko jak na filmie, któ
ry Kazik w zeszłą niedzielę oglądał.
Piątkowska umyła twarz ojca wodą,
wyjęła z komody świąteczne odzie
nie, wytrzepała ie. buty kazała chłop
cu dziegciem wysmarować i poszła
po pomoc do sąsiedniego czworaku.
Zaroiło się potem chłopstwem, przy
chodzili klękali, zmąwiali pacierz, ba
by chlipały i jeszcze tego wieczora
ubrano ojca w to wyczyszczone od
świętne odzienie. Na piersiach poło
żono granatowa z błyszczącym dasz
kiem maciejówkę, ubrano go w nową
burkę, szeroko wycięte wojskowe
spodnie i owe czyszczone dziegciem
buty.
— Niech choć na tamtym świecie
paraduje jak się należy — powie
działa Piątkowska i znów zapłakała.
Nie wiadomo co go wówczas tak
wzruszyło, czy powiedzenie starej,
czy wygląd odświętnie ubranego nie
ruchomego ciała ojca, dość że zapła
kał po raz pierwszy w Jego życiu.
Za oknem mżył drobny Jesienny ka
puśniak.
Nazajutrz trząsł znów jasną lnianą
głową, przywarł do ojcowskiej sinej
ręki- Po raz ostatni. Dwóch fornali
wynosiło ojca z czworaków'.
Pan
rządca Zabrzycki pokazał w uśmiechu
białe zęby, pogłaskał chłopca po glo.
wie i powiedział:
— Dziś nie pójdziesz na pastwisko.

— Już wraca! —• ucieszył się pułkownik Wojcie
chowski. — Ale... jeżeli to nie on, to też dobrze.
To rzekłszy tanął na szosie i władczym gestem
podniósł rękę do góry.
Gdy samochód stanął, Jadzia zobaczyła, że pro
wadzi go jakiś osobnik o twarzy dziwnie, jak drew
no, nieruchomej. Ta twarz wydala się jej wstrętna,
ale...
— To nie ślub —- pomyślała -— tylko kilkadziesiąt
kilometrów wspólnej jazdy, podczas której mogę się
przecież nawet jednym słowem nie odezwać.
Tymczasem pułkownik widocznie kilka razy musiał zreferować swą prośbę, zanim przybyły kiwnął
głową na znak zgody, nie wydając z siebie ani sło
wa. Drewniany był od początku do końca...
— Pan zostanie przy samochodzie — rzeki puł
kownik do szofera — i jak major wróci, pogonicie
za nami.
Nieznajomy zawrócił, wsiedli. Zaledwie jednak
zatrzasnęli drzwiczki — nieznajomy przycisnął
starter i ruszył wściekłym gazem. W pierwszej
chwili Jadzia sądziła, że to pułkownik nakazał taki
pośpiech, ale widząc jego zdziwioną minę, zaniepo
koiła się: auto gnało z szybkością stu dwudziestu
kilometrów na godzinę, a szybkość ta nie malała
w żadnym razie, rosnąc z minuty na minutę. Krowę,
która nie dość szybko przebiegła przez szosę, nie
znajomy trzasnął przez nogi błotnikiem i gnał dalej,
jak wściekły...
— On nas rozbije — szepnęła Jadzia do pułkow
nika.
— Proszę pana, niech się pan tak nie śpieszy —
mitygował pułkownik nieznajomego — bo chociaż
nam bardzo pilno, to jednak nie chcemy postradać
życia...
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A szkoda chłopa — dobrze psiakrew
przy koniach chodził...
Nie tylko owego dnia — gdy chwa
li ojca — nie poszedł na pastwisko,
ale w ogóle już więcej na pastwisko
nie chodził.
A wszystko to uradziła Piątkow
ska. Mądra to była kobieta i state
czna. Postanowiła:
chłopca
trza
zwieźć do matki. O matce wiedział
Kazik tylko tyle, że gdzieś tam mie
szka. Nic więcej.

W 5 dni po śmierci ojca, gdy do
ich czworaków wprowadziła się no.
wa fornalska rodzina, zawinęła w chu
steczkę 3 złote odebrane we dwo
rze za pasienie, które mu się należa
ło za otstatni miesiąc, graty posprzedaw'afa. wsadziła go na mały wóz,
pociągnęła lejcami i wolno ruszyli
przed siebie. Gdy byli za lipową dro
gą i zdaleka rysował się zarys dwor
ku pańskiego powiedziała mu stara
Piątkowska:
— Słuchaj Kazik, po prawdzie cl
mówię, masz matkę. Żyje ona, tyl.
ko że od ojca tw ego — tu się przeże
gnała — odeszła. Z innym. Popraw
dzie ci mówię — powtórzyła — rok
miałeś wtedy ino, więc ją nie znosz.
Wysoka ona, ładna broneta. Jak ci
ją pokażę rzuć się jej na szyję i
krzycz: mamo! mamo!
Jak długo jechali, tego Kazik nie
pamięta. Może dzień, może miesiąc,
albo dwa. Czym jest starszy, tym
mu się zdaje, że dłużej jechali. Pa
mięta tę czystą kowalską chatę i mę
ża matki. Długi, chudy o kudłatej
głowie. Pamięta też jak Piątkowska
wszystko wyłożyła, powiedział ci
cho:
— Alina rok temu umarła. Mam
czworo, będzie i piąty, niech pozo
stanie.
Jeszcze tego dnia za pieniądze otrzymane ze sprzedaży ojcowskich
gratów kupiono mu nowe brązowe
palto. I pewnie by się Kazik wycho
wał u drugiego męża, nieznanej swej
matki. Pewnie pozostałby kowalem,
gdyby nie Teofil.
(
Teofil był złym duchem Kazika.

Nieznajomy ożywił się nieco i — zwolnił. Ale,
jak przed chwilą gnał, jak wicher, tak teraz — wlókł
się noga za nogą, zdradziwszy nagle niepohamowaną
chęć do rozmowy:
— Bo państwo pewnie myślą, że ja jestem wa
riat, — cedził słowo za słowem przez spróchniałe
zęby — ale to nieprawda. Zresztą powiedzcie mi,
gdzie jest ta granica między wariatem i człowiekiem
normalnym? Atak gniewu u niejednego człowieka
„normalnego", jak wy mówicie — nie wiele się różni
od lekkiego ataku furii. Proszę pani...
Prży ostatnich słowach odjął prawą rękę od kie
rownicy i wyciągnął ją w stronę Jadzi, która cofnęła
się odruchowo.
—O. widzi pani — podjął niemal z radością. —
Pani się boi! A czego się pani boi? Czy rzeczywiście
wariat wyrządził pani największą krzywdę? A nie
tak zwany człowiek normalny?
Słuchając tej paplaniny. Jadzia cierpła na samą
myśl, że znalazła się w takim towarzystwie, że sie
dzi w aucie. które prowadzi wariat. Pułkownik, któ
ry w każdej innej chwili uznałby takie wywody za
interesujące — był wściekły, nie wiedząc jak uwol
nić się od wariata, który siedząc przy kierownicy
mógł im zrobić kawał, jaki tylko chciał. Zagrozić
mu rewolwerem? A czy „taki" boi się rewolweru?
Jakby na potwierdzenie tych obaw szaleniec skrę
cił w pierwszą szosę, jaka się na prawo nawinęła
i znowu dał gazu. A usiłując przekrzyczeć motor,
mówił dalej:
— A gdyhyście umieli myśleć — to odkryłbym
wam tajemnicę istnienia. Jest tylko jedna tajemnica
istnienia i na całym świecie tylko ja jeden wiem,
gdzie ta tajemnica się kryje...
(Dalszy ciąg nastąpił
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wtem milimetrowy lub /ego miejsce ne ttiome
tytułowej — zł 1.25; w tekście zł 0.80; za tekstem •

zł MO; drobne 11
za wyraz; praca poszukiwane I zaofiarowane — 10 gr za sło
wo. Drobne — najmniej 10 wyrazów. Nekrologi — S0 gr mm, miejsce zastrzeżone
25% drożej; tabelaryczne t bilanse — 60% drożej. Wyrazy tłustym drukiem Mero
sIq podwójnie.
Duże litery — liczą slą za słowo. Zagraniczne 10% drożej.
Komu
nlkaty (N) — 2 «ł za mm.
Za treić ogłoszeń Redakcja nie odpowiada

