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Przełomowe skutki wizyty paryskiej
Gorączkowe zabiegi ambasadora WelczeKa
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej1*)
ZURICH, 23.7, Tutejsze kola
Korespondenci z Berlina do ferencji z ministrem Bonnetem darności angielskiej w tych’ wy
polityczne komentują z ożywie
noszą,
że nastrój w tamtejszych i premierem Daladierem zgodził padkach.
niem nadeszłe z Paryża wiado
Ambasador brytyjski w Ber
sferach
rządowych jest wręcz się w zupełności ze stanowis
mości o akcji ambasadora nie
kiem francuskim w sprawie ścl linie Henderson, będzie przyję
przygnębiający.
Nadeszły
tam
mieckiego we Francji hr. von
słego wykonania zobowiązań
we wtorek lub w środę przez
Welczeka. który rozpoczął in wiadomości, że premier Cham' traktatowych, wiążących Fran ty
Hitlera, po czym natychmiast
berlain podziela całkowicie zda
tensywne zabiegi, zbliżone do
cję z jej sojusznikami oraz soli- uda się do Londynu. Niemcy
zachodów adiutanta Hitlera kpt. nie lorda Halifaxa, który po kon
Wiedemanna w Londynie, a ma
jące na celu przekonanie franca
skich czynników miarodajnych
w drodze prywatnych rozmów,
o pokojowości rządu Trzeciej
Rzeszy.
i
Podobnie jak kpt. Wiede-1
mann — lorda Halifaxa, tak hr.
T ’
<•
•
Ludu rolny!
Welczek zapewniał min. Bonne
łem ludu polskiego: chłopów i wiedliwy ustrój państwa, o uZbliża się osiemnasta roczni robotników, wezwanych do trwalenie jego bytu przez opar
ta. że kanclerz Hitler nie miał
nigdy zamiaru zbrojnie interwe ca zwycięstwa polskiego nad wspólnego wysiłku przez Rząd cie jego podwalin na fundamen
niować w sprawie sudeckiej. bolszewikami. Zwycięstwo to Obrony Narodowej.
cie ludowym, jest dalszym cią
Hr. Welczek podkreślił z naci uratowało dopiero co zdobytą
Rocznicę
tego
zwycięstwa
skiem, że Fiihrer szuka drogi niepodległość Polski, cofnęło Str. Ludowe święci od kilku lat giem tej walki, w której chłopi
przelewali krew w r. 1920.
do porozumienia z Czechosło grażącą całej Europie falę bol- jako
wacją ł byłby niezmiernie szewizmu w granice Rosji, u- «o“. „Święto Czynu ChłopskieWśród szczególnie ważnych
wdzięczny państwom Ententy chroniło wolność licznych spo
okoliczności
będzie
I w roku obecnym, w dniu 15 my tegoroczneobchodzić
za inicjatywę, która by przy łeczeństw przed uciskiem czer
Święto
Czynu
sierpnia, masy chłopskie zgro Chłopskiego. Na niebie czerwie
czyniła się do pokojowego roz wonej dyktatury.
madza
się
pod
zielonymi
sztan

Było
to
dziełem
armii
pol

strzygnięcia problemu sudeckie
nią się łuny wojenne. Zaborcze
skiej, której fundament stanowi darami, by uczcić pamięć chło- apetyty
go.
i zbrojenia państw dyk
li chłopi. Jest to również dzie- pa-żołnierza, który w r. 1920 na tatarskich
wróżą, że i reszta Eołtarzu Ojczyzny złożył krew i
uropy może niebawem stanąć w
życie.
Narody i państwa
Dzisiejsza nasza walka o spra Płomieniach.
(Dokończenie na str. 2-ej).

Ci, co żyw o i bioni3“”^co wspóiflospcdarzyć

Przed świtem Czynu Chłopskiego
Odezwa Str. Ludowego na dzień 15 sierpnia

’ zdają sobie sprawę, że nastroje
brytyjskie, nawet w kołach do
tąd im życzliwych, zwracają się
coraz bardziej przeciwko nim.
Anglicy czują się zwłaszcza do
tknięci tonem prasy niemieckiej
podczas wizyty pary królew
skiej w Paryżu. By temu prze
ciwdziałać, Rzesza wszelkimi
możliwymi środkami stara się
obecnie okazywać swą dobrą
wolę — „good will** jak mówią
w Londynie. Tym należy tłuma
czyć londyńską wizytę kpt
Wiedemanna i obecne zabiegi
hr. Welczeka.
Niemcy jak ognia obawiają
się rozdrażnić Anglię, co by gro
ziło im w konsekwencji kom
pletną izolacją w Europie. Pra
sa niemiecka otrzymała polece
nie unikania wszelkich przycin
ków i ironii w stosunku do wi
zyty paryskiej oraz odnoszenia
się raczej przychylnie i ciepło
zwłaszcza do osób brytyjskich
suwerenów.
Mowa króla Jerzego wygło
szona na ratuszu paryskim o
niezniszczalności i pełnej odbu
dowie Entente Cordiale, spadła
(Dokończenie na str. 2-ej).

(1) Zatem w niedługim czasie lipca 1935 r., jedynie walka o zdo
wkroczymy w okres wyborów sa bycie należytej reprezentacji w
morządowych.
ciałach samorządowych otwiera
Będzie to po dłuższym okresie szanse uzyskania realnego wpływu
ciszy w zakresie konsultacji na. na politykę państwa.
strojów politycznych
pierwsza j Nie przesądzamy w tej chwili
próba ich zbadania.
taktyczno . politycznej strony zaMówi się wprawdzie powszech I gadmenia, a mianowicie: brania
nie, że samorząd ma być wolny od udziału w przyszłych wyborach
BUKARESZT, 23.7. Samolot. .1 Kampulungu.
rozgrywek politycznych i nowe parlamentarnych, gdyby się jesz
,.
• wszyscy znaj- czas nie ustalono.
komunikacyjny P. L. L. „Lot
“. '1"ł.........
ustawy, będące poprawionym wy cze raz odbyć one miały na zasa
• I dujący
się w’----samolocie tj. u
Na miejsce katastrofy udał
daniem, z tego samego ducha zro dzie dotychczasowej ordynacji wy obsługujący linię Warszawa — ’ pasażerów oraz 3 osoby załodzonej ustawy sprzed lat pięciu, borczej. Biorąc jednak za punkt Bukareszt uległ w pobliżu gra-. gi (pilot, radiotelegrafista i me- się natychmiast konsul general
ny RP Marian Uzdowski, oraz
temu jakoby zadaniu czynią za- wyjścia istniejący stan prawny, niov nniei..
na ł-.
te- j chanik) zostali zabici.
dość. Ale trudno jakoś uznać, aże musimy się liczyć z tym, że dla nicy polsko - rumuńskiej —
kierownik oddziału „Lotu“ w
by ci, którzy głoszą tezę o całko tych, którzy chcieliby przez od rytorium Rumunii katastrofie. ! Przyczyny katastrofy dotych Czerniowcach kpt. Daszewski.
(PAT).
witej apolityczności wyborów sa-1 powiedni wpływ w ciałach parla U-tu pasażerów i trzech człon-’
morządowych. wierzyli naprawdę mentarnych wpłynąć na zmianę ków załogi zginęło.
w 1°’ że jakiekolwiek wybory w stosunków politycznych w pań
Samolot leciał ze ’ Lwowa
n®szych warunkach mogą być po stwie, nie ma innej drogi, jak wyzbawione momentów politycznych. walczanie sobie wpływów począw przez Czerniowce do Bukaresz ]
na Dalekim Wschód®
Gdyby zresztą takie istotnie by. szy od najniższej komórki.
tu. Maszyna uległa całkowite■ ' CHABAROWSK 23 7. Dwie mand- rzece Ussuri w pobliżu wsi Widnoje,
WSChÓd od źurskie łodzie motorowe, płynące po po naruszeniu granicy sowieckiej, wy
.. ’Nastawienie* czvnników orgaNa nic się więc zdadzą wszyst
nizujący^ wybory, to jeszcze kie zaklęcia o apolityczności sa mu zniszczeniu na ’
sadziły na sowieckiej wyspie Fainkwestia, jak do tego odniesie się morządu, jak długp w życiu poli
gov grupę 6 żołnierzy mandżurskich,
szeroki ogół owych „szarych oby tycznym kraju nie przestanie ist
którzy natychmiast rozpoczęli ostrze
wateli \ mających poczucie, że je- nieć rzeczywistość, wyrażająca się
liwanie przepływającej koło wyspy
dnak 5ch funkcje obywatelskie nie w oparciu wyborów parlamentar.
sowieckiej łodzi motorowe].
n’°gą się ograniczyć tylko do speł- nych o samorządy. Kto chce praw
BERLIN, 23. 7Usunięty z czynnej r Ta akcja oficerów nosi charakter
Dzięki interwencji sowieckiej stra
n’ania obowiązków wobec pań- dziwego odciążenia przyszłych wy.
—
’
' AG. •• U3Um«r‘J I -...rrnTHai rłomonctroeil nrraetw
wyraźne] demonstracji przeciw obec ży graniczne) zatrzymano wszyst
stwa, a w zakresie taw. praw oby borów samorządowych od zagad służby, podczas czystki w armii nie
nym władzom Trzeciej Rzeszy i Jest kich 6 żołnierzy, spośród których 2 w
watelskich do... „zgadywania44 wo nień politycznych, ten musi dać mieckiej (w |ułym rb.) najstarszy
niezwykle znamiennym objawiem prą czasie wymiany
li rządzących czynników...
rangą
generał
niemiecki,
von
Fritsch,
strzałów zostało
społeczeństwu gwarancje, że przyrannych.
Zresztą gdybvśmy
nawet szłe ciała samorządowe wolne bę. został jak wiadomo, pod naciskiem dów nurtujących w armii.
w«yscy ułożyli, że w przyszłych dą od tak wybitnie politycznej kół wojskowych Trzeciej Rzeszy mia
wyHorach samorządowy0}1 wy ą- funkcji, jak ustalenie kandydatur nowany przez Hitlera szefem Jednego
czymy z naszych rozważań i decy posel’skich. Na to jest tylko jedy z pułków piechoty.
zji pierwiastki natury politycznej, na droga: trzeba jeszcze przed roz Obecnie korpus oficerski Reichswehry przystąpił do zbierania skła-1
to nie wolno zapomnieć o jednym. poczęciem wyborów samorządo
Tak, jak dziś rzeczy w P<>1#ce “'O' wych przesądzić pozytywnie spra dek, celem ofiarowania gen. v. Frit-1
li’ a sprawcą tego stanu rzeczy są wę zmiany ordynacji wyborczych schow] honorowego daru w postaci1
strona
autorzy ordynacji wyborczej z do ciał parlamentarnych! •
j majątku ziemskiego pod Hanowerem.

14 lodzi ofiarą katastrofy
P0^k'rl’eSWa0^J»™“"XaŚ'’"

Nowy incydent graniczny

Dar Rekhswehry dla gen. Fritscha

Zn ćmie rwy objaw nastrojów armii niemieckiej
aKoh

Program meczu pływackiego
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Dekret o „przymusie pracy przemysłowej
Branka <fo fabryk i przesiedlenia usankcjonowane prawem
Dotychczas tylko w Związku
Jeżeli powołany do fabryki
Sowieckim istniał w Eurqpie robotnik jest żonaty, musi zaś
przymus pracy bez swobodne być przeniesiony, to otrzymuje
go wyboru warsztatu pracy, on płacę dodatkową.
do którego angażuje się pracow i Powyższe zarządzenie jest,
nik. Obecnie również i narodo- przede ■wszystkim realizowane
wo-socjalistyczna Rzesza Nie w Berlinie. Przed przeniesie-|
miecka kopiuje ustawodawstwo nrem jednak pracownika wyslu
sowieckie w tym zakresie. dhana będzie opinia zarówno za1
Rząd Rzeszy wydał bowiem de: interesowanego, jak i dotych-kret o przymusie pracy fabrycz czasowego przedsiębiorcy, u
nej z poboru.
którego pracował.
Pobór
zorganizowano na
Jak z powyższego widzimy/
wzór poboru wojskowego, a nasz zachodni sąsiad idzie
każdy robotnik, technik lub in śladami Rosji sowieckiej. Jeśli
żynier według swobodnego u- zważymy przy tym, że tu i tarm
znania „administracji przemy- piecze nad sprawnym funkcjo
stowej“ może być przeniesiony nowaniem i wydajnością pro
z jednej fabryki do drugiej.
dukcji spełniają robotnicze'
„Reichsarbeitsblatt** podał w związki zawodowe — to obiek
tych dniach komentarz do tego tywnie musimy stwierdzić, że
dekretu. Na razie pobór odby
wać się będzie do przemysłów:
budowlanego, stalowego i meta
lowego. Inne gałęzie, z wyjąt
kiem tych, które pracują na eks
port są uszeregowane kolejno
ua liście uedług ważności, któ
rą przedstawiają dla celów pań Co pewien czas rozlegają się alar
stwewych. O ważności tej roz my o mobilizacji armii czechosłowac
strzygają urzędy faldmarszałka kie] czy niemieckiej, dementowane
Goeringa.
' następnie przez oficjalne koją. Wśród

obaj nasi sąsiedzi w dziedzinie
ustrojowej stają się sobie cojaz bliżsi.
Różnią się tylko między so*
bą „ideologicznymi1* hasłami i
zewnętrznym szyldem.
A cierpi na tym jedynie tu i
tam człowiek pracy.
tek.

Komisja budżetowa senatu bardzo
inteligentne zajęła stanowisko wobec
uchwalonego przez sejsu projektu usta
ss-y o podtrzymywaniu cen artykułów
rolniczych. W posiedzeniu wzięli udział ministrowie Kwiatkowski i Po
niatowski oraz wiceministrowie Mo
rawski i Wiernsz-KowalskL
Referent sen. Fudakowski poprze
dzi! właściwe sprawozdanie obszer
nym wywodem o znaczeniu polityki
agrarnej w ogólnej gospodarce pań
stwa. po czym zaproponował dwie po
prawki. Jedna z nich upoważniała
ministra skarbu do wydawania rozpo
rządzeń o rozmiarach i warunkach
zwalczania mąki i kaszy od opłaty.
Poprawka druga chciała wysokość opłaty 3-złotowcj od 100 kg ściślej do
stosować do tego, czy cena żyta
kształtuje się poniżej 18 zł, czy też
wynosi między 18 a 20 zł.
Z kolei minister Poniatowski udzie
lił szeregu informacji statystycznych.
Po krótkich zapytaniach, na które
odpowiadali wiceminister Morawski i
sprawozdawca Fudakowski, przystą
piono do dyskusji, w której zabierało
glos kilkunastu członków komisji.
Po końcowym przemówieniu refe
renta zabrał głos minister skarbu
Kwiatkowski, który zauważył:
„Ze
względu na to, że wnioski złożone na
komisji nie reprezentują żadnej istot-

nej zmiany ustawy, może wystarczy
łoby, gdybym zadeklarował respekto
wanie ducha tych wniosków w ■wyko
naniu ustawy i wtedy wysoka komi
sja przyjęłaby ustawę w brzmieniu
sejmowym.
Zasadniczo jest zamiarem rządu wy
konanie ustawy w tea sposób, żeby
przy cenie żyta do 18 zł oplata gra-l
la w pełni, zaś przy cenie wyższej
była zastrzeżona rządowi pewna swo
boda co do wysokości opłaty, tak by
z jednej strony nie robić kiffcunastogroszowych opłat z drugiej zaś, żeby
nie dopuścić z tytułu tej ustawy do
podrożenia dileba. Ponieważ zaś wnio
sek p. referenta do art. 2 budził sze
reg wątpliwości, proszę o wycofanie
go“.
Po tym oświadczeniu sen. Fudakowski wycofał swe poprawki. Uczynił
to samo sen. Bispfug z poprawką
przez siebie zgłoszoną, po czym ko
misja po odrzuceniu nie wycofanych
poprawek sen. Petrażyckiego, projekt
ustawy przyjęła w brzmieniu przez
sejm uchwalonym.
I to jest ten krok inteligentny sena
tu, o którym była wzmianka na
wstępie.
Po plenarnym posiedzeniu senatu
wyznaczonym na wtorek. 26 hm. se
sję nadzwyczajna będzie można za
mknąć.

Urlop musi być wykorzystany
Kiedy pracownikom i roboto kem
przysługuje urlop?
Odróżniać trzeba uzyskanie prawa
do urlopu pierwszego i następnych.
Prawo do urlopu zasadniczo uzysku
je pracownik umysłowy po półrocznej
pracy nieprzerwanej, przysługuje mu
wówczas prawo do dwutygodniowe
go urlopu.
Po rocznej pracy nieprzerwanej
przysługuje
jednomiesięczny urlop
płatny nieprzerwany. Przypuśćmy te
raz iż pracownik umysłowy pracuje
w danej instytucji od lipca 1936 r., ur
lop 2-tygodniowy należy mu się zatem
od 1 stycznia do 15 stycznia 1937 r„
a 1 lipca 1937 r. winien otrzymać ur
lop 1-miesięczny. Następny urlop mie
sięczny należy się już 1 stycznia 1938
r„ tj. z chwilę rozpoczęcia nowego ro
ku kalendarzowego, bez względu na
to. jaki dystans czasu dzieli pierwszy
urlop od następnego.
W praktyce ta kwestia wywołuje ostre nieporozumienia, racją zaś prak
tyki sądowe) jest fakt, iż pracownik
z chwilą gdy w danej firmie pracuje
choćby jeden dzień w nowym roku

kalendarzowym, już u innego praco
dawcy w tym samym roku urlopu mic
sięcznego nie otrzyma.
Pracownicy fizyczni po roku nie
przerwanej pracy mala prawo do ko
rzystania z płatnego 8-dniowego urlo
pu i 15-dntowego, o ile praca ich trwa
bez przerwy 3 lata. Niektóre przerwy
w pracy prawom urlopowym pracow
nika nie szkodzą, a do tych przerw na
leża: nieczynność w zakładzie pracy
wskutek choroby, nieszczęśliwego wy
padku oraz z powodu powołania pra
cownika do ćwiczeń wojskowych.

Pracownik traci prawo do urlopu,
jeżeli sam rozwiązał umowę pracy,
lub jeżeli rozwiązanie to nastąpiło z
powodów, które przedsiębiorcy dala
prawo do rozwiązania umowy bez uprzedniego wymówienia. Zauważyć
Jeszcze należy, że pracownik traci
prawo do otrzymania wynagrodzenia
za czas urlopu, o ile w czasie urlopu
będzie zarobkowo pracował w innym
przedsiębiorstwie.

(Dokończenie ze str. 1-ej)
dbałe o swój byt, zbierają i po
mnażają siły obronne — porząd
kują swe stosunki wewnętrzne.
I państwo polskie winno być na
leżycie przygotowane na każdą
okoliczność — nie tylko przez
rozbudowę armii, ale i przez oparcie iwych podwalin na naj
szerszych podstawach ludo
wych, na tych, co nie zawiedli
w r. 1920.

(Dokończenie ze str. 1-ej)
jak grom z jasnego nieba na Ber
lin, który nie liczył, że sojusz
francusko - brytyjski zostanie
tak szybko odbudowany i tak
mocno zacieśniony. Wiadomoś
ci o konferencjach sztabów ge
neralnych w Paryżu dopełniły

Nobilitacja, która przeprowadza Heniem

wiceministra
Kwiatkowskiego
«/ homlsjl budżetowej senatu

Przed św eiem Czynu Chłopskiego

Przełomowe skutki wizyly paryskie

Legion Niemców sudeckich

Oświadczenie

Nr. T13

tyck pogłosek na ogół uchodzi uwa
gi istotna mobilizacja, która ma mielsee aa zapalnym pogranicza czechosłwackim, a mianowicie mobllzacli od
działów henlełnowskich tzw. «F. S. —
Ordnerdicnst" (Ochotnicza służba po
rządkową Niemctiw sudeckich).
Organizacja tych oddziałów jest
wzorowana całkowicie na oddziałach
sTłETmowych (SA) Trzeciej Rzeszy.
Kandydat do oddzlafu staje do pobo
ru, który przeprowadzała lekarze. —
Otrzymuje on jedną z trzech katego
rii: A — do służby z bronią w ręku,
B — do oddziałów sportowych, aby
Po dalszym przeszkoleniu przejść do
kategorii A, oraz C — do służby po
mocniczej. Po sklasyfikowaniu nastę
poje przydział służbowy.

miary goryczy dyplomacji nie
mieckiej. Osoby, które uczest
niczyły w bankiecie, podczas
którego nastąpiła wymiana to
astów, opowiadają, że podczas
mowy króla Jerzego, gdy padły słowa o demokracji i wol
ności indywidualnej — hr. Welczek wyglądał jak popularna w
Paryżu reklama... człowieka
cierpiącego na odciski.
Szczególnie zaskoczony zo
stał Berlin nagłą zmiana, jaka
zapanowała w prasie włoskiej,
która po kilkudzlesięcio wier
szowym suchym biuletynie o
wizycie paryskiej, zmieniła nie
spodziewanie ton, rozpisuje się
szeroko f w niezwykle serdecz
nym, jak na Włocłiy, tonie o An
glH i królu Jerzym.
t
Rzesza obawia się. że po osiagnlęciu porozumienia w spra
wie hiszpańskiej porozumienie
angto-włoskie nastąpi również
błyskawicznie, lak odbudowa
Entente Cordiałe, po czym mo
że przyjść rekonstrukcja frontu
Stresy, co w połączeniu z blo
kiem państw związanych soju
szem z Erancją, postawiłoby
Niemcy wobec faktu dokonane
go: kompletnej izolacji w Euro
pie.
(H)

Grupa A jest uzbrojona w rewołwe
ry automatyczne I całkowicie wye
kwipowana w rynsztunek połowy. Z
momeuem zmierzchu wieczornego za
pełuiaią się heuleinowsklo place spor
towo ćwiczącymi oddziałami. Musz
CO WIECZÓR O GODZ 8.15
tra, gry sportowe, treningi. PodćwłW NIEDZIELE I ŚWIĘTA
czone oddziały rozpoczynają ćwicze
6 4.15 I 8.15.
nia w terenie, trwające czasami do
białego ranka. Ćwiczeniami kierują
Instruktorzy szkoleni w Niemczech.
Kasa czynna od 11 rano cały dzień
Ćwiczą oddziałami od 10 — 14 ludzi. oraz „Orbis", aleja Jerozolimska 39

Wołanie rzesz chłopskich o
zmianę tego systemu, który od
suwa masy ludowe od państwa,
o prawo współgospodarzenia
państwem staje się w tej sytu
acji tym bardziej słuszne, już
nie tylko z punktu widzenia in
teresów warstwy chłopskie),
ale i z punktu widzenia intere
sów państwa. Wołanie to, nie
stety, pozostaje dotychczas bez
odpowiedzi. Obóz sanacyjny,
choć rozbity i skłócony i nie
zdolny dać należytego oparcia
państwu, trwa jednak zaślepio
ny przy swym przywileju wy
łącznego decydowania.
Podczas tegorocznych obcho
dów rocznicy sierpniowej chło
pi winni raz jeszcze zamanife
stować. że przy swych postula
tach politycznych stoją nieugię
cie, że walczyć o ich wypełnie
nie nie przestana, że do tej wal
ki są gotowi!
Przybywajcie więc jak naj
liczniej na tegoroczne Święto
Czynn Chłopskiego. Niech li
czebność i karność waszych
szeregów będzie św iadectwem
chłopskiej gotowości do czynu.

Giełda menieżna
DEWIZY: Holandie W2.0S; Berlin ZlS.tT!
Bruksela 82 90. Gdań.k 100 25; Helsinki IV56;
Kopenhagę 116 TO; Londyn 28.13; Mediolan
28 00; Montreal 8.29 ra. Nowy Jork 5 80 8 4;
Nowy Jork (kabel) 5 31 1/8; O«lo 131 36;
Pa ryt 14 68; Praps 18 88: SrłoHłolm 1541B;
Tel Aviv 76711. Zurych 121.65; Marka Mera,
srebrna 100 00.
PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. pot prern.
Inw. I era. 82 78, II om. 81 78; 4 proc, państw,
pot. prem dolar. 42 00 ; 8 proc, konwersyjna
70.00. 4 I pól proc, pot wewn. państw.
87.00: 8 proc. I. Z. ziemskie dolar, gwarkupon 18.82; 4 i pól proc. I. Z tiemskie se
ria V 65 00 ; 4 I pól proc. Ł. Z. Iow kred,
tłem. we Lwowie 64.28 ; 4 i pół proc. t. 7.
Warszawy 77.7S; S prbc. I. Z. Warszawy
<’»» «J rt»; 8 proc. L Z. łodzi (1»M M
M 7S; 8 proc. I. Z Częstochowy (i*3S r.)
6S00; s proc. I. Z. Kalisza (1988 r.) 61.00.
AKCJE: Bank Polak, 1Z4.00; . CawatocIC*
86.00; Wanr Tow E Cukru SffiO; Weaiel
31.M. Lilpop 87 00; Starachowice 38 S0
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SO ATA KREUTZEMWSKA
i KRÓLOWA RYTMU

„NA FALI ETERU-

Odbywają się również manewry
„dywfzyj" w sile 16 tys- łudzi.
Osobno ćwiczą zorganizowane spe
cailne oddziały łączności, służby sa
nitarnej, wywiadowcze 1 policji po
rządkowej oraz oddziały zmotoryzo
wane.

Czechosłowacka ludność pograni
cza utrzymuje, że część tych oddzia
łów stale przekracza granicę I ndajc
się do Niemiec, gdzie podobno tworzy
się Legion Niemców sudeckich.

CASINO

fłf/ifro P„lo
W niedzielę o 12 i 2
PORANKI ULG P. 4, 6, 8, i 10
Nowy oryginalny film polski

Bołrt. filmu „ICH TROJE"
Brutta Gra wille
w filmie

PIĘTNASTOLATKA”

2 godwiny emocyj!

Wyspa skazańców
Wstrząsający film sensacyjnyI

KOMETA

Chłodna 49

PRZYGODA

PARYŻEM
Brian Aherne i Olivia DeHavillan

, ■ J Szczęśliwie sie

COLOSSEUM

BAŁTYK
ceny od 1,89

p- *• s. to
watne

P ogram światowych atrakeyj

w

oko

z rozą dżung’ii

w wzruszającym filmie

UAii
SCHMELIKG

om strz. świata

VICTORIA

W nhdz. o g. 12 i 2 ulgowe poranki
Menamentsl ę a ty dzieło
CECIL B. OE MILLE'A

W CIENIU KRZYŻA

G Colbert F. March Ch. Langhton

ATLANTIC??!" g

Pocz. 6. 8. io

7C

LUDZIE WISŁY

oko
pcz.6,8, 0

CENy FILHARMONIA
nr

ADRIA 7’,

EUROPA

• Piękny film polski

LUDZIE
WISŁY
Tna Benita Jur Pichelski

»■» TON ;wr.

ZAGINIONE
MIASTO

pocz. 6y 8, 10

hotel
HOLLYWOOD
Senatorska 29

SrinliJ

p°» 4. 6. & 10

IEJ PIERWSZY BAL
Nasze cent: 75 nr i 1 zł

p. 6. 8. 10

___
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Fredrhti March Carole lomftird _09
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NOWS RZECZPOSPOLITA

Burza na Dalekim Wschodzie
Czy Sou/iely zdecydują sie na wojnę z Japonia?
Rozstrzygną o tym już najbliższe dni

Bardzo trudno się zoriento
wać, kto właściwie ma rację w
granicznym zatargu pod Czang
Ku-Feng, Sowiety czy też wla
dze mandżurskie i „opiekuncze‘‘ władze japońskie. Roz
mówki pomiędzy Litwinowem
a ambasadorem japońskim nie
^yjasniły tej sprawy, przypo™mając zresztą nieco słynne
° a,ogi z Ollendorfa. Zresztą
T® ? słuszność tu chodzi. Incy
zwł y 8raniczne tego rodzaju,
ce
8dy chodzi ° gra**
1*'
zdarr*- - e nie wytyczone,
wa/nJV!® dość często. Do po
Jednak htvlknlik<5W pr0Wa£m
przvnaiJ • ° wówczas, jeśli
je w tl""”® ’edna strona chce
W wv„nL,kierunku wyzyskać,
dai tak dku mandżurskim bosię że tJeSł właśnie- I wydaje
chće
razem stroną. która
Sowiety. °W°kować zatarg’ sa
rzeczą rtJi*Oby bowiem zgo,a
dzS Syną’ 8dyby P°wie'
nadszedł ?'e w Moskwie, że
latwienia
sposobn
y ych
do ..zarachunkóiTja™
i-nt%
po
iac wzeledv Japon,a- Pomijaędy .^ewnetrzno - połakżo
m°re Sowietów
niewątpliwie
także w kalkulacji
od
gry u a ja pewna rolę, wydaje się
ze sytuacja zagraniczne - poli
tyczna układa się również w
sposob. który jest dla Sowie
tów zachęcający.

Stanów Zjednoczonych, Anglii
i Francji w razie sowieckich
sukcesów. Bo choć niewątpli
wie państwa te sa bardzo zanie
pokojone wzrostem potęgi ja
pońskiej i impreza japońską w
Chinach, to jednak wiele prze
mawia za tym, że nie życzyły
hy sobie również wzrostu wpły
wów sow ieckich na kontynen
cie azjatyckim, które mogłyby
z kolei zagrozić Indiom, Indochinom itd. Mogłoby się więc
zdarzyć, że wojska sowieckie
odniosłyby sukcesy, ale nie mo
głyby zebrać ich owoców. Bo
napotkałyby na sprzeciw mo
carstw demokratycznych, któ
re mogą zawsze powstrzymać
zapędy sowieckie. Choćby gro-

źbą spuszczenia z łańcucha nie
mieckiego brytana.

Sprawa wojny i pokoju na Da
lekim Wschodzie decyduje się
więc w znacznej mierze rów
nież w kancelariach dyplomaty
cznych państw zachodnich. I
choć nie wymienia się jej wśród
tematów narad paryskich, za
pewne i tani odgrywała niepo
ślednią rolę- Dopiero po zasię
gnięciu języka w innych stoli
cach europejskich zapadną ostateczne decyzje w Moskwie.
Oczekiwać ich trzeba w najbliż
szych dniach, a może nawet go
dzinachW. NIENASKI.

Nowa antyKenleinowsKa organizacja
niemiecka w Czechach

Kieska Henleina na Spiszu
Telefonem od własnego korespondenta.
PRAGA, 23.7. W Szumpcr- działacz niemiecki .Wagner,
ku na Morawach powstało który niedawno wystąpił ze
pierwsze koło „Deutscher Wirt stronnictwa Henleina, składa
schaftsverband in der Tsche- jąc z tego powodu mandat po
choslovakei" („Niemiecki zwią selski.
zek gospodarczy w Czechosło
Jednocześnie donoszą ze Spi
wacji"). Nowopowstała organ! szu, że tamtejsze stronnictwo
zacja ma na celu zwalczanie na niemieckie „Karpathenverein"
drodze ekonomicznej stronnic (związek karpacki) odmówiło
twa Henleina. W tym celu or kategorycznie propozycji wsta
ganizuje ona Niemców czecho pienia do partii Henleina. Jest
słowackich w ośmiu grupach to tvmbardziej znamienne, że
skutkiem częstych wyjazdów
zawodowych.
Organizacja nawiązała już Henleina do Bratisławy oraz
stosunki z czechosłowackimi wytężonej propagandy, prowa
korporacjami zawodowymi, do dzonej przez henleinowców w
magając się od nich pomocy dla Słowacji na Rusi przykarpacrealizacji swych usiłowań. Jest kiej — sztab partyjny Henleina
rzeczą charakterystyczną, że uważał już te terytoria za bez
na czele grupy „samodzielnie sporną domenę swych wpły
(J- M.)
zarobkujących" stanął znany wów.

Tragizmł^i w niewoli
Motocyklem przez Prusy Wschodnie
(Od specjalnego wysłannika „Nowej Rzeczpospolitej)

fzemn uchu gwarze mazurskiej;
przyzby bielejące z daleka chusta,
mi rozjagotanych bab; przyciszo
Wychodzimy na dziedziniec i u- przed ich oczami dla zmylenia
ne rozmowy gospodarzy, przepla- siłujemy nawiązać rozmowę z miej czujności, ale potem wsiąkamy
tane westchnieniami, okrzykami scową ludnością. Idzie jak po gru szybko w wąską uliczkę. List pole,
zdumienia i beznadziejnym, zre
dzie. Odpowiadają niechętnie i cający starannie ukryły w „komi
zygnowanym :
podejrzliwie. Patrzą spode łba, niarce" otwiera nam drzwi i ser.
, Japonia zabrneła w nieszczę
— Ano, Bóg dał, Bóg wziął.
nieufnie. Zrezygnowani, chcemy ca gościnnego domu p. Stanisława
śliwą wojnę z Chinami, w któ
L.**) i jego przyjaciół. Brat gospoWszystko jest jak nasze. Nawet poszukać noclegu, gdy naraz stwier dymi domu od kilku miesięcy prze,
rej wprawdzie odnosi świetne
szum zbóż, gardłowe okrzyki pa dzamy, iż po piętach depczą nam bywa w obozie izolacyjnym. Nie
zwycięstwa, ale nie może zmu
stuchów
i fujarka — wygrywająca aniołowie z „Gestapo14. Aha. Wda- wiedzą, co się z nim dzieje, gdyż
sić Chin do poddania się i przy
jemy się z nimi w wesołą poga
tęskne
melodie
kujawiaków.
jęcia pokoju, który chciałaby
wędkę, częstujemy resztkami prze na listy nic otrzymują żadnej od
im podyktować. Wojna prze
dnich egipskich i jakoś usypiamy powiedzi, a na podanie o widzę,
dziwy...
dłuża się ponad najhardziej na
ich
czujność. Uspokajają ich do nie skierowane do władz admini
wet pesymistyczne japońskie oJedziemy łamaną trasą! Tol zawodną pamięć. Przytroczony pa reszty naiwne pytania, frywolne stracyjnych, odpowiedziano serią
czekiwania, powodując coraz kmicko, Świętomiejsc, Cynty. Pa
sażer jest nadto doskonałym kary, anegdoty i niewinne miny zawo protokółów i konfiskatą majątku
większe zaangażowanie sie w sażer mój, przytroczony w roz katurzystą,
więc ostatecznie album dowych turystów. Zapewniamy! u^ięzion
uwięzionego.
_ Pytamy o powody
Chinach wojsk japońskich, co trzęsionym koszu, usiłuje dziecin
wypełnią szkice i fotografie wy. ich, iż noC spędzimy w gospodzie zesłania,
raz większe wyczerpanie skar nym Pathe-Baby filmować okoli proszone
u gościnnych gospoda niemieckiej i za tę cenę otrzymuje ----------bu japońskiego i zasobów go ce. Nie idzie mu to sprawnie, zwła rzy.
my feuille da route do wieczora
Ze zrozum>alych względóiw nie
spodarczych i rosnące niezado szcza, iż po kilkunastu minutach
___l< ani dokładnych
Maszyna bije własny rekord: wy Jeszcze godzinę łazimy bezm 'lnie ‘ poda^eiTly ___
nazwis
d°l<,at
wolenie mas ludowych, które z konstatuje, że jakaś „nieznana" rę ciąga siedemdziesiątkę i ma jesz,
nazw miejscowości.
coraz większym trudem znoszą ka prześwietliła z całą premedyta cze wcale niesłabnące aspiracje,
wojskowe rządy w kraju. Wie cją wszystkie filmy. Zachodzimy choć motor warczy niepokojąco i
Ano, było tak — opowiada
dzą o tym wszystkim Sowiety. w głowę, kto by to mógł uczynić? ma nieuzasadnione tendencje do
1 kana gospodyni. — Dlaczego oskar
Czyż więc można się dziwić, że Przecież otrzymaliśmy specjalne „nawalenia". Przemawiamy w ro pomału gospodarz, zaglądając prze żarn fałszywie członka partii? Bra
zornie do okna.
świta w Moskwie myśl o wyży zezwolenie na robienie zdjęć. żny sposób do jego ambicji, tłu
Na jesieni uh. roku, zaraz po ta aż zatkało.
skaniu tej wyjątkowo pomyśl Przez jedną tylko chwilę był w macząc, że od niego tylko zależy,
— Jakże to, powiada, fałszy
zwózce, zaczęły nam ginąć różne
nej sytuacji?
wie? Przeciem go przyłapali na
rękach szturmowca. Czyżby? Hon czy zdążymy na wielkie zgroma
rzeczy. Z początku drobne: części
kradzieży, przecie źrebaka mego
ny soit qui mai y pense*. Pocie, dzenie w K., które ma zaszczycić
Równocześnie zaś rozwój szamy się, iż mamy ołówki i no jeden z okręgowych wodzów wspa uprzęży, szprychy zapasowe, pasy. niby na urągowisko poi przed mo
nie mogliśmy się doliczyć
wypadków w Europie zdaje się tesy, no i, pochlebiam sobie, nie- niałej, kwitnącej, niosącej radość Potem
kur w kurniku, a wreszcie dorwa im domem, kury nasze też po
świadczyć o tym, że Rosja soi szczęście wielkiemu narodowi i no się. do stodoły. Zboże znikało znani. Cóż wy znowu?
A na to panowie z urzędu:
wiecka mniej niż kiedykolwiek
całej ludzkości — partii hitlerow po prostu w oczach. Ale, gdy zło.
— Łżesz. Słyszałeś, że dał sło
potrzebuje się liczyć z możliwo •) Niech będzie przeklętym ten co skiej.
dzieje otruli psa i uprowadzili źre wo, iż nic kradł. Nasi ludzie na
scią ataku ze strony Niemiec. źle o tym pomyśli.
baka, mieliśmy dość. Przyczailiś wiatr słowa nic rzucają. Wierzymy
^Prawą czechosłowacka zade
my się z bratem żony na gumnie mu.
monstrowała ad oculos faktyczi — na kwaśne jabłko spraliśmy
No, i zwolnili złodzieja, jeszcze
na bezsilność Niemiec, osaczoPrzyjeżdźaniy na czas Miejsco-' odległych miasteczek, a ponoć na- sąsiada, który ledwie dowlókł się kazali go przeprosić, a za fałszy
nych skutecznie przez mocar-I wy leader parb! zagaja własnte ze. wet z Gdańska i Królewca,
do chałupy, choć to chłop najsil we oskarżenie i pobicie członka
«wa zachodnie. Wizyta angiel branie w wypełnionej po brzegi go
Przybył
da zflol. niejszy w okolicy. Rano szwagier partii i obywatela I klasy Wiela
Paryżu zaświadczyła spodzie. Stwierdza . zi zadowolę.
• u Mówi,
»<• • a„ raczej poszedł zameldować o wszystkim kich Niemiec, brat został wysłany
. .
i' ,ności
.. oratn^t
riłl°rskich.
V ca,ym światem, że Iran- | mem, « zebrani wiedzon meza- bełkocze niewyraźnie, grzmoci od w policji, a że sąsiad był już nie do obozu izolacyjnego. A co przed
cusko angielska Entente Cor- wodnj-m instynktem i wdzjęcznos-' czasu do
pięści, w stół i raz notowany za podobne spraw tern dostał — Pan Bóg jeno wie.
a„.e1,est bardziej żywa, niż kie cią do ukochanego wodza, stawili podrywa si? na Cczność, gdy wy-l ki, byliśmy pewni, że i tym razem Słuchamy tej strasznej opowie,
po wiek, mocniejsza, niż kie się
się wyjątkowo
licznie. Dziękuje
Dziękuje go
go mawia
----- - „boskie"
’ •...........
__i.__ „« | go wpakują na parę miesięcy, “ ści ze zgrozą i bezsilną wściekło,
wyjątkowo licznie.
imię „Fuehrers",
Nie sądziliśmy, iż nazajutrz
i
olw iek i zdecydowana bar- rąco i zapytuje
...” nieśmiało,
' ‘ czy aby
v- j Treść mowy nie odbiega od szablo, nam zwrócą przynajmniej źreba- ścią.
ka.
Ale
tu
właśnie
zaczyna
się
ca]
będziemy
prawie świadkami finału
z. ®J
kiedykolwiek dotąd. A szanowny wódz okręgowy, znużo j n.u.’ k*óry tyle razy słyszymy przy
^'adomo, że za tą Ententą sto- ny trudami podróży, zechce prze- rożnych okazjach w głośnikach la tragedia. Nie wiedzieliśmy, ze itej potwornej historii.
sąsiad, ten niby koniokrad, zapi
_______ W. B.
,
„..ro^n'ez całą swą potęgą Sta. mówić do zgromadzonych. Gruby, radiowych.
. Zjednoczone. Wydaje się baryłkowaty pan, zdobny w opa.
^ ięc o posłannictwie Adolfa Hi- sał się w międzyczasie do partu. f
W urzędzie spisano dokładnie ze
_ *^c, że granicy europejskiej ski ze swastykami, dźwiga się ozię. H^ra, o szczęściu narodu niemiec- znania szwagra i posłano po win
.°W|etów obecnie nic nie Rro- ble z taboreta i kiwa łaskawie gło. ^lego, o łasce, jaka spłynęła na nego. Przyszedł obwiązany szma
z • Bo we wlasnvm interesie wą. Owszem, chce. Przemówi Na, Austrię rządzoną _(dosłownie)
_________
tami.
xrvv X
J
_ 9
^carstwa zachodnie nie mo- sali rozlega się grzmot oklasków £przez ******
zbirów
i Zixxxcajwr
zdrajców —ojczyzny,
‘01 „młotek” komornika
__ Tyś ukradł źrebaka f
na których spadnie zasłużony
Rłyby dopuścić do podbojów i długi ryk: „Heil! .
__
Nie
ukradłem.
'***'—- wÓdza,
--- o zdradzieckiej
i
nnSąd Okręgowy w Wilnie przystą
Rozglądamy się ze zdumieniem'gniew
pomemieckich na wschodzie i dal
__ Dobierałeś się do stodoły?
|pił do przymusowej likwidacji 120 opo
otoczeniu.
Czyżby
jednak
pro'
lityce
p.
Hodży
i
niewoli
braci
suSze8o wzrostu niemieckiej po— Nie.
Ipuszczonych majątków.
paganda
tak wiele zdzia.| deckich, o zdrowiu Goeringa, któ.
leRl.
I—----- —mogła
o
— Kradłeś kury?
—
ł
ł
•
....
Mimo kilkakrotnych publicznych ory
od
roku
karmi
się
tylko
korzon
łać? Dokoła posępne, kamienne
Jeżeli w ięc mimo tak P®my^! twarze miejscowych,
— Nie kradłem.
kami jtp.
Mowę
kończy.
Rioszeń, nikt nic zgłosił pretensji o
mtejscwwyvi., z- dziada- .........
JLp.
1UV„Y swą
— c >nych warunków Sowiety dotą pradziada osiadlvch gospodarzy, p. „Gauleiter" wezwaniem do „u
— Daj słowo.
tych majątków, które rozsiane sa P«
uho------ —
nie rozpoczęły wojny na Da - Są
c
i
_j_± •___ _*__ składania
ix, •
no
rzprz
— Daję.
ofiar
na
rzecz
całych kresach wschodnich.
niby
w
potrzasku,
gdyż
pierw,
kim Wschodzie, to dla ego, ze
A wtedy dobrano się do mojego maiąiai
( „wielkiej sprawy" i okrzykami na
Majątki te oblicza sic na w
sze
i
ostatnie
rzędy
obsiedli
gęsto
nie są pewne jednej tylko rze
brata, kończy opowiadanie zapla- 20 milionów złotychdelegaci zwiezieni autobusami z; cześć wodza i partii.
Gdyby nie obfitość swastyk, gęsto porozwieszanych na najmniej
szych nawet budyneczkach urzędo
wych i nie argusowe oczy strażni
ków pruskich obmacujące wpraw
nie nasze paszporty, nesesery po
dróżne i — kieszenie, nic mieliby
śmy wcale wrażenia cudzoziem
szczyzny. Bo wszystko inne jest
swojskie,znane,drogie. Rozczochra
ne, złote główki niebieskookich
brzdąców, nawołujących się wza
jemnie w tak bardzo drogiej na-

Gestapo czuwa

Obywatel I-ej i 11-ej Klasy

Ludzie w potrzasku

J2O majątKów

I

czy: dalszego zachowania sig
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Jak Ś232 bezrobotni?
Polski instytut Socjologiczny ogłosił ankieto
jr nagrodami

Polski Instytut Socjologiczny w Po
znaniu ogłosił konkurs na najlepszy
opis życia bezrobotnego. Celem kon
kursu jest zdobycie materiału do roz
strzygnięcia zagadnienia praktycz
nych możliwości zlikwidowania bez
robocia. Za najlepsze opisy Instytut
przyzna 17 nagród: I. nagroda 200 zł,
II) 2 nagrody po 123 zł, III) 4 nagro
dy po 60 zł, IV. 10 nagród po 30 zł.
W konkursie mogą brać udział
wszyscy bezrobotni wojew. poznań
skiego, zarejestrowani i niezarejestro
wani, fizyczni i umysłowi, mężczyźni,
kobiety i młodzież. Opis musi zawie
rać najmniej 60 stron formatu zeszy
towego. Błędy gramatyczne, zły styl,
brzydkie pismo, wcale nie przeszka
dzają w uzyskaniu nagrody, gdyż
chodzi nie o formę, lecz o treść.
Należy opisać rodzinę, jej stan ma
terialny oraz miejscowość i warunki
zarobkowania w niej; przygotowanie
do życia przez szkołę i rodzinę oraz
przygotowanie do pracy przez wysz
kolenie fachowe, "teoretyczne I prak
tyczne oraz cale swoje życic do chwi
li obecnej.
Specjalnie należy podkreślić mo
ment usamodzielnienia się, a następ
nie założenia rodziny i starania o za
pewnienie jej bytu; dalej sposoby za
bezpieczenia się na wypadek nowego
bezrobocia: wszystkie poprzednie okresy bezrobocia, a wreszcie przyczy
ny ostatniej utraty pracy. Opisać ja
kie znaczenie w uzyskaniu pracy i w
dalszym życiu miało odbycie względ
nie nieodbycie służby wojskowej i
wojny (jeżeli piszący był na wojnie).
Przedstawić dokładnie zubożenie,
Wynikające z braku pracy, zmianę od
żywiania, ubierania i mieszkania, po
dać wartość wyprzedanych z koniecz
ności mebli, ubrań, pamiątek ftp., po
dać również stan zdrowia własny i ro
dziny w porównaniu ze stanem, kiedy
pisżący pracował 1 zarabiał. Opisać
pomoc ze strony towarzystw I organi
zacji dobroczynnych, kościoła, woj
ska, urzędów gminnych, magistratów,
starostw i Funduszu Pracy.
Przedstawić również przyczyny tak
wielkiego w Polsce bezrobocia, kto
ponosi za nie odpowiedzialność, kto
jest powołany do Jego zlikwidowania,
jakimi środkami winien to uczynić i
czy dotychczasowe poczynania władz
urzędów, Funduszu Pracy, organiza
cji i towarzystw, skutecznie zwalcza-

Ludowcy
na placówkach
gospodarczych
TARNÓW, 23.7. Na dziewięciu człon
ków nowo wybranego zarządu okrę
gowego Towarzystwa Rolniczego w
Dąbrowie pod Tarnowem, ośmiu na
leży do Str. Lnd. Na czele jako prezes
stanął E. Krzciuk.
Delegatami do krakowskiego Tow.
Rolniczego, lak również do Małop.
Tow. Rolniczego wybrano samych
czynnych ludowców.

ją klęskę bezrobocia.
Polski Instytut Socjologiczny zarę
cza wszystkim piszącym bezwzględ
ną tajemnicę. Za nienagrodzone opisy
będzie zwracał wydatki poniesione
przy pisaniu i koszta przesyłki. Wszy
stkie rękopisy pozostaną własnością

Instytutu. Rękopisy nadsyłać należy
do 1 października 1938 r. pod adresem
Polski Instytut Socjologiczny, oddział
w Poznaniu, Uniwersytet, zamek.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty i
nagrody wypłacone przed 15 listopa
da 1938 r.
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„Zloty sezon”
nad polskim morzem
GDYNIA, 23. 7. (jż) Z nadsyłanych
sprawozdań o frekwencji letników nad
morzem, należy przypuszczać, iż tegoroczny sezon będzie najlepszym z
dotychczasowych na wybrzeżu. Se
zon kąpieliskowy we wszystkich miej
scowościach polskiego wybrzeża mor
skiego przeszedł najlepsze oczekiwa
nia.
W Orłowie Morskim w porównaniu

„Superkanty" firmy „Whole Worth"
zatuszowano bardzo umiejętnie
KATOWICE, 23.7. Wielki dom to
warowy w Katowicach „Whole
Worth" prowadzony był przez osob
ników, którzy, jak się wyraził jeden
z urzędników skarbowych, robili „superkanty". Były to, trwające od 2-ch
lat nadużycia skarbowe, których do
konano na sumę około pół miliona zł.
Nadużycia te wykryto w r. 1935.
Aresztowanych wówczas kierowni
ków firmy po paru tygodniach zwol
niono, a po kilku miesiącach sprawę
karną umorzono. Doszło mianowicie
do „ugody" między firmą I władzami

skarbowymi. Do kas państwowych
miało wpłynąć 350.000 zł. Ponieważ
jednak nadużycia w tej firmie nie ustawały, umowę unieważniono, a we
dług nowych nakazów firma miała za
płacić przeszło milion zł.
W r. 1937 przeprowadzono rewizję,
która wykazała, że właściciele firmy
nie tylko nie chcą wypełnić umowy,
ale robią dalsze nadużycia. Straty
skarbu miały wówczas wynosić już
dwa miliony złotych. Firmy „Whole
Worth" bronił sanacyjny działacz
adw. Pa^chalskl z Warszawy, który

Polacy z całego świata
na obozie w Gro ni Ku

ZAKOPANE, 23. 7. Drugi turnus
Kadrówki młodych Polaków z zagra
nicy na Oroniku, zgromadzi ponad 200
uczestników obojga płci.
Młodzież ta przechodzi tu kurs wie
dzy o Polsce współczesnej oraz prze
szkolenie fizyczne. .Większość mło
dzieży rekrutuje się z obywateli Nie
miec i Czechosłowacji, chociaż nie
brak wśród niei również przedstawi
cieli innych państw, a nawet Amery
ki. Cala kolonia, składającą się z 2-ch

domów mieszkalnych oraz trzech ba
raków. Mieszczą się tam poza salami
sypialnymi czytelnia, świetlica, jadal
nia, zaopatrzone w światło elektrycz
ne i wszystkie nowoczesne urządze
nia.

Sprawa Zaidbwei

18 sierpnia w Warszawie

doprowadził do trzecie] „ugody", w
myśl które] firma miała spłacać za
ległości w ratach po 50.000 zł miesię
cznie.
Obecnie raty te wynoszą już tylko
40.000 zł. Natomiast o konsekwen
cjach karnych tel sprawy z niepraw
dopodobnego zdarzenia nadal jest ci
cho.

Valentine Wiliams

W innych miejscowościach letnisko
wych wybrzeża w chwili obecnej po
cząwszy od granicznych Dębek aż
po Hel cale wybrzeże jest do 1 sier
pnia zupełnie zapełnione. Po tym ter
minie zakończą się urlopy i wówczas
nowe partie letników znajdą zwolnio
ne w międzyczasie mieszkania w Ja
starni, Juracie, Hallerowie, Jastrzębiej
Górze, Helu, Orłowie i innych wios
kach nad polskim Bałtykiem. Byle tyl
ko pogoda dopisała, a można będzie
wówczas powiedzieć, że obecny sezon
był „złotym sezonem" dla nadmor
skich miejscowości.

Główny Inspektor Pracy M. Klott
oskarżony o zniesławienie

Do 12-go oddziału sądu grodzkiego
w Warszawie wpłynął wczoraj akt
oskarżenia o zniesławienie przeciw
ko głównemu Inspektorowi pracy
przy MOS, Marianowi KlottowiZe skargą wystąpił zawieszony w
urzędowaniu b. Inspektor pracy w
Kielcach, inż. Konopczyński, który
twierdzi, że Inspektor Klott zniesła
wił go w liście do ministerstwa on.
społ. i przed komisją dyscyplinarną,
zarzucając mn m. fn„ że działa on na
szkodę preowników obniżając im nposażenie i wpływał na przedłużenie
czasu pracy robotników.
Na rozprawę powołani będą w cha-

Potworna
morderczyni własnej
córki Maria Zajdel, skazana za mor
derstwo na dożywotnie więzienie, obecnie przebywa w zakładzie dla iimy słowo chorych w Tworkach. Na
skutek skargi apelacyjnej, złożonej
przez obronę Zajdlowej, wyznaczono
Luoua
w pląłek.,.
iuż termin rozprawy odwoławczej,
Ministerstwo Komunikacji przyzna która odbędzie się w dniu 18 sierpnia
CZESTOCHOWA, 23.7. Policja czę
ło uczestnikom Pawilonu Filmowego, br. przed sadem apelacyjnym w War
stochowska
poszukuje niejakiej pani
organizowanego w ramach tegorocz szawie.
Piątek z Bogusławia, która swojej zna
nych XVIII Targów Wschodnich, wy
Jomef M. Kamfńskiej ukradła podczas
stawcom i zwiedzającym 75% zniżkę
snu na walach klasztoru Jasnogór
w drodze powrotnej na podstawie kar
na Koloniach w Wiko skiego płaszcz 1 pantofle w piątek nty uczestnictwa, którą będzie można
POZNAN, 23. 7. W całej Wielkopol- biegłego tygodnia.
nabyć w cenie zł 3 u zawiadowców
sce
rozsiane są kolonie dla dzieci pol
stacji i we wszystkich biurach podró
skich z Rzeszy Niemieckiej. Dzieci te
źy w Polsce.
Karty uczestnictwa uprawniać będą sprowadzane są do Polski w drodze
DO GODZ. 9 WIECZÓR
do przejazdu do Lwowa w czasie od wymiany przez T-wo Pomocy Dzie
OD 60 GROSZY
1 do 13 września i na przejazd z po ciom i Młodzieży Polskiej w Niem
wrotem w czasie od 3 do 16 wrze czech. W tym roku przybyło ich do gOWY-ŚWIAT 52-4.
Polski około 3.000.
śnia.

Pani Piątek

Ulgi kolejowe
cfo

do roku ubiegłego sezon przedstawia
się o 40 procent lepiej. W ub. roku
gościło tu na wywczasach 2.468 let
ników, w roku bieżącym przybyło do
tychczas już przeszło 3.500 letników,
nie licząc młodzieży przebywającej w
obozach letnich i osób przybywają
cych tu na krótki kilkudniowy odpo
czynek. Ogółem w Orłowie bawi obe
cnie ponad 5.000 letników z całego
kraju.

nia rowinna kraść

rakterze świadków minister opinki
społecznej Marin Zyndran Kośctałknwski I znani dHałaeze robotniczy,
Jan KwapińskL Zygmunt Żuławski.
Antoni Chyp I Zaborowski. Akt os
karżenia popierać będzie adw. Ign<
Ettinger.
Proces znajdzie się na wokandzie
sądowej w połowie m. sierpni*.

0 wykrycie przyczyn

katastrof w kopalniach
Do zagłębi węglowych w Sosnow
cu i Rudzie Śląskiej wyjechały SP*'
cjalne komisje, celem zbadania prZX*
czyn katastrof, które spowodował^
zasypanie 18 górników.
Katastrofy te wydarzyły się 19 1 2®
bra. w kopalni „Renard" w Sosnowcu
I „Walenty-Wawe!" w Rudzie Śląs
kie]. W skład komisji wchodzą delega
cl urzędu górniczego I przedstawiciele
ministerstw.

Polskie dzieci z Niemiec

LITEWSKIE OBIADY

ai

ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
Przekład Mtwynwany t augieltklego
KAROLINY CZETWERTYRSKIEJ

iskierka litości zabłysła w oczach Aliny.
— Jeśli uważasz za stosowne zwierzyć się przede
tnną...
—- Nie, Alino! Jestem w strasznym położeniu. Nie
wiem, co robić, bo nikomu nie mogę się zwierzyć.
— W czym więc mogę ci pomóc?
— Jesteś taka sympatyczna i masz taki zdrowy,
prosty sposób patrzenia na życie. Muszę coś przed
sięwziąć i chcę, żebyś wtedy ze mną była. Ale przyrzeknij, że nie będziesz zadawać mi pytań i zacho
wasz dla siebie wszystkie swe spostrzeżenia.
Spojrzała na niego poważnie.
— Zapęwne przeprowadzisz poszukiwania na
korcie tenisowym.
Skinął głową.
— Więc uwierzyłeś, że widziałam tam kogoś
wczoraj w nocy.
Przytaknął w milczeniu.
— Murchiego?
— Tak.
— Czemu nie spytasz go?

— Zaprzeczyłby. Unika mnie, aby się nie wykła-1
mywać. Nie! Najpierw sam odkryję prawdę, a po-1
tern przycisnę go do muru.
Wyciągnął dłoń:
— Bądźmy przyjaciółmi.
Nie podała mu ręki. Teraz dopiero uprzytomniła
sobie, jak przykre było oddalenie, w którym ją trzy
mał. Równocześnie też zdała sobie sprawę, że wy
znanie Sholta ogromnie jej ulżyło. Rodney widać nie
miał nic wspólnego z zabójstwem. Czuła się szczę
śliwa. Przypisywała zmianę w ustosunkowaniu się
Rodney‘a jego podejrzeniom, że ktoś z domowni
ków popełnił morderstwo, opartym na istnieniu ta
jemnego przejścia. Może Murchie, może sir Charles.
W duchu nie wykluczała i tej ewentualności. W gło
wie czuła zamęt. Zdecydowała się nie okazywać
więcej Rodney'owi współczucia i nie ofiarowywać
mu nadal pomocy. Wpadła jednak w zakłopotanie
widząc jaki jest nieszczęśliwy i jak pokornie prosi,
by go nie opuszczała. Zapomniała o urazie i zranio
nej miłości własnej i wyciągnęła ku niemu rękę:
— Dobrze! Przyjaźń!
Zatrzymał jej rękę w dłoni.
— Myślisz może, że ja ci chcę zaimponować?
— Oh! Rod... nie!
— Owszem. Gerry mówiła, że mnie o to posą
dzasz. A powiem ci pod sekretem, że obawiałem się
ciebie.
Zaśmiała się głośno, wciąż trzymając rękę w jego
dłoni.
— Czyż jestem taka straszna?
— Nie jesteś pierwszą Amerykanką, którą znam,
ale żadna nie była do ciebie podobna. Bo widzisz.

Nowe latarne morskie
w Gdyni
GDYNIA, 23.7. Urząd Morski w GdJ
ni przygotowuje ostatnio budowę la*
tarni morskiej w Jastarni.
Latarnia konstrukcji stalowej, bę*
dzie miała 25 m wysokości.

wszyscy są trochę snobami w tym domu i ja też.
I ci, którzy z nami obcują, są tego samego pokroju.
Zadowoleni z siebie i ze swego otoczenia. Bezkry
tycznie patrzący na ludzi noszących znane nazwiska
i obracających się w najwytworniejszym towarzy
stwie. Rozmyślałem dużo w ostatnich dniach i do
szedłem do przekonania, że my tu we Frant House
mamy przestarzałe pojęcia i że jesteśmy niewolni
kami fałszywego punktu widzenia. Spójrz na moją
matkę, poświęciła całe życie tym zasadom.
— Czy dlatego, że zrezygnowała z miłości do lor
da Ivenhoe?
Skinął głową.
— Czy uważasz, że powinna była opuścić donl
rodzicielski i podążyć za nim?
— Dawniej były inne zwyczaje, które mimo no*
wych pęgdów jeszcze dziś w naszej rodzinie się sza
nuje. Rodzina matki posiadała Blaize Castle, olbrzy
mi majątek w Szkocji, który sprzedano za bezcen.
A majątek Eryka byt zadłużony ponad wartość.
Obie rodziny nie miały złamanego szeląga, a czuły
się w obowiązku utrzymać stopę życiową na odpo
wiednim poziomie. Dlatego matka zgodziła się po
ślubić bogatego choć o wiele od niej starszego ojca.
Ale o tym się u nas nie wspomina. Gdyby nie pienią
dze ojca, wuj Eustachy siedziałby w więzienia za
malwersacje. A jego ojciec nie był wiele więcej
wart Nie chcę przez to powiedzieć, żeby małżeń'
stwo rodziców było nieudane. Ale kiedy widzę mat'
kę tak piękną i pełną wdzięku, wyobrażam sobie,
jaką wspaniałą parę tworzyła z Erykiem.
Westchnął.
(Dalszy ciąg nastąpi)
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te
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realne,
odpowiednikiem
nie Jakoby zawisła na
dookoła wyników wizyty królewskiej,
— obecne konferencja między ml- ko dwa: jeden do wyrobu cia
W ostatecznym jednak rezultacie pa ich są obecne nv»>— ——.,— — stek i specjalnych gatunków śla, że nosi ono „wyraźnie rewo
Przy czym panuje przekonanie, że kon sudeckim.
X. nul., dobrze Bistrami Horę Bełisha a generałem
lucyjńy charakter, skoro zno
Vy
sekwencje będą liczne i bardzo roz nuje
Al
przekonanie, że Hitler dobrze GameUn'enL /(A)
sząc nieusprawiedliwiony i nie
ległe.
„realizuje" „zmianę klimatu'* francudający się usprawiedliwić po
Konsekwencje zewnętrzne narzuca
dział na kategorie, sankcjonuje
ły się światu całemu przez swoją olzasadę równości, której wyra
hrzymią wagę gatunkową. Przede
zem jest duch, wiara i walka re
wolueyjnych czarnych koszul".
yszystkim podkreśla się wspólnotę
■deową, łączącą oba państwa, czemu
RZYM 23.7. Włoski lekarz
** wyraz król Jerzy w toaście na
specjalista chorób dziecięcych
•nklecie w pałacu elizejskim.
prof. Chicsi z Reggio Emilia, opublikowaf
wyniki
swoich
śwM*m°'trac^e wszystkich państw
Czechosło
— - n_ .j —loby być zerwanie przez
pn
1 *a ~~ Pisze prasa jrancuska —
PRAGA, 23. 7. Rząd czecboslowac- -wację paktu wzajemnej pomocy z prac, stwierdzające powstawa
nie licznych chorób żołądko
PARYŻ 23.7. Tutejsze koła politycz kl wyraził swą zgodę na poczynienie 1
ryskiąfcly,y się d0 uroczystości pawych u dzieci skutkiem odży
: ,, c z łakim samym entuzjazmem, ne utrzymują, iż w piątek zgłosili sic pewnych ustępstw w stosunku do żą ZSRR,
Według innych pism,, Rzesza ma wiania się złymi gatunkami
ZhlL??0*” we Francji i w Anglii. do premiera Daladier ministrowie dań henleinowskkh, odrzucając jed

Groźba przesilenia rządowego we Francji

Hitler proponuje Czechosłowacji pakt o nieagresji
Nieustępliwe stanowisko henleinowców
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skich na Japończyków 1 projapońsko
PARYt, 23-7- Wizyta angielski"! I odbywszy
«ac1»z nrezvciec iw. na audiencji dla dwustu esyP
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tacu d'Orsay, by razem z gośćmi kró ły odjeżdżającą parę królewską ży
głość 10 kim. od Saguntu.
lewskimi udać się na dworzec Inwali wiołowymi owacjami.
Lotnicy gen. Franco zbombardowali
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Program meczu pływackiego

Minutowy program mistrzostw

W niedziele pojedynek Noji - Kusociński

Polska—Finlandia
400 m doirolny panów

Szereg dodatkowych zgłoszefi

czone Łódź, Dziadul! z wileńskiego I PZLA zgodzi się na dopuszczenie tych Jędrysek — 5:17,4
Śmigłego, jak również i Hermana, zawodników do mistrzostw, mimo za- Marchlewski.
Zgłoszenia te będą przyjęte, o He' mknięcia terminu zgłoszeń.

Minutowy program lekkoatletycz
nych mistrzostw Polski, które odbędą
się w sobotę i niedzielę w Warszawie
przedstawia się następująco:
Sobota, godz. 17 — uroczyste otwarcie zawodów, 17,15 przedbiegi
110 m. pł„ 17,20 pchnięcie kulą, 17,25
przedbiegi 100 m, 17,45 przedbiegi
800 m, 17,55 przedbiegi 400 m, 18,35
finał 110 m pł., 18,45 międzybiegi 100
m, 18,55 10 km, 18,55 skok w dal,
19,00 rzut dyskiem, 19,50 finał 800 m,
20.00 finał 100 m, 20,10 finał 400 tn,
20.15 przedbiegi 4X100 m.
Niedziela, godz. 10 rano przedbiegi
'4X400 m, 10,30 przedbiegi 1500 m,
17,00 przedbiegi 400 m plotki, 17,00
skok o tyczce, 17,00 rzut oszczepem,
17,20 przedbiegi 200 m, 17,50 finał
1500 m, 18,00 finał 4X100 m, 18,25
skok wzwyż, 18,30 finał 400 m płotki,
18,45 finał 200 m, 19,00 bieg 5 km,
19.15 rzut młotem, 19,25 trójskok,
20,00 finał 200 m, 20,15 finał 4X400
m, 20,20 zakończenie zawodów.
W ostatniej chwili wpłynęły dodat
kowo zgłoszenia: Garncarza z lwow
skiej Pogoni, Bystrego z KP Zjedno-

Hitanen — 5:05,8,
Nurmi — 5:12,3.

200 m klasyczny panów

Wyścig Tour de France

13 etap należał to naitrucnieiszycb
13-y etap Tour de France prowa
dzący z Cannes do Digno na trasie
długości 284 km należał do najcięż
szych etapów wyścigu dokoła Fran
cji. Najcięższym odcinkiem tego eta
pu była wyżyna pod Niceą.
Na tym odcinku na wysokości ok.
1000 m doszło do pojedynku pomię
dzy prowadzącym w wyścigu Bel-

giem Verwacke, a Włochem Bartaii.
Na finiszu zwycięstwo odniósł Belg.
W ogólnej klasyfikacji w dalszym
ciągu prowadzi Verwaecke w czasie
85.10.13.
2) Bartali 85.13.58.
3) Clemens 85.18.12.
4) Gianello 85.18.31.
5) Cosson 85.19.58.

Dziś na boiskach

Asikainen — 2:53,
Hanninen — 2,52.

Heidrich — 2:52,2,
Rusin — 2:57.

1OO m qrzb jetouJLf pań
Raninen — 1:36,
Livanainen.

Banaszewska — 1.30,4
Fonfarówna — 1:33,4.

200 m klasyczny pań
Reninen — 3:11,7
Nikila — 3:27-

Bollówna — 3:23,2,
Kowalska (Szumłowska).

Sztafeta pi&nów 3x100
Heidrich, Kummant, Jędrysek

Pocłatek mistrzostw Polski

Skoki wieżowe panów. Mecz
Warszawa.
Dziś, w sobotę rozegrane zostaną dzypaństwowego meczu pływackiego
następujące ważniejsze imprezy spor
towe:
W Warszawie na stadionie Wojska
Polskiego o godz. 17 pierwszy dzień
mistrzostw lekkoatletycznych Polski.
Na pływalni stadionu Wojską Pol
skiego o godz. 17 pierwszy dzień mię

Podróżul LOTEM

Polska — Finlandia.
W Krakowie dalszy ciąg XVHI na
rodowych zawodów strzeleckich.
W Gdyni międzynarodowe bałtyc
kie zawody konne.
W Berlinie mecz półfinałowy o pu
char Davisa Niemcy — Francja.
Z urządzeń komunikacji lotniczej,
W Brukseli półfinałowy mecz o pu
w projektowanej strukturze okręgu
char Davisa Jugosławia — Belgia.
warszawskiego, wzięto pod uwagę
w świeżo opracowanym planie regio
nu warszawskiego rozmieszczenie lot
nisk i zabezpieczenie pól wolnych
Argentyńskie obycza e przelotów przed zabudową.
W obecnej fazie opracowania pro
sportowe
W roku ubiegłym jeden z argentyń jekt struktury okręgu uwzględnia
skich klubów zaangażował w charak trzy lotniska, a mianowcie: 1) lotni
terze instruktora i sędziego piłkar sko wojskowe na Okęciu, 2) lotnisko
skiego Izaaka Caswella (Anglika). —
Niedawno sędziował on w La Plata w
jednym z meczów piłki nożnej. *
1£
Po rozegraniu meczu Caswell wra
ca! pociągiem do Buenos Aires. W
czasie podróży został napadnięty
przez grupę niezadowolonych z jego
SOBOTA, 23.7.1938 R.
rozstrzygnięć amatorów piłki nożnej
WARSZAWA I.
I tylko dzięki szybkie] pomocy współ 4.15 „Kiedy ranne witają zorze"; 6.70 Pły
ty; 4.45 Gimnastyka: 7.00 Dziennik poranny;
towarzyszy podróży, a następnie po 7.1S
Muzyka poranna; 11.17 Sygnał czasu;
12.0S
Audycja południowa; 15.15 Audycja
licji zdołał uniknąć cięższych obra
dla dzieci; 1S.4S Wlad. gospodarcze; u.oo
żeń fizycznych.
Koncert roirywkowy; 10.00 Nasz program;

GON. 1. Nagroda zł 1.500. Dystans
ók. 2200 m.
Wróżda, Brysk.
GON. 2. Nagroda zł 1.500. Dystans
ok. 2400 m.
Mousquetaire, Olimpo, Liktor, Roy
al Fox, Genewa.
GON. 3. Nagroda zł 1.000. Dystans
Ok. 2100 m.
Jalousie, Irata, Algier, Ferdynand,
Graf, Dora, Arkadia, Brysk.
GON. 4. Nagroda zł 1.000. Dystans
ok. 1600 m.
Irata, Algier, Marges, Florencja II,
Tasmania, Bonne Aventu re, Marietta.
GON. 5. Nagroda zł 1.800. Dystans
Ok. 1100 m.
Sumatra II, Ligura, Pat, Money, Gon
dola, Barbaria, Fagor, Dukat II, Gro
dna, Daniel.

GON. 6. Nagroda zł 5.000. Handi
cap. Dystans ok. 3600 m.
Kłopot —5, Dell —4, Klejnot B.
—3/2, Prokne —5, Habdank +3. Pe
ryskop —5, Libretto —3, Kubań
—4/2, Canzona —2’/z.
GON. 7. Nagroda zł 2.000. Sprze
dażna. Dystans ok. 2100 m.
Mariasz, Talitha, Joyeuse, Jawajka
—3, Arkas, Ferdynand —2, Okey —2,
Wróżda.
GON. 8. Nagroda zł 1.200. Dystans
ok. 1300 m.
Aurel, Ortolan, Old Girl, Rusałka,
Wega, Jawajka, Tajfun, Turcja, Ba
ba Jaga.
GON. 9. Nagroda zł 1.000. Dystans
ok. 1600 m.
Moutarde, Ibicus, Styl, Ikaria, Nitrat, Esdras, Arkadia.
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RĘSTAUJMA

„SWOJA”

poJ nowym zarządem Wyśmienita
kuchnia tania konsumcja, przyjdź
przekonaj się a zostaniesz stałym go
ściem.—
Koncert i, muzyka, sala
bilardowa

Mousquetaire
Olimp
Jalousie
Algier
Irata
Algier
Sumatra II
ligura
Kłopot
Dell
Mariasz
Talitha
Aurel
Moutarde
Ibicus

10

—

Gra
podwójna

„HOWEI RZECZPO iPOLITE I"
kosztuje m es. tylko 2 zł

Przychodnia specjalna dla chorych ot

—

Na tor
miękki
Wróżda
Mousquetaire

płuca>serce

-PECJALNA przych. dla chorych na

Irata

PŁUCA

Kłopot

10.10 „Gdy ipiewał Szalapln"; 18.4S „Mohorf* rapsod rycerski Wincentego Pola:
17.00 Recital klarnetowy Józefa Madoi; 17.20
Pogadanka aktualna; 17.50 ludowe melodie
WlleAsxcxyiny; 20.00 Audycja dla Polaków
za granicą; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55
Pogadanka aktualna; 21.00 Audycja dla wsi;
21.10 Kapela ludowa Feliksa DzlerlanowSklego; 21.40 Transmisja mecsu pływackie
go Polskę — Finlandia; 22.10 „Godslna nie
spodzianek*'; 25.10 Ostatnio wlad. dzlennika wiecsornego.

WARSZAWA II.
15.00 Płyty; »5.so Pary informacji; 14.00
Koncert roirywkowy; 15.00 Wlad. sportowe;
15.05 Muiyka salonowa sespolu Pawia Rynasa; 17.00 Susienle grzybów; 17.15 Płyty;
18.05 Muiyka lekka I taneczna: 22.00 Pleini
angielskie I amerykańskie; 22.25 Płyty.

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

Jalousie

Sumatra Ił

PRZEŚWIETLCIE

W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-09
rodź 10-13-7 (0011)

Mariasz
Aurel

Moutarde

komunikacyjne w Gocławiu i 3) lot"
nisko sportowe na Bielanach.
Prócz tego w najbliższej okolic?
Warszawy zabezpieczono możność
zagęszczenia sieci lotnisk, które mogą
być zakładane na terenach rezerwo*
wych strefy izolacyjne].
Projekt struktury okręgu warszaw
skiego uwzględnia również zabezpie"
czenie terenwó_wydmowych pod Mi
łosną jako terenów szybowiskowych.

RADIO

Xccumulativ dnia
FRANCUSKI: Jalousie (J), trata (4), Sumatra (5). Marian (7), Moutarda (7).

Helsinki

musra być wolne od zabudowań

Przypuszczalni zwycięzcy
ZWYCZAJNY: Jalousie (J), Sumatra II (5>. Marian (7>.

waterpolowy

Trzy lotniska wokół Warszawy

„Sędzia Kalosz”

Konie podajemij w kolejności
przewidywanych przez nas szans

Tiitinen, Hanninen,
Hitanen

24-chVo"oh‘a“.24
Choroby WENERYCZNE. Skórne. Mo
czopłciowe. Światłołecznictwo
'odziennle od 9 r. — 9 w. w niedziele
ieta do godz. 1-ef t>< not (006>

NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE

20.00 Budapeszt. „Gejsza** operetka Jo21.00 Mediolan.

„lohongrin** opera

Wa-

Poste Parisian. „Chopin** audycja
muiyćina.
2T.50 londyn Reg. „Ameryka tańczy'* mu
iyka tanecina i Ameryki.

NIEDZIELA, 24.7.1938 R.

ny; 21.50 Wesoła audycja; 21.50 Transmisja
meczu pływackiego Polska — Finlandia*
22.10 „Dina" wodewil; 25.00 Ostatnie wiad.
dziennika wieczornego.
WARSZAWA II.
15.00 Płyty; 15.15 Felieton aktualny; 15.1$
„Potępienie Fausta" kantata sceniczna;
22.00 Koncert popularny; 25.05 Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
15.50 Praga. ..Król włóczęgów" operetko
Frimla.
17.15 Florencja. „Madame Butterfly" ©po
ra Pucciniego.
20.10 Budapeszt. ..Hery Janos** opera Ko*
daly'ego.
20.55 Florencja. Koncert symfoniczny.
21.00 Mediolan. „Nabukadnezar**
opera
Verdiego.

PONIEDZIAŁEK. 25.7.1938 R.
WARSZAWA I.
5.15 „Kiedy ranne witają zorze"; 5.20 Pły
ty; 5.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Muzyka poranna; 11-57 Sygnał czasu;
12.05 Audycja południowa; 15.15 Audycja
dla dzieci; 15.50 Skrzynka techniczna; 15.45
Wiad- gospodarcze; 16.00 Koncert solistów;
16.45 Felieton; 17.00 Płyty; 11.10 lekkie utwo
ry organowe; 18.50 Audycja legii Akademie
Miej; 17.00 „Żołnierz w piosence"; 17.20 Po’
gadanka aktualna; 17.50 Koncert rozrywko
wy; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Poga
danka aktualna; 21.00 Audycja dla wsi)
21.10 Koncert w wykonaniu zespołu jugosło
wiańskiego; 21.50 Wiad. sportowe; 22-00
Transmisja koncertu kameralnego z Kopen
hagi; 25.00 Ostatnie wiad. dziennika wlecz.
WARSZAWA 11.
15.00 Koncert rozrywkowy; 14.05 Parę In
formacji; 14.10 Piosenki w różnych językach;
15.00 Wiad. sportowe; 15 05 Muzyka skandy*
nawska;
17.00 Pogadanka aktualna; 17.10
Płyty; 18.05 Recital śpiewaczy Tadeusza tuczaja; 18.25 Płyty; 22.00 Szkic literacki; 22.15
Muzyka lekka i taneczna; 25.00 Płyty.

WARSZAWA I.
7.15 „Jui od rana rozśpiewana"; 7.20 Orkiestra dąta pracowników tramwajowych;[
0.00 Dsiennlk poranny; 8.15 Audycja dla wsi;;
7.15 Regionalna transmisja z Krzemieńca;;
11.45 Przegląd kulturalny; 11.57 Sygnał czaNAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
su; 12.05 Poranek muiyciny; 15.00 Mlłoić w
20.30 lilia. „Preludia i uwertury**.
tyciu Orzeszkowej; 15.15 Pani prsy klerów20.30 Sztokholm. „Perseusz i Audromeda**
nicy; 15.20 Muzyka obiadowa; 15.00 Audycja
dla wsi; 14.50 Słuchowisko „Wązel"; 17.10 opera Haendla.
21.00 Praga II; Koncert Mozartowskl.
Recital fortepianowy Izy Ostoja; 17.40 Ty
21.10 Praga. Symfonia nr 1 Dworzakagodnik dźwiękowy; 10.10 Podwieczorek przy
21.20 Kopenhaga. Pieśni polskie Chopinamikrofonie; 10.05 Koncert skrzypcowy: 20.40
21.30 Mediolan. Koncert symfoniczny.
Przegląd polltyci—• 20.50 Oiiennik wieczór-

t/BTAG/lf PP. OofoctfJkli^c* i AutomobUiści -’

nDkll<iVI ICMV

D D N I Z T L I w PI T

fCMV

NA

łańcuchy

rolkowe

i

V Ł Iw T do wszystkicn typów motocykli samochodów
JłOTAF. Warszawa,ul. Senatorska 32.tel. 594-87, 315-95.
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Adwokat zdefraudowal
pieniądze klentki?
Była urzędniczka Hawrońska. powierzysla adwokatowi Rykowskiemu
ulokowanie pieniędzy w papierach
wartościowych. Adwokat przyjął na
ten cel 9.000 zł po pewnym czasie oświadczyl klientce, że nie może kupić
bipierów wartościowych, wystawia
jąc jej tytułem zwrotu pieniędzy cze
ki bez pokrycia, które dotychczas nie
zostały wykupioneW sprawie tej złożono zameJdowan’e waldzom sądowym.

Tropiła go policja całego świata

Przyłapała policia PolsKa

Groźny kasiarz międzynarodowy w potrzasliii

Przed kilkoma laty wrócił do Pol
ski 1 zamieszkał w Warszawie przy
uL Krochmalnej 69 międzynarodowy
kasiarz - włamywacz, Edward Gontarczyk, który przez dłuższy czas gra
sowa! za granicą, dając się we znaki
policji wszystkich niemal państw eu
ropejskich.
Po zainstalowaniu się w Warsza
wie, Gontarczyk pozornie zerwał z
przestępczym zawodem 1 rzekomo tru
dnił się ślusarstwem. Od czasu do
białycłi plam czasu
tylko odbywał jakieś tajemnicze
podróże I znikał na klika dni.
„Piasta”
Policja wlała go na oku, nie ołając
ej2AKÓW> 23-7> Nmner -Piasta" na
nagłej przemianie groźnego włamy
Jy8® 24 lipca br. został skonfiskowa- wacza. Zauważono, że tajemnicze wy
* dziewięciu miejscach
cieczkl Gontarczyka kojarzą się za
wsze z zuchwałymi włamaniami i kra
dzieżami, dokonywanymi przez nleti-

°Dieka lekarska

• szkołach lotniczych
,’Słano^^*
l*,lte,,, ’nfnł8tra opieki spot,
towię r h.n° specJa,ne lekarskie pogo
łach inłt- kowe we wszystkich szko
'’’tniczyci, i SIybowcowych.

Gdzie ku 9 o wat

o lety kolejowe
ra«a Warszawa Wschodnia otwicj
w niedziele i święta trzy doowe kasy biletowe dla sprzedaży
_ ocznie powrotnych biletów wy
cieczkowych. Kasy te mieszczą się w
udynku starego dworca.
Pyrekcja kolei zwraca uwagę poróżnych, że przy kasach tych nie ma
zazwyczaj dużego napływu publiczhości. Dlatego też nabycie tam biletu
hie sprawia trudności.

Śniadeckich 5

100-y raz
leśniczanka
słowik polski

LUCYNA SZCZiPAŃSKA
królowa operetki

LUCYNA NćSSAL
Karol BENDA. Tadeusz ZAKRZEWSKI.
REDO na czele obsady.
lypjgHŻ REŻYSERSKI W. ZMITOWIECKIEM I

Utarło się powszechnie mniemanie, kaniu Morela 1 ten wskazał im *»
że teściowa należy do istot nieznoś swoją teściową jako na to niby (
nych. O nikim też nie wymyślono ty
le złośliwych kawałów co o teścio
wej. Chociaż Ja osobiście jestem przy oprawcy obrażeni zameldowali o tym
jacielem teściowych i nie wiem skąd policji. Sąd starościński wziął w obro
te awersje do tych starszych pań, któ nę teściową Morela Weronikę Jaskul
re czasami przecież są dobre i uczyn ską, skazując zięcia na 3 tygodnie
ne. Ja osobiście miałem w życiu dwie bezwzględnego aresztu za wprowt
teściowe i obie były dla mnie dobre. dzenie w błąd władzy.
Morel postanowił bronić się do upa
Gotów jestem nawet rzec: daj mi
Boże teściowych jak najwięcej, ale dłego. Wysiał do wyższej instancji są
byłoby to grzechem wobec mej żony, dowej zażalenie motywując je tym,
która jest dla mnie prawdziwym anio że przecież hycel, panie dziejku,
łem. Inaczej zapatruje się na teściowe nie żadna władza, więc nie mogłoby
Michał Morek który nie mógł ze swo wprowadzenia Jej w błąd. Co najwy
ją teściową dojść do porozumienia. żej może sobie prywatnie skarżyć
Chcąc jej dokuczyć zatelefonował do Morela sani pan rakarz. Kto tu żle
zakładu utylizacyjnego meldując, że interpretuje prawo, okaze si^w pT^'
ma w domu wściekłego psa i prosi szłoścl. Tymczasem wskutek niezgo
poprawny, niebezpieczny i uciążliwy o zabranie go. Natychmiast wysłano dy co do interpretacji pośpieszył do
Beniamin Leszcz, znany pod prze
dl« społeczeństwa przestępca, Osadzo karetkę z oprawcami uzbrojonymi w sądu Jan Kołodziejczyk, który nama
zwiskiem „Beniek bolszewik4*
', zamie
stryczki. Gdy znaleźli się w Wiesz- lował portret obywatela ziemskiego fci
ny W obozie odosobnienia.
szfcaty przy ul. Niskiej 38 terorysta
powiatu grójeckiego. Zanim portret z»‘
żyjący z nierządu, nawiązał kontakt
stał wykończony, obywatel portreto
z międzynarodowymi bandami handla
wany zmarl i malarz dokończył
rzy żywym towarem i z całą energią
zabrał się do „interesów".
Zwerbował kilku pomocników, któ
Statystyka mówi, że wiosenne mie stolicy ten stworzony do miłości i ro Syn zmarłego twierdzi, że obraz jest
rych obowiązkiem było wyszukiwa siące są najniebezpieczniejsze dla lu manty6211? miesiąc był szczęśliwy, zły, malarz zaś, że całkiem dobry.
nie młodych, ludnych dziewcząt — dzi nerwowych. Jedni popełniają sa nie wszystkie serca znoszą łatwo wio Ostatecznie chcąc zdobyć atut prze
Dziesiątki nieszczęśliwych kobiet te- mobójstwa, inni się kochają i żenią. senne wzruszenia. Toteż najczęstszą ciwko malarzowi, syn zmarłego Ju
roryzowanych przez nikczemnika, A że tegoroczny maj byt naprawdę przyczyną śmierci w maju były cho lian Lotter wysłał pismo do wieEX>
po uprzednim „przeszkoleniu" w jego „wiosenny", więc aż 956 osób wstąpi roby serca. Umarło na nie 267 o- (malarza nie zmarłego), aby przyje
lupanarze, wędrowały do Południo ta w związki małżeńskie. Trudno sób. Pogotowie Ratunkowe wzywane chał doń dla ostatecznego omówieni*
wej Ameryki.
sprawdzić czy właśnie z tej przyczy było dó różnych wypadków 3109 ra warunków, W drodze malarza napaWreszcie o wstępnej działalności ny 91 osób usiłowało pozbawić się zy. Szpitale miejskiej przyjęły 4.715 dli jacyś ludzie i wymusili podpis
sirtenera dowiedziała się policja .— życia, z czego 71 odratowano, praw chorych.
na zrzeczenie się wszelkich pretensji.
Leszcz został aresztowany i juko nie dopodobnie jednak z innych przy
Maj był również bardzo smutnym Lotter byt tak pewny siebie, że zrze
czyn, bo w ciągu mają aż 39.930 we miesiącem dla Polskiego Radia. Uby czenie to przestał do sądu jśko do
ksli oddana do protestu, co dowodzi, łw mu prawie 2.000,abonentów. Ale wód niesłusznego występowania prze
Na Pradze
tu nie jest wmna wiosna, tylko.., „wio ciwko niemu malarza. Tym się Lot
że „byczo" nie Jest.
Nie dla wszystkich mieszkańców senne'4 programy.
ter pogrzebał, bo wyszło na ł®*-, że
O tle lewy brzeg Wisły w grani
Nie dla wszystkich maj byt szczę to on organizował napad.
cach Warszawy w dalszym ciągu wy
śliwy.
«. y
.
W ogóle w oczach defsiejszych wla
kazujc postęp w walce z pryszczyca,
Krokodyl
z
Ameryki
dze sądowe czv policja coraz tóęśo tyle strona praska znów wykazała
Jubileusz
W Zoo
ciel wtrącają się do prywatnych, *
zwiększenie się liczby zachorowań.
Ogółem w chwili obecnej ponad 50
„Kiysi Leśniczanki*' nawet familijnych spraw obywateli. Z
Dla warszawskiego ogrodu zoolo
zagród po stronie praskiej uznano za gicznego przywieziono z Ameryki
winy oczywiście tych obywateli. Bo
100
zapowietrzone. Starostwo oraz inspek 2 i pół miesięcznego krokodyla.
ludzie zgodni mogliby się bez opieki
Dziś w teatrze „8,15“ odegrana bę
torat weterynarii wydały odpowied
Jest to dar intendenta statku „Ko dzie
po raz 100-ny czaruiąca one- policyjnej obejść zupełnie, gdyby na
nie zarządzenia ochronne.
ściuszko" dla miasta.
> nich nie czychałi żli bliźni. Do swych
i małżeńskich spraw w-ezwała policję
również Felicja Filon z ulicy Leszno.
;
Oto
jej mąż Roman dawno się z nią
grą*
’
’
znakomi
WZrusza
‘
w stolicy
i rozszedl i kobieta była szczęśliwa gdy
,
r
Lucyna
Szczepańska
MALICKIE): Komedia muzyczna „Ha falach
Do dnia wczorajszego wydział prze
w i iH Messal> zawsze pełną wy- sobie poszedł. Ale Filon coraz to za
*’?EATR MS: -Krysia lefnleianka".
myślowy zarządu miejskiego zareje (cesarzVa1y
Ka[?,em Ber,da
OGRÓD ZABAW „1M POCIECH" czynny co strował ogółem 38 dorożek bagażo 'cesarz) i T. Zakrzewskim. Oklaski chodził do Filonowej, ilekroć potrze*
dzienni* x wyjy.klem poniedziałków I piętC-K T Kryszcwska, Redo, bowal pieniędzy. Nic go nie obcho
kÓWe
' wych. Dorożki te cieszą się wielkim
Olędzki, Ciborski. Dyryguje L. Phi dziło skąd kobieta brała pieniądze.
DOLINA SZWAJCARSKA (Szopena S): Colipp.
dziennie koncerty meiyki lekkiej. Wojtcle powodzeniem u publiczności.
Rozjątrzony stałą odmową spelniema
bezpłatne.
Jego żądań Filon powiedział wręcz,
że

®W™dtn*E !l*';,<ik« rozpoczyiielą aoans* o godz. s-.j. Pozostałe o godz. «-ej.
“NA ZE8OtKRANOWŁ

Za występna dziaklwśc do B&rszv

zesłano osławionego sute nera_ _ _

W warszawie nie jest „bj«o
39.000 weksli zaprotestowano

I

wieczorów

luż 36 bagażówek

FLORIDA (talazna «)« „Drawnie** k«»-

^FORUM* (Nowlnlarsia Ił): „Rys*"* rt*pu

toSir"•

'

* Impmia^'^*’*’

„Oko w .ko
“M«« «*»O«"« “

"l“d,le WUłT"

"* Ml A°( Wolska II): -«*••

_

KOMETA (Chłodna TS): „Przygoda P»d **

(Marszałkowska

1tt)t

Nie-

"luICkI°y"'*. (Marszałkowska IM): „W cle-

(Zaofiarowane)

•I’ K,A"iSV1^"'l.w.Il-6w): „MttoM I s»y

kobiety".
MASKA (Leszno )»): ..Głos

„ •

RIWIERA (Leszno ))t „Blely Tarzen"

„Ml*

d*SFlNW (Senalorska »J: „t»«* «
*DR|i
»oc skezańca”.
AMcn <•»'. Teatralny): „Hotel Hollywood'.
„Pod ,* t«*Mor*ln* «):
Oel.hod" I
SOKÓt (M.r.z.lkow.k.
x‘5M™w,fKn,p^”ór..J*J
a
urokiem”.
iliwlANTINIA (Żelazna SI): „Fredek uszczęJ*'* świat- i „w blasku słońca .
'OlwIAT"(Suzk|n;\r'*Kle<«» |*sM zakocha(Grójecka «): „Tajemniczy strzał
I
na" I „Dwolo z tłumu .
•>« (tloMoral'na *)T): „Pan * milionami" I
ton muilXaVn)"-1*’*®'"'0"*
•'p'*śni skazańców"
i
CZARY (Chłodna 1»):
*,eP“
1
' ucicha (Ziole «)•• ~*f«pnr«n* •"•P«ELITt’lMarszalkowska SIO): „Ksląiątko" I
„Władczyni puszczy".
B.lawezata d,UNIA (Dzika I)- "lf?'nb,j!*nelMe|ae'0anna
WAMPA (Mokolowzka H): „meia panna
♦ EDEN (Mer»Młkow»k« 51)x „Dilowcitia
X Nowolipek” i dodatki.
FAMA (Przejazd T): „C
ale
Inrormede o nimąch dozwolonych dl.
FILHARMONIA ()asna E): „Szczęśliwie tlą
mlodziely — telel. 7.11-U.
skończyło"

I R DRY *otowc 1

uczniowskie w
Y.r1 J . 1 wielkim wyborze poleca
„
I;.eibrandt’ uL Wspólna 14, tel.
9-00-47 (firma chrześcijańska). (Czy
telnikom „Nowej Rzpljtcj" specjalny
rabat)-_________ __________ (5-244)

pbtopcy do sprzedaży Kazet Potrzebv» ni. Kaucja 1 zloty. Zgłaszać się: 1K/VTWORN1A tapfeersko - stotarskr
Zgoda 5 tn. 3, I piętro, od 9 do 12. « Z. GILEWSKI, uf. Senatorska 26
Poleca meble stolarsko - tapicerskie
własnego wyrobu gotowe i na ramó
wienia. Te). 2-63-06.
<5—651

Kupno I sprzedaż

A)
niana

na wykwintne materiały dt»
..Skłamałam’’ i .rKsleifltk® •
tanI. skle. Kupujemy kwity lombarA°J _
♦ POPULARNE (Zamojzklego M).
futra. Jerozolimska 27- °°d rTSa)
nt^ny horyzont" I „Walk, o złote pola .
skłen 73 Tel. 7 23-75.
(5-&> I
RA) (Czerniakowska 1Mb
"l’b»
' e’AVXVk'a’u): ‘dwU"•«*•"

' „oIS1 .tt*’*»n> ««): „Piekielny wąwóz"

Posady i prace

’’maJESTIC* *Nowy Świat «): ..Dwaj męł*-

,lfMaEWA (Hoin JE): ..l*}«« pięknych ko
a.twle «le »końe"?|'"a,»owSlta M)t „BzezęaX’n. „Miuener na ty- biet" i „Szalony porucznik .
MIEJSKIE (Hipoteczna B):
Y’
MUCHA (Długa 10: „Jan Kiepura
„Kr
mAnóN’)*In**',‘ «>= etat straceńców",
lestwo za pocałunek".
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chwytnego kaslarza na Górnym Ślą
sku.
Gontarczyka poddano dyskretnej
obserwacji i ustalono niezbicie, że on
to właśnie jest sprawcą tych włamań.
Przebiegły kasiarz nie domyślając się
wcale, że policja wie już o Jego spra
wkach, postanowił dokonać włama
nia w Wadowicach, gdzie upatrzył
sobie jeden z domów bankierskich.
Nie zdołał Jednak zrealizować
swoich planów, został bowiem aresz
towany w pociągu, skuty w kajdany
i przetransportowany do więzienia.
Znaleziono przy nim dużą walizę,
w której wiózł komplet precyzyj
nych narzędzi złodziejskich, gumowe
rękawice, w których operował, oraz
szereg notatek i planów, dotyczących
przyszłych terenów „roboty' ■

JIASZYNY SINGERA od 3
*’ nlowo Chłodna 42 - 13. Pańska
10 — 22. Dzwonić: 6-79-17^J5—5^
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żonę zamorduje

I żeby nie myślała, że to żart, dobył
noża z zamiarem wykonania groźby.
Filonowej udało się fortelem uciec z
mieszkania. Pośpieszyła do policji,
która przybyła do Filona zamykając
go za kratami do czasu pogodzenia
się z losem i wyrzeczenia się gamiaru zostania mordercy.
Przymus w tym wypadku był ko
nieczny. W Polsce zresztą przymus
stosuje się coraz częściej i wkracza
on w coraz inne dziedziny naszego |
bytu. Ostatnio opracowywa się pro-i
jekt wprowadzenia

przymusi leczera zębów

. wa angielski krem
• oryginalny z napi.iciii Dr. „OrgZey".
Bez tego napisu
oodrabiany.
(6-247)

w zakładach przemysłowych. Każdy,
pracownik będzie musial co jakiś czas
poddawać swoje zęby oględzinom den
tystycznym. Projekt wysunęli lekarze
ubezpieczali!! uważając, że choroby
gastryczne i gardła są często wyniRZĄDZENIA SKLEPOWE, remon kietn chorych zębów.
I. 1.
ty, odnawianie i przeróbka mebli
zamiana starych na nowe. MEBLE
gotowe polecają Zakłady Stolarskie
A. Woszewski, Marszałkowska 142.
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do » *.
«•
Zulińsklegó 8 m. 8 (dawniejsza Żura
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z
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.
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M
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Koniki skaczo po trotuarze
Wstr xtfsaftfcy pomysł
W Wiedniu otwarto ostatnio przyjemnych rzeczy.
kawiarnię, która otrzymała na
Skoro więc wspomnienia z Da
zwę Dachau. Dotąd nie wiadomo, chau mają się równać wspomnie
dla jakich gości lokal ten jest niom z kawiarni...
przeznaczony. (Z prasy).

To bujda z tymi konsekwencjaTni „Anschlussu". Opowiada się o
tych poczciwych AS Bóg wie co,
że męczą ludzi, że samobójstwa,
że jakaś „tortura głośnika". A tu
taj nagle kawiarnia pod firmą
Dachau.
Nie musi być taki straszny ten
„obóz odosobnienia", skoro się jeimieniem nazywa kawiarnię w
Wiedniu. A przecież kawiarnia
wiedeńska, ma dla wszystkich, któ
Tzy w tym czarującym mieście
przepędzili chociażby tylko parę
dni, czar niezatartego wspomnie
nia: „Wein, Weib und Gesąng",
majaczy im przed oczami śliczna
twarzyczka: „eines siisen Madei"
i „Wiener Kafce", i wiele innych

PRASA W RAJU.

— Pozwoli pan, panie Adamie, że
przeprowadzę z panem wywiad na te
mat jego wrażeń o stworzeniu pierw
szej kobiety?

Interesujące też musi być menu
lego zakładu gastronomicznego, bo
wyobraźmy sobie takie specjalności domu: Kotlet bity a la Da
chau. albo rybka duszona a la Dachau, albo pasztet a la Dachau, al
bo po prostu siekaninka duszona
a la Dachau.
Cóż to muszą być za wyborne
potrawy?
Proszę sobie wyobrazić parę na
rzeczonych, która umawia się, że
się spotkają w kawiarni.
On (przez telefon) — Czy masz
ochotę wybrać się ze mną na czar
ną kawę?
Ona (również przez telefon) —
Bardzo chętnie. Ale gdzie pójdzietny?
On (ciągle dalej przez telefon)
— Może się wobec tego spotkamy
w Dachau?
Sądzę, że nie ma w Wiedniu na
rzeczonej, a jak wiadomo wieden
ki są kochającymi narzeczonymi
na ogół, która by nie zdrętwiała
na taką propozycję. Bo przecież,
droga do obozów odosobnienia nie
należy w Niemczech do bardzo
utrudnionych. A skoro się już spo
tkają w owym Dachau, ciekawe
jest co sobie zamówią do picia,
względnie jedzenia, bo Pischinger
Turte (torcik Pischingera) zanad
to pewno przypomina im tortury,
o których się na pewno bez powo
du, ale dużo mówi, a „biteczki"
w śmietanie, to jakoś niezręcznie.
Natomiast „Schpritzer" a- la Da
chau na pewno „wykręca twarz na
drugą stronę" od straszliwego
kwasu.
A swoją drogą pomysł jest niesłychany. Toć nawet w Rosji Sowieckiej, krainie wszelkich możli
wości propagandowych, nikomu
by nie przyszło do głowy nazwać
jakiejś
knajpy czy dancingu
„A la Solówki",
ORKA

Żebrze, włóczy się po mieście, a mi
mo to stara się myśleć. Raczej my
śli same płyną do głowy. Dziwi się
wszystkiemu. Dlaczegóż samochody
pędzą, czemu na ulicach pala się lam
py bez baniek naftowych, czemu bły
ska I cóż to jest burza? Pyta się
chłopców. Śmieją się z niego. Nikt
mu nie potrafi odpowiedzieć na jego
niekończące się pytania. Myśli: mo
że wiedzą, tylko nie chcą powiedzieć?
Pogardzają Kazikiem. Czuje to. Jest
słaby, gdy pali papierosa krztusi się
dymem, wódka uderza mu szybko do
głowy- Często płacze.
Dziewczęta
nie chcą na niego patrzeć.
Stara się rozmawiać z ludźmi. Chce
wiedzieć, wszystko wiedzieć. Ludzie
jednak odpędzają od siebie małego,
krostowatego natręta. Któregoś dnia
stał przed jedną ze szkół. Często do
stawał tam odpadki ze śniadań. Ogry
zionę białe bułki, plasterki jajek i
kwaszonych ogórków. Kazik odrywa
się od ściany, idzie wolno za jednym
z wychodzących ze szkoły uczni. —
Jest to gruby, rumiany chłopiec. Ubrą
ny jest w granatowe z białymi meta
lowymi guzikami palto. Na rękawie
ma niebieską tarczę z wyszywanym
srebrnym numerem. W ręku trzyma
skórzaną teczkę I wielką łataną futbolówkę. Na rogu podchodzi do ucznla, opuszcza nieśmiało powieki,
chwyta go jedną ręką za teczkę i nie
spodziewanie pyta:
— Panie ja tylko— — rumieni się.—
Co to jest lekstryka? wykrztusza wre
szcle. Chłopiec odepchnął rękę Kazi
ka od swojej teczki, ścisnął ja moc
niej pod pachą, futbolówkę uniósł wy
żel, spojrzał na Kazika okrągłymi

zdziwionymi oczyma,śmiesznie zatrzę
sły mu się ze strachu wargi i krzyk
nął:
— Idź-że złodzieju! Kazik stoi nie
ruchomo, uczeń ucieka i ogląda się
za siebie.
Kazik nie zna terminu określające
go to uczucie- W języku ludzi kultu
ralnych nazywa się to zazdrość. Przy
staje przed wystawami sklepów, za
gląda do środka, widzi stojących tam,
śmiejących się chłopców, okrągłych 1
rumianych, takich jak ów uczeń. W
ogrodach i parkach staje przed drucia
nymj ogrodzeniami i widzi bawiące
się dzieci. W zadumie potrząsa swą
jasną, lnianą głową. W którąś nie
dzielę szedł z tylu za jakimś pań
stwem. Pan nosił brązowe — podo
bne do tego, które kupiła mu kiedyś
Piątkowska — palto. Pani nosiła fu
tro. Przed nimi szło dwoje dzieci.
Chłopiec i dziewczynka. Trzymali
się za ręce. Kazik szędł za nimi aż
zniknęli w ktrejś z bram i potem
brudnymi, chudymi palcami ścierał
łzy z oczu.
Znów zmartwienie! Władek! Idą
razem na robotę. Razem nocują na
przedmieściach i budowlach. Jeden i
drugi nie ma żadnych dokumentów i
un;ka ludzkiego mrowiska. Władek
jest jednak złym towarzyszem. Wy
cygania od niego pieniądze, zostawia
go samego, idzie nocą do dziewcząt.
Podśmiewuje się z jego cherlactwa.
Jest silniejszy I daje to mu znać. Ni
by żartuje, to takie bicie na żarty —
ale Kazik czuje, dobrze czuje pięści
I Władka
Chłopcy mówią Kazikowi:
I —St. zeż się Kazik, Władek clę kie
dy sprzeda.

Coraz mniej małżeństw

Coraz w-ecer rozwodów
Ostatnio ogłoszona we Francji sta
tystyka zawartych małżeństw i prze
prowadzonych rozwodów wygląda nie
pomyślnie. Według ogłoszonych cyfr
ilość zawartych małżeństw zmniej
szyła się — zwiększyła się natomiast
liczba rozwodów. I tak: w roku 1930
zawarto 342.059 małżeństw, przy
czym rozwodów było 20-637, nato
miast w roku ubegłym było tylko

274.122 małżeństw — a rozwodów
23.614, czyli o trzy tysiące więcej,
niż w roku 1930.
Dla ścisłości podajemy, że cyfry po
wyższe powtarzamy za „Neues Wie
ner Journal" — za dziennikiem bar
dzo sympatycznym i poważnym, nie
zawsze jednak, o ile chodzi o Fran
cję ...obiektywnym.

— Ach! przecież ja nawet po pijanemu nie uwie
rzyłbym w podobną bzdurę — przerwał reporter.—
Ale skąd się pani wzięła w Katowicach?
— Tego nie mogę panu powiedzieć, bo proszono
mnie o zachowanie tajemnicy...
— A czy pani wraca na scenę?
Jadzia zaczerwieniła się. Odpowiedzieć twierdzą
co — to znaczy skłamać, bo kto może wiedzieć, jak
będzie z tą sceną, a zaprzeczyć... nie, nie miała sity.
Dopiero po długim namyśle odpowiedziała:
— Prawdopodobnie tak. ale jeszcze nie jestem pe
wna. czy do Popularnego...
Młody człowiek zadał jeszcze kilka pytań, doty
czących mordu we Władkowicach, po czym upew
niwszy się, że znakomita artystka jedzie do War
szawy — wysiadł w Sosnowcu, aby wrócić do Ka
towic.
Jadzia została sama.
I znowu opadły ją niewesołe myśli na temat tea
tru. W tej chwili bowiem dwie rzeczy kochała nad
życie: teatr i — Stefana. Na myśl o tym. że mogłaby
się rozstać z jedną z nich robiło się jej tak głupio,
jak wtedy, kiedy jeszcze wysiadywała w poczekał niach, żeby się dowiedzieć, że... nie bedzie nrzyjęta.
Ale tę czasy minęły i nie powinny wrócić. Dyrektor
powinien po staremu mówić jej po imieniu, tak jak
mówi wszystkim artystom, których lubi.
— Czy dla szanownej pani zarezerwować mieisce
w wagonie restauracyjnym? — zapytał nagle kelner
od progu.
„Szanowna pani“ wzdrygnęła się. Że też właśnie
w ten snosób musiał się do niej zwrócić: Szanowna
pani...

i

Witold Poprzecki

• • Obca agentura działa
p o w

Jadzia, którą istotnie speszył obcesowy atak mło
dego człowieka — przypomniała sobie nagle, że dy
rektor przy każdej okazji podkreślał i od wszyst
kich swych podwładnych żądał uprzejmego stosun
ku do prasy. — Ha... — pomyślała sobie. — Niech
ma tę satysfakcję, chociaż mnie wyleje, że do koń
ca starałem się być posłuszną...
— Proszę bardzo — rzekła wskazując miejsce
reporterowi — niech pan pyta...
— A więc... czy prawda, że pani była naocznym
świadkiem tragedii w lesie władkowickim? Nie
które gazety, nie wiedząc kto pani jest, pozwoliły
sobie nazwać panią „kochanką bandyty Wiadernego“ — oburzył się młody człowiek.
— Na ten temat niewiele mogę panu powiedzieć.
Istotnie porwano mnie z Warszawy, byłam we
Władkowicach, to ja rozbiłam ten samochód kula
mi, ale kochanką bandyty nigdy nie byłam...
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Sprzeda? Komu? I wtedy Kazik dow ląduje się, że są ludzie, którzy ku
pują chłopców. Pracuje się potem
na nich, a nie na siebie samego. I
mówią chłopcy, że wszystko zależy
na kogo się trafi:
— Są tacy dranie, co tak męczą, że
można dostać bzika — opowiadają.
Kazik znów trzęsie jasną, lnianą glo
wą. Bezmiar krzywdy. Bezmiar osa
motnienia. Wszystk’ch trzeba się wy
strzegać. Policji, gdy nie ma się do
kumentów. Dozorców w domach I
na budowlach, gdyż biją. Wystrze
gać się złych, odpędzających spoirżeń ludzkich. Wszystkich, a nawet
Władka.
Nienawidzi teraz Teofila. Jego po
mysłów z wagonem towarow'ym 1 je
go sposobu mówienia i jego projek
tów.
— Teofil! Teofil! Teofil!
Tak wszystkiemu winien Teofil —Przez niego dostał się do tego gwar
nego, wielkiego miasta ze złymi łudź
mi. Przecież — myśli Kazik — wszy
scy u majstrów obrywają w skórę.
Widział któregoś dnia jak w warszta
cie ślusarskim majster bił terminato
ra. No i cóż z tego? Boli? — Pe
wnie, że boli. Ale potem gdy same
mu zostaje się majstrem — wtedy —'
bije się innych, małych Kazików. —Kazik przestaje czuć się dzieckiemNic mu się nie śni i przestaje marzyć
i właśnie wraz z tym lak czuje, >a
przestaje być dzieckiem, ma podwój
ny żal do Teofila Teofil rozczulił go
tak, że oddał mu obcęgi majstrowskie. Teofil ukrył go w wagonie I,
przez niego lest tym czym Jest; kro
stowatym żebrakiem.

— Teofil! Teofil! Teofil!
Schyla głowę, czuje jak serce mu
mocniej bije. I nagle znów tęskni za
Teofilem, za Jego niekończącymi
niesamowitymi opowiadaniami, za ie'
go śmiechem i za jego grymasami. Za
to, że siadał przy nim na nieobkutym żłobie, za to, że stał przy nim
gdy pracował przy miechu. Za jego
śmiechem i za jego pianiem. Czuje
że znów kocha Teofila. Przechyla
jasną lnianą głowę na bok, wyciąga
z kieszeni papierosa I chciałby krzy
knąć, tak by przygłuszyć szum ulicy!
— Teofil!

— Nie! — odpowiedziała tonem tak opryskliwym,
że kelner cofnął się zdziwiony.
I choć była głodna — do samej Warszawy nie zaj
rzała do wagonu restauracyjnego. Kiedy wreszcie
pociąg minął Warszawę - Zachodnią. Jadzia ze zde
nerwowania nie mogła usiedzieć na miejscu. Szyb
ko wyszła na korytarz, stąd do drzwi, gdzie stanęła
przed wszystkimi pasażerami...
Wreszcie pociąg wtoczył się na górne perony,
dworca Głównego. Jadzia, nie mając żadnych pa
kunków, lekko zeszkoczyła ze stopni i zręcznie prze
cisnęła się między tłumem, stojącym na peronie.
Nagle... stało się coś nieoczekiwanego.
Jakieś silne ręce uniosły ją do góry, aż jednocze
śnie podniósł się taki krzyk, jakbv sic paliło.
— Niech żyje!!! Niech żvje!!! Sto lat! — darli się
jeden przez drugiego jacyś młodzi ludzie, koledzy,
wśród których Jadzia zobaczyła roześmianą twarz...
dyrektora.
Dopiero teraz zrozumiała, że to owacyjne przyję
cie zorganizowano właśnie dla niej. Jakiś poważny
osobnik z prasy wylazł na stopnie pociągu i deklamo
wał coś o ..bohaterskiej postawie młodziutkiej dziew
czyny, która broniąc ważnych tajemenic państwo
wych z odwaga patrzyła w skierowane ku niej lufy
rewolwerów i karabinów maszynowych", ktoś wet
knął jej w rękę „Kurier Nadzwyczajny" z tytułem
wszerz całej stronv: „Ośmińska dziś wraca!", jakieś
dziewczynki nchały sie z naręczami kwiatów, raz
po raz błyskała przeraźliwie magnezja — słowem
chaos nieopisany przerwał od razu tok tych ponu
rych myśli, które towarzyszyły jej do samej War
szawy.
(Dalszy ciąg nastąpił
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