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Organ min. Macdonalda bije na alarm

Propaganda
hitlerowska
w
Anglii
podcina obronność państwa
LONDYN 6.8. Jedno z poważ
dę i zniszczenie. Takim kra dlowych. Dwie ogromne firmy Niemcami zapanował wieczny przedstawiany jest jako obroń
wydawnicze pracują wyłącznie pokój, oparty na solidarności ca religii chrześcijańskiej, Fiihniejszych czasopism angielskich
jem jest Francja.
„News Statesman - Nation*',
3) Do kategorii trzeciej za w tym celu. Są to: „Mueller szczepowej anglosasów i germa rer zaś jako protektor christianizmu i wódz nowej krucjaty
liczone zostały te, na których und Sóhne" w Berlinie, oraz nów.
organ ministra Malcolma Macneutralności zależy Trzeciej Anglo - Amerikanischer VerW tym celu należy przede przeciw bolszewickiej. Specjal
Donalda opublikowało w jed
Rzeszy. W pierwszej linii hg“, którego centrala mieści wszystkim zwalczać zbrojenia ne broszury poświęcone są onym z ostatnich numerów o pro
się w Hamburgu a filia w Berli w swoim kraju (tj. w Anglii — pisom prześladowań religijnych
chodzi tu o Anglię.
Pagandzie narodowo - socjali
przyp. red.), jako prowadzące w Hiszpanii. Ma to usposobić
Anglię próbuje zdobyć Goeb nie.
stycznej w Anglii olbrzymi ar
Broszury te pisane są rzeko bezpośrednio do nowej wojny. przychylnie Anglików do Rze
tykuł, .który wywołał w całym bels czysto angielskimi metoda
Autorem tych broszur, pisa szy i podkopać zaufanie do po
kraju ogromne wrażenie.
mi, środkami działającymi na mo przez weteranów wielkiej
mentalność brytyjską, a więc w wojny i apelują do swych an nych zresztą prześlicznym sty lityki Chemberlaina dążącej do
Propaganda! szpiegostwo pierwszej linii: pacyfizmem i gielskich kombatantów o przy lem w najpoprawniejszej angicl szybkiej likwidacji wojny domo
jaźń i współpracę w pacyfikacji szczyźnie, jest często jeden z wej w Hiszpanii.
hasłami demokratycznymi.
świata. Żołnierze niemieccy najbliższych Hitlerowi ludzi —
Artykuł zaczyna się od przy
„Niemcy — pisze „Nation" —
Broszurki min. Messa
przypominają swym angielskim min. Rudolf Hess.
pomnienia szpiegostwa niemiec
przekraczają
obrzydliwością
Trzecia Rzesza zalewa wys kolegom okropności wielkiej
kiego podczas wielkiej wojny,
swej propagandy wszelkie do
Zwalczanie
min.
fdy każda pokojówka Niemka py brytyjskie milionami bro wojny i zaklinają, aby uczynili
puszczalne i możliwe granice**.
Horę Belisha
’ każdy lokaj byli agentami nie szur i wydawnictw, rozsyłany wszystko możliwe, by się po
W Erfurcie znajduje się trzeW broszurach tych wódz nie
mieckiego wywiadu. „Dziś — mi do ludzi wybitnych, klubów dobna rzeź już nie powtórzyła
Pisze tygodnik — Niemcy połą i wielkich przedsiębiorstw han więcej, by między Anglią a mieckich
neopogan
Heiden, (Dokończenie na str. 2-giej)
czyły propagandę i szpiego
stwo w jedną całość, stwarza
Moskwa i Tokio toczą rokowania...
jąc olbrzymią sieć propagando
wą obejmującą całą Europę".

Trzy kategorie
m n. Goebbe sa
Min. Goebbels podzielił krałe europejskie na trzy kategoJ
rie:
1) Do pierwszej należą pań
stwa, które mają się stać łu
pem niemieckiego imperializ
mu, skazane z góry na inwa
zję wojsk niemieckich.
„W tych krajach — pisze
„Nation" — propaganda kro
czy przed żołnierzami, jako
przednia forpoczta armii.
Kraje te to: Czechosłowa
cja, państwa bałtyckie, Dania
i inne.
2) Do drugiej kategorii za
licza Goebbels kraje przezna
czone przez Rzeszę na zagła-

Atak sowiecki pod Czangkufeng
Pozycje japońskie l wioski koreańskie

pod huraganowym ogniem pocisków i bomb
TOKIO. 6.8. — Już o świcie w so
botę artyleria sowiecka zaczęła gwał
townie ostrzeliwać wyniosłość Szuiliufeng na północ od Czangkufeng.
Jednocześnie wojska sowieckie roz
poczęły działania na większa skalę
przed wzgórzami Szatsaoping i Czang
kufeng. W pobliżu wyniosłości, wy
noszącej 29 metrów, znajdującej się
przed wzgórzem Czangkufeng, spo
strzeżono po godz. 630 przygotowu
jące się do ataku dwa bataliony pie

choty sowieckiej oraz około 60 czoł
gów.
Działa japońskie powitały żołnierzy
sowieckich gwałtownym ogniem, od
pierając ich ze znacznymi stratami.

W tym samym mnie] więcej czasie party.
batalion sowiecki i 50 czołgów roz
Artyleria sowiecka bez przerwy
poczęły natarcie na pożycie Japońskie bombarduje pozycje japońskie na
pod Szatsaoping na północ od Czang wzgórzu Szuiliufeng.
kufeng. Atak ten został również od(Dokończenie na str. 2-giej)

Dwie metryKb dwa miejsca urodzenia

Stanisław August?
Odimjemij głos historykom

(h) Ostry ton prasy niemieckiej
'vobee republiki czechosłowackiej
w okresie pobytu lorda Runcima.
**a wskazuje, że Rzesza traci ner.
wy i zinuią krew, konieczną dla
Panowania nad wypadkami. Wy.
Gvarza się bowiem paradoksalna
Sytuacja: z jednej strony kpt.
" iedemann jeździ z uspokajają
cymi misjami do Anglii, a gen.
Rond przybywa na specjalne
Oproszenie „Fiilirera" do Berch
tesgaden — z drugiej zaś dzienni,
niemieckie piszą o Czechosło.
Wacji w sposób, nie ustępujący w
®iczyhi tonowi z pamiętnych dni
majowych.
Odnosi się wrażenie, że Berlin
£ra pb prostu, używając popular.
n*go wyrażenia — na dwóch forlepianach: grozi i prosi jedno,
'leśnie, zapewnia o pokoju i poOzuje w gta] okutą pięść. Taka
'JO na dwa' fronty jest zawsze grą
n*obezpieczną, podrywa bowiem
Oufanie partnerów i kończy się
Ł"’ykle kompletnym fiaskiem.
- Jest to gra „va banque", nie-

zmiemie ryzykowna i przynosząca
sukces tylko w wypadku jakiejś
nadzwyczajnej passy. Passa zaś
Trzeciej Rzeszy urwała się w spo
sób aż nadto wyraźny, po „Anschluissie", właśnie w związku ze
sprawą sudecką.
W tym stanie rzeczy można
oczekiwać ze strony tak grającego
partnera wszystkich możliwych, a
raczej — niemożliwych posunięć.
Nie sposób bowiem obliczyć, grając na dwa fronty, kiedy, jaką grę
stuszówać, a jaką uwypuklić i
wzmocnić. W rezultacie przegrywa
się jedną rozgrywkę za drugą, co
znowu coraz bardziej denerwuje
niefortunnego gracza.
Nie trudno przewidzieć, że w
sytuacji takiej wygrywa ten, kto
ma mocniejsze nerwy i więcej zimnej krwi. Dlatego też szanse ma
obecnie w swym ręku Czechosło
wacja, za którą stoi flegma an
gielska i zdecydowanie francu
skie. Gra czeska „va banque jest
z góry dla Trzeciej Rzeszy prze
graną.

Dookoła
sprawy
sprowadzenia
zwłok króla Stanisława Augusta do
Polski i pochowania ich, w najwięk
szej tajemnicy, w Wołczynie na Pole
siu rozgorzała niezwykle interesująca
polemika prasowa, w której jednakże
przeoczono fakt niezwykle ciekawy.
Okazuje się, iż nie jest pewnym,
czy Wołczyn jest istotnie miejscem
urodzenia ostatniego króla polskiego
i że istnieją powody do poważnych
na ten temat wątpliwości.
Wprawdzie w parafii Wołczyn znaj
duje się metryka chrztu Stanisława
Augusta, późniejszego króla Polski,
treści następującej:
Annus Stl 1732.
Januarius.
Nr. 191 Wołczyn.
E. XX. ejusdem Illustissimus Excellentissimus Stanislaus In Wołczyn et
Radwanice Comes Poniatowski Palatinus Mazovien. Supremus Exercituum Regni Regimantarius accepit e
legitima Consorte sua Constantia Fi- |
lium Stanisiaum Antonium (imię Antoni zamiast August zostało pomyłkowo
Wpisane, ponieważ prawdopodobnie (
inna osoba dokonywała chrztu, tzn.;

proboszcz, a do księgi metrykalne]
wpisał imię ochrzczonego dziecka wi
kartusz) hora decima ante meridiem
natum. Quern cadeni die Ego Adalber
ts Stanislaus Kostka Kłosowicz S.
Theologiac et Juris Utriusquc Doctor
Publicus Authoritate Aplice Notarius
Curatus Wołczyneus priertim dilatis
in aliud tempus Caeremonis baptisavi:
Lewante cum e S. Fonte — Periilustri
ac Magnifico Deo Rostkowski Capita-

Uroczyste
oświadczenie
zorgan zowanych chloiów
w Dniu C?ynu Chłopsk ego
Na tegorocznym święcie Czy
nu Chłopskiego urządzonym
przez Str. Ludowe w dniu 15
sierpnia br. nie będą uchwalone
wzorem lat poprzednich żadne
rezolucje, natomiast zostanie
podjęte uroczyste oświadczenie
zorganizowanych mas chłopskich, dotyczące zasadniczych
zagadnień Polski i wsi.

neo Visteng.
(Najwspanialszy i Najczcigodniej
szy Pan Stanisław z Wołczyna i Rad
wanice szlachcic Poniatowski woje
woda mazowiecki najwyższy regimen
tarz wojsk królewskich otrzymał z
prawnej Małżonki Swej Syna Stani
sława Antoniego urodzonego o godz.
10 przed południem. Którego w tym
samym dniu Ja Wojciech Stanisław
Kostka Kłosowicz Świętej Teologii
Doktor Publiczny Notariusz według apostoiskiej powagi opiekun Wołczyna
według ceremonii w inny czas ochrzciłem...).
co nie zmienia jednak faktu, iż w
Białe pow. czarnkowskiego w Wie!kopolsce nad Notecią gdzie do dzisiel
szego dnia istnieje pałac Poniatow
skich (obecnie już w trzecich rękach)
wyposażony w bardzo wiele pamią
tek związanych z tym rodem, znajdu
je się w kościele parafialnym również
metryka urodzenia króla Stanisława
Augusta, sporządzona w roku 1732.
Gdzie więc urodził się ostatecznie
król Stanisław August? Pytanie to po
winno by znaleźć odpowiedź w /ro
dowych ba -mach historyków.
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Za nafte-motoryzacie
cb ecuje ram kapitał zagraniczny

Z szeregu artykułów, w których po
ruszaliśmy sprawy motoryzacji i zwlą
zanego z motoryzacją przemysłu naf
towego wynika wniosek, te sprawa
motoryzacji w Polsce jest tak silnie
uzależniona od kapitałów zagranicz
nych, zaangażowanych w przemyśle
naftowym, że przyszłość Jej przedsta
wia się beznadziejnie.

Piszący te słowa miaj możność roz
mawiać z jednym z wybitnych znaw
ców zagadnienia naftowego, człowie
kiem zaangażowanym w przedsię
biorstwie zagranicznym.
Polska — oświadczył nasz roz
mówca — może tylko skorzystać na
tej polityce jaką stosuje kapitał zagra
niczny w przemyśle naftowym. Inte
resem tego kapitału jest dopuszczenie
amerykańskiej benzyny na polski ry
nek — to prawda. Ale — dopiero wte
dy, gdy Polski rynek otworzy się dla
benzyny amerykańskiej ruszy na
przód motoryzacja, bo wtedy w mo
toryzacji będą zainteresowani kapita
liści zagraniczni, którzy potrafią postawić tę motoryzację na odpowied
nim poziomie, czego nie umiał dotych
czas zrobić rząd polski I społeczeń
stwo polskie.

Innymi słowy: kapitał zagraniczny
obiecuje nam motoryzację w kraju w
zamian za to, że ustąpimy mu te pra
wa, jakie mamy do złóż naftowych
w Małopolsce Wschód. Dlatego żarów
no prasę Jak 1 czynniki rządzące okła
muje się, że wierceń nie warto pro
wadzić, bo są nieopłacalne. Znaleźli
się nawet geologowie, którzy twier
dzili. że żyły nafty w pokładach geo-

Jogicznych Małopolski poprzeplatane
są tak gęsto wodą podskórną, że eks
ploatacja ich nie może się opłacić- —
Dziś gdy sprawy te ujął wyłącznie
państwowy Instytut Geologiczny, w
którym przestały się Już dziać takie
cuda, jakie zdarzały się dawniej, że
zbadane tereny niespodziewanie wy
kupywali ludzie rywatnl — inne ma
my prawo mieć zdanie o pokładach
nafty w Małopolsce.
Możemy nawet postawić pytanie:
na jakiej zasadzie „Galicja", „Karpa
ty* „Vacuum Oil Company** lansują
pogląd, że wiercenia są nieopłacalne
— skoro się tych wierceń od dawna
nie prowadzi? Państwowy Instytut

Atak sowiecki pod CzaugXufeng
(Dokończenie ze str. 1-ej)
W sobotę o godz. 14-el, 13 ciężkich
samolotów bombowych oraz 6 wywia
dowczych ukazało się nad wzgórzem
Czangkufeng. bombardując stanowi
ska japońskie. Równocześnie liczne
samoloty sowieckie w szyku bojo
wym przeleciały nad granicą koreań
ską i pojawiły się nad wsią Kozo w
Korei, na południowym brzegu rzeki
Tiumen.
Japońska artyleria przeciwlotnicza
strąciła dwa samoloty. Jeden z pilo
tów skoczył ze spadochronem,
O godz. 15.20, 16 samolotów sowiec
kich ponownie przeleciało granicę ko
reańską, dokonując lotu wywiadow
czego daleko w głąb kraju. Zrzucono
40 bomb w pobliżu posterunku poii-

wywalczyło brukarzom działdowskim ZZP
POZNAŃ, 7. 8. (sp) Na skutek sta
rań sekretarza okr. Zw. Rob. i Rzem.
ZZP p. Fr. Rochowiaka komisją ar
bitrażowa w Działdowie rozstrzygnę
ła spór między właścicielem przedsię
biorstwa brukarskiego Bolesławem
Skalą a pracownikami tego zakładu
pracy. Spór powstał na tle bardzo ni
skich zarobków, przy bardzo cięż
kiej pracy.

Geologiczny i Państwowy Fundusz
Wiertniczy zgodnie stwierdzają, co
do wierceń, że są one... niedostatecz
ne, jednakże na podstawie przeprowa
dzonych dotychczas prób z całą sta
nowczością twierdzić można, że za
gadnienie naftowe w Polsce przedsta
wia się zupełnie inaczej.
Należałoby aię tylko zastanowić,
Jakie sankcje zastosować, aby zmu
sić kapitał zagraniczny do zasadni
czej zmiany polityki i postępowania
na polskim rynku naftowym. Praw
dopodobnie to będzie jedyna drogą za
równo do obniżki cen benzyny, jak i
do ograniczenia „chwytów handlo
wych", o których pisaliśmy w nume-

cyjnego we wsi Inkel na południo
wym brzegu rzeki Tiumen.
Bombardowanie z powietrza stano
wisk japońskich na wzgórzu Czangku
fęng trwało do godz. 16-eJ.
Po rozpatrzeniu przez konferencję
ministrów wojny, marynarki I spraw
zagranicznych, sytuacji w związku z
demarche w Moskwie — japońskie
ministerstwo spraw zagrań, przesłało
ambasadorowi Szigemltsu dalsze in
strukcje, mające na celu kontynuowa
nie rokowań.
Eskadra japońska, złożona z 26 bom
bowców i z 26 samolotów myśliw
skich, bombardowała dzisiaj około po
łudnla lotnisko w Hankou.
Bomby wywołały liczne pożary.

Propaganda hitlerowska w Anglii
(Dokończenie ze str. 1-ej)
cia firma wydawnicza tzw.
„World-Service**, której głów
nym zadaniem jest zwalczanie
ministra wojny Horę Belisha za
wprowadzone przezeń reformy
wojskowe, które w niesłychany
sposób wzmogły potencjał wo
jenny W. Brytanii. Horę Beli
sha atakuje się z racji jego ży
dowskiego pochodzenia, podkre
ślając, że nie przystoi przecież
godności W. Brytanii, by armią
jej kierował — Zyd.

Kluby-pulap'd

warzystwa męskiego, które na
dancingach i wieczorkach W
klubie znajdują przemiłych part
nerów, doskonale tańczących,
niekazitelnie mówiących po an;
gielsku o... potędze i wielkości
Trzecej Rzeszy, o jej pacyfizmie
i niezrozumiałym, a wrogim
stosunku do niej angielskiego
społeczeństwa. ,

..Lnkogsn zatoń”
W każdym klubie istnieje od
dział „Linkorganization**, która
ma za zadanie zapraszać przed
stawicieli wszystkich warstw
społecznych na bezpłatne pod
róże do Niemiec. Z chwilą, gdy
wycieczka przybywa do Rze
szy, oszałamia się jej uczestni
ków przy pomocy niesłychanie
sprytnej propagandy. Np. wy
cieczkę kupców wita osobiście
minister handlu, wycieczkę stu
dentów — minister oświaty itp.
Jasna rzecz, że oczarowani
przyjęciem Anglicy, których
traktuje się z niesłychana u»
przeimościa. przedstawia co
chwila innych dostojników pań
stwowych i obchodzi się jak z
conajmnlej, ambasadorami Wiel
klej Brytanii — wracają do An
glii jako gorący zwolennicy i en
tuzjaści Trzeciej Rzeszy.

Niemieccy agenci otworzyli
W Anglii kilkaset agentur pod
maską klubów, w których uprą
wia się propagandę proniemie
cką. W samym Londynie pra
cuje przeszło 100 agentów, kon
trolowanych nieustannie przez
wydział prasowy ambasady nie
mieckiej w Anglii. Agenci ci
pracują we wszystkich sferach
angielskiego społeczeństwa.
Do klubów zaprasza się przed
stawicieli wszystkich warstw
społecznych. Są kluby: kupiec
kie, studenckie, turystyczne, re
ligijne i rozrywkowe. We wszy
stkich jest wryborna i niezwykle
tanią kuchnia, czytelnia zaopa
trzona we wszystkie niemiec
kie dzienniki 1 nowości wydaw
nicze. W klubach tych prowa
Roibra an-e mora'ns
dzone są bezpłatne kursy języ
Ans i
ka niemieckiego, oraz odbywa
ją się wykłady o Niemczech
„Pod maska służenia pokojo
współczesnych.
wi — pisze „Nation4' — propa
Specjalnie zaprasza się mło ganda niemiecka usypia czuj
de dziewczęta pozbawione to- ność brytyjska! Pod hasłem
pacyfizmu, rozbraja moralnie
Anglię by gdy nadejdzie dzień*
w którym Niemcy zdecydują
się na wojnę — Anglia zacho
wała neutralność**.
Czasopismo wzywa do zam
siadających stałe uprawnienia do wy
knięcia wszystkich klubów nie
konywania prżktykl.
Ośrodki zdrowia i.przychodnie lecz mieckich I przymusowej depor^
nicze, mające przewidzianą w etacie tacji agentów Trzeciej Rzeszy
iedną pielęgniarkę, mogą zatrudnić poza granice brytyjskie. Powo
Pielęgniarki, posiadające czasowe pra łując się na znanego wroga Nie
wo wykonywania praktyki pielęgniar
miec hitlerowskich — biskupa
skiej, o ile poprzednio przepracowały
przynajmniej przez trzy miesiące pod Canterbury — „Nation** — kon
stałym nadzorem i wykazały się do kluduje, że mimo milionów rzu
stateczną znajomością obowiązków conych przez niemiecka propa
pielęgniarskich, pod warunkiem jed
gandę — mocniej przemawia do
nak, że praca ich będzie nadzorowana
okresowo przez osoby, posiadające serc angielskich glos biskupa
stale uprawnienia do wykonywania kanterburyjskiego. niż dziesiąt
praktyki pielęgniarskie).
ki tysięcy broszur, wydanych
Częstość
kontroli instrukcyjnych przez agentów Goebbelsa.
ma być jednak rzadsza niż raz na
(W)
trzy miesiące.

Kiedy wolno pielęgnować choryih
a kiedy nie?

czasu pracy. W drugiej i następnych
Ministerstwo opieki społecznej wy
godzinach pracy przysługuje pracow jaśniło ostatnio, że osoby posiadające
nikom 15 min. przerwy, a ramarzom czasowe prawo praktyki pielęgniar
5 minut przerwy na każde 30 min. skiej mogą pracować w instytucjach
zatrudniających kilka pielęgniarek
pracy. Orzeczenie przewiduje poza
pod stałym nadzorem pielęgniarek, po
tym szereg zmian na lepsze w innych
sprawach.

TEATR MALICKIEI

Przedsiębiorstwo p. Skały zatrudnia
wielką liczbę pracowników. Ogólna Karowa 10, tel. 529-39
podwyżka płacy wynosi 40 procent.
CO WIECZÓR O GODZ 8.15
Orzeczenie komisji ograniczyło pra Zw. Rob. i Rzem. ZZP odniósł jeszcze
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
cę do 46 godzin w tygodniu, a zarob jeden wileki sukces.
O 4.15 i 8.15.
ki godzinowe ustaliło w wysokości:
dla brukarzy — 1,05 zł, ramarzy —
I Kasa czynna od 11 rano cały dzień
0,74 zł, robotników niewykwalifiko
i oraz „Orbis", aleja Jerozolimska 39
wanych 0,60 zł. Przy pracy akordo
wej stawki muszą być tak obliczane,
aby zarobek ogólny pracownika akor
Nadprogram
dowego był co najmniej o 20 procent
Wizyta pary króle wskiej w Paryżu
wyższy od płacy dniówkowej. Czas
zużyty na przenoszenie narzędzi z je
Uroczy zakątek Warszawy. Ceny
dnego miejsca na inne zalicza się do

FAL’ ETERU

ATLANTIC Wti i.
PIĘTNO ZDRADY

= DOLINA SZWAJCARSKA S-

—od2 godz,
EUROPA
12 poranki ulgowe

Zakaz święta ludowego
w Jarosławiu
Zarząd Stronnictwa Ludowego Okręgu Jarosławskiego otrzymał od
tamtejszego starostwa zakaz urządzę
nia Święta Czynu Chłopskiego.
Odmowa dotyczy urządzenia uro
czystości Indowych w dniu 15 bm. w
Muninie pod Jarosławiem, oraz po
chodu trasą wyznaczoną przez orga
nizatorów.

Genialny tragik

w

SESSUE HAYAKAWA
rewelacyjnym filmie egzotycznym

PRZESTĘPCA

CGLOSSEUM
„W PUŁAPCE*1
Przygody
d < t e k t w a Drummonda

Zygmuntowska 1, tel. 10-41-28
Czynny codzienni z wvją*kiem poniedziałków i piątków.

W niedzielą 7 bm.

OAZA ROZKOSZNEGO CHŁODU
BEZPŁATNIE na otwartej scenie ogrodowe) o godz. 6.15 i 10.15 wlecz

akrobaci pa terowi

MORAN I BARGIELSKA tańce akrobatKarol Mateusz parodysta

—

Kola Mlśkowskl taniec na łopacie

O godz. 12 w południe
WIELKA

ZABAWA

DLA

DZIECI

Grzeczne dzieci otrzymają upominki

WESOŁE MIASTECZKO
Wielka sensacjal
SCI AK A
Wejście do ogrodu 25 Zr.

,i
/{

i
z pawmka
1 Batycka. Lub eńs a
Węgrzyn. Samborski

Matrz maiki JOHN BARRYMOR;
w sensacyjnym f irnie

OGROD ZABAW ,.100 POCIECH”

TAfO COŁOS

ceny filharmonia
n. 7C
Pocz. A & 10
OL li
io

Wielka sensacja!
Dzieci i szeregowi 15 gr.

ŚMIERCI

b. niskie-

VICTORIA

Lelek I.

PMr.« w
p.ranki

A-. d-tektywów

CH RLIE CHKN
WARNER OLANO
w sensacyjnym filmi?

TAJEMNICZE PROMIENIE
BAŁ i

A nD 1 A

2.

P

,

NBSZE STłŁE «NY
7E ” n,on

*1 P»Ł

75 « 1.,
W CIENIU KRZYŻA
Claudette Colbert

K!H2 FLORYDA

YK P- 3-5. 7. 9x5
od godz. 12 poranki ulgowe
CHARLES BOYER
w potężnym d.- macie zmysłów

Miłflit w kaidanath
(„Le benheu-"

to p.12
Dziś 2 poranki ulgowe

MERLE

Żelazna 61 p. 4. 6, 8. 10,
Ceny od 54 gr

OSTATNIE DNI POMPEI
ZŁOTA DZIEWCZYNA

mSOKOL
MARSZAŁKOWSKA 69

Mayerling
Kłopoty sportowca

OBERO.4
w wesołej komedii

ROZWÓD LADY X

KOMETA

Chłodna 49

ilEllIDM HM
er aa Ra w I a

Otw. orf 1O r. - 23

«'«»

ton j-nts

Dslf Wielka Premiera !

FLIP I FLAP w filmie

JEJ OBROŃCY
a a r i

m

CASINO

m^ai^Mnuns
p.cz. 6.8.

0 I

3oh t filmu ..ICH TROJE"

|

Brutta Grawllle
w filmie

k

„P ETNASTOLATKA" |

CCIAIIfC s*natoraka 29
Ludzie Wisły
JllllOO

pocz. 6. 8. W

Nasze cenv; 75 gr i 1 H

IMPERIAL
Marszałkowska 56 p. 5-7-9

Z powodu remontu
kino nieczynna

■Nr. 128

„N OWA RZEC7POS P O El T A®

\Dwa narody słowiańskie znajda droga do swoich serc”

Czechosłowacja
zewnątrz
i
wewnątrz
Wyw ia d z monsignorem B. StaszRem
(Koressontfencja własna J w.’j Rzeczpospol tei)

Powrót
Do rotundy pałacu, wpadl przez okno otwarte,
w jakiś wieczór upalny, wiatr z kresowych pól.
Marmurowym posągom k rzyknał: „Zwołać warte!
Ściągnąć z mebli pokrowce! Dziś powraca król!“

Zaszumiały Łazienki w wieczór parny, lipcowy,

Praga, w lipcu. I ciało, a nasi księża wzywali lud do chodzą interesy innych państw, to na
w Białym Domku na fresku ze snu zbudził sie paź
Msgr. Staszek jest najbliższym modłów do świętego, aby u tronu turalnie na to wszystko reagowalibyś
z ram portretów markizy, pudrowane swe głowy
Współpracownikiem prezesa całego Najwyższego został nowym orędow- my inaczej.
pochyliły
ku sobie szepcząc: „Wraca król Staś".
Stronnictwa Ludowego i wodza cze- nikiem polsko-czechosłowackiej przyWystarczy, kiedy Pokażemy całe
choslowackich katolików — msgr. J. jaźni. A kiedy trumna opuszczała na- mu światu, co myśmy już dali swoim
Stary szpinet zadźwięczał cichym taktem od nowi
Szramka, oraz członkiem parlamentar szą ojczyznę, okrzykom na cześć Poi mniejszościom i jak chcemy ułatwić
i w teatrze na wyspie coś zadrżało od braw...
nei komisji „sześciu", pracującej nad ski, które się wyrwały z ust Czecho- im swobodny rozwój kulturalny, eko
Wraca król, który sztukę ponad wszystko miłował,
nomiczny
i
społeczny.
sPrawą statutu narodowościowego.
słowaków, odpowiadały okrzyki pol
a
nie umiał niestety bronić kraju i praw.
Mamy czyste sumienie wobec swo
Pomimo ogromnego nawału pracy, skiej asysty Świętego — na cześć
ich sojuszników i wobec całego świa
w związku z ostatecznym opracowa Czechosłowacji.
łem statutu, zgodził się chętnie na
Nasz i wasz naród odnalazły się w ta.
Przechodzimy teraz do sprawy sło
udzielenie wywiadu.
tej doniosłej chwili, a jestem prze
Nie okrywał Twojej trumny kir
Pierwsze moje pytanie odnosiło się świadczony, że i nasze rządy znajdą wackiej i Stronnictwa Ludowego ks.
i
nie grały orkiestry wojskowe,
óo wzajemnych stosunków między do siebie drogę, która będzie prowa Hlinki.
gdyś
powracał do ojczyzny, Sire —
Polską a Czechosłowacją.
— Stronnictwo Ludowe nie jest je
dzić do braterskiego stosunku obu
garść
popiołu w zwykłej skrzyni dębowej.
szcze
całą
Słowacją
—
mówi
msgr.
— Jestem pewny—rozpoczął msgr. naszych państw.
Staszek, — że między Polską a Cze
Zapytuję mego rozmówcę o statut Staszek — przeciwnie, jest ono mniej
Nie rzucano Ci kwiatów na mar.,,
chosłowacją zapanują stosunki, opar- narodowościowy, w pracach nad któ szością, chociaż na ziemiach słowac
nie powitał Cię sznur delegacji,
*e na wzajemnej przyjaźni i współpra rym bierze on udział, ze specjalnym kich partią najsilniejszą. Na ten fakt
nie chyliły się w hołdzie sztandary;
cy. jesteśmy przecież złączeni nie podkreśleniem sprawy Niemców su ostatni Czechosłowackie Str. Ludowe
na
dalekiej kresowej stacji.
zawsze zwracało uwagę, twierdząc,
tylko więzami pokrewieństwa i tylu deckich.
bartami historii obu narodów, ale ró
— W Czechosłowacji nie ma czło że trzeba słowackie stronnictwo ludo
I nie gięli się w kornym ukłonie
wnież wspólnymi interesami i misją, wieka, który by nie chciał szczerego we pozyskać na trwałe dla współpra
w
czarne fraki przybrani dostojnicy,
Rdyż Polska i Czechosłowacja są wa porozumienia z naszą niemiecką mniej cy z rządem. Nie udało się to z powo
kiedyś
leżał w opuszczonym wagonie
lem obronnym zachodnich Słowian, szością tak samo, jak i z pozostałymi du najpierw sprzeciwu socjalistów, a
na
zapadłej
kolejowej bocznicy.
łe trzeba wspominać, przeciw komu, mniejszościami. Czechosłowacja od potem „agrariuszy", którzy obawiali
^ystarczy kiedy wy i my uprzytom- chwili powstania była przecież wzo się wzmocnienia katolickiego bloku.
Nic nie było z królewskiego przepychu
nimy sobie smutny los Słowian po- rem mniejszościowego prawodaw To był ciężki błąd i wielka szkoda dla
owej
nocy błyszczącej gwiazdami.
labskich i nadbałtyckich.
stwa, a i narodowościowy statut ma państwa oraz i dla Słowacji.
gdy chowano Cię tajnie, po cichu
Stronnictwo ks. Hlinki, dzięki dłu
Tak w Pradze jak i w Warszawie kontynuować tę tradycję aż do punk
i zabito kaplicę deskami.
goletniej opozycji, zatwardniało i zraPowinni sobie przypomnieć, jak źle tu kulminacyjnego.
tworzyła się nasza i wasza narodo
Pod wpływem zwycięskiego w dykalizowało się, tak, że nie jest dziś
Wartką falą nurt historii płynie:
wa granica wszędzie taro, gdzie Po Niemczech hitleryzmu kwestia nie na dobrej drodze.
Dzień Ustawy Majowej... rzeź Pragi...
lacy i Czesi stykali się z niemieckim miecka w całym świecle (nie tylko u
Czescy katolicy byli zawsze prze
nad kościółkiem w dalekim Wołczynie
narodem. Wyście byli daleko odrzu nas) weszła do nowego stadium, któ świadczeni, że trzeba rozszerzyć sa
rozpiął
skrzydła Twoich dziejów tragizia.
ceni od średniej i dolnej Odry, my od re niesie w sobie wielkie niebezpie morząd wszystkich naszych krajów,
Uaszego naturalnego górskiego wału. czeństwo dla wszystkich państw, po a naturalnie i Słowacji. Takie rozsze
KONRAD JEŻYCKI.
Sądzę, że każdy polski i czechosło siadających liczebniejszą mniejszość rzenie samorządu odpowiadałoby nie
wacki mąż stanu powinien się zasta niemiecką. Ale to niezadowolenie tylko uczciwym postulatom Słowacji,
nowić nad tym faktem, który mówi mniejszości nie ogranicza się tylko do ale i innych naszych krajów.
tylko państwu i Słowacji, ale i sobie wienia, oraz życzenia, aby oba nasz<
Więcej, niż najdłuższe polityczne roz Niemców. Iskra, którą rzuciły Niem
W naszym państwie widoczny jest jako partii.
narody, które złączył swą apostolską
ważania.
cy, dotrze do wszystkich państw.
od lat kilku silny prąd przeciwko cen
Zapytuję msgr. Staszka o jego Cze pracą i krwią męczeńską — św. Woj
Wiem, że dziś między Polską a Cze
Nasze stanowisko jest znane. Nie tralizmowl, za decentralizacją i za re chosłowackie Stronnictwo Ludowe.
ciech, wielki nasz i wasz święty, po
chosłowacją nie panują takie stosunki, pozwolimy na nic, co szkodziłoby — gionalizmem. Prąd ten domaga się
— Ostatnie wybory pokazały, że dały sobie jak najprędzej dłonie w
jakie być powinny.
jedności, nienaruszalności, demokra wskrzeszenia samorządu w gminach, mamy rację. Zwyciężył nasz program przyjacielskiej i bratniej współpracy.
Jest to wielki błąd, a to dlatego, że tycznemu ustrojowi i wolności repu powiatach i krajach. Tu można było
— jedności państwowej, wewnętrznej
Przyniosłaby ona na pewno na
z naszej wzajemnej niezgody i rywa bliki. Żadnej terytorialnej autonomii by Słowakom pójść na rękę.
pacyfikacji, społecznej sprawiedliwo szym państwom piękne owoce, które
lizacji korzysta trzeci.
mniejszość nie może otrzymać, to wie
Istnieje obawa, że słowackie stron ści i wierności dla sojuszników. To by się stały dumą całej Słowiańsz-'
Nie wierzę wszak, iż taki stan bę każdy, kto spojrzy na nasze pogra nictwo ludowe może być rozbite przez przyniosło wielkie korzyści stronni czyzny. Nie był to bowiem tylko przy;
dzie trwać i w przyszłości, przeciw nicze z bliska i zobaczy, jak jest po atak centralistycznych stronnictw sło ctwu, które pozyskało tysiące no padek, że czeska księżniczka Dubraw
nie, wierzę, że w krótkim czasie zre przecinane wszędzie silnym żywio wackich, tego byśmy nie życzyli w wych głosów i nowe mandaty.
ka dała polskiemu narodowi sławne-1
alizuje się i w polityce szczera wzaje łem czeskim albo słowackim. W tej interesie katolicyzmu.
Polityka naszego stronnictwa i jego go a bohaterskiego króla Bolesława)
Ludowe Stronnictwo (ks. Hlinki) wodza msgr. Szramka miała pełny Chrobrego, za którego rządów Polską’
nina sympatia, która zwłaszcza w o- sprawie trzeba apelować do naszych
statnich czasach okazywana jest zno- Niemców, aby zrozumieli też nastroje musi jednak pamiętać, że słowacki lud sukces.
stała się po raz pierwszy słowiańskim
Wu przez naród polski Czechosłowa- czechosłowackiego obozu i aby wy nie chce żadnego dualizmu, jak pro
Czechosłowackie Str. Ludowe wy mocarstwem.
ponują to „ludowcy". Pokazały to o- kazało wolę 1 zdolność prowadzenia
cli» a przez czechosłowacki Polsce. magania ich nie szły zbyt daleko.
Dałby Bóg, aby i w przyszłości bo
Oni muszą się zdecydować, o co im statnie wybory do samorządu, które uświadomionego
katolickiego ludu haterska Polska i dzielna Czechosło
Empatia ta jest wielką siłą, która
na prawdę chodzi. Czy chcą prawdzi zakończyły się klęską słowackiego czeskiego do jego wielkich ideałów.
2hliża oba państwa.
wacja zabłysnęły przed światem, ja
Stronnictwo Ludowe jest w rządzie ko wzór pokojowości, narodowego
Jak nasz naród ceni swych pol wego porozumienia i pokojowego wy Str. Ludowego i utratą 11.000 głosów.
My, Czechosłowackie Str. Ludowe, czynnikiem bardzo ważnym, a głos ładu i prawdziwej chrześcijańskiej
skich braci i jak naprawdę miłuje poi równania, do czego znajdzie się dro
życzylibyśmy
sobie, aby był już ko jego jest ceniony. Katolicki lud jest kultury.
ski naród, tego dowodem jest trium- ga, dzięki rozumnej ustępliwości obu
lalna droga wielkiego polskiego świę stron. Jeśli jednak chodzi im o coś niec opozycji Str. Ludowego ks. Hlin dumny ze swego stronnictwa.
Tymi słowami zakończył swój wy
Proszę pana o przekazanie katolic wiad wielki katolicki działacz Cze
tego — Andrzeja Boboli przez Cze innego, jeśli henleinowski problem ki i aby to stronnictwo zostało pozy
chosłowację. Tysiące morawskiego ka | mniejszościowy jest pretekstem tylko skane dla współpracy z rządem. Swo kiemu narodowi polskiemu naszego chosłowacji.
Ulickiego ludu odprowadzały Jego' do innych spraw, jeśli do gry tej do ją taktyką opozycyjną szkodzi ono nie szczerego chrześcijańskiego pozdro
JERZY PRZYW1ECZERSKI

W czas kanikuły
Zaroiło się w kuluarach na
’Miejskiej w pierwszym, upalnym
dniu sierpnia. Minorowy nastrój
tradycyjnej herbatce wypitej
z członkami rządu zakończył któtam z kolei, bynajmniej nie
^nęzki okres żywota pp. parlamen
tarzystów. Uzgodniono przy tej ontizji szereg poglądów na kwestię
'■^liżających się wyborów samorSądowych i długo, z wylaniem
składano sobie życzenia dobrych,
Pogodnych wakacji.
. Jak w sielankowej, pięknej
tdylli Dickensa, albo w uspokaja-1
ffcych komunikatach nadawanych
publiczności w historycznych
cbwilach za Ludwika XVI...
Nic więc dziwnego, że przy ta,ej „zgodności poglądów" amut°rów niezdrowej sensacji spotkał
Zawód i melonik p. gen. Skład^ÓWskiego znowu zawisł gdzieś w
dalekiej, nieuchwytnej odległości.
.Zresztą meloniki wypierają te.
raz bezapelacyjnie cylindry, które
t^tnto, iż ostatnio poważnie wzro,y w cenie, stanowią wdzięczne
1 eleganckie nakrycie głowy. W, ta-

kim właśnie stroju i w czarnej,
powiewnej pelerynie wyjechał na
tajemniczą ekskursję po Bałtyku
wróg masonów nr 1, znakomity
autor nie skonfiskowanego artyku
łu p. L. K. O doniosłej misji wesoło wojującego interpelanta krą
żą głuche i ponure wersje.
Przed odkotwiczeniem powie
dział: „wrócę z tarczą lub bez
niej", z katalogiem, lub — bez.
Kto wie? Być może, iż podczas
tego rejsu spotka go nowa, nie
zwykła przygoda.
Bo morze lubi sprawiać niespodzionki. A właśnie na Bałtyku
oprócz innych samotnych i mil
czących podróżników, pływa przecięż teraz ni mniej, ni więcej, sam
p. mar„z. Goering, który uprzy
krzywszy sobie smutny i ponury
pejzaż na ziemi i echa mów par
tyjnych, zapragnął naraz ujrzeć
od strony wód błękitu piękne i ma
lownicze porty szwedzkie, duńskie,
finlandzkie.
Darmo gen. Marx ile za nim
rozpaczliwe raporty. — On nie
słucha. Bawi się na pokładzie sa-

motnego jachtu. H7 międzyczasie
nadstawia ucha — na wieści z Dalekiego Wschodu, wzdycha i wypukuje niedbale słowa na apara
cie Morse'a, przypominającym
kształty zwykłej osi.
A stamtąd, z tej drugiej strony
osi, słychać donośny tupot rzym
skich kroków, które zagłuszyć pra
gną Wielki Głos z Watykanu.
Biją werble, fanfary grają giowinezzę, a wodzowie klaszczą i wo
lają: „To my jesteśmy z 1"^"'
my wam niesiemy radość i do je
my raj na ziemi. My odrodzimy
ducha Europy. My kość z kości,
ludzie z ludu".
Jeśli tak jest istotnie, a chyba
jest, bo narodowo • socjalistyczni
przywódcy lepiej od nas w spra
wach tych, się orientują, to czemu
miliony giną w obozach, a najwier
niejsi palą pałace wodzów, spra
wujących prawowitą, legalną wła
dzę, właśnie od ludu pochodzącą?
Pytanie to jest zresztą całkiem
teoretyczne i bynajmniej nie ocze
kujemy na nie odpowiedzi.
Przy tym panujące upały nie
pozwalają logicznie, rozsądnie my
śleć.
Więc, aby potomkowie zwycię
skich Rzymian nie zgnuśnieli pod
wpływem dalekosiężnych promie
ni. słonecznych, wódz rozkazał,^by

miast barwnych czerwieni kołnie żywego słowa z bliskiego zachodu,
rzy ukazali światu potężne, nieu szef propagandy zalega z ratami
gięte karki.
za lipiec i sierpień? Czy różowa
Rzucił hasto:
jutrzenka na wschodzie, źródło
— Faszyści, żołnierze! Odkryj. najcudniejszych nadziei szybko
cie. wzorem starożytnych, szyje, zgaśnie? Czy bój to będzie „stra
wznieście ku niebu opalone dło szny, krwawy" — czy też wszyst
nie, wyprężcie lędźwie!
ko rozejdzie się po kościach?
Oto najnowsze, niezgłębione w
Ale puchacz, wiadomo, głupi,
swej mądrości wielkie hasło na śmieszny ptak milczy uparcie,
czelnej rady czarnych koszul.
względnie w zgoła nieodpowied
Po ziemi italskiej hen, aż ku nich momentach zaczyna przeraz,
Dunajowi, biegnie goniec z gałąz liwie, głucho huczeć.
ką wawrzynu. Czy ochłodzi uzno— Zły znak — szepczą żabo,
jone czoła?
bonne pary i z pustką w kieszeni
Jest teraz nowa moda. Moda na
a jękiem zazdrości w sercu, mijają
ptaki. Z salonów w al. Ujazdówskiej, z zacisznych gabinetów przy oświetlone a giorno okna, za któ.
ul. Pierackiego i in. wychodzą o rymi rozbawione towarzystwo dłu.
północy tajemnicze pary i ukry. go w noc prowadzi niespokojne
tym w laskach podmiejskich pu rozhowory na temat ~ czy dwu.
chaczom zadają pytania. Tak wła tysięczna armia młodzieży z tak
śnie, jak to czynią zakochane pan ciężkim trudem skupiona trzylite.
ny na wiosnę pytając niedyskret rową, orzeźwiającą egidą wzrośnie
cudem W ciągu najbliższych dni
ną kukułkę: syn czy córka?
Więc złowrogi puchacz głęboko do 30 tysięcy.
zaszyty w gęstwinie leśnej cierpli,
Oh, jest tak parno i duszno, że
wie pobłaża ciekawości ludzkiej i udzie z prawdziwą przyjemnością
uważnie wysłuchuje takich np. na tnyślą o zbliżającym się dniu wy
iwnych pytań.
poczynku i powszechnego święta.
— Dlaczego lord Runciman nie
Przecież to już wkrótce — 15-y
pojechał do Pragi przez Berlin?
sierpnia — nowy haust rześkiego,
Czy na pewno kurs marki niemie.
odrowego powietrza.
ckiej jest silniejszy od lira uło.
skiego, a jeśli tak, to czemu mistrz
Z. SZUMSKI
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Gdynia portem bawełnianym
Europy Środkowej

estry konflikt wynikły ostatnio do portu gdańskiego nie dały pożąda
między rządem a przemysłem baweł nego wyniku, natomiast wszystko
nianym, w związku z nakazem obniż przemawiało za powstaniem portu ba
ki cen na przędzę bawełnianą o 10 wełnianego w Gdyni. Zestawienia
procent, i kontrargumentacja tej ob porównawcze wykazały decydującą
niżki, wywołał żywe zainteresowanie przewagę Gdyni, która w 1936 roku ospołeczeństwa sprawami bawełniany- • siąga maksimum natężenia w pracy
mi w Polsce.
przeładunku bawełny. W roku tym
Dlatego też, nie od rzeczy będzie Gdynia nie tylko całkowicie przeła
wspomnieć historię rozwoju importu dowała bawełnę przeznaczoną dla
i eksportu bawełny w porcie gdyń potrzeb przemysłu polskiego, ale rów
skim, który stał się punktem zwrot nież bardzo poważnie wzmogła im
nym w dziejach polskiego bawełnic- port bawełny tranzytowej, przeznaczo
twa. Gdynia bowiem stała się z nie nej dla najbliższego zaplecza Polski,
dawnego portu przeładunkowego dla jak Czechosłowacji, Rumunii i Au
bawełny, portem handlu bawełną, w strii, Odpowiednio rozbudowane ta
ryfy kolejowe, preferencje celne, zor
pełnym słowa tego znaczeniu.
Odradzający się po wojnie polski ganizowanie szeregu linii regularnych
przemysł włókienniczy, w poszukiwa do portów amerykańskich i krajów
niu źródeł zaopatrzenia w surowiec Lewantu, wreszcie wyrównanie wy
zwrócił się siłą przyzwyczajenia do sokości frachtu morskiego za przewóz
dawnych swych dostawców w Bre ze Stanów Zjedn. i Egiptu do Gdyni
mie, Liverpoolu i Hamburgu, podejmu Z frachtem do innych portów — wszy
jąc jednocześnie próby nawiązania stko to wpłynęło decydująco na pow
stosunków z zamorskimi dostawcami stanie portu bawełnianego w Gdyni.
Dużą rolę odegrało tu także wypo
bawełny amerykańskiej i egipskiej.
Import bawełny do Polski rozpoczął sażenie portu gdyńskiego w nowocze
się już w latach wojny polsko - bolsze sne magazyny oraz urządzenia prze
wickiej 1920 r., osiągając swoje naj ładunkowe. W roku 1931 w porcie
większe nasilenie w latach 1927 — 8- gdyńskim znajdował się zaledwie je
Po kryzysie w 1932 r., import ten sta den magazyn bawełniany, dziś maga
le wzrasta, przy czym gros importo zynów jest kilka o ogólnej powierz
wanej bawełny, bo przeszło 66 proc, chni składowej ok. 35.000 m kw, a
ogólnego importu sprowadzane jest z Strefa Wolnocłowa na terenie której
koncentruje się cały przeładunek ba
USA.
W latach 1929 — 30 rozpoczyna się wełny zaopatrzona jest w kilkadzie
okres intensywnej pracy nad rozbudo siąt dźwigów o dużej zdolności prze
wą Gdyni, jako portu bawełnianego. ładunkowej.
Ulokowanie bawełny na terenie Stre
Doświadczenia bowiem pierwszych
dziesięciu lat wykazały, że próby fy Wolnocłowej pozwala importerowi
skoncentrowania przywozu bawełny na załatwianie wwtelklch czynności
związanych z manipulacją importowa
nej bawełny, bez dokonywania od
praw celnych. Umożliwia to również
powstanie reeksportu bawełny do
szeregu państw bałtyckich, do czego
Gdynia z racji swego położenia geo
SKUTECZNIE
USUWA
graficznego Jest wybitnie predystynowana. Reeksport ten zapoczątkowany
ODCISKI t
BRODAWKI
w 1931 r. rozwija się coraz bardziej
® el
I ZGRUBIENIA
pomyślnie, przy czym najpoważniej
szymi naszymi odbiorcami są Szwe
• *
cja, Estonia i ŁotwaW 1934 r. z inicjatywy oddziału
BGK w Gdyni powołano do życia kon
cesjonowany „Dom Składowy", które
go celem jest składowanie w swych
magazynach bawełny, ubezpieczenie
Już 3.240.871 jej, wydawanie imiennych zaświad
czeń składowych oraz warrantów. —
Jednocześnie dokonywane są wszel
W lipcu rb. przyrost wkładów osz kie czynności fizyczne, związane z
czędnościowych PKO. wyniósł 15,3 wyładowaniem i magazynowaniem ba
wełny, ciągnieniem prób, klasyfiko
milionów złotych.
Liczba książeczek oszczędnościo waniem itp. Gdynia zwolna stawała
wych zwiększyła się w lipcu o 53.748 się portem handlu bawełną.
Dużym krokiem ku temu stało się
i na koniec miesiąca wynosiła ogółem
3-240.871, a więc obecnie już co dzie stworzenie Zrzeszenia Interesantów
siąty mieszkaniec Polski posiada ksią Handlu Bawełną, które pracę nad utworzeniem arbitrażu bawełny dopro
fcftczkę PKO.

BEZ BALU

ksiażeizek PKO

SA

i

ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
PrzskłM sstsnrzowBny i wgltliktego

KAROLINY CZETWERTYRSKIEJ

Rodney przygarnął szlochającą matkę.
— Och! Rodney , przez ostatnie tygodnie prze
żywałam męki. Możesz chyba zrozumieć moje upo
korzenie i jak się okrutnie dręczyłam myśląc, że
zawładnął Gerry, jak i mną niegdyś. Z początku
nie przywiązywał wagi do moich napomnień. Gdy
jednakże wyraziłam mu swoje oburzenie, dat mi do
zrozumienia, że we własnym interesie nie powinnam
stawać między nim a Gerry, grożąc mi, że w prze
ciwnym razie wyjawi ojcu nasz dawny stosunek.
Rodney wykrzyknął:
— Wstrętny typ! Trzeba było mu pozwolić na
to, ukazałby się we właściwym świetle. Chass trzy
małby z tobą.
— Zabrakło mi odwagi, on tak wysoko mnie ce
ni, i wy też, moje dzieci. Poniżyłam się aż do bła
gania. Po tym. co zaszło miedzy nami, nie mógł
przypuścić, że pozwolę mu unieszczęsliwić własne

Ruchomości w zastaw
przyjmować będą KKO

Z dniem 1 stycznia 1939 r. wchodzi |
wadza właśnie w roku bież, do koń w życie rozporządzenie ministra skar
ca. W połowie września odbędzie bu wydane w porozumieniu z mini
się mianowicie uroczystość otwarcia strami spraw wewnętrznych I sprawie
Giełdy Bawełnianej w Gdyni we wła dliwości o zakładach zastawniczych
snym wielkim gmachu wybudowanym komunalnych kas oszczędności.
kosztem kilku milionów zł. Powoła
W myśl tego rozporządzenia, za
nie do życia arbitrażu bawełny unie kłady zastawnicze komunalnych kas
zależni całkowicie gdyński rynek ba oszczędności uprawnione są Jedynie
wełniany przede wszystkim od arbi do udzielania pożyczek na zastaw ru
trażu bremeńskiego. Prace w tym kie chomości 1 do przyjmowania ruchomo
runku prowadzone są w dalszym cią ścl na przechowanie. Zakłady zastaw
gu metodycznie przez szkolenie włas nicze komunalnych kas oszczędności
nych kiperów i klasyfikatorów baweł- I mogą ponadto trudnić się, za osobnym
nianych i przygotowania do powsta- „Zwoleniem ministra skarbu, komisonia dużych firm importerskich spro wą sprzedażą ruchomości z zachowa
wadzających ją do głębi kraju i eks niem obowiązujących przepisów, a
portujących za granicęw szczególności przepisów prawa

Jeż.

przemysłowego.
Zezwolenia na prowadzenie priet
komunalną kasę oszczędności zakładu
zastawniczego udziela minister skar*
bu w porozumieniu z ministrem
spraw wewnętrznych. Zezwolenia na
trudnienie się przez zakład zastawni*
czy komunalnej kasy oszczędności ko
misową sprzedażą ruchomości udziela
minister skarbu.

Nie podniesione przez zastawców *
ciągu lat dziesięciu nadwyżki uzyska*
ne z licytacji zastawu, jakie pozosta
ną po zaspokojeniu należności zakła
da zastawo, przechodzą na rzecz in
stytucji dobroczynnych, wskazanych
przez wydział wojewódzki względnie
izbę wojewódzką.

Czy 80% £££2 pracowników państwowych
będzie po za szkołą?

Od 1 września rb. przywróci zwrot wpisów szkolnyth
Nowy rok szkolny zbliża się.
Już za trzy tygodnie zapełnią się
gmachy szkolne gwarem dziatwy. Ro
dzice obarczeni dziećmi w wieku
szkolnym mają wiele trosk, skąd
wziąć na pokrycie czesnego w pry
watnych szkołach średnich. Skąd po
życzyć na książki, pomoce szkolne,
mundurki itp.
Specjalnie zaniepokojeni są tym
pracownicy publlczno-prawni, a głó
wnie państwowi, którym przed 3 la
ty cofnięto wypłatę zwrotu wpisów
szkolnych. Sytuacja Ich jest tym krytyczniejsza, że poziom uposażeń w
stosunku do wzrostów kosztów utrzy
mania i artykułów przemysłowych,
pozostał na martwym punkcie. Nai-j
lepiej sytuację obrazują cyfry.
Dane statystyczne dotyczące praco
wników państwowych w Polsce i
stwierdzają, że na ogólną liczbę 400’
tys. pracowników, aż 320 iys. poble-]
ra uposażenia niższych grup. Są to]
stopnie od VIII — IX. Stanowią one,
jak z wyżej wymienionych cyfr wynika, 80 proc, pracowników.
Ten bardzo groźny stan zmusił pra
cowników państwowych do rozpoczę
cia akcji o zwrot opłat szkolnych.
Postulat ten uznano powszechnie
za najpilniejszy. Organizacje pracowników państwowych zrzeszone w Mię
dzyzwiązkowej Komisji Pracowników
Państwowych zwołały ogólną konfe
rencję do stolicy, na której zapadły
uchwały zwrócenia się do rządu o
przywrócenie pracownikom państwo
wym począwszy od dnia 1 września
1938 zwrotu opłat szkolnych za dzie
ci ich, uczęszczające do prywatnych
średnich zakładów naukowych.
Postulat ten został przedstawiony
na audiencji delegacji MKPP u p. pre.

wlec czynione są starania, aby dec?*
zje zapadły odpowiednio na czas.
Dzieciom grozi znowu utrata jed
nego roku. A jeden rok dzisiaj znaczy
wiele. Nic więc dziwnego, że ten naj
pilniejszy postulat pracowników pań
Parę tysięcy dzieci mimo zdanych stwowych budzi nie tylko duże zain
egzaminów znajduje się poza szkolą teresowanie, ale 1 poważną troskę.
średnia. Jest wprawdzie przyrzeczenie zmiany tej sytuacji, lecz w oby- >•<11 cbcesi •!• izybko l łatwo agent. kup
dwu wypadkach zostały dopiero po
czynione kroki wstępne.

mjera, Jak już w swoim czasie pisa
liśmy, a p. premier zasadniczo przy
znał sułszność zwrotu opłat szkol
nych za naukę i zapowiedział przepro
wadzenie prac badawczych.

Szerokie masy pracowników pań
stwowych, owe właściwie 80 proc- z
dużym niepokojem oczekują decyzji.
Pierwszy wrzesień Już się zbliża,
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PRODUKT ANOJELSK!

osobowe, ciężarowe, turystyczne
I ciągniki do 12 tonn.
tani w zakupie, idealny na nasze drogi minimalne
koszty eksploatacji 7 litrów na 100 kim.

Semoch. MORRIS

podlegają rejestracji na zarobkowy prze
wóz osób i towarów

Prxetfstawiclalstwa „ANOLOMOTOE"
ffiartnwa aalon Wystawy Marszałkowska 162 fsi. SM-M
WaludWd* stacja obsługi, tealiców 26 tal. 263-47

go syna. Kpiąc ze mnie ponowił groźbę. W osta
tnim liście, który napisał....
Spuściła powieki, chcąc jakby uwięzić zbyt bo
lesne wspomnienia.
— Ten właśnie list, o który mnie pytasz i po któ
ry posłałam sekretarza. Zdecydowałam się użyć
ostatecznych środków. Gdy wchodziłam do Swete‘a, pieniłam się ze złości. Rzuciłam mu list na biur
ko, mówiąc, że wypraszam sobie podobną kores
pondencję. Śmiał się jak zawsze i wetknął list do
książki, którą czytał, mówiąc, żc nie spodziewał
się po mnie kazania o wyższej moralności. Wre
szcie zarzucił mi zazdrość. Rod! Przysięgam przed
Bogiem, że to nieprawda. Nigdy nie żywiłam za
zdrości o Gerry... I wtedy nagle zobaczyłam rewol
wer na krześle.
— Rewolwer Gerry?
— Tak.
— Sholto go pewno zostawił?
— Przypuszczam. Barry zauważył kierunek me
go wzroku i wciąż śmiejąc się pokazał mi swój pi
stolet na biurku, mówiąc, że jest gotów na wszy
stko.
— Brutal — syknął Rodney przez zaciśnięte zę
by.
— Nie wiedziałam, że Sholto był u Swete'a. Przy
puszczałam, że może Barry pisał do niego wzmian
kując o mnie. Nie wiem, jak chwyciłam rewolwer,
i nie pamiętam, kiedy dotknęłam cyngla. Teraz już
wiesz wszystko. Rod. Zostaw mnie samą.
Lekko odsunęła syna.

— Jestem zupełnie wyczerpana. Położę się, może
zasnę, teraz, gdy wyznałam prawdę.
— Jakim sposobem tylko ty jedna znałaś tajemne
przejście?
Na ustach lady Julii pojawił się zwykły uśmiech.
— Dawno wszyscy zapomnieli o nim, gdy Eryk
przeczytał wzmiankę o listach siostrzeńca Filipa
i odkrył je przypadkowo. To było w czasie, gdy
stary lord Frant oddal Erykowi dzisiejsze mieszka
nie Barry'ego. I ja wtedy mieszkałam we Frant
House. Pamiętam, jak Eryk w wielkiej tajemnicy
zaprowadził mnie na kort i pokazał to przejście. Ko
rzystaliśmy z niego, by sam na sam pić u Eryka
herbatę, co wówczas uchodziło za niewłaściwe. By
liśmy jeszcze bardzo młodzi. On miał dziewiętnaś
cie lat, a ja byłam o dwa lata młodsza. Umówiliśmy
się, że nikomu nie wyjawimy sekretu.
Rodney uśmiechnął się.
— I dlatego przed nami to zataiłaś?
— To nie była jedyna racja. W trzy lata później,
w wilię wyjazdu Eryka do Indyj, gdy po zerwaniu
zaręczyn byliśmy pogrążeni w rozpaczy, chodziliś
my po korcie wspominając przeszłe lata. Eryk mó
wił o sekretnych drzwiach, o których już dawno
zapomniałam. Nigdy nikomu nie powiedział o ich
istnieniu. Bo tego popołudnia, gdyśmy pierwszy raz
pili razem herbatę, przysiągł sobie ożenić się ze
mną. A wspomnienie naszej wspólnej herbatki byle
dla niego świętą tajemnicą, którą z nikim by się nit
podzielił. Miał takie delikatne uczucia.
(Dalszy ciąg nastąpi)
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Bohaterski opór wojsk chińskich
powstrzymaj natarcie japońskie

Władze sowieckie zamknęły
konsulaty japońskie
w Chabarcwsku i w Biagowbszczeńskii

Urzędnikom kazano wyjechać w ciągu 48 godzin

TOKIO, 6. 8. Japoński konsulat ge mknięty przez władze sowieckie.
dniu wczorajszym,mimo Datungu prze! tów wojennych 1 17 transportowców
W czwartek zakomunikowano człon
HANKOU, 6.8. Wczoraj Japończycy
neralny
w Chabarowsku został zakom konsulatu, iż w ciągu 48 godzin
Usiłowali raz jeszcze przerwać front płynęło po Jangtsc 8 japońskich okrę-| załadowanych amunicją.
cł>lński na południowym brzegu Jan
konsulat ma być zamknięty i ewaku
kę, w pobliżu Kiu-Kiang. Ataki te zoowany. Urzędnicy konsulatu wyje
*tały odparte z wielkimi stratami dla
chali z Chabarowska w czwartek do
atakujących.
Władywostoku.
W czwartek władze sowieckie za
Na innych odcinkach centralnego
komunikowały tę samą decyzję kon
"óntu Japończycy kopią rowy strzeteckie i przechodzą do postawy obron
sulowi japońskiemu w BłagowieszBej.
czerisku.
Na północnym brzegu Jangtse pozy
cle chińskie przebiegają od Tanszan
Suhau. Górzysta miejscowość uł®twia wojskom chińskim obronę nie
ZURICH. 8.8. Według nadesz propozycję, według informacji tycznie za zerwanie przez Ja PRAGA, 6.8. Lord Runciman złożył
licznych dróg na Hankou, jakie prze łych tu wiadomości z Berlina, otrzymanych z Moskwy, Sowie ponię porozumienia antykomuni
wizytę hr. Kinsky'emu w
rodzą w tym rejonie.
przewodniczący rady dla poli ty mają zamiar wysunąć przy stycznego. Min. Neurath miał prywatną
zamku Zdar i powróci do Pragi w nie
również
zapewnić
ambasadora
rokowaniach
nad
likwidacją
in

Zerwanie tam na Jangtsc, spowodo tyki zagranicznej, b. min. spr.
wało zalanie ogromnych przestrzeni zagr. Rzeszy von Neurath przy cydentów pod Czang-Ku-Feng. w imieniu rządu niemieckiego, dzielę.
Min. Neurath miał ostrzec że w walce ze Związkiem So Zgodnie z planem delegacja Niem
Przybrzeżnych, zajętych przez Japoń jął na dłuższej konferencji am
ambasadora
japońskiego, że za wieckim Japonia może liczyć na ców sudeckich prowadziła po połud
czyków, podczas gdy Chińczycy trzy basadora japońskiego w Berli
warcie takiego paktu uważane jak najdalej posuniętą pomoc ze niu rozmowy informacyjne ze współ
P’aia się w’ górach.
nie.
strony Trzeciej Rzeszy.
(H) pracownikami lorda Runcimana.
Wiele miast, m. In. Taihu, stoi pod
Jak twierdzą koła polityczne by było przez Rzeszę automaWodą.
powodem konferencji była oba
Japończycy energicznie ściągają no wa Rzeszy, iż Japonia zgodzi
*e posiłki, o rozmiarach ich przygo-1 się na zawarcie paktu nieagre(°wari świadczy, że w jednym tylko' sji z Rosją sowiecką, którą to

Konferencja b. min. Neuratha z ambasadorem mikada

Trzecia Rzesza ostrzega Japonie
przed zawarciem paktu nieagresji z Sowietami
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej”)

Lord Runciman

konferuje z henleino wami

„0 znaczeniu i sile armii francuskiej w Europie współczesne?’

Rozmowy nad paktem lotniczym
Sceptyczna ocena prasy francuskiej

(Telefonem od własnego korespondenta)

Telefonem od własnego korespondenta.
staną umowy przez niektóre państwa,
a następnie, gdyby nawet teoretycznie umowy zostały dotrzyinanc, to
należy liczyć się z tym, że siły lotpicze danego kraju zależą w znacznym stopniu od jego potencjału prze
mysłowego.
Pod tym względem wszystkie gwa
rancje pozbawione są wartości, gdyt
kraje o wyższych zdolnościach przemyślowych prześcigną zawsze kraje
(A)
pod tym względem słabsze.

PARYZ, 6. 8. 12 bm. przybędzie
^0 Berlina szef sztabu francuskiej
*nnij lotniczej generał Vuillemin. Wińtę tę poprzedzi przyjazd do Bcrli”a min. lotnictwa włoskiego marsza
łka Balbo. Na koniec zaś bieżącego
’’’ksiąca zapowiedziana jest wizyta
’’’arszałka Ooeringa w Londynie.
„LTntransigcanf patrzy na możli
wości paktu lotniczego sceptycznie, a
dlatego, że po pierwsze nie wiadow jakim stopniu dotrzymane zo«

Manifestacyjna wizyta
ambasadora St. Zjednoczonych
w Pradze
Wizyta amb. Wilsona w Pradze
—

^RAGA. 6.8. — Prezydent Benesz
’’’“ńlął o godz. 10-ej rano ambasadoStanów Zjednoczonych w Berlinie,
Hugh Wilsona, któremu towarzyszył
’'“seł Stanów Zjednoczonych w PraWlfbur Carr. Obaj dyplomaci
następnie przyjęci przez mlaistra spraw zagranicznych, Kroftę.

•

—.---- c.

Artykuł
gen.
Wł.
Sikorskiego
transmitowany przez wizystkie radiostacje francuskie i loedyńskń

Pra/

nastąpiła z inicjatywy Waszyngtonu
w związku z misją lorda Runcimana
i stanowi manifestacyjne podkreślenie
solidarności Stanów Zjednoczonych z
Anglią i Francją w akcji utrwalania
pokoju w Europie środkowe).

Nieprawdziwe wiadomości
o sprzedaży udziałów w „Roburze”

szawie przyglądał się uroczy- śnie, że artykuł gen. Sikorskie
PARYŻ. 6. 8. Szereg dzien stości angielsko - francuskiego go będzie transmitowany dziników z „Journal des Debats" braterstwa broni oczyma du- dziaj o godzinie 10 wieczorem
na czele podał dosłownie pra szy“...
przez wszystkie stacje pańprzez
wie przekład artykułu gen. Si
' • .
(A)
Dowiadujemy się równoczc-' stwowe w ’Londynie.
korskiego „O znaczeniu i sile
armii francuskiej w Europie
współczesnej". Artykuł ten wy
wołał głębokie wrażenie, a
wszystkie paryskie radiostacje
przetransmitowały go w cało
Hamilton odbył rozmowę z amba
LONDYN. 6.8. Gen. Hamilton przy
ści opatrując obszernymi ko
wódca „Legionu Brytyjskiego w Szko sadorem brytyjskim, po czym w ga
mentarzami. M. in. speaker
dzinach popołudniowych odleciał do
państwowej radiostacji PTT o- cji“, który wczoraj podejmowany byt Londynu samolotem prywatnym Hi
świadczył, że artykuł gen. Si herbatka przez Hitlera w Berchtes tlera.
korskiego jest pięknym dowo gaden — powrócił dziś do Berlina.
dem harmonii uczuć, łączą
cych armie obu sprzymierzo
nych krajów. Artykuł byłego
premiera polskiego i ministra
wojny z roku 1925 jest cytowa W sobotę późnym wieczorem ro ną taktykę pozwolił mu przyjść do
ny przez Francuzów z radoś zegrany został w Wenecji między siebie. W trzeciej rundzie siła ciosu
cią. „gdyż — jak piszą dzienni państwowy mecz bokserski Polska — Polaka decyduje jednak o jego zwy
ki — byłoby rzeczą anormalną, Włochy.
cięstwie.
gdyby historyczna rewia wer Zwycięstwo odnieśli Włosi w wyso W wadze średniej Szułczyński prze
salska, urządzona na cześć an kim stosunku 12:4. Zwycięstwo Wło grat na punkty z Ferrario.
gielskiej pary królewskiej nie chów było niewątpliwie zasłużone, Jedną z piękniejszych walk wieczo
znalazła gorącego oddźwięku górowali oni znacznie uad Polakami, ru było spotkanie pomiędzy Szymurą
w sprzymierzonej armii pol niemniej wynik cyfrowy jest nieco za i Mussiną. Szymura wykazał znako
mitą formę i świetną orientację, do
wysoki.
skiej".
Niektóre pisma zaopatrzyły Na ring stają Jasiński i Nardjęcia. skonałą taktykę.
artykuł generała Sikorskiego Wfocn rozpoczyna walkę od razu w Przyznanie Włochow‘1 zwycięstwa
komentarzami. M. in. „Journal szalonym tempie. Jasiński jest speszo przez sędziów wywołało ogólne zdzi
des Debats" pisze: „General ny, poza tym Nardcccia rczl.Ja mu o- wienie.
Sikorski, nie mogąc, z przy ko. Pod koniec do głosu znowu do W ostatniej walce Piłat przegrał
czyn od niego niezależnych, u- chodzi Włoch i spotkanie rozstrzyga zdecydowanie z Lazari. W pierw
czcstniczyć w rewii w Wersa na swoją korzyść.
szym starciu Polak nadział się na cios
lu urządzonej na cześć pary W wadze koguciej Sergo pokonał Włocha i pada na deski do 5-ciu,
królewskiej — obecny był na Sobkowiaka na punkty. Pctrażkę za wstaje, pod koniec rundy Piłat przy
niej sercem i duchem. Z okien
chodzi do siebie, a nawet raz udaje
swego gabinetu pracy w AA ar- wdzięcza Polak swojej fatalnej takty- mu się posłać Włocha na deski. W'

Prywatnym samolotem Hitlera
0,'ltćal do Londynu sen. Hamilton

PolsKa-Włochy 4*12

Olbrzymia kieska naszyth pięściarzy

Od prezesa „Robura" p. A. Faltera wiem przez kogo i w jakim celu —
otrzymaliśmy pismo treści następują-i fałsze godzą w mą cześć obywatels
ką, oświadczam niniejszym publicznie,
«l:
Anielce Szanowny Panic Redaktorze! że winnych rozsiewania w przyszłości
W imię prawdy proszę Pana Rcdak tych wiadomości pociągnę do odpo
ł°ra o umieszczenie w Swym poczyt wiedzialności sądowej.
"I'm piśmie następującego mojego oZechce Pan Redaktor przyjąć wy
®*iadczenia:
razy prawdziwego szacunku i powa
Szereg pism polskich podał niepra żania.
ALFRED FALTER
wdziwe zupełnie informacje, jakobym
bvł pertraktował z grupą kapitalistów
^granicznych w sprawie sprzedaży
“działów w „Roburze‘‘.
^oza tym twierdzono w prasie, ja^dbym był prowadził jakieś rokowa“ia z niemieckim przemysłowcem
ALICANTE, 6.8. O godz. 11.30 samoEbro. Straty wojsk rządowych są
F,lckem co do oddania Wspólnoty Inwielkie, wycofują się one w nieła
teresów pod wpływy obce.
loty gen. Franco bombardowały Ali
Wiadomości te są całkowicie wys- cante. Na dzielnicę Oellaviste spadło dzie.
Sane z palca, a jeżeli idzie o rzeko- 70 bomb.
Bomba o wadze 250 kg spadła na
n,c rokowania z p. Flickiem — śmies*ne. Ponieważ lansowane — nie konsulat angielski, powodując olbrzy
mie spustoszenie.
Konsul został ciężko ranny, 1 osoba
Parafia lotnicza na Okęciu na uro
I zabita, 11 rannych.
Wojska powstańcze podjęły gwat- czystość Wniebowstąpienia Najświęt
międzynarodowym turnieju te- towną ofensywę na najbardziej zacho szej Marii Panny w dniu 15 sierpnia
urządza uroczystą pielgrzymkę na Ja
's°*Tn w' Sopotach rozegrano w dnim odcinku frontu Ebro.
sną
Górę. Program pielgrzymki prze
^‘ę Półfinały.
200 samolotów wzmocniło akcję pie
Hebdą pokonał gdańszczanina na choty i czołgów. Po walce powstań widuje: uroczyste nabożeństwo, aka
? eGnera 6:3, 6:4, a Baworowskl wy- cy zajęli Altodeantc, pozycję kluczo demię Mariańską, wspólną Drogę
z wiedeńczykiem Redlem 6:2, wą, panującą nad prawym brzegiem Krzyżową oraz zwiedzanie osobliwo
ści klasztoru i źródła św. Barbary.
s>' ' bo finału zatem zakwalifikowali
Wyjazd pielgrzymki nastąpi w dniu
Hebda i Baworowski.
14
bm. o godz. 24.30 ze stacji Wło
M w erze podwójnej panów' w finale
chy. Zapisy w zakrystii parafii na
•j3 Cz3’ć będzie para Baworowski —
Okęciu do dnia 12 włącznie. Przejazd
k„?CZyński z parą Pietzner — Beuttam i z powrotem 8 zł 80 groszy.

Nalot na Alicante
Ofenzywa wojsk powstańczych

Pielgrzymka
z parafii lotniczej

Polacy weszli do finału

..NOWEIRZECZPOSPOUTEI,,
kosztuje mles. tylko 2 ił

W pierwszej rundzie Sobkowiak
miał znaczną przewagę, ale w nastę
pnych starciach Polak walczy chao
tycznie, bije na oślep i w rezultacie
przegrywa si>otkanie.
W wadze piórkowej najlepszy z
Polaków Czortek odniósł pierwsze
zwycięstwo dla Polski, bijać niezna
cznie na punkty Cortonessiego.
Niespodziewany obrót przyjęła wal
ka pomiędzy Peire i Kowalskim. Od
razu w pierwszej minucie Włoch
zasypuje Polaka gradem ciosów. Po
lak chwieje się i jest nieco zamroczo
ny. Wdrugiej rundzie sędzia przery
wa walkę, ogłaszając zwycięstwo
Włocha na punkty.
Drugie i ostatnie zwycięstwo dla
Polski odniósł Kolczyński, zwycięża
jąc na punkty Włocha Binazzi. Kol-I
czyński narzuca swemu przeciwniko
wi od razu bardzo ostre tempo i wy
dalę się, że Włoch zostanie znokau
towany, ale ten początkowy sukces
nieco „rozzuchwalił" Polaka, który
zlekceważył już zupełnie przeciwnika,
a przede wszystkim przez chaotycz-

drugiej rundzie nowy morderczy cios
Włocha zwala Polaka na deski i sę
dzia przerywa walkę, ogłaszając zwy
cięstwo Lazaricgo.
W ogólnej punktacji zwyciężyli
zatem Włosi 12:4.

Młodzież
aedisslowatka
wWielicmlsteinaSigsku
KATOWICE 8.8 Wycieczka
młodzieży
czechosłowackiej
zwiedziła Toruń, Poznań i Ka
towice. W Toruniu były przy
jęta przez młodzież „Jedności"4
i „Wici“.
W Poznaniu była przyjmowa
na przez prezesa St. Mikołaj
czyka, Wielkopolski Zw. Mło
dzieży Wiejskiej, Str. Ludów
Str. Pracy.
. .• _ j
W Katowicach wycieczką od
wiedziła redakcję J olon’1 ’ "
stępnic zwiedziła Zagłębie ęglosie.
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JFifvezJcv i dobrq smak

Gwiazdy pod mikroskopem
C, którzy nas tacza z kultura Zachodu

Mila Kamińska

Kosmetycznego

Fr. Marynowskś

^zE^JUarszaw^

u t r a n ran
I

ra. — A tu talent wykonawcy zmu
sza uwagę do zawrócenia.
Ten kunszt posiada p. Kamińska w
takiej mierze, że potrafiła przez 26
minut grać na scenie — sama. Był
to monodram Cocteau pt. „Głos czło
wieczy**. — Monodram — nie mono
log — najtrudniejsza forma scenicz
na dla aktora, nie nudna tylko w wy
konaniu wielkiego talentu przy olbrzy
miej pracy. — Na scenie jedna minu
ta „dziury*4 — ma wagę wieczności,
kwadrans obojętności widza starczy
by sztukę i aktora pogrzebać. Rozu
miecie tedy, co znaczy, chwyciwszy
uwagę widowni w garść, utrzymywać
ją w napięciu przez całe pół godziny.
To arcydzieło, mistrzowski egzamin.
Słusznie więc, że pani Mila ze wszy
stkich swych kreacji najbardziej dum
nie ten swój tryumf wspomina.

Nie maniera zewnętrznej wytworności,która jest wytwornością manier.
Mam na myśli wytworność wewnętrz
ną, zdolność ścisłego różniczkowania, WIELKI WYBÓR H. J Ł 11 U Ł L
8
co jest sztuka, a co sztuczka i zde
E N Y NISKIE KBKMBM^MMB
(t 141
cydowanego odrzucenia drugiej.
kma^^kbkmmmmmkmmmwu^^^^^^wmm^m*
Ta wytworność sprawia, że para ^
■9H
N Ttf4!! IKS e M Polskie Biuro Podróż* tel. 683-5?
doks powodzenia nie ujawnia się w
5. A* Warszawa, Osso ińskich 6 tel 645-29
stosunku do Stanisławskiego, który
Wyjazdy indywidualne, pobyty ryczałtowe
będąc jednym z najbardziej łubianych
Wycieczki do:
aktorów, jest równocześnie jednym z
BUŁGARII, ŁOTWY, RUMUNII, WĘGIER,
artystów najbardziej kulturalnych.
JUGOSŁAWII, FRANCJI i WŁOCH

Stan s'aw Stan sławski

fczy. Przewiduje, że p. W. zdobę retce. A chyba pamiętacie te cza
KLASYFIKACJA MUZYKI 1
dzie tam pierwszą nagrodę. Wy- sy? Co? Czy to nie. wstyd, żeby
IF trosce o budżet Opery, przy
prawa jednak będzie kosztowna, dziś w stolicy nie było ani jedne]
szłoroczni dyrektorzy, pp. Dołżygdyż wprowadzenie gwiazdy po prawdziwej operetki?.
cki i Falkowski złożyli szereg wi
ciąga wydatki, bez różnicy, czy to
zyt u wpływowych osobistości, szu
śpiewaczka, czy bokser. Powstał PRZEMYSŁ RODZINNY.
kając poparcia. — Na razie attrzyCzasy są ciężkie! Na utrzyma-,
więc plan utworzenia konsorcjum
mali więcej rad, jak prowadzić
dla eksploatacji talentu divy. Czy nie domu muszą zarabiać dzisiaj
teatr, niż obietnic pomocy. Dla
znajdzie się odpowiednie grono wszyscy członkowie rodziny! W te
czego tak, wytłumaczył im jeden
mecenasów — nie. wiem. Nie je otrze prywatnym, gdzie od sezon*
z najwybitniejszych:
będzie wielkie przedsiębiorstwa
stem
Ossowieckim!
„Ja tam wiem, proszę panów,
rewiowe — jeden z braci wydzier
że jest trzy rodzaje muzyki. Pier WĘGIERSKIE NIEBEZPIEżawia salę, drugi kontroluje szat
wsza, krzepiąca ducha — muzyka CZENSTWO
nię, trzeci stoi na czele zrzeszenia
marszowa. Tę popieramy. Potem
Dyrektor Fr. Jarossy, jak wia artystów. Wpływy teatru przecho
jest jazzbandowa, która demora domo, Węgier z pochodzenia roz
dzą przez ich ręce, jak przez fd‘
lizuje na dancingach. Tej subwen wija coraz bardziej ożywioną dzia
try, oddzielające kruszcz od wodycjonować nie trzeba. Czasem się lalność w organizowaniu swego te
— „Czy pan się zaangażuje do
przydaje, kiedy prowadzimy ob atru „Buff". Budzi już naw>et lęk tej imprezy?" — pyta ktoś świet
cych gości do Adrii. Wreszcie — w kolach, zbliżonych do TKKT, nego wodewilistę p. W. RusżkoWmuzyka symfoniczna, operowa, gdyż wydziera stamtąd najlepsze
skiego, powracającego z wywcza
wasza! — Ani ja, ani nikt jej nie siły. Zaangażował na występy Jó
sów.
rozumie. I w gruncie rzeczy po zefa Węgrzyna i pertraktuje po
„Wątpię!" — odpowiada sym
trzebna mało. W Operze bywam dobno z Al. Węgierką o gościnną patyczny pan Wojtek:---- „Tam
trzy razy do roku: na inauguracji, reżyserię. Jeśli zdobędzie nadto ar przez cały rok będzie ta sama sztU
II listopada i 3 maja. — Grają tystę Węgrzynowskiego, dekorato.
ka, którą gra już teatr Adwento
„Halkę", „Twardowskiego" albo ra Węgierkiewicza i Janinę Mawicza".
„Legendę Bałtyku". I to mi wy dziarównę, należy się obawiać, że
— Jaka sztuka?
starcza. Niech to i panom wy tkwi jakaś celowa, a podejrzana
— ..Zbyt liczna rodzina!",
starczy".
intryga w tym ugrupowaniu.
ZIEMIAŃSTWO WSPIERA
Wynurzenia te są najzupełniej
LITERATURĘ
autentyczne. — Wobec ogranicze AKTORSKA OCENA
nia sezonu operowego do dnia
Znana szeroko w sferach tea
W cukierni na Krakowskim, vis
1 kwietnia, trzecia bytność dygni a vis pomnika Mickiewicza jeden tralnych entuzjastka sztuki i wy
tarza w nadchodzącym sezonie jest z aktorów operetkowych opisuje dawczyni jednego z najwytwor
jednak pod znakiem zapytania. koledze cuda swego teatru.
niejszych miesięczników wstąpił*
— Powiadam ci, przedstawienie w związki małżeńskie z jedhym *
INICJATYWA PRYWATNA
— koncert! Bajka! Najlepszy najbogatszych ziemian. — Nie po
Znakomity jasnowidz, inż. Os- spektakl w Warszawie! — Głosy, rzuca jednak swego wydawnictw**
sowiecki, gorący zwolennik tea wystawa, balet, chóry, reżyseria, przeciwnie, zamierza je rozsze
tru, stara się umożliwić wybitnej kostiumy, gra — jeden zachwyt! rzyć i udoskonalić przy pomocy
śpiewaczce naszej p. W. wyjazd na Ma s:ę wrażenie, że się jest na męża. Ona będzie nadal wydawać
międzynarodowy konkurs śpiewa- przedwojennej warszawskiej ope miesięcznik, on — pieniądze.

Był przed kilkunastu laty taki pięk
ny okres w teatrze, że talenty kobie
ce rodziły się niejako na kamieniu:
Szylinżanka, Renardówna, Brydzyńska, Gryficz . Mielewska — każda
brylująca wdziękiem, urodą, tempera
mentem, ekspresją wschodziły w tych
latach.
W tym okresie urodzajnym zjawi
ła się też Mila Kamińska. Pierwsze
sukcesy tej rasowej amantki kome
diowej rozpoczęły się z jej debiutem.
Grała Infantkę w corneillowskim Cy
dzie w przekładzie Wyspiańskiego.
Nieodpowiednią dla siebie rolę wy
posażyła w taką ilość kobiecości i uczucia, że oschła, prawie papierowa
wycinanka starego klasyka tragedii
zadrgała życiem i prawdą...
Byłaby może zatonęła w patosie
tragedii, lecz jakieś dobre teatralne
bóstwo przeniosło ją do współczesnej
Do najniewdzięczniejszych stwo
komedii, do terenu, najodpowiedniej rzeń na świecie należą konsumenci
szego dla talentu pani Mili. „Ładna sztuki, nawet najbardziej entuzjaz
historia", „Simotla**, „Tajfun*4, „Le mem przejęci. Wśród nich palmę
karz na rozdrożu**, „Diabeł4*, „Ludzie pierwszeństwa dzierżą widzowie tea
w hotelu** — więc komedie o miedzę tralni, a już widz polski jest królem
graniczące z dramatem — oto kamie widzów pod tym względem. Tuż
nie milowe kariery Mili Kamińskiej. za progiem teatru zapomina o arty
Drobna, kształtna postać artystki, ście, który go przyprawił o chwilę
sylweta ultra . nowoczesna, obok ży wzruszenia, a może nawet o przeży
wej, lecz nie nerwowej gry twarzy, cie. To przekleństwo wszystkich dzie
wrażliwość sceniczna i umiejętność ci Apollina od poety do aktora.
władania odcieniami głosu — predy
Paradoks uznania dla aktora polega
sponują artystkę do tego typu reper znów na tym, że widz rzadko kiedy
tuaru, gotując jej tryumf za tryum woli umiar od jaskrawości. I tylko
fem.
długa kultura teatralna, wyrobienie
Cieniuje dialogi sceniczne tak sub smaku u widza, a także kredyt roz
telnie, że szablonowy język autora, głosu przywraca równowagę.
czy tłumacza wydaje się czasami
Tym milej, tym dumniej jest stwier
kunsztownie tkaną makatą. Poświę dzić, że doskonały umiar Stanisław
ca rozpiętość skali dla finezji. Bar skiego jest naszym widzom znany i
dzo rzadko używa fortissima okrzy ■uznawany. Ten wytworny, starszy
ku, nie częściej morenda szeptu, ale pan ma nie mniej zwolenników, niż
w tym swoim medium dynamiki umie najwyrazistszy amant, niż najjaskra
wyrazić wszystko, co dał autor i do wszy komik.
powiedzieć jeszcze to, o czym marzył
Prostota środków Stanisławskiego,
tylko.
której nie wolno utożsamiać z ich
Należy do gwiazd szkoły francu brakiem, jest zastanawiająca. — Ta
skiej — najpiękniejszej szkoły kome jemnica powodzenia leży w cieple,
diowej wszystkich czasów.
którym przepala swe role.
Lubuje się w arcydziełach Francji, | Nie lubię filmu i nie uważam go za
a z polskich te odczuwa najlepiej, teren, na którym może się wypowie
które zbliżają się do galijskiej lekko dzieć talent aktorski. Reżyser i rekla
ści i pikanterii.
ma — oto aktorstwo dzisiejszego fil
Umie też w wysokim stopniu sku mu! Ale cenię między innymi jednego
pić na sobie uwagę widowni. Jest aktora filmu — Adolfa Menjou. Po
to ciągle nie dość zbadana umiejęt równać go ze Stanisławskim nie
ność, stanowiąca istotną tajemnicę śmiem: obraziłbym naszego mistrza.
aktorstwa. Bo zdarza się, że sytua-, Chcę tylko zaznaczyć, że co u Men
cje sztuki, jej tempo, a nawet deko jou jest zewnętrzna maską, to u Sta
racje, układ grup, światło — starają nisławskiego wypływa z samego rdze
się jakby odwrócić uwagę od akto nia talentu — wytworność.

IKżtkn słóuj o sztuce-

Sztuka
współczesna
w oczach przeciętnego widza
Współczesnym malarzom często
się wytyka ich brak poczucia w
hierarchii tematów. Nie tak daw
no jeden ze znanych krytyków ar
tystycznych dowodził z wielkim
nakładem publicznej dialektyki,
że kwestia tematu w sztuce nie jest
bez znaczenia, i, że musi być jakaś
istotna różnica np. między „Bato
rym pod Pskowem44 Matejki, a
„martwą naturą44 namalowaną cho
ciażby przez samego Rembrandta.
Spór o ,,tematy“ ciągnie się w pra
sie od trzech lat bez mała — skoro
jednak ktoś postawił ową kwestię
w sposób, zdaniem moim, najwłaś
ciwszy, a mianowicie, że nie cho
dzi o to, co się maluje, lecz o to,
kto i jak maluje — spór między
„tematami*4 a ich przeciwnikami,
wszedł nareszcie na właściwe tory.
Mając bowiem do wyboru np. mię
dzy sławną „Ćwiartką wołu44 Rem
brandta, a wspomnianym obrazem
Matejki — musimy chcąc nie
chcąc przyznać pierwszeństwo „ja
kości44 dziełu holenderskiego mi
strza.
Malarz zawsze winien pamiętać

osiąga się dzięki pielęgnacji matowym kremem
ogórkowym Na 268 i mydłem przetłuszczonym
MMI ogórkowym Na 102, wyrobu mbbm

o tym, że jego sztuka w swych
środkach wypowiadania się bywa
dość ograniczona, i, że musi się
liczyć z tym mianowicie, co może,
a czego nie może podać widzowi
na płótnie. To prawda, że np. po
stać ludzka stanowi większą aku
mulację gestów, ruchów, ekspresji
itp. aniżeli np. zwierzę — ale z te
go bynajmniej nie wynika, że ma
lowanie koni lub psów jest swa
wolą godną potępienia. A jednak
przed około 50 laty, nasz Cheł
moński przymierał dosłownie z
głodu za to jedynie, że jego obra
zy z końmi i psami nie znalazły
w społeczeństwie żadnego oddźwię
ku. W „modzie44 były podówczas
historyczne malowidła Matejki,
którego wielka podówczas sława
przyćmiła nawet tak genialnych
twórców, jak Rodakowski i Ale
ksander Gierymski. Ten ostatni ja
ko malarz na miarę europejską,
również nie cieszył się zbytnio
uznaniem i poparciem polskiego
ogółu, ponieważ tematy jego obra
zów nie stanowiły żadnej atrakcji
dla widza przyzwyczajonego^ do

f

TAUROS

WoSbS

Paszporty i wizy do wszystkich krajów. Bilety kolejowe okrętowe i lotnie?*

go kulisami rnówig,

Ploteczki starego kabotyna

szerokiego gestu i wielomówności arystom swą ideologię, nic licząc I w-a i forma i od harmonijneg®
treściwej historycznego obrazu.
się zupełnie z tym, co poszczegól współdziałania owych czynnikoW
Z tego widzimy, że dla przecięt ny artysta w sztuce swej reprezen- zależy w pierwszym rzędzie arty*
nej publiczności tematyka w ma tuje. Rezultat: kompletny upadek styczna doskonałość malowidła*
larstwie nie była dawniej rzeczą sztuki i niebywały urodzaj na ano Kto nie odczuwa żadnego wzn>*
obojętną. Dzisiaj i to nawet nie po nimowe, drugorzędne prace prote. szenia na widok dobrze zestawi0*
płaca. Rola przedstawienia jakichś gowanych spryciarzy i mierność.
nego koloru czerwonego z ziel°*
scen i wydarzeń — która zjedny
Zachodzi tedy pytanie: w jaki nym — niech nie chodzi na -wy*
wała dawniej malarstwu niejedne sposób mamy rozumieć i odczu stawy obrazów. Z tego widzimy!
go wielbiciela — przypadła obec wać malarstwo i czego możemy wy że malarstw-o nie jest rzeczą łatwą*
nie kinu. Dzisiaj już nikt,się nie magać od artysty w zakresie środ podobnie jak muzyka. Istnieją J®*
zachwyca obrazem o treści histo ków i sposobów malarskiego kun- dnoslki. które na koncertach sto*
rycznej, a współczesne obrazy ba sztu?
jących na wyższym poziomie, cz>*'
talistyczne, wobec zmechanizowaOtóż w pierwszym rzędzie mu ją się jak pies w kręgielni. Dl3
nia walki orężnej, mogą zachwy simy pamiętać o tym, że artyści nich wystarczy muzyka taneczn3
cić nielicznych chyba maniaków. dostrzegają świat jedynie z punktu lub marsze wojskowe. Podobnie
Słowem, wszystko przemawia za widzenia estetyki — a nie ze sta malarstwie: im -wyższy bywa jeg®
tym, że sztuka a w szczególności nowiska przeciętnego fotografa, poziom i rafinada środków arty4
malarstwo, straciło swój wpływ na gdzie możemy doszukiwać się od- stycznych, tym mniej ma on®
masy. Staje się ono atoli coraz bar bicia własnych wrażeń optycz szans dotarcia do świadomości m3*
dziej sztuką dla jednostek wybo nych, tj. podobieństwa dó natury. nieukształconych — i tylko wielb a
rowych o nieprzeciętnej kulturze i Bo sztuka nie jest prawdą. „Sztu prostota i szczerość artysty w dzi®'
wyrobionym smaku, a od nas sa ka jest kłamstwem — jak powie le sztuki może przerzucić pom<^
mych tylko zależy, aby jednostek dział głośny malarz paryski, Pi. między tym dziełem a widzem. "
tych było jak najwięcej — aby na- casso — ale kłamstwem, które po- tych przyczyn malarstwo powinO®
sze młode pokolenie zdołało nad zwala nam zbliżyć się do prawdy przemawiać do widza w sposób Ja'
robić owo fatalne opróżnienie w — a przynajmniej do prawdy dla sny i szczery — bo tylko dzięk1
kulturalnym współzawodnictwie nas dostępnej44.
największej prostocie swych śród'
narodów o duchowe panowanie
Poznanie dzieła sztuki wymaga ków może ono stać się dzisiaj ?r®'
nad światem. Niemcy ów „Kultur. pewnego duchowego wysiłku, pew zumiałym.
kampf44 przegrały z kretesem i dla nej namiętności w doszukiwaniu
Owa szczerość i prostota w obi**
tego zapewne usiłują to nadrobić się w obrazie wartości czysto pla czu piękna — obowiązuje zaroWw innych dziedzinach życia, co o- stycznych: a więc przede wszyst no artystę, jak i przeciętnego ®®'
statecznie może im przynieść tyl kim zgodności i jednolitości wszy biorcę sztuki.
ko nowe zawody i rozczarowania. stkich czynników budowy. Tymi
. K. WINKLER
W sztuce reżim niemiecki narzucą czynnikami W malarstwie eą: bar
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80 groszy za metr
Równo piłą po drzewie, aby z bali były piękne deski
— Idziecie? Rąbała?
stojący tak sobie grają tą piłą po ba bolące i zaczerwienione oczy — we— Pikulski!
— Idę Pikulsiu — idę — jeszcze se
lach.
stnie potężnie — no! już!
~~ Ano?
80 groszy od metra.
Do domu się powlecze, uwali się papierosa zapalę — tego pańskiego,
— Papierosa kupujecie?
— A dyś widzisz — pokazał mu
Jak dobrana kompania to czasem, na słomę i o Bożym świecie zapom drogiego!
gdy akurat jest chęć do pracy, a ni, aż do świtu.
7 Sroszy drobnymi.
Szeroko na nogach stoi — trochę
Dziś wypłata. Dziś tygodniówkę się chwieje — spracowane dłonie
— A możebyśmy się czego napili? dzień znośny — nie za bardzo upal
Pikulski machnęł ręka i zabierał ny i nie dżdżysty — można śmiało dostali — czyż to nie byłby grzech, drżą, a oczy mocno czerwone mgła
gdyby ot tak sobie na sucho do cha zasnuła jakaś — na opylonej twarzy
zarobić S żł na dzień.
s<? do wyjścia.
— A może P” mnie poczęstujecie.
Drzewo twarde. Jeszcze sośnina łup poszli?
czai się uśmiech ni to zadowolenia —
Niech i ja raz waszej doborci za- — no to idzie — ale dąb!—
Trza I do karczmy zajrzeć!
ni to umęczenia — trochę taki półznam — odwrócił się z krzesłem, aż
Nie mogą? zabrani im kto?
głupi.
Czasem się piła zatnie — wygnie i
Zatrzeszczało.
Rozsiadł się Rąbała szeroko i do
Wsypał pieniądze do kieszeni. Ju
ząb pryśnie, stuknąwszy o sęk.
— A no... a no... sumitował się Pi
Praca ciężka i delikatna. Ostroż nośnym głosem dysponuje.
tro może spać — ale! żona go do ko
kulski.
— Jeszcze połóweczkę i ćwiartecz- ścioła obudzi — a nazajutrz znów
nie trzeba i uważnie po naznaczonej
Rabata roześmiał się cała gębą!!
do piły.
grubym ołówkiem linii. Deski wy kę z octem!
— Ja aby tak żartuję!
— Starczy!! 1
Machnął się raz, drugi — poszedł,
chodzą równe — odmierzone — cien
Wyjął z kieszeni garść pieniędzy. kie.
Ten tydzień był dobry! Pogoda zostawiając w karczmie półtoradzien
— Patrzcie! mam! siadajcie — ja
Po pracy Rąbała poruszy leszcze dopisała w sam raz i jakoś tak się ny zarobek i trochę trocin na ła
dziś stawiam!
ramionami — po bolącym karku się raźno tarło, że sam nie wiedział, jak wie.
Drżącymi od pracy rękami złapał poklepie. — zapyloną dłonią przetrze metr po metrze odlatywał.
IN.
chłopa za kapotę 1 gwałtem na lawie
Posadził.
— Dziś moje! oo!
Na twarzy miał resztki trocin. Wisiały na rzęsach, na włosach — osy
pany był nimi cały. Strzepnął czap
kę, szeroką dłonią twarz otarł.
— Siadajcie!
— Czas i wam do domu!
— To pójdę — jeszcze nie północ!
Podpił już sobie — więc melancho
„Któż może zabronić śpiewako
Bardzo niechętnie przyjmujemy robienie opery; trzeba się przelijnie głowę zwiesił 1 zamyślił się lekcje i pojęcia o tym co i jjak
_ 1 cięż liczyć z przebudową gmachu wi* — mówi dalej autor artykułu
troszeczkę. Nie mocno, bo szkoda należy robić od naszego zachód- 'i i powiększeniem ilości miejsc sie — „pomnażania swoich kapitałów
głowy na głupie myśli — ta głowa niego sąsiada, a już w najmniej-' dzących do trzech tysięcy. — W i użytkowania ich, jak mu się po
■ tak cudem, że nie pęknie i te oczy,
szym stopniu zachwycamy się ich końcu jednak wstawił Kiepura ja doba? Przeciwnie, jest zupełnie w
że jeszcze patrzą.
zasadami
zdobywania miłości ko warunek obowiązujący, że bę- porządku, gdy wyczyny jego przy
Tracz.
współziomków. Niemniej przeto dzie mógł poświęcić na pobyt w noszą mu takie same korzyści, jak
Na rynku rusztowanie urządzone.
w danym wypadku musimy przy Polsce nie więcej, jak dwa miesią temu, kto opanował sztukę gieł
Bale sosnowe i dębowe zwalone na
znać, że sąsiad nasz powiedział ce. W sprawozdaniu, które do nas dową.
stosy.
bardzo
piękną i głęboką prawdę przyszło stoi w istocie brzydkie
Któż jednak nie odczułby ol.
Na rusztowaniu dwóch stoi — a on
słówko „ofiarować* (das kleine
i
to
w
sposób
bardzo delikatny.
pod rusztowaniem. Olbrzymia piła
brzymiej radości na wieść, że wy
W jednym z ostatnich numerów haessliche Woertchen ,,opfern“); soko ceniony bard uważa swój bło
ze zgrzytliwą muzyką chodzi po pa
„Yoelkischer
Beobachter* (Nr 212 chcemy jednak wierzyć, że w ory g osławiony talent za dar, którym
lach. Do góry i na dół. Do góry 1 na
z
dn.
31.
!.),
nzajdujemy intere ginalnym tekście oświadczenia u- i chce się dzielić ze swoim światem?
dół.
sujące
rozważania
na temat po źyto z pewnością łagodniejszego
Ręce wysoko wyciąga z p’tą. moc
W naszym stosunku do zalet
no ująwszy rączki jej— ram’ona w wyższy, zatytułowane: „Dwaj zna słowa...
Jakby j‘ednak' nie było, sfery obu świetnych śpiewaków nic się
komici
śpiewacy"
(Zwei
prachtciągłym ruchu rytmicznym. Ruchy
miarodajne nie mogły się zdecydo nie zmieniło. Wyciągamy jednak
traczy są celowe, skoordynowane — volle Sacngcr).
wać na zaakceptowanie tej goto- wniosek, że tce Włoszech zwycię
Mowa,
jak
łat-wo
się
domyśleć
o
mechaniczne. Nie wolno tracić dro
wości do ofiary... i zostało wszyst żyło serce
— w Warszawie ro
gich chwil na marne — no i nie wol dwóch znakomitych tenorach: ko po staremu, a przyszłość war zum".
I
Beniamino
Giglim
i
Janie
Kiepu

no żartować z piła. Wesoła gimna
szawskiej
opery
nie
jest
jeszcze
Czyż
trzeba
jeszcze
coś dodawać
rze. Wyrażając się o obu w sło
styka!
do słów powyższych?
wyjaśniona*.
Po narysowanej linii przesuwają wach najwyższego uznania, autor
się ostre stalowe zęby — czasem słoń robi dysertację na temat, czy wiel
ce zażartuje sobie na błyszczącym kość, szlachetność pewnych arty
„statku". Oczy wtedy zmruży — bo stów, ich wspaniałe wyczyny na
polu artystycznym idą zawsze w
lą„
Na głowę, na twarz, na ubranie sy parze z ich postępowaniem w ży
ciu. I jako interesujący przykład
Pią się trociny i pył.
Wciskają się jako natrętne muchy podaje właśnie obu świetnych te
do usta, do nosa, do oczu — do płuc. norów.
i
Rąbał silny chłop — mocny, zda się
Beniamino Gigli buduje wła
Zdrowy, jak koń — a kaszle.
snym kosztem w swoim mieście
Uwijać się trzeba, jeżeli chce do rodzinnym scenę operową, która
O ile chodzi o szczegóły wyglądu—
Wytwórnia filmowa „Columbiabrze zarobić — nie sam jest — jest ma służyć jedynie i wyłącznie sztu
musi
posiadać głowę jak Tyron Po
film"
ogłosiła
niedawno
konkurs
na
ich trzech — więc choćby który nic ce i jej rozpowszechnianiu. Wstęp
odtwórcę tytułowej roli w projekto well albo Errol Flynn, wargi i linię
chciał, jeden drugiego pogania.
do tej opery będzie bezpłatny a
wanym filmie pt „Golden Boy" (Zlo podbródka jak Harry Grant — taki
— No, prędzy!
Gigli będzie tam śpiewał dla swo
Tym na górze lepiej — najwyżej ich rodaków za darmo... Nie na ty chłopak).
„ sam nos i policzki, usta — jak Robert
Wymagania są dosyć „skromne : Taylor lub Franchot Tone, oczy —
któryś tam na chwilę zawrotu głowy leży przy tym zapominać, że Gigli
dostanie — ale Rąbała na dole napra zawsze i wszędzie jest najbardziej młody człowiek musi przede wszys - jak Charles Boyer itd.
cuje się za dwóch. Kark boli mocno, ofiarny tam, gdzie chodzi o jakie kim posiadać wszystkie zalety fizycz
Czy znajdzie się taki ideal męskiej
że nie może głowy przekręcić swo kolwiek cele dobroczynne, czy pa ne boksera, a duchowe muzyka — ma urody ?.„
bodnie — ramiona bolą od ciągłego triotyczne. Czyż można się dzi rzyciela.
ruchu i pas.
wić — że otacza go nie tylko uMięśnie brzuszne są mocno napię
wielbienie i podziw — lecz i pote — a serce czasem coś szarpnie —
wszechna miłość wszystkich Wło
ręce wtedy drgają i piła bokiem zachów?
skowyczy o drzewo.
„W Warszawie" — pisze dosło
— Równo! równo!
Skoro tylko świt zaróżowi niebo — wnie autor artykułu — „miał po
Przychodzą tracze i stają do pracy. dobne możliwości ów czczony te
Do zmierzchu. Tyle posiedzą — co nor (Kiepura — przyp. red.), któ
im żony w garnuszkach jeść przy ry wyrobił sobie także nazwisko
niosą — tylko tyle. Cały dzień na jako właściciel hotelu (sic!) postarania się o uzyskanie takiej sa
mej popularności.
Nie może
być naszym zadaniem krytyka
przedsięwzięć, o których skąpe je
dynie meldunki dotarły do publi-

Beniamino Gigli i Jan Kiepura

Serce i rozum
„lak zdobywa sie miłość współrodaków”

Pingwin chłodzi, Pingwin słodzi
Pingwin każdemu dogodzi.
Coś dla naszych pań

Idealny typ mężczyzny
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cznej wiadomości. Rozumiejąc je
dnak doskonale rozczarowanie poi
skich kół kulturalnych, gdy dowie,
działy się o rozbiciu planów objęcia przez Kiepurę kierownictwa o.
perą warszawską. Nie wydaje nam
się zbytnią przesadą, że Kiepura
zażądał dwóch milionów na prze-

WĘDRUJĄCY. PIORUN.
W

W okolicy Rzymu wydarzył się
rzadki wypadek acędrówki piorunu. Piorun uderzył w oberżę wy
bijając drzwi. Następnie prze
biegł wzdłuż przewodu elektrycz
nego dużej sali jadalnej, wypły
nął przez otwarte okno i trafił z
ogromnym hukiem w pobliską
wieżę kościelną. Obecni w gospo
dzie goście zaniemówili na kilka
minut — zresztą nikt nie poniósł
najmniejszego szwanku.
WIĘCEJ NIEWOLNIKÓW^ NIŻ
PANÓW.

Najlepiej zorganizowaną sektą
indyjską jest Dżaina. Przywódca
dżainistów Har Dayal Mohammad
Pertabr, odbywający obecnie po
dróż po Europie oblicza, że wśród
jego ludzi samych mężczyzn zdol
nych do służby wojskowej jest
ponad 3.000.000. Garnizony woj
skowe angielskie natomiast nie
przekraczają 1.000.000 ludzi, M.
cząc wraz z wojskami kolorowymi.

GORYLE W. ROLI NIANIEK-.
Angielski podróżnik Sir Donald
Sandham opisuje nieprawdopodo
bne historie z życia Pygmejów
afrykańskich i goryli.
Podróżnik ten twierdzi, że wi
dział na własne oczy w miejsco
wości Kalahari nad rzeką Okel ol
brzymie samice goryli niańczące
dzieci Pygmejów. Niemczenie to
odbywało się podczas nieobecno
ści dorosłych Pygmejów, którzy
bawili na polowaniu. Po powrocie myśliwych goryle wynagrodzo
no pięknymi bananami...
Historia powyższa przypomina
trochę owego słynnego myśliwego,
który upolowane lwy i tygrysy
chował do torby... Nie mniej przeto posiada wszelkie cechy praw
dopodobieństwa.
>

-

Rankiem... — Maksie, czyś nie wi
dział pasty do butów?
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GRYPIE tKATARZEi

PRZY
- Czv piiesz z powodu nieszczęśliwej miłości:
— Bardzo szczęśliwej. Moja narzeczona ma wyszynk wódek.

—'

POŁUDNIOWO . AMERYKAŃ
SKI „ROBACZEK SJ7IĘTOJAŃSKI“
i
’.
<
W Ameryce Południowe] żyje
pewien gatunek chrząszczyka,
przypominający naszego robaczka
świętojańskiego. Chrząszczyk ten
wydaje łagodne zielono . niebie.
skie światło. Tubylcy łapią te ro
baczki i wkładają do koszyków,
które służą im potem... jako la
tarki. Gdy chrząszczyki słabną i
światełko staje się mniej widocz
ne — wystarcza polać je letnią
wodą. Natychmiast ożywiają się i
świecą dalej.
Chrząszczyki te mają jeszcze tę
właściwość, że wydzielają z pew
nego miejsca pod ogonkiem świa
tło silnie czerwone. Ten rodzaj
światła wydzielają jednakże tylko
...ze strachu.
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Józef Ignacy Kraszewski
Męczennik idei I tytan pracy

Pomimo, że od daty urodzin
Kraszewskiego (1812) dzieli nas
lat 126, a od jego zgonu (1887)
upłynęło przeszło 51, jednakowoż
ten znakomity pisarz i pełen za
sług obywatel, tytan pracy, nie
doczekał się do tej pory pomnika,
na który swym życiem ofiarnym
tak bardzo zasłużył...

Na zaproszenie Leopolda Kronenberga, Kraszewski w r. 1859
przybył z Żytomierza do Warsza
wy i objął redakcję „Gazety Co
dziennej", zamienionej następnie
(r. 1861) na „Gazetę Polską".
W Wigilię Bożego Narodzenia
r. 1862 w numerze 294 redagowa
nej przez siebie „Gazecie Pol
skiej", Kraszewski zamieścił arty
kuł, w którym rozpisał się szero
ko o jednej z cnót chrześcijań
skich, nader rzadko w życiu spo
tykanej — pokorze. Jakkolwiek
u> artykule tym. przedstawiającym
się nam obecnie bezbarwnie, nie
ma ani słowa o Polsce, rządzie i
Wielopolskim, to jednak Wielopolski uczuł się artykułem do.
tknięty.
Będąc z natury mściwym, mar
grabia tegoż sennego dnia poje
chał do W. Księcia Konstantego i
wymógł na nim, że Kraszewskie
mu dano rozkaz natychmiastowe,
go wyjazdu za granicę. Wskutek
tego Kraszewski pośpiesznie ure
gulował swoje interesy materialne
i w pierwszych dniach lutego ro
ku 1863 udał się do Drezna na wygnanie, z którego nie miał już
powrócić.
♦

♦

*

Pomimo coraz gorszego stanu
zdrowia, Kraszewski, znalazłszy
się w Dreźnie, zgodnie ze swą dewizą: „Życie chorobą — lekar
stwem praca", oddal się całkowicie swym różnorodnym zatrudnięniom: pisaniu powieści, artyku
łów naukowych, recenzyj i korespondcncyj do bardzo wielu cza
sopism, malarstwu, grze na forte
pianie i fisharmonii, własnoręcz
nemu odpisywaniu na mnóstwo
otrzymanych listów, wreszcie go
ścinnym i serdecznym przyjmowa
niem bardzo licznych odwiedza
jących go osób.
Jeszcze uśród ognia r. 1863, roz
począł w Dreźnie pod pseudoni
mem Bolesławity szereg po
wieści, osnutych na ówczesnych
wypadkach dziejowych w Polsce.

X

Powieści te, jako „zakazane", cie ślnie do Berlina, i przy pomocy
szyły się wielką popularnością i berlińskiego adwokata, dra Jul.
Goldschmidta wypuszczony został
poczytnością przez lat wiele...
♦
«
za kaucją na wolną stopę i po♦
JF dniu 13-ym czerwca 1883, wrócił do Drezna.
•
*
gdy Kraszewski zmęczony i scho
Rozprawa sądowa odbyła się w
rowany, wracał do Drezna po odbytej kuracji w Pau. został niespo- Lipsku r. 1884. Po raz pierwszy sta
dziewanie, na rozkaz wszechwład nął Kraszewski przed najwyższym
nego ks. Bismarcka, aresztowany w trybunałem państwowym w Niem
Berlinie. Zawleczono schorzałego czech w poniedziałek, 11 maja. Na
starca do Moabitu. Przyczyną are. wstępie oskarżyciel z urzędu i oso
szlowania i uwięzienia była de bisty wróg Kraszewskiego, nadnuncjacja prze podłego Niemca, prokurator państwowy, bar. von
niejakiego Arnima Adlera, dzien Sackendorf, oświadczył, że za po
nikarza i protektora niemieckiego. średnictwem pruskiego ministerGadzina ta w ten sposób odpłaciła stwa wojny otrzymał od ks. Bi
się Kraszewskiemu za świadczone smarcka pismo, z poleceniem, aby
mu niejednokrotnie dobrodziej, zostało ono odczytane publicznie.
„IT7 sprawie Kraszewskiego —
stwa. Adler chcial się przypodo
w
owym piśmie
bać „żelaznemu kanclerzowi" i oświadczał
„żelazny kanclerz" — mam za
zrobić karierę.
Geneza i przebieg sprawy były szczyt zakomunikować, że w Pa
ryżu istnieje „Towarzystwo Żoł
takie:
nierzy
Polskich", liczące trzydzie
Zmarły w r. 1880, a więc na trzy
stu
członków.
Ma ono na celu zbie
lata przed aresztowaniem Krasze
wskiego, przyjaciel jego, Broni, ranie dat. statystycznych co do arsław Zaleski, sekretarz i bibiote- mij europejskich, tudzież utrzykarz Tow. Hist. Lit. w Paryżu, mywania związku pomiędzy ich
zasłużony pracownik na niwie spo oficerami. Stowarzyszenie to jest
łecznej i literackiej będąc w bie gotowym do uczestniczenia we
dzie, graniczącej z nędzą, zwrócił wszystkich europejskich wypad
się o pomoc do Kraszewskiego i kach wojennych w interesie swo
prosił go o pośredniczenie w do jej idei. U7 r. 1878 Gambetta polestarczeniu dla jednej z redakcji cić miał, według brzmienia pisma,
paryskich czy też któregoś z dy Władysławowi W ołowskiemu ulwo
gnitarzy francuskich, pewnych ma rzyć biuro wywiadowcze, celem
teriałów, dotyczących wojskowości zasięgania wiadomości o stosun
w Niemczech, za co Zaleski miał kach w armiach niemieckiej, ro
obiecane dość wysokie honora syjskiej i włoskiej.
Głównym ogniskiem tych robót
rium. Kraszewski, człowiek niew
Niemczech miało być Drezno, a
zwykłej dobroci, a przy tym barKraszewski
podczas swego pobytu
dzo łatwowierny i nieostrożny, nie
pozostał głuchym na błagania Za w Pau obcować miał z bawiącym
leskiego i
za pośrednictwem tamże pułkownikiem Samuelem,
wspomnianego Adlera, który oka który przedstawił go Ferry'emu.
zał się nikczemnikiem, zawiązał Ferry przyrzeki jakoby Kraszew
stosunki z figurą spod ciemnej skiemu order francuski.
Podczas, gdy Kraszewski badać
gwiazdy, niejakim Hentschem, dy
misjonowanym kapitanem wojska miał rzekomo stosunki niemieckie,
pruskiego i otrzymał przezeń dla inny literat polski, Bronisław Wo
Zaleskiego nie mające żadnej war łowski, przesyła swemu bratu do
tości realnej wiadomości o trans- Paryża wiadomości z Wiednia".
Pismo to było oczywiście jed
lokacjach wojsk niemieckich ku
nym
wielkim fałszem.
granicy francuskiej, llentsch wia
Jł Paryżu zdementowano urzę
domości. te pozbierał z książek i
dowo jakoby Ferry miał obiecy.
artykułów pism wojskowych.
wać
Kraszewskiemu order, gdyż
Prócz Kraszewskiego osadzono
nigdy z pisarzem polskim żadnych
w więzieniu Hentscha.
W7 Moabicie przebył Kraszewski
kilkanaście dni, dzięki bowiem sta
9
raniom i zabiegom znakomitego
historyką i mecenasa, Aleksandra
Kraushara, który przybył umy

stosunków nie otrzymywał i na
oczy go nie widział. Pułkownik
Samuel nie mógł Bismarckowi zaprzeczyć, gdyż od roku już nie
żył...

Teatru Polskiego, ten niewątpliwie
przyzna mi rację. P. Jarkowska swo
im niesłychanym talentem zdołała
zdystansować autora. Jest to najwyż
sza pochwała jaką tu można zastoso
wać, ho przecież Deval Jest dzisiaj je
żeli nie czołowym, to w każdym ra
zie Jednym z czołowych francuskich
komediopisarzy, którego sztuki cie
szą się na scenach całego świata ol
brzymim powodzeniem. Śmiało rzec
można, że jest to jedyny dzisiaj spad
kobierca Caiiavet*a i dc Flersa, pisarz
którego sztuki i w Warszawie cieszy
ły się niezwykłym powodzeniem. Pa
miętamy wszyscy „Mademoiselle",
„Tawariszcza" i „Stefka".
Historia mimo pozorów skompliko
wania jest bardzo prosta. Młody Car
rington będąc na stiudiacb we Fran
cji, zakochał się w swej koleżance
Francoise i ożenił się z nią, Ale Eryk
ma w Ameryce narzeczoną.
W międzyczasie oiciec jego stanął
u progu bankructwa. Powrót syna i je
go zaręczyny z miliarderką są jedyną
deską ratunku dla rodziny Carringtonów.
I wtedy urocza Francoise postana
wia się poświęcić. Od razu oddaje do
mowi Carringtonów wszystko co ma
najpiękniejszego — swoje złote serce.

Dla niepoznaki Francoise zostajc po
kojówką-subretką, stąd tytuł sztuki.
Bardzo zręcznie zrobione perypetie
komediowe doprowadzała w końcu do
ujawnieuia małżeństwa Eryka z Frań
coise 1 do pełnego triumfu tej cudow
nej dziewczyny, która za ocean przy
jechała walczyć o dobrą opinię kobie
ty francuskiej, opinię nie wiadomo czc
mu bezgranicznie zepsutą, nieomal ko
kocią.

IlOHŚi

Polskiego

„Subretka”
Komedia w 3-ch aktach (5 ocfslonach), Jakuba D:wal'a. PrzeHad Gustawa Olechowskiego, reżyser a
Aleksandra Wegierk ; dekoracje Zofii Wegierkowej.
Nie widzieliśmy jej na scenie przez
kilka lat. Złożona ciężką chorobą spę
dziła te kilka lat na Rivierze 1 oto do
broczynne słońce Jasnego Brzegu
wlało nowe siły do jej organizmu. A
zdawało się, że Już nie ma nadziei.
Wszyscy wielbiciele jej wielkiego ta
lentu głęboko odczuwali dramat cho
roby,
podcinający ten wspaniały
kwiat, w okresie jego najpiękniejsze
go rozwoju.
O bo p. Stefania Jarkowska jest zja
wlskiem teatralnym, które nie codzień
spotyka sic na scenie. Jej wspaniały
temperament sceniczny wybucha ra
cami tek olśniewającego talentu, że
chwilami człowiek oczy mruży bojąc ‘
Sie oślepnąć. W tej aktorce gra każdy 1
nerw, każde drgnienie serca, każda'
kropla krwi. I właśnie dlatego osiąg-'
nęła w swej pracy kunszt najwyższy, |
Je wszystko to co robi i mówi ua see 1

nie jest bezwzględną prawdą.
Traf zdarzył, że po raz pierwszy
widziałem p. Jarkowską na scenie te
atru Polskiego w roli bardzo podob
nej do tej, jaką kreuje w tej chwili, a
mianow’cic w roli małej, uwiedzionej
Francuzki w czasie wojny europej
skiej w „Rywalach". Już wtedy podzi
wiałem jej talent „robienia cudzoziem
ki". Ale akcent francuski, sposób by
cia i ten zupełnie specyficzny francu
ski sentyment, ta łezka, która tan zna
komicie wykańcza finezyjność dowci
pu i komizm sytuacji, doszły już w
tej chwili u p. Jarkowskie; do takiej
perfekcji, jakiej zdaje się dotychczas
nie osiągnął nikt.
Tak się złożyło, że wbrew wszel
kim „prawidłom sztuki" musłałom re
cenzję zacząć nie od autora, a od czo
łowej artystki w sztuce. Ale ktokol
wiek pójdzie na przedstawienie do

•

•

♦'

'Autor „Starej Baśni" skazany
został na 3 i pół lat twierdzy.
Sprawiedliwość niemiecka nie mo
gła być inną... Osadzono go w
Magdeburgu.
Uwolniony w r. 1885 za kaucją,
wyszedł z więzienia zgrzybiały,
zdenerwowany, trapiony bezsen.
nością, tęsknotą i niepewnością.
Pomimo to do ostatniego tchu nie
porzucił pióra.
JF r. 1887 nad dogorywającym

sercem z hotelu San Remo wsku
tek trzęsienia ziemi zawalił si%
sufit. Z zapaleniem płuc przybył
do Genewy i tu zgasł 19 marca
1887 r. Pochowany w grobie zasłu
żonych na Skałce w Krakowie.
IF zamieszczonym w „Praw
dzie" nr 13 z roku 1887 nekro
logu Kraszewskiego, pisał Aleksan
der Świętochowski: „Ziemnia upomniała się o swe prawa i skryła
w swym łanie człowieka, któremu
liczbą dzieł nikt jeszcze nie do
równał. Bo jako pracownik nie
strudzony byłeś jedynym w ro
dzie ludzkim. Bądź więc za to pochwalon!".

STEFAN WOYZBUN

Kursy Samochodowo-Motocyklowe

TUSZYŃSKIEGO
WARSZAWA, Nowy Świat 44, fet 271—61

szkolą amatorów I zawodowych kierowców.
WARSZTATY

TAPCZANY
A A AR ARB
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SZKOLNE!

Higieniczne gwarantowane przeróżne
modele, duży wybór najtaniej poleca:
wytwórnia Piotra Maciąga (b. pra
cownika Knippenberga) Grójecka 9.
(0J4>

najtaniej można nabyć we winna!

wytwórni

St. WYCZÓŁKOWSKI = »

mrRI F
I
felai Nowy świat 45 U). 695-D5 warsztat Leśno 101 m 5
(019)
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WIECZNEJ ONDULACJI

KAZIMIERY

„WŁADYSŁAWA”

wolska ios

łabędź

został przeniesiony do Salonu wiecznej

ondulacji na

(01)

WOLSKA 50,

pod firmą

KĄZUUĘRA i Władysław CIEPIENIAK

Dojazd tram. 5, II, 15, 16 i 21. <0 CENA zL 4.— O Tel. 3.49-46

CORONfl-BNTIRUST

Sztukę wyreżyserował p. Aleksan
der Węgierko, subtelnie wycieniował
światła i cienie tej przemiłej komedii,
postawił charaktery grających w niej
osób z nadzwyczajną, sobie właściwą
naturalnością, rozwiązał sytuacje sce
niczne tak, te po scenie chodziło cią
gle prawdziwe, istotne życie i sugestionowało słuchaczy.

Rolę mistress Carrington objęła pa
ni Helena Hałacińska, jedna z naj
wspanialszych aktorek koturnowych.
Mimo, Iż komedia Deval'a nie ma nic
wspólnego z klasycyzmem, szlachet
ny ton cechujący każdą kreację tej
aktorki, podniósł, jeżeli się tak można
wyrazić, postać mamy Carrington do
bardzo pięknego poziomu. Doskonale
wyszedł z roli bankruta, oscylując go
nad brzegiem przepaści, p. Bogusław

goli
od 15 — 23 razy
2«da( wsiądzie

Samborski. Przypuszczam, iż nie by
ło to dlań rzeczą łatwą przerzucić się
do innego typu roli niż jego dotych
czasowe typy na scenach polskich.
Kreując ojca Carringtona dowiódł w
sposób zupełnie nie podlegający dy
skusji wszechstronności swego talen
tu.
P. Jerzy Pichelski z dużym wdzię
kiem kochał się w swei uroczej żonie
i poświęcał dla dobra rodziny. Nato
miast niewdzięczność roli Filis całko
wicie zdaje się przytłoczyła p. Wilczównę. Postać ta wyszła może tro
chę zbyt histerycznie w ogólnej cha
rakterystyce. P. Kurylukówna bardzo
trafnie uchwyciła ton właściwy ame
rykańskiej rozwydrzonej pannicy. —
Świetnym kamerdynerem był p. Mał
kowski.
Reszta zespołu bardzo poprawna,
dekoracje p. Zofii Węgierkowćj jak
zwykle bardzo ładne.

Siedząc na premierze 1 słuchając
sztuki Deval'a. a właściwie sztuki Jar
kowskiej. miało się chwilami ochotę
wstać, wejść na scenę i uściskać tę
wspaniałą aktorkę, za jej prześliczną
grę. Myślę, że uczrcie to podzielała
nie tylko męska połowa sali.

j

J. ORŁOWSKI
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Nla ringach
Mistrzostwa żeglarskie Europy

Polska zajęła dopiero szóste miejsce
Startuje tylko jeden PolaK

Na jeziorze Stranberger pod Mona- i
chiunj odbywają się obecnie żeglar‘kie mistrzostwa Europy na jolkach
olimpijskich. W zawodach biorą ,tdział przedstawiciele 9 państw. Czechos|owacja i Estonia wycofały się
'W ostatniej chwili. Z Polski startuje
Osiński.
W pierwszych dniach zawodów wal
•‘a o prowadzenie toczyła się pomię
dzy dotychczasowym mistrzem Eur°py Niemcem Bickelem a Węgrem
Heinrichem.
W pierwszej jeżdzie
Zwyciężył Niemiec Bickel w czasie
2:30;09, przed Węgrem Heinrichem
2;J2:J1, Włochem Benussi 2:33:18,
Szwajcarem Oswaldem 2:35:52 i Po
pkiem Osińskim 2:37:16.
,

chem, Holendrem de Jongiem, Włochem Benussi i Polakiem OsińskimW czwartej jeździć prowadzenie
utrzymał Bickcl przed Holendrem de
Jongiem, który zajął miejsce Węgra
Heinricha, zepchniętego aż na czwarta pożycie (za Włochem Benussi).
Polak Osiński zalał w tej jeżdzie
dopiero 8-me miejsce, pozwalając się

wyprzedzić również Jugosłowianino
wi Baumannowl, Belgowi Fecheyrowi
I Szwajcarowi Oswaldowi Francuz
Clamageran nie ukończył biegu.
W ogólne] klasyfikacji prowadzą
obecnie Niemcy, 2) Węgry, 3) Wło.
chy, 4) Holandia, 5) Szwajcaria, 6)
POLSKA, 7) Jugosławia, 8) Belgia,
9) Francja.

PorażKa leKKoatletów niemieckich
Na 200 m zwyciężył Amerykanin
Jeffrey 21,4. Pierwszy Niemiec Schein
zajął czwarte miejsce 22,5.
Na 400 m. Harbig odniósł pierwsze
zwycięstwo dla Niemiec w czasie 48
sek, przed Amerykaninem Howellsem,
który osiągnął identyczny czas. Ame
rykanie obsadzili również dwa na
stępne miejsca,
800 m wygrał znowu Amerykanin
Beetham w czasie 1:54,3 przed swoi
mi rodakami Mariont 1:54,42 i Rideaut
1:55,2, Pierwszy Niemiec Kórting za
jął czwarte miejsce w czasie 1:55,5.
Na 3.000 m zwyciężył Amerykanin
Mehl 8:43,2. Pierwszy Niemiec Schnl
ze zajął dopiero piąte miejsce w cza
sie 8:54,8.
Sztafetę 4 x 400 wygrali Amery
kanie 3:21,7. Niemiecka sztafeta uzy
skała czas 3:27,4.
W kuli zwyciężył Amerykanin
Watson 15,60 przed Niemcem Latnpertem 15,56, Sfewertem 15,02 1 Hel
pem 13,81.
W rzucie młotem zwycięży! Nie
miec Hein 56,29 przed Amerykaninem
Lynchem 51,28.
W skoku wzwyż wygrał Niemiec
WelnWtz 193 przed Martensem 190.

Ręstmpmją „swoja

Konie podajemif w kolejności
Drzeuidt/ajanych przez nas szans
ok. 1100 m.
Barbaria, Słoneczny, Rnmor, Sara
toga.
GON. 6. Nagroda zT 6.000 Im. Pre
zesa Łódzk. Tow. Dystans ok. 2100 m.
Rosa II +2, Herpes, Hungaria. Iris,
Raptus +2, Pommery, Nordstrom
+ 1, Dell —2, Rybitwa.
GON. 7. Nagroda zł 1.800. Dystans
ok. 2200 m.
Dal, Dedal, Capri, Prokne, Potok,
Dell, Bidermajer, Elf, Klucznik, Jenissiej. Kamień.
GON. 8. Nagroda zł 1.000. Dystans
ok. 1600 m.
Ryngraf II —2, Laufer II. Awangar
da, Laguna, Rio Rita II —2, Erytrea
—2, Ołena —2, Fantinetta —2, Róża
—2.

0'ióz treningowy
zaooinikOw
Polski Związek Atletyczny organi
zuje w dniach od 18 sierpnia do 10
września obóz dla zapaśników w Wie
życach Kaszubskich.
Udział w obozie weźmie około 100
zapaśników z całej Polski. Poza tym
P.Z.A. zaprosił jako sparringowych
partnerów czterech zapaśników za
granicznych: dwóch Węgrów, Szweda
Svcnssona i wicemistrza olimpijskie
go Niemca Schweickerta.
Kierownikiem obozn będzie kapi
tan sportowy PZA., P- Gałuszka. Tre
ningi prowadzić będą pp- Ziółkowski,
Szcze.blewski i Wesołowski

Przypuszczalni zwycięzcy
Accumulctiv dnia
ZWYCZAJNY: Ortolan (2), Barbaria (5), Rosa II (6)

FRANCUSKI: Ortolan (2), M-me Solasle (5), Barbaria (5), Rosa II ($)» Ryngraf II (8).

Nasz
faworyt

Ma miejsca pła
tne (Frań uiki
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faks
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4
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Kłopot

Saga
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Barbaria
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4

Rosa II
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Z

Dal

Dal
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Ryngraf II

Ryngraf II

laufer II
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Ortolan

Program imprez niedzielnych jest
następujący:
w Warszawie
Na stadionie Wojska Polskiego o
godz. 17-ej półfinałowy mecz piłkar
ski Kraków — Warszawa o puchar
Polski.
Na boisku Skry o 10-eJ — zawody
lekkoatletyczne dla stowarzyszonych
i niezrzeszonych.
Na Bielanach — drużynowy wyścig
kolarski o mistrzostwo Polski. Zbiór
ka zawodników przed gmachem Aka-

Generalna próba przed spotkaniem Niemcy USA

W Hamburgu rozegrane zostały
wielkie międzynarodowe zawody lek
koatletyczne z udziałem amerykań
skich lekkoatletów.
Niemcy wystawili prawię pełną re
prezentację państwowa, dla której za
wody te miały być generalna próba
sił przed sensacyjnym meczem USA
—Niemcy, który się odbędzie za 10
dni na stadionie olimpijskim w Ber
linie.
Zawody wykazały znaczną przewa
gę lekkoataletów amerykańskich.
100 m wygrał Amerykanin Ellerpod nowym zarządem Wyśmienita
kuchnia tania kónsumcja, przyjdź see w czasie 10,5 przed swoimi ro
Przekona! się a zostaniesz stałym go dakami Greer 10,5 i Jeffrey'em 10,5.
ściem.—
Niemiec Neckerman zajął dopiero 4-te
Kancart*, muzyka, sala
miejsce 10,7.
bilardowa

GON. 1. Nagroda zł 1500. Dystans
ok. 1600 zł.
Miss Palii, Jawajka, Odonicz, Mie
chów.
GON. 2. Nagroda zł 1.200. Dystans
ok. 1300 m.
Ortolan, Korona —2, Republika, 0rnara, Rio Rita II —2, Tajfun —2,
Omulew —2, Pyszna, Radom, Nouńoutte —2.
GON. 3. Nagroda zł 1.800. Dystans
ok. uoo m.
Madame Selassie, Grodna. Bitkinga,
, paj1ąda, Jasna Pani. Dukat II.
GON. 4. Nagroda zł 4.000. Płoty
Handicap. Dystans ok. 3200 m.
Kłopot +2, Saga —3, Grał -4-7,
Ignis—6. Hestia —6, Bobruisk.
GON. 5. Nagroda zł 4.000. Dystans

Niedziela na boiskach
W Waxholm mistrzostwa kajakowe świata

Amerykanie startują w Hamburgu

W drugiej jeżdzie zwycięstwo od
niósł Węgier Heinrich, który objął
Prowadzenie przed Bickelem, Benussim I Oswaldem. Osiński pozostał na
pUtym miejscu.
W trzeciej jeżdzie Bickel zrewan
żował się Węgrowi, przejmując z po
wrotem prowadzenie przed Helnri-

Goni*
twa
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Republika
Bitkinga

Na tar
miękki

Gra
podwójna
St. Iwno

Zawsty kolarskie

St. Iwno

Ortolan
Ortolan
Korona
M-me Salasslo M-me Selassie
Grodna
Kłopot
Ignis
Saga
Barbaria
Rumor
Słoneczny
Rosa II
Herpes
Herpes
Capri
Dal
Oedal
Ryngraf II
Ryngraf II
laufer II

9

IB

--------------- --

j

Zarząd Polskiego Związku Kolar
skiego ustanowił nagrodę przechodnią
dla organizacji kolarskiej, która w
ciągu sezonu wykaże się najlepszym’
wynikami w zawodach o charakterze
przysposobienia wojskowego.
Równocześnie P. Z. Kol. wydał re
gulamin tych zawodów. Zawody o cha
rakterze P. W. obejmuj: wyścig szo
rowy drużynowy, jazda w maskach
przeciwgazowych I strzelanie z arabinków małokalibrowych.

W dal Amerykanin Lacefield sko
czył 7,54 przed swoimi rodakami Nut
tingiem 7,19 i Watsonem 7,15.
W trójskokn pierwszym byt Nie
miec Gottlieb 14,75 przed Ameryka
ninem Kentem 14,60.

MLEKO

25 własny rekord
światowy

ÓMIETAlllfA

homogenizowana
• HłtIHEuluH i sterylizowana
Na zawodach pływackich w Kopen
niezastąpiony artykuł odżywczy
hadze słynna duńska pływaczka Ragn
wzmacniający organizm dla
dzieci i starców.
hild Hvegcr ustanowiła 25 rekord
światowy w swojej karierze sporto
PRZETWÓRNIA
wej. Tym razem Dunka poprawiła
swój własny rekord na 400 m stylem
Wanzawa. Ceglana 6. Tel. -83-43.
(0(0) dowolnym z 5:06,2 do 5:06,1.

S. CHARAZlASKI

RADIO

IŁ

NIEDZIELA, 7.8.1938 R.
WARSZAWA I.
7.11 „lut od rana rozśpiewana" 7.M Kon
cert poranny; 8.BO Dziennik poranny; 8.15
Audycja dla wsi; 7.15 Regionalna transmisja
se Słomnik; 11.45 Przegląd kulturalny; 11.57
Sygnał czasu; 11.81 Apel do strzelców; 12.04
Poranek muzyczny; 1I.M Szkic literacki;
15.15 Muzyka obiadowa; 15.00 Audycja dla
wsii 14.00 Powszechny teatr wyobraźni;
17.30 Koncert rozrywkowy; 1F.I0 Tygodnik
dźwiękowy; 20.05 Płyty; 28.40 Przegląd po
lityczny; 20.50 Dziennik wieczorny; 21.00
„Cyrk zajechał na podwórze"; 21.40 Wiad.
sportowe; 22.00 W letni wieczór — audycja
muzyczna; 23.B0 Ostatnie wlad. dziennika
wieczornego.
WRSZAWA 11.
14.00 Muzyka salonowa; 15.55 Felieton ak
tualny; 14.05 Koncert solistów; 22.00 Płyty;
22.50 Muzyka taneczna.
STACJA KRÓTKOFALOWA.
24.00 Dziennik w Języku polskim i angiel
skim; 0.15 Co słychać w sporcie polskim;
0.20 Polska kapela ludowa; 1.00 Chwilka dla
dzieci; 1.20 Ulubione piosenki; 1.50 Gawęda
ze słuchaczami w języku angielskim; 2.00
„Przoplatanka Instrumentalna".
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
11.00 Wiedeń. Festival Salzburski.
17.00 Mediolan. Koncert symfoniczny.
17.50 Hllversum I. Koncert symfoniczny.
20.00 Wiedeń. „Skowronek" operetka tehara.
20.10 Radio
______________
Romania. _____
Rolska____
muzyka .forteplanowa w wyk. Wlad. Burkatha.
20.15. Radio Paris. „Potępienie Fausta" le
genda dramatyczna Berlioza.
21.00 Bruksela Iranc. Koncert z udz. śpiewaczkl Toll dal Monte.
21.00 Rzym. Wieczór oper.

raarca

1938 n są opatrzone

srsfowu KMIPPtMABśU. M

1^0

wyrghj

, Kwartet Schrammie; 14.08 Wiad. sportowa;
15.05 Koncert solidów; 17.00 Pogadankę ek
tualna; 17.10 Muzyka baletowa; 14.10 Muzy,
ka lekka I taneczna; 22.00 Płyty.
STACJA KRÓTKOFALOWA.

24.00 Zapowiedź stacji i dziennik w ję>
zyku polskim i angielskim; 0.15 Pogadankę
aktualne w języku angielskim; 0.M Utwory
fortepianowe w wyk. Janiny Rybczyńsklejt
0.50 Kajakiem prsos pojezierze brodnickie;
1.00 „Żołnierza" audycja chóralna; 2.00 Mu
zyka polska w wyk. zespołu Pawła Rynasa.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
20.10 Budapeszt. „Turandot" opera Puc
ciniego.
20.30 Droltwłch. Koncert symfoniczny.
20.45 Radio Faris. Festival Francka i Debussy'ogo.
21.00.............
“---------Wiedeń. "Festival
Salzburski.
21.30 Rzym. Koncert symfoniczny.
21.50 Sztokholm. Melodio dnia,
21.45 londyn Reg. Koncert symfoniczny.

WTOREK, 9.8.1938 R.
WARSZAWA I.

4.14 „Kiedy ranne wslaję zerze"; 4.21 Mu
zykę; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik porań
ny; 7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnał cza
su; 12.05 Audycja południowa; 15.15 Opn
władanie dla dzieci; 15.35 Aktualności fk
nansowo-gospodarcie; 14.45 Wlad. gospo
darcie; 14.00 Koncert rozrywkowy; 14.45
„Wędrówki po Polesiu"; 17.00 Muzyka ta
neczna; 18.00 Pogadanka; 10.10 Koncert ka
meralny; 10.45 „ody życia" Adolfo Dygasiń
skiego; 17.00 Recital śpiewaczy Maurycego;
Janowskiego; 17.20 Pogadanka aktualna;
17.30 Koncert rozrywkowy; 20.24 TransmUfo
meczu lekkoatletycznego Polska — Norwe
PONIEDZIAŁEK, 8.8.1938 R.
gia; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Poga
danka aktualna; 21.00 *»<Heł»
WARSZAWA I.
Audycja słowno-muzyczna; 21-50 wiad. spor
4.1S „Kiedy ranne wslaję zorze"; 4.20 Mu towe; 22.00 Pięć wieków dawnej muzyki;
zyka; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran 25.00 Ostatnio wiad. dziennika wieczornego.
ny; 7.11 Koncert poranny; 11.57 Sygnał cza
WARSZAWA II.
su; 12.05 Audycja południowa; 15.15 Opo
wiadanie dla dzieci; 15.50 Skrzynka techni
13.
OB
Koncert
rozrywkowy; 14.04 Parę In
czna; 15.45 Wiad. gospodarczo; 14.00 Mu
zyka lekka; 14.45 Felieton; 17.00 Muzyka ta- formacji; 14.10 Program na jutro; 14.1S
Płyty;
14.00
Wiad.
sportowe; 14.05 Muzyka
nacina; 18 00 Pogadanka sportowa; 11.10
Recital
fortepianowy
Zygmunta Dygata; salonowa; 17.00 „Jak wygląda i działa ko
18.50 Marsz szlakiem kadrówki; 11.20 Poga lej podziemna; 17.14 Formy twórczości wiol
danka aktualna; 11.40 Koncert rozrywkowy; kich kompozytorów; 1B.20 Muzyka lekka I
20-50 Transmisja z mety marszu szlakiem ka taneczna; 22.00 „Co słychać?" rozmówki Je
drówki; 20.44 Dziennik wieczorny; 20.45 Po rzego z Kadziusiem; 22.15 Muzyka lekka I
gadanka aktualna; 21.00 Audycja dla wsi; taneczna; 22.40 Koncert symfoniczny.
21.10 Trio salonowe; 21.54 Transmisja frag
STACJA KRÓTKOFALOWA.
mentów międzypaństwowego meczu lekko
atletycznego Polska — Norwegia; 21.55 Kon
14.00 Zapowiedź stacji i dziennik w la.
cert symfoniczny; 25.00 Ostatnie wiadom.
»Viato«oomz’l° ”
dziennika wieczornego.
’’’’•‘owego Związku Polaków z Zagranicy;
.
WARSZAWA H.
I 15.00 Koncert rozrywkowy; 14.05 Pa;ę In. 0.20 Muzyka religijna; 0.50 Na pokładzie
polskiego statku rybackiego; 1.00 Śpiew I
' formacji; 14.10 Pragram na Jutro; 14.14 skrzypce w wyk. A. Szlemlńsklej i Wł. Wechniaka; 2.00 Zespól harmonlstów Wladysława Kaczyńskiego.
(0 751
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE

Kninnenhoraa Tapczany-Kozetki Wkłady do łóżek
J

dem ii W. F. o godz. 7.30.
Na prowincjn
W Krakowie — półiinałowy mecz
piłkarski juniorów o mistrzostwo Poi
ski pomiędzy warszawskim PWATTi krakowską Wisłą.
W Jędrzejowie — zakończenie dru
giego etapu marszu szlakiem Ka
drówki.
W Chorzowie — nieoficjalny mecz
lekkoatletyczny obu Śląsków. W ra
mach tych zawodów Walasie więzówna zaatakuje rekord światowy Ame
rykanki Stephens na 100 m.
W Ostrowcu — mecz waterpolo •
mistrzostwo Polski KSZO. — EKS.
W Sopotach — zakończenie mjędzanorodowego turnieju tenisowego z
udziałem Polaków.
Za granicą:
W Waxholm — mistrzostwa ka
jakowe świata z odziałem Polaków.
W Monachium — mistrzostwa że
glarskie Europy z udziałem Polski
W Sztokholmie — międzypaństwo
wy mecz piłkarski Czechosłowacja—Szweda.
W Dortmundzie — międzynarodo
we zawody lekkoatletyczne z udzia
łem Amerykanów.

firmową NUMEROWANĄ tabliczką metalów

•■'■"L KN!RP£il«-l'®.L,i’

OKOPOWA

»?•- H8-14).

11.00
20.00
20.44
21.00

Ryga. Kencart symfonicznylondyn Reg. Koncert symfonlcswPraga. Koncert czeski, orib flMjm
Bruksela flam
” ’fib.

osnuta na motywach

I ’zVTo

.
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OGŁOSZENIA DROBNE
„Kijowska" T. Doniecki —
upno złota, srebra, korony, zęby
racownia krawiecka Chlusky - P’?'
Cukiernia
Krucza 31 — poleca polskie lody i K złote, wszelkiej biżuterii, kwity P trowski — artystyczne wykonani®
Nauka i wychowanie
i
meble
..
S
S
“
!
kostuimów damskich i garderoby me(6—116) lombardowe. Jubiler, Złota 15.
y
Poleca wytwórnia chrześcijańska, — pierożki filipowskie.

K|IQCY
nUilu 1

kroju, szycia, modelowania wyucza mistrzyni cechu warszawskiego, była współpra
cowniczka „Hersego" i „Lucyny".
Nauka indywidualna, nowoczesna.
Warszawa, Chłodna 43. Przyjezdnym
pomieszczenie zapewnione.
(1-260)

VI IRC V kroju, szycia, modelowaflUilJ 1 nia na materiałach. Kon
cesjonowane przez ministerstwo, mi
strzyni Gołaszewskiej. Kra.-Przedmieście 6.
(1—201)

Posady i prace

(212)

C

C

Ł

hłopcy do sprzedaży gazet potrzeb
CZgoda
ni. Kaucja 1 zloty. Zgłaszać się:
5 m. 3, i piętro, od 9 do 12.

(220)

niekrępujący, ładnie umeblo
PW.okój
wany, wygody, I piętro od 1. IX.
Górskiego (Hortensja) 7 m. 24, tel.
(4—263)

R

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

pralnią chemiczna i bielizny, prasoI wanie garniturów i palt M. Czef'
nikiewicz. Hoża 62.
(?j

C

Pralnia chemiczna bielizny. Wall'
ców 25. Filie: Podwale 1, Odolańska 9. Tel. 244-11.
(216)
Pracownia artystycznego obuwia polecą najnowsze fasony damskie ’
męskie. Wspólna 14.
(215)

0 AnFTnG^K A W1A R N1A

olska spółką pozłotnlków Warsza
Pcenie
wa, Jasna 13-15, tel. 2-51-41. Zło
ołtarzy, ram i mebli. Uwaga:

M

(Zaofiarowane)

667-92.

(6—149)
UKIERNIA B-ci Grochala . poleca
znakomite wyroby cukiernicze. — I ody i smaczne wyroby cukiernicze.
uroi r stylowe i nowoczesne
(6—134) U Na. miejscu i na wynos poleca cu
IfluDLL.
solidne z własnej wy Lody Polskie, Złota 59-A.
twórni. gwarantowane, oraz posiada
kiernia Wacława Chrząszczewskiego,
ukiernia K. Wiśniewski poleca w Elektoralna 28.
my na składzie, gotowe pokoje: sy(6—207)
kilku odmianach polskie .lody i wy
□ialnie. stołowe, gabinety i wszelkie
roby
cukiernicze.
Kawiarnia,
ul.
Wi

sztuki pojedyńcze. Tapczany, fotele.
I OriY po1skle> smaczne i zdrowe.
Przyjmuje wszelkie zamówienia, oraz leńska 15 róg Inżyierskiej. (5—172) L.UU I
Poleca owocarnia. Antoni
zamieniamy stare na nowe meble za
Grabarek. Przy Red. N. Rzeczpospo
erownia
sztuczna,
garderoby,
kili

niską dopłatą. A. WASZEWSKI. MAR
litej. Zgoda 5.
(6—162)
mów i dywanów. Ceny niskie!
SZAŁKOWSKA 142.
(5—166)
Wielka 4 m 4.
(6—196) I ody Polskie i znakomite wyroby
ÓŻKA I meble metalowe, meble
L- cukiernicze poleca Cukiernia B-ci
lekarskie, wózki dziecięce, piece
Grochala. Filia I — Wspólna 54-A.
niklowane nlegasnące systemu ame
(6—135)
doborowa
orkiestra.
Wyroby
cukier

rykańskiego sprzedaje detalicznie po
nicze,
napoje
chłodzące.
„Błękitna".
cenach hurtowych fabryka J. Neu
agazyn obuwia Jan Muszyński,
(6—164)
feld. Brukowa 4. tel. 10-14-66. (5—75) Złota róg Zielnej
Złota 15, tel. 652-38 polecą trwałe
i tanie obuwie damskie, męskie i dzie
nOHIlflC damskie, męskie naj- ELEKTRYCZNE POGOTOWIE cinne._____________________ (6—148)
UDUWIŁ nowsze fasony. Wyko
nanie solidne po cenach przystępnych tel. 341-38. Sosnowa 2. Siła - światło. Mleczarnią .Japonka" wydaje smacz
poleca artystyczna pracownia obuwia Radia i anteny. Dzwonki. Szybko. Ta ni ne domowe obiady po 80 gr z 2
(6—183)
W. Kójciak, Żurawia 5.
(5—171) nio. Solidnie.
dań. Hoża 29.
(6—106)
ryzjerzy
Madalińskiego
45
wykonu

3ADIO • ODBIORNIKI. Philips. Kos
owoczesna
stołownia „Gdynia"
ją nowoczesnymi aparatami trwa
• mos. Telefunken Echo i inne bez
Wspólna 53 wydaje smaczne, zdro
zaliczki od 10 zł miesięcznie. Chłodna łą ondulację i farbowanie włosów.
(6—147) we i tanie obiady i kolacje. (6—209)
<2 — 13. Pańska 40 — 22. — Dzwonić:
5-79-17.
(5—59)
utra lisy, najmodniejsze przeróbki,
'„JM”
fasonowanie według najnowszych
owery, maszyny do szycia, gramo
dnak nie drogie. Al. Jerozolimskie 36
fony najtaniej. Wysocki. Chłod modeli. Kizyk, Świętokrzyska 6—2.
na 10. Tel. 2-77-40.
(5—206)
(191) m. 2.______________________ (6—197)

Grzybowska 32.

F

N

F

NAJZDROWSZE

lakierujemy meble.

(6—238)

69 zj japoński. Raty 100 zło
ROWER
tych. Kamiński. Karolkowa 62.
(114)

i zdrowe obiady gospodar
Smaczne
skie pod kierownictwem właści
cielki. J. Strupiński. ul. Ciepła 30.
_____________________________ Uio)

CTHI AD7
olULMnZ.

były kierownik ffłrmy ..Urania" wyko
nywa urządzenia szkolne, sklepowe.
meble. Robota solidna. Ceny niskieChłodna 15 - 36.______________ (97)

Specjalna pracownia instrumentów
rzniętych, smyczkowych Ed. Hrdina. Warszawa, ul. Żurawia Nr. 30 —
Artystyczna korekta starych włoskich
owoczesna Kuchnia Jaroszów" ul. skrzypiec.___________________ (119)
Długą 17—poleca smaczne obia
dy jarskie, wszelki wybór witamin. Śniadania, obiady, kolacje i dania
Obiad z 3 dań zł 1,—.
(6—109)
a la carte wydaje kawiarnia.„Prażanka" od godz. 9-tei do 23-ciej. ul
BIADY!!! Chcesz. zjeść smaczny Floriańska 8._________________ (150)
obiad, przvidz Piusa XI nr 37 paniadania, obiady i kolacje jak rów
szteciąrnia „Rój".
(6—107)
nież zimne zakąski polecą firmą
biady stolowni „Zdrowie" Skorup Stefan Bruzda i Stanisław Zieliński(151)
ki 12 wyróżniające się zdrowot Towarowa 8. Kawiarnia.
nością, smakiem i taniością. (6—208)
Tapicerskl zakład St. Sybilski pole‘ ca gwarantowane tapczany tapi
Abiady i kolacje smaczne na świe- cerskie
higieniczne fotele klubowe,
U źym maśle wydaje kawiarnia „Za kozetki, 1 wszelkie
dekoracje. Moko
chęta", Hoża 52.
(6—108) towska 62 Tel. 7-24-94
(214)
biady domowe dla inteligencji, wy
apicer dekorator przyjmuje wszelkie
bitnie smaczne i zdrowe. Prosimy
roboty tapicerskie. Solidnie. Ta
się przekonać. Krucza 20. (6—1251 nio!. Żurawia 28, telef. 9.57-67. (120)

Kupno I sprzedaż Tapczany
higieniczne tapicerskie. Ra Gorsetowe pasy najmodniejsze faso
ny. specjalność tęższe figury, pra
N
ty — gotówka. Wytwórnia — ul
nie. Wspólna 14 m. 9.
(6—101)
Chmielna 43, podwórze na prawo.

A
TAPCZANY, otomany, foteA
• "
• le. łóżka, kozetka 10 mieś
Chmielna 44.
(5—76)

(5—190)

afty - monogramy — Maria Ogrodowska, ul. Żurawia 16 m. 16. —
apczany tapicerskie, kozetki goto Uwaga: w podwórzu na lewo parter.
we — na zamówienia. Raty — go Wykonywa artystycznie po cenach
tówka. Wytwórnia. Wielka 17.
przystępnych.
(6—123)
ty. — Tylko meble z firmy BOLE
(5—195)
SŁAW WASZEWSK1. MARSZAŁ
ubilerska pracownia przyjmuje za
KOWSKA 53A — są solidne i tanie.
biory męskie uczniowskie ręcznej
mówienia, przeróbki, reperacje.
Poleca gotowe.: sypialnie, jadalnie,
roboty ceny niskie. B. Celiński, Wykonanie artystyczne. Franciszek
gabinety i pokoje kombinowane 1 Wspólna 38. Tel. 852-42.
(5—205) Lipka, Nowogrodzka 24, w podwórzu
sztuki pojedyncze. Wykonywuj e za
(6—188)
mówienia i wymienia stare na nowe. IIRIDRY gotowe i uczniowskie w parter.
PAMIĘTAJ! MARSZAŁKOWSKA 53a. UDIUn I wielkim wyborze poleca
ulian Radecki długoletni pracownik
Alfred Leibrandt, ul. Wspólna 14, tel.
firmy Lucjan Leszczyński nagro
fi "i K “pn0 * Sprzedaż starej garde- 9-00-47 (firma chrześcijańska). (Czy
•* roby męskiej i damskiej, za telnikom „Nowej Rzplitej“ specjalny dzony dyplomem i medalem na wy
stawie międzynarodowej w Brukseli
miana na wykwintne materiały biel rabat).
(6—244) wykonywa wykwintne obuwie. Współ
skie. Kupujemy kwity lombardowe i
futra. Jerozolimska 27. podwórze —
YTWÓRNIA tapicersko • stolarska na 42.________________________ (213)
sklen 73 Teł 7.23-75.
(5—62)
Ł GILEWSKI, ul. Senatorska 26 Kapelusze męskie odświeżam, przefaPoleca meble stolarsko • tapicerskir
sonowuję i farbuję. Tanio! Solid
i apczany nowoczesne, rotele własnego wyrobu gotowe i na zamó
nie.
J. Kruszelnicki, Krucza 48.
I — łóżka, kanapy siatkowe. wienia. Teł. 2-63-06.
(5—65)
(6— 219)
Otomany. Kredyt. Wytwórnia chrześcilańcka Chłodna 19.
(158)
akłady meblowe Jan Wrzecian —
awiarnia Ząbkowska 52 wydaje
Hoża 16. Przeróbki stolarskie, ta
ykty, forniry, listwy, towary żela picerskie.
smaczne obiady — 80 gr. Wędliny
(5—186)
zne. Stefan Choromański, Warsza
codziennie świeże.
(6—198)
wa, Żurawia 26, tel. 9-10-47. (5—257)
awiarnią „Gościnna" poleca domo
abryka cukrów „Felian" Wspólna
we obiady od zl 0,80, śniadania i
nr 54. Poleca cukry i wyborowe
kolacje. Leszno 59.
(6—174)
mieszanki herbat z własnej paczkowĄ
7AMIANA zużytej garderoni.
(5—168)
awiarnia „Kujawy" pod nowym za
. R. L by na pierwszorzędne
rządem wydaje obiady na świe
FI ITR fi Poleca Pieslewicz: kara- materiały bielskie. „Żamiana". Mar
lUinH
kulowe, łapki, foki oraz szałkowska 108. front I pietra Tel żym maśle, kolacje i śniadania. Ceny
(6—133)
(6—66) niskie. Złota 36.
przeróbki najtaniej. Przyjmuje letnie 6-42-45.
przechowanie. — Źórawia 20. Tel.
Jeżeli krawiec — to Rzewuski.
awiarnia Madalińskiego 7. poleca
897-55.
(5—145)
• Hoża 27; telef. 8.21-30. Artyczsmaczne obiady, śniadania, kola
ęzyk żydowski dla Polaków! Wy ne wykonanie.
(6—126) cje, wędliny, ceny przystępne.
szła z druku część I — Nauka czy
(6—146)
tania i pisania. Wysyła „Kultura i
rtykuły mody męskiei — wykwint
oncesjonowany
Zakład
Elektryczny
Praca", Warszawa 1, skrz. p. 291, po
ne koszule, krawaty, trykotaże.
W. Michalski, Żurawia 20. Telefon
nadesłaniu 3 złotych.
(5—249) K. Dutkiewicz, Świętokrzyska 30.
(6—185) 8.46-23. Wykonywa roboty w zakres
(6—122)
MARA7YN
1 pracownia o- iuro przepisywania na maszynach elektrotechniki.
ITIRUmłI™ BUWIA męskiego,
damskiego i dziecinnego Leon Wa
podail, próśb, kosztorysów oraz
rawiec męski Wacław Kwiatkow
łecki. Warszawa, Wielopole nr 65. wszelkich rękopisów we wszystkich
ski, Warszawa, Krucza 48 m. 23
Wykonywa wszelkie obstalunki i re językach. Korespondencja. Powiela poleca najświeższe modele. (6—127)
peracje po cenach przystępnych.
nie. Tłumaczenia. TeL 221-72. War
(5—223) szawa. Marszałkowska 116, róg Złotej
rawiec męski przyjmuje zamówie
I piętro m. 14.
(6—193)
nia z własnych i powierzonych
agazyn obuwia. Roman Ciborski. —
materiałów
A. Posiada. Kredytowa
Krucza 26, telef. 8.81-27. Obuwie
ramy żelazne, ogrodzenia, konser 18 — 11. Tel. 6-20-43.
(6—140)
damskie, męskie i dziecinne. (5—124)
wacja domów, zamki, klucze i re
rawiec męski wykonuje według naj
peracje. Spawanie metali wykonuje
ASZYNY SINGERA od 3 zł tygod M. Hajduk, zakład ślusarski. Wspól
nowszych modeli. Wykonanie so
niowo. Chłodna 42 — 13. Pańska na 47a.
(6—187) lidne. ceny przystępne. M. Śmietanka,
10 — 22. Dzwonić: 6-79-17. (5—58)
Mokotowska 40. Tel. 931-94. (6—176)
ar. ..Kujawiak" prosi sprawdzić ja
MASZYNY do szycia „Kasprzyckterawiec męski J. Zalewski ul. Wil
kie wydaje obiady z 3-ch dań za
go** znane ze swej dobroci od lat jeden złoty. Mokotowska 73. Tel.
cza 15—1. tel.. 930-15. Krój nowo
58. Gotówka — Ratami — Tanio — 9-65-26. Gabinety.
(6—204) czesny. wykonanie solidne, ceny nis
(skład fabryczny) Warszawa. Mar
kie.
(6—175)
szałkowska 158, róg Królewskiej.
ar Okocimski pod zarządem długo
rawiec. Długoletni pracownik pier
letniego fachowca. Codziennie kon
wszorzędnych firm warszawskich
odne, solidne obuwie, damskie po cert, gabinety, otwarty do 2-ej. Wiel otworzył własną pracownię. Chmiel
(6—170)
leca. Jan Chindelewicz, — mistrz ka 5. Tel. 649-86.
na 26 m. 17b — Antoni Aleksandro
szewcki. Krucza 12 przy Wspólnej.
ar wydaje smaczne 1 zdrowe obia wicz. Wykonanie solidne, ceny bar
Tel. 9.13-58.
(5—142)
(6—181)
dy, zimne i gorące zakąski (wy dzo przystępne.
borowe napoje). Lucjan Kobrzyński,
męski, przyjmuje za(6—132) KRAM/IFP
cian polecają włas al. Jerozolimskie 125.
nilRWlUw mówienia z włas
ne wyroby, komplety, pojedyńcze,
nych i pomierzonych materiałów.
przeróbki stolarskie, tapicerskie. Ho
ar Grzybowski poleca wyborowe Wykonanie solidne. Ceny przystępne.
ża 16.
(5—203)
zakąski i napoje, Grzybowska 31. Grzesik. Elektoralna 49. Tel. 2-59-03.
(6—131) _____________________________ (211)
eble gotowe i na zamówienia, so
lidne po cenach b. przystępnych.
ar.„pod 10“ poleca smaczne śniada Krzyk życia Cieszkowskiej, autorki
tak popularnych Krzywd dozwolo
Czesław Kwiatkowski. Wspólna 54—
nia, obiady i kolacje. Ceny niskie.
26 parter.
(5—178) Ul. Towarowa 10.
(6—152) nych — to wiecznei aktualny głód uczucia serc bezdomnych. Cały do
MCDI r otomany, tapczany, krear dla wszystkich", egzystujący chód dla ubogich studentów. (Do na
JllEDLC densy..szafy, najtaniej w
od 30 lat w Warszawie poleca bycia w Redakcji „N. Rzplitej"). Ce
wytwórni chrześcijańskiej. Chłodna dania a Aa frachete i barowe. — Ul. na tylko zł 1,20.
17, drugie podwórze.
((5“—160)Chlodna 26 róg Żelaznej.
(6—248)
(6—153)
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kolacje na świeżym maśle
wydaje „Paszteciarnia", Krucza 28,
Oodbiady,
1-go.
(6—117)

ll/A łn-Tao okultystka. Określanie
W/ I karmy (przeszłość, teraźniej

szość. przyszłość). Porady życiowe.
Jasnowidzenie w lustrze magicznym.
biady I kołacie smaczne, systemu Żulińskiego S m- 8 (dawniejsza Żura
domowego na maśle poleca kawiar wia) Przvlecla 10 — 2 14 — 6
nia „Milutka". Wielka 4.
(6—169)
IECZNA ONDULACJA od zl 8 po
leca Salon Damsko-fryzjerski Jó
biady z 2-ch dań 55 gr. kolacje z
zefa Zwierzyńskiego Hoża 40.
herbatą 40 gr ..Kri-kri" Zielna 4.
(6—180)
yśmienite śniadania, obiady (0,80)
i kolacje poleca kawiarnia „Strze
biady i kołacie śniadania systemem
domowym smaczne j tanie od 70 cha" do godz. 23-ciej Leszno 63.
gr. Kawiarnia „Marysieńka". Sosno
wa 16.
(6—163)
YKWINTNE obuwie damskie pole
ca artystyczna pracownia obuwia
BIADY w domu prywatnym — Ryszarda Migda. Krucza 48 m. 33.
ziemiańskim na świeżym maśle,
obfitość i dobór potraw. Hoża 37-14.
ykwintne obuwie damskie.i mę
(6—239)
skie poleca znana z solidności
F-ma B. Ochniewski, Żurawia 28; tebiady i kolacje jarskie smaczne, lefon 8.29-50.
(137)
zdrowe, wydaje wzorowa kuchnia
jarska: Marszałkowska 46-1 (róg Ko Wytwórnia Rękawiczek skórkowych
Jan Dybiasz — Krój paryski —
szykowej).
(6—251)
Warszawa, Żurawia 34 m. 10, lewa
oficyna, I piętro.
(U5)
biady z 3-ch dań zl 0,90 — zdrowe
i estetyczne pod zarządem dypl. Wykwintne obuwie na zamówienia.
kuchmistrza wydaje kawiarnia —
Wykonanie według modeli parys
..Chmielanka" ul. Chmielna 104.
kich. Jan Kilian. Krucza 6.
(141)
(6—155)
akład szewski wykonywa zamówie
nia i reparacje. Ceny b. przystępne
aszteciarnia!! Obiady, kolacje do
(121)
mowe na świeżym maśle smaczne J. Wożniak, Żurawia 20—35.
i tanie od godz. 12—6. Piusa XI 29.
akład ślusarski przyjmuje wszelkie
Tel. 826-89.____________
(6—177)
roboty w zakres ślusarstwa wcho
dzące. Konserwcja domów. Poznań
aszteciarnia „Danusia" poleca sma ska 18._____________________ (1021
czne i zdrowe obiady. Sienna 4.
(6—130) Zdrowe i smaczne obiady i kolapje
wydaje kawiarnia Stefana Chrobo
(154)
lisowanie, dekatyzowania. mereżkl. ty. ul. Chmielna 100.
okretki. obciąganie guzików —
ioła
wybór wielki — gatunek
„Helena". Wspólna 14 m. 37. Telefon
najwyższy, szczególnie przystoso
965-69._______________________ (100) wane do leczenia wszelkich chorób
metoda Bilza, Kneippa. Skład Apte
racownia obuwia — Józef Woja. b. czny mag. farm. Włodarskiego, Tam
długoletn. pracownika firm L. Le ka 31. na wprost Cichej.
(210)
szczyński i St. Hiszpański, ul. Żura
raty
za
place.
Kolej
wia nr 30 m. 9. parter w podwórzu. 4 h złotych —
I V elektryczna. Żulińskiego 11-25.
(6—232)
racownia obuwia. Obstalunki. repa
racje, tamże Plac i Dom do sprze
dania. Piusa X-go 68-A. Nowakowski.
(136)
sty, zmarszczki, piegi
plamy, oparzenia, szot
racownia obuwia — obstalunki —
stkość.
czerwonośćreperacje A. Pelasa. Poznańska 1.
swędzenie skóry, usu
10% rabatu dla czytelników „Rzpliwa bezwzględnie dzia
tej"._________________________ (104) łający wszechstronnie „Krem rege
neracyjny". Laboratorium: Magister
racownia artystycznego obuwia Grabowski. Warszawa, al. 3 Maja 2.męskiego i damskiego Cz. Strzaliń- tel 2-16-72. Tuba zł 1.50. 3.—. Żądać
ski. Warszawa, ul. Hoża nr.18. Obsta Apteki. Drogerie. Gdzie nie ma. wy
lunki i reperacje. Ceny niskie. — Wy syłamy po nadesłaniu zł 3.— franco,
(64)
konanie solidne.
(103) lub za pobraniem zł 3,50.
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Rząd narodowo-radykalny

1 miesiąc—za 1 grosz

w Palestynie
efnee poao/ać ocfw. Rippel

CHORZÓW, 8A Sąd okręgowy w
Chorzowie skazał Jana Mrożą na 10
miesięcy więzienia za napad na kup
Przed kilkoma dniami odbyło się front mlodożydowski o charakterze ca Klmpkego, któremu zrabował tyl
łebranie zwolenników odwokata Rip- unitarnym, którego komendantem jest ko 10 groszy, pobiwszy go poprzed
nio.
znanego organizatora marszu Ży adw. Rippel.
dów do Palestyny.
Adwokat Rippel wygłosił przemó
wienie do zebranych w liczbie około
osób, wzywając ich do czynnej
akcji na rzecz legionu żydowskiego,
który musi odegrać poważną rolę w
Biuro Pośrednictwa Pracy przy że wystąpić przed wielką publicznoś
Walce o Palestynę.
Ponadto adw. Rippel wygłosił swo- POLZAWIDzle w Warszawie otrzy cią w uniwersytetach i szkołach jako
le credo polityczne, a mianowicie: mało propozycję pośredniczenia w za pokaz naukowy. Atrakcja chce wystą
likwidacja organizacji syjonistycz angażowaniu pewnej „Atrakcji
**
do ja pić w czarnych spodniach, opasana
nych jako bezprodukcyjnych i tchórz kiegoś przedsiębiorstwa widowisko czerwonem pasem. Atrakcja ilczy lat
liwych, utworzenie rządu narodowo- wego. List brzmi następująco:
52, młodego I zdrowego wyglądu 1.75
„Opis Atrakcji: Plecy i lewa łopat m wysoka z zawodu kupiec, włada
radykafnego w Palestynie, stworzenie
iednego funduszu narodowo - pale ka są ciemno-brunatne, częściowo o- polskiem i niemlecklem.
styńskiego, stworzenie legionu żydo brośnięte z 3 albo 8 ctm włosami
Matka Atrakcji była rotnlczką i owskiego o charakterze wojskowym, białem! I czarnemi od urodzenia. W
wego
czasu weszła do chlewa, aby
Irtóry by stał się kadrą przyszłej ar- światowej wojnie stawała Atrakcja kil
się
przekonać
czy bydło jest nakar
ka razy przed zgromadzonymy woj®>i żydowskiej.
mione i napojone. Przy tej rewizji poZebrani słuchacze ustosunkowali skowymy jekarzamy jako pokaz nau
chyliła sie na krypu. wtem momencie
s**9 przychylnie do wywodów referen kowy i uznana lako fenomenalna Ata.
trakeja światowa j podobna Atrakcji skoczyła jedna krowa na matkę i le
wa przednia nogę położyła na lewe
Należy uważać, że powstał więc ■ na świecle nie egzystuje. Atrakcja mo
ramie matki a ciężarem swept pokry.
ła plecy matki. Matka się okropnie
przelękneła a za 6 miesięcy porodziła
zdrowe i normalne Atrakcje z ciemno
brunatnemi plecami i lewa łopatka
Biuro pośrednictwa pracy izby 1e-1 karza ambulatorium spółdzielni zdro- obrośnięte blałemi i czarnemi wło
Orskie] posiada informacje o nastę- I wia w Dinitrowicach pow. brzeskiego. sami".
tlących wolnych posadach dla lęka
my: w Parczewie pow. włodawskleSo — lekarza ośrodka zdrowia w osa^sie Frampol pow. Biłgoraj, dwóch
®°sadach w Białobrzegach i Przyty’t’ch pow. radomskiego, lekarza - pe
jadqc na urlop
diatry w państwowej wytwórni prow Pionkach pod Radomiem, lePracownicy miejscy nie zawsze mo samorządowych m. stół. Warszawy
gą należycie wykorzystać urlop wy wystąpił do władz miejskich o wy
poczynkowy, gdyż nie posiadają na danie zarządzenia nie potrącania z u„NOWEI RZECZPOSPOLITE}., wyjazd odpowiednich środków mate posażeń, wypłacanych przed wyjaz
dem na urlop, różnych należności na
kosztuje mieś. tylko 2 >1 rialnych.
Ponieważ po ciężkiej pracy, wyjazd rzecz kasy miejskiej, z wyjątkiem ko
wypoczynkowy, choćby na parę ty mornego za mieszkanie w domach
godni, jest koniecznością, zarząd miejskich, jak również potrąceń usta
Związku zawodowego pracowników wowych.
Spieszcie slą, bo już tylko
« Kygornie c erować będzie

AlraXda w czarnych spodniach
..Lat 52 — z zawodu „ kuoiec”

Łe Karze tahryczm i domowi
mogą objąć posady

Pensje bez potrącę fi
otrzymują pracownicy miejscy

i— Śniadeckich 5
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Kawiarnia—Wy^oizynek

W przeciwieństwie do dusznych.)
zadymionych lokali kawiarnianych, z
w tyt. roli
radością powitać należy wspaniałą
•łowik polski l. Szczepańska
kawiarnię w Dolinie Szwajcarskiej,
zasługującą w zupełności na miano
obsada gwiazd
rozrywkowe - wypoczynkowej.
MESSALKA króbwa operetki
Nie wszystkim sądzono spędzać uBend:, T. Zakrzewski, Zb. Rako palne dni czy wieczory nad morzem,
wiecki,
Redo.
czy na letniskach i tym wszystkim
gorąco tę kawiarnię należy polecić.

teatr, muzyka, kuyo
MALICKIEJ: Komedie muzyczna „Na talach
NARODOWY: „Zielony trok” Caillaveta i
Ib Stena.
eteru".
polski.- „Subretka
**
bevala.
O g. 4.13 po poł. „Na łatach eteru".
TEATR 1.15: „Krysia lainlcianka".
ISTNI: „Kłopoty Bourrachona".
OGRÓD ZABAW „IM POCIECH" czynny co
° 0. 4 po poi. „Kłopoty Bourrachona".
dziennie z wyjątkiem poniedziałków i piąłMAŁY: W próbach „Pani natura
**
Birabeau ków.
NOWY: „Kochanek — to jo
** R. Niewiaro.
DOLINA SZWAJCARSKA (Szopena 3): Codziennie koncerty muzyki lekkiej. Wejście
KAMERALNY: „Zbyt tlcina redlina".
bezpłatne.

Kino oznaczone gwiazdką rozpoczynały conse o godz. I-ej. Pozostałe o godz. ś.ej.
CINM SCKOCKRArrUWŁ

ATLANTIC (Chmielna 33): „Plątno zdrady
.
**
"
**
no
1*7
™ <ChmlBlnB K>s „Miłość w kajdaCAPITOL (Marszałkowska 12S) „Wrzos".
: ♦ CĄ
*INO
(Nowy łwiot KO): „Ich troje"
1 „Piętnastolatka".
COLOSSEUM (N. świat 1»): „W pułapce".
♦ EUROPA (N. świat 33): „Przestępca".
IMPERIAL (Marszałkowska 53): Z powo“ remontu nie czynny.
PALLADIUM (Złota 5): „Radość tycia".
*AN (Nowy świat 40): „Pierwsza miłość".

.
<’»
"•
*
»: „Rozwód lady X" I
Blakeney?"fNowt,s,odlltB
..Maski lorda

PusT|yn?.W'r <
* U',“,K°wska 112): „Patrol na
'Chm,o,"B n‘ „Grobowiec rn.
'»• pTrom’M,! -TbI«
**

ACRON (łelatna 34): „Krew na menu" |
••Ułikle ścietki".

FORUM (Nowlniarcka II): „Kala Nag" I
„Bunt salogl".
HELIOS (Wolaka S): „Nleinośna dalowcry.
na” I „Walka z tobowtórom".
ITALIA (Wolaka 12): „Romeo I Julia".
KOME1A (Chłodna 71): Zaginiona wyspa"
i rewia.
MAJESTIC (Nowy Świat SI): „Wiosna nad
Sekwaną**.
* MARS (pl. Inwalidów): „Mllotó I sny
kobiety**.
MASKA (Leszno 70): „Sztandar" ł „Królestwo za pocałunek”.
MEWA (Hoia »): „Kiedy JesteC zakocha
na" I „Bez Świadków".
MIEJSKIE (Hipoteczna S): „Trędowata" 1
„Ordynat Michorowski".
MUCHA (Długa 13): „Marla Barchlrcew" I
„Sitting Bull".
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 34): „W.
Z. 4 nie wylądował" I „lekkoduch".
PETIT TRIANON (Sienkiewicza 0): „13-latka" I „Dwa dni w raju".
PROMIEŃ (Dzielna 10): „Biały anioł" I „Ze.
proszenie do walca".
PRAGA (Długa 10): „Za cudze wtny“ 1
„Przy drzwiach zamkniętych".
ł PRASKIE OKO
(Zygmuntowska 10):
„Miody tac" 1 „Trójka hultajska**.
■> POPULARNY (Zamojskiego 20): „llnta
Maginota" i „Tajemnica tóltego miasta".
RAJ (Czerniakowska 1»1): „ma deble Ma.
rlo" i „Nlczwyclęiony Robinson Crusoe".
RIWIERA (Leszno 2): „Obrońcy Rio Orande" I dodatki.
_ ,
.
,
ROXY (Wolska 13):
„Prokurator Alicja
Horn" I dodatki.
. . ,
„
SFINKS (Senatorska 2»): „ludzie Wisły .
SOKÓŁ (Marszałkowska 3T): „Mayerling
i „Kłopoty sportowca".
SORENTO (Krypska 34): „Zapomniana sym
fonia" I „lekkoduch**.
ŚWIAT (Suzina 4): „Kiedy lestol zakocha
na" I „Dwoje z tłumu".
ŚWIT (N. świat «): „Zaczęło etę w po-

*pl’ Teatralny): „W cleniu krtyśa".
. ”,MOR (Elektoralna 15): „Saratoga" i „1000
•kłów miłości”.
ANTINIA (tolasna 51): „Władca podw°dnego świata”.
AS (Grójecka 33): „Ostatni Mohikanin" i
• s»pltal lalek".
®ls (Elektoralna 27): „Scypion afrykański"
••Tango zakochanych”.
^ZARY (Chłodna 2»): „Dileń na wyfetBach" i „Niemy bohater".
Hite (Marszałkowska 81a):
„Zakochani
w,B9owle" i „Koniec pani Cheyney".
♦9TON (Puławska SS): „J«l Rb,ońey"._
♦ EDEN (Marssałkowska 31): „DyplomatyUCIECHA (Złota 72): „lot straceńców .
*°n»" i dodatki.
•AMA (Priejasd 2): „Clenie Paryta".
UNIA (Dzlke S): „Zaginiony horyzont
I
FILHARMONIA (7asna I:: ,.1« 2 Pawiaka". rewia.
inlormaeie o •••"’•«*
«•*
_ FLORIDA (telasna «1): „Ostatnio dni Poml mlodziety — telet. 7-11-2S.
pBi>‘ i „Złota dsiewexyna"

Co to jest pojazd mechaniczny?
Czy nastręczają się tu jakiekolwiek
wątpliwości? Ponoć nawet bardzo ró
żnorakie, skoro organizacje samorzą
du gospodarczego proszą władze skar
bowe o dokładne wyliczenie poszcze
gólnych typów pojazdów z wyraź
nym zaznaczeniem który z nich isst
mechanicznym, który zaś nie.

Jak z tego widzimy, nasi prowin
cjonalni 1 nie prowincjonalni mniej
szego kalibru działacze i dygnitarze
nie wiedzą co to jest mechanika, acz
kolwiek bardzo mechanicznie w nie
których wypadkach rozumują i bar
dzo różnorodnie określają poszczegól
ne typy pojazdów mechanicznych.
W jednej z instytucji samorządo
wych powstał spór o to, czy rower
jest typem pojazdu mechanicznego,
czy nie. Dyskusja była bardzo gwał
towna. Gdzie indziej znowu jakiś
wójt uparł się, że koń Jest pojazdem
mechanicznym, bo czytał w gazetach,
że jakiś samochód ma motor o sile
tyle a tyle kóni mechanicznych; sko
ro więc

same^ój ma koiie
a samochód, wiadomo, jest pojazdem
mechanicznym, tym samym i koń...
Wójta przekonał dopiero starosta, ja
ko że wyższa szarża administracji
państwowej musi wiedzieć lepiej. Wta
iemniczeni jednak powiadają, że wójt
tylko przez respekt dla starosty dal
się przekonać, ale w domu potem ba
bie swej klarował, że jednak ten sta
rosta chyba się myli. Może teraz pro
blemat ten rozwiążą spece z Minister
stwa Skarbu.

Zmechanizowaniu ulega również
zdaje się walka z masonerią. Kto się
nie przyznaje do wolnomularstwa, ten
jest masonem. Tak brzmi pierwszy
stopień antymasońskięgo wtajemni
czenia. Kwestia masońska jednak prę
dzej czy później wejdzie we właści
we stadium i ludzie będą podchodzić
do niej z punktu widzenia naukowe
go. Już do władz administracyjnych
zgłoszono statut Towarzystwa Kul
tury Moralnej. Statut podpisał biolog
Romuald Minkiewicz. Towarzystwo
ma na celu walkę z masonerią 1 z
wszystkimi innymi objawami

Chlubnie znani fachowcy kawiar
niane - restauracyjni — Bracia Mar
cinkowscy objąwszy obecnie Dolinę
Szwajcarską pokazali Warszawie jak
powinien wyglądać letni teren kawiar
niany. Jak za dotknięciem różdżki cza
rodziejskiej ten uroczy zakątek War
szawy roi się codziennie od najlep
szej publiczności, dla której na usłu
gi są w pierwszym rzędzie wygodne
leżaki, dobra dyskretna muzyka i par
kiety dancingowe. Cały rozległy te
ren Doliny Szwajcarskiej przybrany
rzędami egzotycznych roślin, w dzień
skąpany w słońcu, a o zwierzchu rzę
siście oświetlony daje namiastkę par
ku wypoczynkowego, tak nieodzow
nego dla ludzi po całodziennym skwa
rze i pracy.
w Polsce. No, nareszcie. Czas wielki.
Bezpłatne wejście na teren i bardzo Należy tedy mieć nadzieję, że będzie
tania konsumeja zarówno w kawiar także wypleniony z Polski hitlerowski
ni jak i w restauracji oraz ujmująco sposób witania się przez podniesienie
grzeczna i sprawna obsługa, pozwala
ją Dolinę Szwajcarską zakwalifiko ręki, że z głów niektórych „bojow
wać do jedynych godnych uczęszcza ników narodowych" znikną baskij
nia lokali na świeżym powietrzu.
skie berety, że różnobarwne koszule

o^cei ku'tury

pozdejmują z siebie różni „narodow
cy“, jako że to moda faszystowska
i przywdzieją jakiś schludny polski
strój na swe barki, że zamiast po prusku rękę zbrojną w pałkę, brat do
brata wyciągnie otwartą dłoń serde
czną, jednym słowem, że wszystko
co obcą kulturą zniknie z Polski na
zawsze.
Bo w Polsce pleni się dużo na obcy
wzór zasianego chwastu, który daw
no trzeba ty wytępić. System składa
nia wizyt przez Konrada Twardow
skiego z Pruszkowa jest również za
pożyczony u jakichś zagranicznych
kombinatorów. Przychodził mianowi
cie do restauracji czy innej jadłodajni
z walizeczką w ręku udając śpieszą
cego się na pociąg pasażera. Pilno mu
było bardzo i prosił o szybkie nakar
mienie i napojenie. Potem nagle zni
kał niewiadomo nawet jak- Ody go
przydybano, powiedział wręcz, że pie
niędzy nic ma i prosit o sporządzenie
protokółu. Rzecz załatwiono jak so
bie życzył, ale miał

fałszywy meldunek
i szukaj wiatru w polu. Tak jadł i pił
od wielu tygodni odwiedzając co
dzień to inny bar czy innego rodzaju
przybytek gastronomiczny. Kupował
także owoce i delikatesy w sklepach
kolonialnych, potem nagle mu się coś
nie podobało, kłócił się i wychodził.
A razem z nim wychodziło w jego wa
lizce po kilka sztuk owoców, najczęś
ciej zagranicznych. Bo droższe. No,
ale Twardowski wreszcie skończył
się. Kiedy skończą się inne cudzo
ziemskie maniery w Polsce?

i. i.

Pogoda
Przewidywany przebieg pogody w
dniu 7 bm.:
W dalszym ciągu pogoda na ogół
słoneczna i ciepła o zachmurzeniu umiarkowanym. Na zachodzie i połud
niu skłonność do burz. Słabe wiatry
południowe i południowo-wschodnie.

Kuono i SDrzeda2
CflTn 'apara*y- Najdogodniejsze raI U I U ty i fachową obsługę zape
wnia tylko ..Fotoris", Marszałkowska
nr 125. tel. 279-10. 5-09-13. Przy ku
pnie aparatu — roczny kupon raba
towy.
(5—254)
galanteria po cedr\Un£.KilM nach fabrycznych
torebki, nesesery, walizki, kufry-szafy — tylko w składzie fabrycznym.
S Skomorowski. Chmielna 19. Repe(233>

Lecznica Sra DOBRZYŃSKIEGO i Dra HERMANA
Weneryczne, płciowe,
Skórne, Rentga"'

Dr med,

NOWY-SWSAT62
_

8

™.
8

MIRON HERM4

rjez dopłaty zamieniamy starą
Az U garderobę na najmodniejsze
materiały bielskie, lelefonować.
11-52-86. Eugeniusz Muller.________

- fizjognomistka
CHIROMANTKA
przepowiada bardzo trafnie z rąk,

WENERYCZNE, PtCIOWE, SKÓRNE

inrMw WENERYCZNE. Skórne Mo kart, fotografii. Chmielna 32 m. 28.
czopłciowe. Śwjatłolecznjctwo
(6-267)
'dziennie od 9 r. — 9 w. w niedzieli
dęta do godz. 1-eJ p< od (W6>
tarszy felczer, wieloletni pracownik
oddziału chorób skórno-wenerycz
w niedzielę do 2-ej
nych, owrzodzenie ciała, w szczegól
wenerycine, płciowe.
-rzychodnla specjalna dla chorych o* ności nóg. Wszelkie inne bóle, za
W LECZNICY, l E S ZNO 77
(0020)
strzyki, cięte banki, pijawki, zlecenia
PS.UCA i SERCB lekarskie. Porady bezpłatne. Chłodna
SPECJALNA orzych. dla chorych na
SENATORSKA 28-30. Rentgen. Odma nr 08 m. 11. Telefon 233-57. (6—265)
sztuczna. Elektrokardiograf. Prześwie 7 Subiono książeczkę Ubezpieczalni
01192812
tlenia płuc i serca. Wezwania na mia p Społecznej na nazwisko Henryk
sto. TEL- B.93-33.
(100) Cudek - Cudnowski. Znalazcę uprasza
W-wa. Marszałkowska 49: tel. ’•W-"1!
się o oddanie pod adresem: Aleje Je
rodź 10-13-7_
rozolimskie 24 m. 17, względnie u do
Weneryczne, skórne, płciowe
zorcy tego domu za wynagrodzeniem-

HOŻA 54

do u -ej i

od

4

7
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on. i. funnii .^X36
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PŁUCA

Dr. med. A. LESZCZYŃSKI
weneryczne, płciowa

skór

Lecznica PI. 3 Krzyży 9

CHMIELNA 33 (dom kina Atlantic rńg Wspólnej od 9 rano do 8 wiecz.
ZDUN
przyjmuje od 9 r. do 8 wiecz. w Lecz
KOBIETY PRZY JM. LEKARKA Krypska 24.
'nicy. Mariańska 9 godz. 4—5. WUt’’)

(6_,79)

NOWA RZECZPOSPOLITA
Erbu
/W<w

7.VI 1.1938 r’
żebractum ślipku (XXjQ

Wartość mężczyzny
Xlil

Pśjak w Bilfstce
Pod miejską latarnią ostro roz
świetlającą mroki nocy spotyka się
dwóch przyjaciół. Obaj uważnie
spoglądają w górę, zastanawiają
się długo...
— Wiesz Waciu! — powiada je
den — nie mogę się zorientować
czy to słońce, czy to księżyc?
— Jak to słońce? — powiada
drugi — przecież to noc. To tylko
księżyc.
— A ja ci mówię, że słońce.
Rozpoczyna się dyskusja zasad
nicza, głęboka, pełna filozoficz
nych dygresji. Ostatecznie jednak
nie wiadomo, słońce czy księżyc.
W trakcie najgorętszej dyskusji,
kiedy już obaj panowie trzymają
się za krawaty, również „hafcikiem“ podchodzi ten trzeci. Pano
wie jak na komendę uwalniają się
ze swych objęć. Znaleźli arbitra.
— Mój panie — powiada —
pierwszy — my się tu nie możemy
pogodzić. Czy to słońce, czy to
księżyc?
Gość, który nadszedł, spogląda
do góry ,patrzy uważnie, myśli...
— Przepraszam panów — po
wiada — ja jestem nie tutejszy.
Takich i tym podobnych rozmó
wek można w sobotę i nie tylko
w sobotę nad wieczorem obserwo
wać na ulicach Warszawy na ko
py. Już też państwowy monopol
spirytusowy nie może narzekać w
Polsce na brak sympatii u rodaków. Popierają go biedaki jak
mogą.
A w Ameryce inaczej. Najprzód
uchwalili prohibicję. Nikt nie
pił... oficjalnie. Za to wszyscy od
rana byli urżnięci w sztok. I tak
się stało, że w niektórych stanach

HUMOR
TRANSFUZJA KRWI
Lekarz: — Musi pan, hrabio, pod
dać się transfuzji krwi, zagraża panu
anemia.
Pacjent: — Zgoda, niechże się pan
jednak postara, doktorze, aby krew
była błękitna!

Przy końcu jesieni najwięcej „fra- j beznogiemu- Mały człowiek pochylił niałych koronach na zębach i binO"
jerów" wpadało w ręce bandy. Do ' szarmancko głowę i powiedział wol kiach zamieszkał już w suterenie G®przyzwyczajenie stało się drugą miasta wracali wówczas żebracy i no, dobierając słowa:
‘ ni. Został jej kochankiem. Ubrała 1°
naturą. Prohibicję zniesiono, a o- włóczędzy, ludzie, którzy na lato idą
— To jest świetny pomysł mada w ściągniętą przez Matysiaka z jakiebywatele nadal urzynają się w na wieś. Wracają do swych rodzin, me — wskazał palcem na utlenioną. goś garbusa granatową w prążki W3'
rynarkę. Była jeszcze w zupełnie d®sposób bezprzykładny.
lub do ambulatoriów na kurację. Zi Dziwne, że ja na to nie wpadłem.
Bardzo oryginalny sposób na ma to dla nich czas odpoczynku. Te
Gdy oddalał się podbiegła do niego brym stanie, tylko że nieco za luźns
z przodu i z tyłu odstawała. Kupi*3
pijaków wynalazł sędzia miasta go samego dnia, w którym Genia by Genia i powiedziała cicho:
Woburn — Mas, zarządził aby pi. ła tak podniecona miała dziwną przy — Gdyby pan nie miał gdzie prze inu nowe spodnie sportowe; szare>
jaków skazanych wyrokiem sądo. godę. Pracowali wówczas przed ro nocować Proszę przyjść do mnie. — prążkowane. Kupiła mu dwie nowe
koszule i parę wełnianych pończochwym za zakłócenie spokoju publi. gatką grochowską. Rozległ się krzyk Podała mu swój adres.
Doprawdy, Genia już do nikogo nie Do domu kupili stary gramofon z dt»
cznego zamykano do klatek zwie utlenionego wampa, wylazła z żółtych
rzęcych i obwożono po ulicach jesiennych krzaków wraz z stąpają czuje żalu. Nawet do tych, co wycy gą wygiętą tubą i kubek z urwaną ra
czką.
miasta ku przestrodze i pouczeniu cym szybko na nowej protezie Maty ganili od niej jej dziecko.
Było już po sezonie. Deszcze i de
siakiem. Na dziurawym pledzie wił
Mały szczupły człowieczek skorzy
innych.
Sposób ten okazał się niezwykle się w uścisku utlenionej, mały jakiś, stał z zaproszenia Geni. Przyszedł w szcze. Teraz szła na żebraninę. Że
skuteczny. W miasteczku Woburn- szczupły w krótkich spodniach czło dżdżysty, jesienny poranek i zapukał bracy przyzwyczaili się do jej szalo
Mass nikt już podobno po pijane wiek. Matysiak schwycił owego czło nieśmiało do drzwi sutereny. Genia nych wyczynań i dopuszczali ją do
mu szyb nie tłucze, ani zębów nie wieczka za kołnierz marynarki i posta wylazła z łóżka i otworzyła- Stał w pracy. Któregoś dnia powiedziała jei
wił na nogi. Człowieczek uśmiechał sieni 1 patrzył bezradny, jak schwy Szcześniakowa, że znalazła nowe źró
wybija.
dło. U sióstr Albertynek jest now3
się
złotymi, sczerniałymi koronami tany kot.
Co by się stało, gdyby tak u nas
— Cały zarobek puściłem — po tylko co wyświęcona młoda siostraspróbowano zastosować podobny na zębach. Zdjął binokle z nosa i po
środek? Myślę, że ulice Warsza prawił spodnie. Genia wybałuszyła wiedział cicho do Geni — do domu Nazywa się Henryka. Co za dobre
wy znacznie by się wyludniły. swe jedno, zdrowe oko. To ten sam, noclegowego nie chce mi się pójść. ma serce. Ufa jeszcze biedakom- —
Większość siedziałaby w bydlę-' co wyłudził od niej córkę, ten sam co Skorzystałem z zaproszenia pani... 1 Wciąż ma podobno niedobór w swych
uciekał przed nią w szpitalu waria
Twarz miał spaloną od słońca. No I rachunkach.
cych klatkach.
tów
na
czworakach,
ten
sam
stary
sił
podkute buty z grubej chropowatej ! Genia opuszcza skromne swe oczy
I co za personae gratae można
znajomy. Genia uśmiechnęła się bez skóry. W jednej ręce trzymał słoik ’ na ziemię, patrzy na wystające z treby w tych klatkach oglądać...
zębnymi dziąsłami i kazała go puścić z wijącymi się pijawkami, w drugiej j pów bose palce siostry Henryki, tnóORKA
plikę książeczek w żółtych okładkach. ' wi cicho, jak tylko cicho mówić może
Piersi miał zapadłe, wyraźnie za to I swym przepitym głosem:
—Ma córkę z dwojgiem dzieci na
rysował się jego brzuch, na którym
wisiał srebrny łańcuszek zamiast do utrzymaniu.
zegarka przyczepiony do pustej kie
Zięć porzucił córkę.
—córka choruje na płuca i nie może
szeni- Pokazał Geni słoik z pijawka
mi i znów powiedział, pokazując ręką pracować.
na bok:
Unosi oczy i patrzy na wiszący •>
— Tu mnie kłuje, muszę sobie te pasa sznur różańcowy i mówi:
— Ja jestem chora, proszę si®
zwierzątka poprzystawiać, by wyciąg
nęły ze mnie ten ból — pokazał plikę stry — rozszerza grubymi paluchami
książeczek i dodał: — Nic się teraz czerwone powieki na okrytym bielnie targuje.
mem oku i cicho, jak tylko cicho mó
Genią wstrząsnął dreszcz. Na co wić umie swym przepitym głosem do
Ą r
im wszystkim przyszło. I Kuśnierze da je: — Pan doktór z opieki mówi, że
wej i jemu i Jej. Przypomina sobie grozi mi ślepota.
jak ją zaczepił, gdy kłóciła się z Kry
Siostra szura długą spódnicą, łzy
r.
się Zagrodzka. Jaki był wtedy ele kręcą się w jej wypukłych, wodnisł.
gancki. Zaprosił ją do restauracji na l tych oczach, kładzie swą wąską dłoń
jakiś śmieszny napój. Apperitif, jak na obwisłym policzku Geni:
to wówczas powiedział. Przypomina
— Jak mi panią żal, biedactwo.
sobie jak to wróciła z więzienia, mat
Co tydzień dostaje Genia od siostry
ka nie chciała jej przyjąć i przyszła Henryki kilo cukru, kilo kaszy, pół kldo Gurfinkla- Ogarnia ją żal i mówi: 1 la fasoli i parę złotychGdy wynosi to pod chustką, w bra
— Eeee, ma się rozumieć — macha
po swojemu ręką — źle teraz na świe mie spotyka idącą Szcześniakową.
cie. Niech pan wejdzie.
Wole trzęsie się na jej szyi. Uśmie
Mały człowieczek w złotych sczer cha się i mruga do Geni okiem.
Jak ci się podobają moje nowe pantofelki, kochanie?

Poprzecki |
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• • Obca agentura działa

Jadzia kiwała głową zdziwiona, ale jednocześnie
Wzrosło w niej uznanie dla człowieka, którego za
mierzała użyć do sprawy bardzo poważnej. Toteż
nie zastanawiając się długo zapytała:
— Panie, więc mam pańskie słowo, że nikt o tym
nie będzie wiedział?
— Mur — odparł poważnie kasiarz. — Ja z panią,
czy z panem Mochockim na każdą robotę pójdę
i nikt o tym nie będzie wiedział. Słowo.
— Nazywa się Lothar Sibelius, jest niewysoki,
trochę utyka na prawą nogę—rozpoczęła Jadzia—
brunet ze szramą nad okiem. Oczy ciemno-piwne,
prawie czarne, cera zdrowa, trochę opalona, bez
piegów. Mówi po polsku dobrze, ale widać, że sobie
zdania układa najpierw w myśli i akcent ma obcy.
„Mokry Emil" słuchał tego rysopisu z zamknię
tymi oczami, a widocznie dość szybko uzmysłowił
sobie wygląd Sibeliusa, przerwał:
— Już go mam. Bodajże nawet widziałem go
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gdzieś w północnej dzielnicy... A gdzie on może
być?
Jadzia rozłożyła ręce.
— Gdybym wiedziała, to bym go sama złapała,
a nie zwracałabym się do pana, żeby się dzielić za
sługą...
Kasiarz zastanowił się poważnie.
— Zrobione — powtórzył wreszcie. — Dostar
czyć go żywego, „zrobionego44. czy tylko śledzić?
— Wystarczy śledzić, lepiej złapać, a zabić tylko
w ostateczności — zdecydowała po namyśle. —
Jak go pan złapie, niech pan zawiadomi jednocześ
nie mnie i majora Kowalskiego, a jeżeli go pan tyl
ko wytropi, niech pan zawiadomi tylko mnie. Ile to
będzie kosztować?
— A bo ja wiem? Nie mam pojęcia. Może go zła
pię dziś, a może za miesiąc. Polska to duży kraj...
— Tak — przerwała Jadzia — ale ja pytam o to,
ile pan policzy sobie poza kosztami poszukiwań?
— Nic — odparł dumnie „Mokry Emil** — ja je
stem kasiarzem, ale nie takim głupi, żebym nie wie
dział, co to jest szpieg...
Zapadło kłopotliwe milczenie, które przerwała
Jadzia:
— Dziękuję — wyciągnęła rękę. — To bardzo ła
dnie z pana strony... Dziękuję.
Kasiarz z szacunkiem ucałował jej rękę, a jedno
cześnie rozległ się dzwonek, wzywający Jadzię na
scenę.
-— Idę — rzekła. — Do widzenia i... powodzenia!
— Zrobione — powtórzył jeszcze raz „Mokry
Emil**.
Wchodząc na scenę Jadzia zobaczyła go za kuli
sami. Potem jego twarz mignęła jej w jakiejś deko
racji, a później — nic nic słyszała, że ktokolwiek za
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uważył obcego za kulisami, czy w garderobach.
„Mokry Emil*4 przyszedł jak kasiarz i wyszedł tą
samą drogą...
Jadzia bardzo źle grała tego wieczoru...
♦
*
♦
A tymczasem Supeł, opuściwszy teatr, przysta
nął na brzegu chodnika i długo zastanawiał się,
w którą stronę ruszyć.
Deszcz mżył drobny, jesienny, nieustępliwy, la
tarnie uliczne zasnuły się mgłą, w rozmokłych uli
cach ślizgały się samochodu na asfalcie, a on stal
z rękami w kieszeniach i myślal...
Wreszcie kiwnął głową, przytakując swoim my
ślom i ruszył naprzód.
Na ulicy Kamienne Schodki wszedł, jak do siebie,
do małego mieszkanka na pierwszym piętrze.
W pokoiku przy stole siedziało czterech ludzi,
którzy na jego widok wstali z wrażenia jak jeden.'
Przybyłego zasypali tak wielu pytaniami, że na
żadne nie odpowiedział. Usiadł za stołem, nalał so
bie wódki, wypił, zagryzł i mruknął:
— Cicho.
To było jego pierwsze słowo, które jednak po
skutkowało. a gdy poskutkowało — Supeł odpowie-'
dział na każde pytanie z osobna, nie ominąwszy
żadnego. A więc tak. jest już na wolności, bo skró
cili mu karę za dobre sprawowanie, nie ma żadnej
takiej roboty, o której mówi „Krzywy Józek*4
z Czerniakowa, ale w ogóle ma w planie coś bardzo
ciekawego, ze swoją Felą nie zerwał, bo nie ma po
trzeby, widział się z nią już i jutro zobaczy się zno
wu. a tu na Kamienne Schodki przyszedł dlatego, że
wiedział, kogo spotka.
(Dalszy ciąg nastąpił

** wiersz milimetrowy iud jego miejsce no stron**
tytułowej — ił 1.25; w tektcle ił O.M; za tekstem *
d (MO; drobna II gr ze wyraz; praca poszukiwane l zaofiarowane — 10 gr za
wo. Drobne — najmniej 10 wyrazów. Ne krologi — 50 gr mm, miejsce zastrzeżeń*
15% drożej; tabelaryczne I bilanse -58% drożej Wyrazy tłustym drukiem Wct«
slą podwójnie. Duże litery — liczę tlę za słowo. Zagraniczne 50o/o drożej
Komu
nlkaty (N) - J il z? mm.
Za treść ogłoszeń Bedakcja nie odpowiada
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