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DZlS! Największa sensacja sezonu. Niebezpieczna para międzynarodo-

KINO-TEATR wych złodziei w wybitnym filmie Paramountu W rolach głównych Początek o godz. 6, 
' 

CzarY NIEBEZPIECZNA Piękność 
w niedziele i święta · 

. GERTRUDA MICHAEL i o godz. 4 p. p. 

PAUL CAV AN ACH Nad program aktual-
„Niebezpieczna piękność" to wielki film kryminalny, pełen niezmiernie 

dowcipnych sytuacji i momentów wielkiego napięcia! 
ności dźwiękowe 

Ustqplenie prezvdentó . Volksta~u gdańskiego Drugi polski transatlłfttyk M/S nBatary
11 

· spusuzenv zoslillie na wode 3 lipca 
' Sen. v. Wnuck wystaplł róronle! z partJI narodowo-socJallstvczneJ . Dn. 3 lipca odbę<k..ie się w stocz- AJmryka, li.nj~ reg,tas:owe s. ~ .• 

ni w Monfalcone pod Triestem u~ Al.e·ksa.nde.r Leszczynsk1, dyr.ekto?' 
roczystość wodowani.a. .m/s „Bato- naczelny T-w'a Gd,yin:ia - A.me;ryk.a~ 
ry", drugiego polskiego .tra.nsatlan- linje żeglug<>W'ie, S. A., Aleksan~er: 
tyku z se.tj.i 2-ch statków, kUSre Jacko·w.sik.i, r.adca M. P. H., mt„ 
zostały zamówione we włoskich Bagn.iewski, rade.a M. P. H„ prof. 
stoczniach. M/g „Batory" ji!st sio· LeCh Ni·emojevi;;s.ki, inż. Brokalsld, 
strza.nym .statkiem m/s „Piłsudski'', Stefan Porayski. dy.rektor ..Llyod . 
który dn. 27 sierpnia wynuszy w Triestino". 

GD~K. Dotychczasowy prezy
ilent Volkstagu von Wnuck zł1n·ył 
swój mandat do Volkstagu, wystę
pując równocześnie z parlji narodo
wo „ socjalistycznej. Hans ·rnn 
Wnuck pnestał temsamem bye pre
zydentem Volkstagu. 

nym z głównych filarów gdańskiej 
partji narodowo - socjalistycznej. 
swe stanowisko senatora i komisa
rza dla kontroli cen. 

·Funkcje prezydenta Volkstagu 

objął zasti;pczo pierwszy wicepre
zydent Landrat Andres, członek 

partji narodowo - socjalistycznej. 
(Dalszy ciąg depesz gdańskich na 

str. 2-ej}. 

Jak wiadomo, z poCZlltkiem bie
żącego tygodnia złożył von Wnuck, 
który do niedawna jeszcze był. jed-

podróż z Triestu do portu Gdyni. Na matkę chrzestną J'.lOWeg'O 

UJ Warszawie 
N a u.ro-czystość wodowania wy- .statku zoe.tał.a u.pro-arona p. J adwl· 

jeżdżają do Monfalcone przedstawi- ga Barthel de Weyde.Ji.thal, .zruwa 
ciele rządu w osobach pp. wfoemi- dmł.aoz.ka społeczna., bojownic7.ka 

WASZYNGTON. - Republikanin Pułaskiego i Kościuszkę podczas nistra przemysłu i handlu dr. Fran 0 niepo.dlległooć Polski, delegatka 
Fish wniósł w Izbie reprezentantów I woj.ny o wolność, i zaznaczył, .że cigzka Doleżała oiraz wieieminiatr.a F.I.D.A.C~u i cz.-;)nkiń wielu instY," 

projekt ustawy o kredycie w wyso- · wx.niesienie gmachu przedstawiciel- komwiik.acj.i inż. Aleksandra Bob- ti.icyj społecznyeh. 
P. Prezvdent R. P. 

na llJystawle BudofOianeJ 
B. G. K. 

Wczoraj o godz. 17.30 przybył na 
wystawę budowlano - mieszkaniową 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
na Kole P. Prezydent R. P ., w oto· . 
czeniu szefa kancelarji cywilnej I 
dr. Swieżawskiego, szefa gabinetu 
wojskowego płk. Głogowskiego, wi-

kc>ści 500.000 <lolarów na budowę stw.a dyplomatyczn.ego w Warsza- kowski.ego. Pozatem w •U1'0CZ'Y!to.ści M/s „Bati()l"y" j.est drugą uolei 
gmachów ambasady i kon~ulatu St. wie będzii! aktem przyjaźni w sto- wezmą u.dział pp. Możdżeński, dy- polską jedoos.tką 'IDOl'8ką, st..a;now;i,. 
Zjednoczonych w Warszawie. sunku do Polski i wyrazem znacze- .rektor depar.tamentu morskiego cą ostatni .wyraz ~ezesnej tech· 

lT2asadniając swój wnio.sek, Fish nia placówki warszawskiej. IM. P. H., Wacław Szuyski, prezes niki okrętowej. Jego pojemoość wY-
)Podkreślił zasługi, położone przez Rady 111adrorczej Tow. Gdynia - nosi 15.000 ton rej. Co do wielkości 

: cewojewody Jurgielewicza i adju· 
tant6w. 

Ang u a odńlówiła żqdaniu -p rancii 
Przy wejściu na wystawę powita 

li P. Prezydenta R. P.prezes BGK. 
·gen. dr. Górecki, dyr. BGK. Garbu
sitLski oraz członkowie komitetu wy 

w sprawie· ujawnienia 11rogramu · rozbldawv flotr niłmieclriei 

·stawy, 

LONDYN. Po powrocie min. Ede
na z Paryża wyszła J;la jaw pewna 
sprawa, dotycząca angielsko-nie
mieckiego układu morskiego. 

Del.ett J I k Przed zakończeniem rokowań w 3ac a PO 1 0 . Londynie von Ribbentrop zażądać 
!dO HkDCOGń llOSPOdarczncb miał od delegacji brytyjskiej zobo-

;s Y wiązania, że program morski Nie-
Z ftlemcaml miec. zakomunikowany przez dele· 

nieujawniania programu morskiego 
daje się wytłomaczyć w następują
cy sposób: Niemcy obawiają się, że 
w tazie zaznajomienia Francuzów 
z ich planem zbrojeń morskich, 
rząd francuski przedstawi w Lon
dynie własny program budowy, zna 
cznie przewyższający program nie
miecki, a Niemcy wtedy będąc zwią . 

będ~e on dwukrotnie prze~uł 
·statek „Polonia". Ilość mieju na 
statku wynos.i 773. Pneclęt.na ~b· 
kość nowego statkUJ iwynos.ić będzie 
18 węt&łów, t. izn„ ie przestrzeń . 
m:iędzyi Gdynią .a N. Yorldem prze
będzie on w ci~ 8 i pół dnia. M/s· 
„Batory" będzie gotowy w lutym 
1936 r. i zostanie skierowany na Ii
nję amerykańską Tow. Gdynia-A· 
·meryka, linje żegluwoe S. A. 

Dwa nowe motorowce mis „Piłsud 
ski" i m/s „Ba.tory" ~iększadą to-- • 
naź polskiej floty handlowej w stó-- . 
sunku do stanu obecnego o ok. 15tJ 
p~nt., podnosząc go w liczbach 
ab&olutnych do 100.000 tr. br. 

...,...._18 do Błtrllna gację niemiecką w Londynie, pov.o
r• „, - 7 . . stanie ścisłą tajemnicą. między 

budowy swej floty wojennej na pod 
stawie znajomości planu niemiec
kiego. Strona brytyjska odmówiła 
żądaniu francuskiemu, wysuwając 
propozycję kompromisową, polega
jącą na tern, że gdy eksperci fran
cuscy przybędą do Londynu i przed 
stawią swój program, wówczas rów 
nocześnie ujawniony będzie pro· 
gram rozbudowy floty wojennej 
Niemiec. Takie postawienie sprawy 
przez W. Brytanję spotkało się ze 
sprzeciwem Lavala i rząd francus
ki zdecydował narazie odmówić .żą
daniu wysłania do Londynu eksper 
tów morskich. 

zane stosunkiem 35 proc. wobec to- .., .... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;--iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
nażu brytyjskiego, nie będą mogły 
już zmienić swego planu. Z tego też 
względu. Niemcy nie sprecyzowały 
jeszcze swego programu w ostatecz 
nej formie nawet przed W. Bryta
nją, zastrzegając sobie udzielenie 

BERLIN. Dz1~ l'ano przybyła tu Niemcami a W. Brytanją i nie może 
delegacja po.Lska, która prowadzić lbyć ujawniony trzeciemu państwa. 
będzie ;rozmowy gospodarcze z Gdy rząd brytyjski zwrócił się do 
N1emca.mi. Francji z zaproszeniem ekspertów 

W: god7Jna.ch poła.~ dy- morskich do przybycia do Londynu, 
irektor Sokołowski przyjęty zastał Francuzi zaż-ądali ujawnienia do
przez ministra spraw zagranic.z· kładnego programu morskiego Nie
~ch Rzeszy V10n Netnratha. miec. Francja mogłaby w ten spo-

sób op.racować własny program roz 

Rozmowy Lavala z Edenem 
posunęły tej sprawy narazie 
przód. 

nie definitywnej odpowiedzi dopiero 
na- po ponownem porozumieniu się z 

Hitlerem. 
. Stanowisko Niemiec w sprawie 

Uroczvstości morskie we froncii' 
-;\ - ł.6dł rybacka z 6--ma rybakami u-

Jegta katastroli• na wyBOkośc:i pnyląd· 
b Finister (Francja), Trznh rybak6w 
,atontclo. 

- .6. poseł komanłstyc:my Cło •ima 
pnsldelfc• Wilhelm Kuper został przez 
trybunał ludowy w Berlinie akazany na 
3 lata cięikłego więzienia. Kasper był 
Jednym z najaktywniejszych przywód
ców p•łil komunłstycnej na obszarze 
Niemiec. 

- Wielki huragan i powódź na WJ· 
ęle Kia..Szla, spowodowały śmierć 10 
ot6b, 200 domostw ulqło zniszczeniu, 
a 8000 ZOtltało zatopionych. 

- W Rostowie nad Donem technUc 
Kolesnikow z żoną oblali wrzłtłldem i 
pobW 15-letnlego komsomolca-łyda, or 
·Jlanizatora muzeum bezbożnego w zam
kniętej cerkwi, w której Kolesnikowa 
była członkiem rady cerkiewnej. 

- W Tadzikistanie (ZSRR.) pomor· 
~Idem dało się odczuć silne trzęsienie 
briemi. Z powodu zerwania kommUkacji 
1łel~czaej i ~cfollicmcj ~ó-
.JQw ~ • -

z okazii konrentracii flotr-woiennei 
P AB.Y~. :wi 'dniu :wcrorajszy:m 

rozpoczęły się w Brest dwudniowe 
u.roczystości morąkie z okazji kO!Il
eentracji floty woje.nm.ej. Z Pary. 
ża przybył minister ma.ry;narki wo
jennej P.ietri, Mtteg ~zych o
fkerów, przewodniczący i wfoe
przewodnicząey komisyj marynarki 
Izby dejpa:tcwanych i senatu oraz 
szereg dziennikarzy. -

Minister Pietti po u.roceystem po
witaniu przez wojskowe wła<lz.e 

morskie udał się przedewszy:atkiem I ło pnewidywać, ile pospieszna zgo
llta zwiechen:ie budowy nowego pa'llr- da An,.:.lji w tprzyznainiu Niemcom 
cernfilca „Dumkerq®" o wyporności waru,nków, które pozwalają nam 
22.000 t.on, ikt6ey w dniu 15 wrześ- wątpić ni-e.tylko w jej przyjaiń, 
ni.a wstanie spuszczony na wodę. lecz tra.dycyj.ną ostrożność". M6wea 
!Wstępem db W"oczy.stości było wskazał .następnie, że to nagłe c:d.e

przemówi-ein:iie ministra Pie.tri na rokro.tne powiększanie tonażu fl<>ty 
śniadaniu w prefek;turze miasta niemieckiej może zmusić Fnncję 
Brest. „ W ini.emieeko - angiels:kim do podjęcia nanowo poli.tyki zbro
układ-uie morskim - m6wił mini- jeń 1IIJ0ro89dch a przedews-.eystkiem 
ster - ni~ zdziwiło nas ityle d~bro- mupełm.ie.n:ja w dziale statków li
jenie Niemiec, eo łatwo moi.na by- njowych. 

Stan oblężenia ·w Pekinie · 
LONDYN. - Z Tokjo dooo;izą: 

W Pekinie ogłos7.on.o dziś nad ra
nem stan oblężenia, wobec możti
wości ll"07inichów ze strony wojsk 
e.h:i ńsk:ieh. 

ftoj_ska japońskie P.OCZY.JliłY. sto.. 

sowne Za!l"ządzenia celem utrzyma· I SZANGHAJ. W pe&nie ogłoszo. 
nia spokoju. ny został ponownie stan oblężenia. 

PEKIN. W godzinach południo- Wetlłn.g zeznań areszto.w.a.nych do 
wych zniesiono stan oblężenia, mia.st.a zakradło się około 30 zb\tn. 
wprqwadzony dziś l\ano po uwięzie- towanych ~ w cyw.ilnem 
niu prą;wOOA»w rewolty, pr.zebaniu. 

1 
' . · 

. 56 st. '° słońcu na Helu 
Burze nad Grodnem 

I Wołkew,sklem 
JASTARNIA. Upał na irnte.rzei . 

helskiej j-<lS-t niehywa.ł:y. N.a wy~ · 
mach od &trony rpołu.dniowej tem
pera tu.ra przekracza 56 st. w słoń~ 
eu a na plaey w pobliżu wody efo. 
chodzi do 40 st. Temperatura mo-' 
rza wynosi 26 st. 

- GRODNO. ,W, dniu 27 b'. m. prze.
szb. nad Grodnem .i okolicąi . hara.· 
ga.nowa bUll'Za. 

Silny wicher 'USZkodsił wfiele gmA 

chów w mieście «raz mtlMJOey} 
park miejski, gdzie legły pokotem ' 
olbrzymie, prz.eszło stuletnie l.ipy i 
ldony. 

Buna zatrzymała r6w.nież pociąg 

osobowy, .z.dąż.ając'Y' z W.ars-zawy_ do 
Witna między stacja.ml Grodnem a 
Pomeczem, mianovncie wicher po
walił 80SDIY .i (przewody teleg.raficz. 
ne n.a s-&y.ny, ~na.le s.hńba 1rolejo!" 
wa szybko· usunęła. p.rzeszk<>dy i]»· 
cią nadrobił opóźnienie~ pnybywa„ 
j ąc do W:ilna w przepisanyD1 cu- , 
sie. 
SŁONIM. iWi dniu 27 b. m. o go

dzinie 18..ej prx.cszła nad Wołke>
wyskiem ·i okolicą silna wichura, 
która pozrywała iSZYldy :i poŁamala 
duewa. 

W. Krzemienicy podczas,btlrZ11 od 
uderzenia pio.runa spłonęło ~ zabtt. 
dowań, w tej liczbie bodJ:nek l>O"..Z-. 
towr. · · 

Wykwintny napój orzeźwiający, egzotyczny ,,RUM - BA•' Z LODU RYBINSKIEGO · 



• !2 

am o dzietność'. 
Zły użytek uczynił Gdańsk z na- doszczętniej opustoszyć portu g 

2wy, którą posiada, - nazwy \Vol- skiego, niż to uczyni reglamenta
nego Miasta. Cała jego polityka go- cja dewizowa. Któryż to polski in:.
spodarcza jest właśnie niewolna. porter czy eksporter będzie chciał 
Dla nieuprzedzonego widza bowiem korzystać z usług,portowych Gdań
jest rzeczą jasną, że katastrofa go- . ska, gdy będzie zmuszony odbywać. 
spodarki gdańskiej - finansowa, 

1 kwarantannę w Devisenstelle przy 
.ekonomiczna i walutowa - wyni- i Bank von Djnzig? Który z polskich 
kła z braku samodzielności. Tra;d- importerów czy eksporterów zawie 
cznem jest, że władze gdańskie, we rać i rozwikływać będzie w Gdafi
dług swego mniemania, stoją na sku swe zamorskie tranzakcje han: 
straży tej samodzielności, że w imię dlowe, jeśli na nich leżeć będzie ~ę
jej ponoszą ofiary. j ka Devisenstelle? A co się stanie z 

Tymczasem wiadomo, że wszyst-
1 

wolnym obrotem towarowym mię

- I 

Y, samobójstwo? 
i)zy Wolnem Miastem a Polską, - ski na umowie. 
ł:irotl!m, pożądanym dla Polski, ale Nie ulega wątpliwo°ści, !e n~e 
nieodzownym dla Gdańska? czynniki rządowe uczynią wszyst-

Niedorzeczność zaprowadzeuia ko, co leży w ich mocy, aby w sto
przepisów dewizowych w Gdańsku , sunkach gospodarczych polsko
bije w ocy,y tembardziej, że Polska j gdańskich zapanowała atmosfera 
ofiarowała Wolnemu Miastu swą j ładu i wolność nieskrępowanych o
pomoc w zakresie walutowym. Od· brotów towarowych. Nalęży prze
rzucenie tej pomocy nie jest niczem cież uniknąć sytuacji, kt{>ra auto
innem, jak odruchem samobój- matycznie może się wyrodzić, że 
czym. Ale jest jednocześnie krzy- Gdańsk siłą rzeczy, będąc unikany 
wdą, wyrządzaną interesom gospo- przez polskie koła gospodarcze, ule
darczym Polski, nie mówiąc o tern, gnie - zabójczej izolacji. 
że jest zlekceważeniem podpisu Pol ab. 

ko, co władze te uczyniły w zakre
sie gospodarczym i finansowym, j ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pne~iiów o re1Iamenta[ii ~ewilowei w fi~ańilm ~~ł:i:~d:~ł:a;~:;:~;c~::iec~i~~; 1111upnłn1· nn1· n 
- nasladowmctwem opłakanem. L1 U ~ " ~ 
nje polityki gospodarczej, które po 
trafi wytknąć sobie organizm po- Senat gdański wydał rozporzą
tężny, jakim są Niemcy, stanowią dzenie, uzupełniające dotychczaso
właściwie nikłe, rwące się nitki, je- we przepisy o przymusowej gospo
śli je napina twór tak drobny i wą- darce dewizowej. 
tły, jakim jest Gdańsk. Takie na- W myśl nowego zarządzenia Bank 
śladownictwo może być jedynie ilu Gdański i banki dewizowe mają pra 
stracją do znanej OJ?OWieści o ża- wo żądania od wszystkich zgłasza
bie, która wysuwała łapę, gdy kuto jących się do nich firm i osób in
konia. j fo!macy,i* pod przysięgą, lub prze-

Trzymał się tej linji Gdańsk w dłożenia ksiąg handlowych. Banki 
warunkach, które nakazywały mu I nie mogą uzyskanych informacyj 
zarówno ze stanowiska rozumu, jak handlowych podawać do wiadomo
i interesów, obrać zupełnie inną I ści innych władz. Wyjątek od teg·o 
drogę. Jest przecież Wolne Miasto 'i postanowienia jest zrobiony dla wy 
cząstką obszaru celnego polskiego, kroczeń przeciwko ?rzepisom dewi
port gdański jest portem polskim- zowym, co natychmiast należy prz~
żyć i rozwi]ać się może tylko dzięki I kazywać władzom policyjnym lub 
zapleczu polskiemu, zaopatrywać sądowym. 
się Gdańsk musi w surowce, arty- Nowe rozporządzenie rozszen;a 
kuły spożywcze i wyroby gotowe - , również pojęcie dewiz na weksle i 
w Polsce. Zdawałoby się, że żyCie ' czeki, płatne w Gdańsku, lecz opie
gospodarcze gdańskie powinno o- ' wająee na waluty obce. Według no
przeć się na tych samych zasadach ' wego rozporządzenia, nabywanie 
przewodnich, co życie gospodarcze ' dewiz w drodze postępowania przy
Polski. I musowego równoznaczne jest z ich 

Tymczasem, wbrew oczywistości, I zakupem. . . . 
Gdańsk obrał drogę złudnej samo- i Za rozpcirządzeme dew1zam1 uwa 

żane będzie według nowych przepi- GDAŃSK. - Prezes sądu gdań- ' 
sów: 1) ustalanie ściśle określone- skiego przesłał gQ.ańskim notarju
go terminu płatności należności, o- szom na piśmie polecenie„ aby nie 
piewających w walucie obcej, je.rn sporządzali z powodu niedotrzyma
poprzednio· znajdowały się one na nia klauzuli waluty - protestów 
rachunku otwartym, 2) ustalenie weksli, płatnych w złotych polskich 
długiego terminu wymówienia na- jeśli akceptanci wyrazili gotowość 
leżności, dla których obowiązywał uiszczenia sumy wekslowej w gul
poprzednio termin krótszy. Rozpo- tlenach gdańskich. 
rządzenie nie zabrania przedłuże- Jak wiadomo, polskie banki w 
nia terminu należności tego rodza- Gdańsku, opierając się na postano
ju, jeśli uzgodnione zostaną poprze wieniach art. 194 umowy warszaw
dnio terminy wymówień. ski ej, odmawiały przyjmowania gul-
Rozporządzenie nakłada obowią- tlenów gdańskich przy wykupie wek

zek na sprowadzających z zagrani- sli płatnych w złotych. 
cy towary, przeznaczone do spoży- Obecnie gdańska centrala dewizo
cia wewnętrznego, aby przed zaku- wa idąc za przykładem prezesa są
pieniem tych towarów uzyskali na du, zawiadomiła banki polskie w 
to zgodę centrali dewizowej. Gdańsku, że nie będzie przydzielać 

Pod zakaz przekazywania pienię-I dewiz na wykup weksli, płatnych w 
dzy zagranicę podpada wręczanie walućie polskiej. Podania osób i 
dewiz, złota, lub metali szlachet-1 firm, które posiadając walutę pol
nych obcokrajowcom na terenie W. ską starać się będą o pozwolenie na 
Miasta. uiszczenie zobowiązań wekslowych 

Bankom dewizowym wolno jest w złotych polskich - załatwi~ ~ 
pobierać przy tranzakcjach dewizo- dą indy:widualnie. . 
wych opłaty manipulacyjne. 

dzielności, samodzielności niewol-

~:j~ąc:f ~~ęd~wr~zze~me~ -=-p::~~::j~ 0"ran1·czen·10 (I) to„1f1·e kole·1·or·1e1· 
· Utrzymywał wysoki standard ży-1 J l J \li 
~~~~~~il~c~~a;~ id~~~r ~~:~~=~~ ! dla przeJazdóflJ I prze(IJOZóflJ mledzv w. m. Gdańskiem a UacJaml polskleml 
ministracyjny, prowadził kosztow- ' . . 
ne roboty publiczne, nie dbał ani W .Dz1~nmku Us~aw R. P., oraz Mieście Gdańsku. tych stacjach nowe bilety. 

, 0 równowagę bilansu płatniczego, w _Dz1enmku Taryf~ Zarządzen Ko- W ruchu osobowym ograniczono W ruchu towarowym wprowad~o 
ani 0 równowagę budżetu publicz- i leJowych ukazały s1ę rozporządze- wydawanie biletów ze stacyj gdań- no dla przesyłek, idących z Polski 
nego. Gdy Polska szła drogą defla-' nia, dotyczące tymc~.sowych ogra- skich do stacyj, leżących w Polsce. do Wolnego Miasta Gdańska, przy
cji, on, z wzrokiem utkwionym w niczeń ~ taryfac~ os,obo~ej i to- Bilet~ będą ~przedawane tylko do mus op~acania pr:ewozowego zgó
Rzeszę starał się wiernie stosować waroweJ dla przeJazdow I przewo- stacyJ: Gdyma, Tczew, Skarszewy, I ry, w kierunku zas odwrotnym ·~a
u siebfe wzory inflacyjne. I zów .pomię.dzy stacjami k.olejowemi, I Kok~szki i Kartu~y. Osoby, ja~ące wi.esz?i::o opłacanie zgóry tych na-

Oczywiście, że rachunek ten był połozonem1 w Polsce 1 Wolnem daleJ, będą musiały nabywac na leznosc1. 
zgóry deficytowy. Ale niedobór po-

[#.i:~ł~i~:?~:~Efr~f ~~~ WiIJta neta tranrn~~ie10 n.tn~u 1eneralne10 w Rumie 
Gdańskowi swe zobowiązania, za- .- r 
częła zaś przez oddziały swych ban . reakda na układ murslłi angielsko-niemiecki 
ków wyc.of~ać kredyty., . RZY'M. Tutejsze koła francuskie Ponadto gen. Gamelin przyję~/ był kich, wizyta ta jest reakcją na u-

Zaślep~em~ władz g~an~kich b!- informują, że bawił w Rzymie wl również przez Mussoliniego. I kład angielsko-niemiecki w sprawie 
ło t~k wielki~, zł~d~eme, ze bromą ci_llgu dwóch dni szef francuskiego Wizyta gen. Gamelin w Rzymie, zbrojeń morskich. Wizyta gen. Ga-
~WeJ. samodziel~_osci, ta~ zupełne, I sztabu głównego gen. Gamelin. która trzymana była w najściślej- melin, zdaniem kół francuskich, o-
ze, kiedy ludnosc .w pamcznym st~a I Podczas swego pobytu w Rzymie szej tajemnicy, wywołała w tutej- znacza wzmocnienie współpracy 
eh~ wy~bywał.i: s~ę gulden~ gdan- gen. Gamelin odbył dłuższą naradę szych kołach prasowych bardzo du- wojskowej pomiędzy Francją a Wło 
sk1ego, Jako piemądza z:uJno~ane· 1 wojskową z włoskim szefem sztabu że· wrażenie. Zdaniem kół francus- chami. 
go, władze te z oburzemem piętno- głównego marszałkiem Badoglio. 
wały to, jako występną spekulaoję I 

:.~!~hr~::::::::;~.:::i~~~'. uuawa o or1aniia[ii naro~n tranmikie10 w UHie woinJ 
cy z Polską. W zac1etrzew1emu, w · 
zamroezonem poczuciu obowiązków PARYŻ.·- W dniu wczorajszym wojskowa. 
i własnego interesu, złamały one u- w Izbie Deputowanych rozdano tekst Artykuł drugi przewiduje wyzy&
mowy z Polską i zburzyły nieodzo- projektu ustawy o „organizacji na- kanie zarówno materjału. ludzkiego, 
wne warunki codziennej swej pra· rodu· w czasie wojny". Projekt ten, jak i wszelkich źródeł bogactw naro
cy. Zaprowadziły na terenie Wolne- zaakceptowany przez Najwyższą Ra- dowych. Wszyscy Francuzi płci męs
go Miasta przymusowe ograńicze- dę Obrony Narodowej, ma na celu kiej, w myśl tego artykułu, mogą 
nia dewizowe, naśladując w tern, zorganizowanie przez naród na wy- być powołani bez prawa do żadnego 
zresztą powierzchownie, Rzeszę Nie padek konfliktu wojennego w jaknaj odszkodowania. Jeśli chodzi o zuży
mieeką. Bo, gdy Rzesza nie była szybszym czasie wszystkich możli- cie dóbr poszczególnych obywateli 
związana umową, która jej wprowa wych środków obrony narodowej. projekt przedewszystkiem przewidu
fłzenia reglamentacji zakazywała, i Artykuł pierwszy projektu, zawie- je świadczenia drogą dobrowolną, w 
gdy Rzesza reglamentacji tej uży- rający zasady ogólne, przewiduje, iż razie zaś braku zgody, świadczenia 
ła, jako środka w celu niepłacenia użycie wszystkich zasobów narodo- przymusowe. 
swych dłngów zagranicznych, wych staje się również legalne z te- Artykuł trzeci omawia p:rzystoso-
Gdańsk wprowadził reglamentację go samego tytułu, co i mobilizacja 

wanie władz publicznych do nadzwy
czajnych warunków wojennych:· 

Projekt ogranicza się tylko do o
gólnego wytyczenia ram. O ile cho-
dzi o stosunek między rządem a na
czelnem dowództwem postanawia, 
iż w rękach rządu jest ogólne kie
rownictwo wojny, a w rękach naczel
nego dowództwa kierownictwo ope
dacyj wojennych. Szczegółowe roz.. 
winięcie tego zagadnienia przepro
wadzone będzie w miarę rozwoju 
wypadków drogą poszczególnych de
kretów. 

dewizową przez pogwałcenie umów 
i przeciw własnej ludności, własne Izba Deputowanyrh przeciw zasadzie· 
mu interesowi i przeciw współpra- proporcjonalności wyborów 
cy z Polską. 

Jest rz'eczą nie do pomyślenia, a
by władze gdańskie nie zdawały so 
pie sprawy~ że zaraza nie mo~łab;r, 

PARYŻ. Komisja izby deputowa
nych do spraw ordy.nacji wyborczej 
obrał.a większ.o.śc.ią 17 przeciw 8 na 
referenta d-ep. Mistlera,. radyk.. 

przeciwko Brackemu, socjaliści·a, cjonalnośc.i. W ten sposób więk
autorowi projektu reformy wybor- szość komisji wypowied:lliała Solę 
czej, opartei!o na· zasadzie prqpor- przeciw proj.ektowi. 

Przrieda na Zamku 
P. Prezydent R. P. przyjął dnia 

26 b. m. posła polskiego w Bernie 
P._ Modzelewskiego, którego nast~ 
me zatrzymał na śniadaniu. 

,+, 
P. Prezydent R. P. przyjął wczo

raj b. szefa Sztabu Głównego gen. 
bryg. Janusza Gąsiorowskiego. 

.+, 
P. Prezydent R. P. przyjął wczo

raj prezydjum Związku Pracy Oby
watelskiej Kobiet w następującym 
składzie: p. Kratowska Julja, Ma· 
tusżewsl.µl Mija, Matuszewska Ma· 
rja, Bogaczewska Zofja. 

W dniu wczorajszym przyjął róW: 
nież P. Prezydent delegację Fidacti 
żeński~o w następującym skła
dzie: pp. Sujkowska, Bartelówna. 
Wittakówna, Wanda Dreszerowa
Statlerówna. 

Uroczrste powitanie 
ks. kardrnala Hlonda . 

w Lubiani• 
LUBLANA. Długo ·i z w.ietką sw 

ra.nnością p.rzygotowyw.ane przyję. 
cie ks. kardynała Hlo.nda jako sp~ 
cjalnego l~gata papi.es:kiego w Ju„ 
goo{awji, było od granicy juigosł'o-

wiańskiej aż do Lubl·an:yj nadzwy„ 
czaj uroczys.te. 

Pierwsze UJroczyste powitanie 
miało miejsce ina granicy w Mari• 
borze gdzie o.czekiwały dostoj.negd 
gościa masy ludności miejsco.waj 
oraz przedstawiciele władz. W se.r
decznych &łowach powitał kardiyna.. 
ła najprzód !przedstawiciel rządu 
jugosłowiańskiego ban dr. Puc. Na 
stęp.nie w imieniu dlllChowieństw.a. 
miejscowego b.i.&k.uip Mariboru To
mazic. Zkolci pTz.emawiali ki<>tnen
dant ~ta oraz burmistrz, Wł"esz,. 
cie prezes kon:!!Ltetu przyjęcia, któ
ry pOOkr.eślJ.ł s-peejaliilie radość na.
rod.u j.ugosłowiański-e~. że Oj~ 
święty miaoow.ał swoim legateni 
wł.aś~ prymasa br-.atnkj Pclski.c 
Najbru-dziej serdeczne j UtrOczy~ . 
powitanie na cz.eść kardynała Hlon„ 
da miało miejsce w Lublanie, gdzie 
&tu.tysięczna rzesza puił>licznośd 
zgotował.a wyjątkQWO impom:irjącą ' 
manifestację, tworząc gęste mpale-- i 
ry od dworca _przez całe miasto az 
do katedry. 

czestocboflJa poze2nała 
2en. StacbiefJJitza · 

CZĘSTOCHOWA. - Dziś korpus 
oficerski 7 dywizji piechoty i spo ... 
łeC7..eństwo m.. Częstochowy uroczy
ście żegnało b. dowódcę 7 dywizji · 
piechoty, 'a obecnie szefa Sztabu 
Głównego gen. Wacława Stachiewi
cza.. 

tawowiedzenle unmw 
zbiorocovtb 

w przemyśle g6rnmJąsklm 
KATOW1CE. Związek pracodaw

ców :wypowiedział na 30-go wrze
śnia r: b. umowę tacyfo.wą dla ro-. 
botników kopalń węgla, koksowni 
kopalnianych i fabryk brykiet6W, 
oraz umowę taryfową dla kopalii 
rudy ołowianej i cynkowej. 

Wobec wypowiedzenia juz po ... 
przednio umów zbiorowych w prże-i 
myśle hutniczo-metalowym, wypo... 
wiedziane zostały w ten sposól> 
przez Związek pracodawców wszyst -' ' 
kie umowy zbiorowe dla całego prze 
mysłu górniczo-hutniczo-metalowe.. 
go na Górnym śląsku. Wypowiedze-i 
nie prowadzi do zmiany postanQ„

1 
wień o urlopach robotniczyeh. 

Jednocześnie Związek praeodzw., 
ców wyznaczył pertraktacje na 
dzień 1-go lipca. W związku z po„ 
wyższem przybył dziś do Katowi~ 
główny inspektor pracy inż. Klott,. 
który odbył ro.zmowę z delegatami 
związków zawodowych, a następnie 
z przedstawiciela.mi pracodawców. 
(PAT). 

NASTĘPNY NUMER „KURJE· 
RA POISKIEGO" UKAŻE SIĘ W. 
PONIEDZ(Ał.EK DN. 1 LIPCĄ: 

R. B. 



.... . 
Przy akompanjamencie pomruków lewicy i prawicy 

Laval podejmuje dzieło reformy. finansów 
(KorespondencJa 111lasna „KurJel!"a Polshleqo"} 

lW~hm.a -Sytuacja Francji jest blikańskiego z niepokojem patrzą Lig, zarówno. lewicowych jak i pra
w Clbwili obecnej niewątpliwie bar- na skrajną prawicę, która organi- wicowych. To stało się właściwie 
MA> pogmatwana. Przyzwyczailiśmy zuje się coraz silniej w formie jed-' powodem, iż ostatecznie prawica. 
~ię już do tego, że w kraju tym. w nak odrębnej od systemu partyjne- podstawiła mu nogę. Przywódca naj
chwila.ch nieraz dla państwa najbar- go. Ten i rozrost prawicowych Lig potężniejszej organizacji, a miano
dziej ~decydujących, wybucha prze- coraz bardziej niepokoi „zjednoczo- wicie t. zw. „Krzyża Ognistego" 
silenie; organizm zaś tego państwa ną lewicę". Właśnie usiłowano przy-1' (Croix de Feu) płk. de la Rocque, 
wstrząsy takie lekko stosunkowo przeć nowego premjera do muru i oświadczył, że jego Liga nie posia
przetrzymuje. Więc i tym razem z.ażądać od niego dyskusji na temat da broni, więc się propozycji lewi
trudnoby się było specjalnie przej-

1 
wypadków z dnia 6 lutego 1934 r. cy wcale nie obawia, jednak siła tej 

mować, że w okresie najpoważniej- , (Może kiedyś /się pokaże w jakiejś organizacji nie tkwi bynajmniej w. 
szych zmagań Francji na terenie historji ewolucji czy rewolucji fran- tern czy jej członkowie noszą broń 
międzynarodowym, państwo 'to we- cuskiej, że data ta ma większe zna- czy nie. Nawet przeciwnicy faszy
szło w okres dość długotrwałego czenie niżby się wydawało. Ale stowskich poczynań . we Francji u
przesilenia. Nie o to jednak idzie. mniejsza o proroctwa). Partje lewi- ważają tę organizację za najpotęż
Przyczyny są głębsze i chodzi o to, cy chciały z dyskusji tej uczymc niejszą przeciwwagę wobec t. zw. 
czy przesilenie to nie jest też już płaszczyznę ataku na rząd za jego czerwonej milicji, uzbrojonej co
jednym z symptomów pewnego głęb- zbyt tolerancyjne stanowisko wobec prawda tylko w ·kije - ale ostatecz
szego procesu, którego początek rozrostu Lig. Jednak w łonie grup nie nigdy nie wiadomo, co ci człon
-przypadłby na luty ubiegłego roku. lewicowych, czy też lewicowo na- kowie milicji mają w kieszeniach. 

SYGNAL OSTRZEGAWCZY strojonych radykałów, przeważyło 
Wypadki w lutym r. 1934 ucho- przekonanie, że wszczynanie takiej 

dziły w opinji publicznej Francji za dyskusji równałoby się poprostu 
bardzo poważny sygnał ostrzegaw- możliwości rozpętania nowego prze
czy. Rząd b. prezydenta Doumer- silenia. I dlatego do dyskusji tej o
gue'a usiłował wysnuć z tego kon- statecznie nie doszło. Laval zagroził 
sekwencje w kierunku pewnych prób zamknięciem Izby. Wprawdz.ie więc 
wewnętrznej przebudowy ustroju do niczego nie doszło, ale ten epizod 
francuskiego. z chwilą jednak, kie- pokazał jak bardzo, pod popiołem 
dy się pokazało, że Francja otrząs- chwilowego budżetowego pokoju 
nęła się z lutowej paniki, grzecznie wewnętrznego; tleją polityczne na-
pożegnano papę Doumergue'a, a do miętności. . . , , . 
steru- doszedł typowy rząd republi- Warto moz:e przypomm~c, J~ka 

..Ą kański Flandin'a, który w gruncie był~ ~~wa po~~"."'a tteJFllew~~o
rzeczy wyrzekł się wszelkich myśli l weJ tam~łcJa ywy. . kat me ba~ 1~a 
O reforml·e u t · 1.t wys p1 z proJe em roz roJema s roJu po i ycznego we · 

ZNAMIENNY WYBóR 
P. CHIAPPE 

Na tle tych zmagań się między 
zorganizowaną we Francji prawicą 
a zbrojącą się lewicą, specjalnego 
znaczenia nabiera ; sprawa wyboru 
b. prefekta policji Chiappe'a na pre
zydenta paryskiej rady miejskiej. 
W przededniu 6 lutego 1934 roku 
został on właśnie usunięty ze sta
nowiska prefekta, a jak przypusz
czają pod \jego kierunkiem nie było
by doszło do tych krwawych zajść . 
Prawica, która rozporządza w pa
ryskiej radzie miejskiej większo-

Francji. U siłowania Flan di na szły .:-=i„1m11::11m=;;;:;m:.:;;;i:::=:;;;:;;;s;;:;;;:::;:;;;;;;;;::;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:o;::;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;o;;;;: 

w kierunku naprawy finansów fran
cuskich i wzmocnienia. międzynaro
dowej pozycji Francji. Wszystko 
byłoby dobrze, gdyby orgje speku
lacji nie zachwiały pozycji owego 
premjera i nie doprowadziły . do prze 
silenia rządowego. 

W czasie rządów Doumergue'a za
częło się we Francji dawać odczu
wać coraz bardziej pragnienie pew
nego uproszczenia bardzo zawiłych 
st.osunków partyjnych. Już właści
wie Dounrergue konsekwentnie do 
tego dążył, ażeby Francja dz.ieliła 
się na dwie wielkie partje: na pra
wicę i lewicę, między któremi to 
partja.mi ta najbardziej francuska, 
czyli radykalna, utrzymywałaby 
równowagę. Takich rzeczy nie moż
na oczywiście sztucznie tworzJć. 
Ale eała ewolucja we Francji idzJe 
właściwie dzisiaj w tym kierunku. 

Ksiqteczka 
oszczędnościowa 

P.K.O. 
to beztroski 

= 

KAŻDY URZĄD POCZTOWY JEST ZBIORNICA P. K. O. 

Pa..,j • w czerwca 

ścią 57 głosów (wobec 33 lewicy), 
wysunęła kandydaturę tego bezpar
tyjnego prawicowca na stanowisko 
prezesa rady miejskiej, motywując 
to jego bezpal\tyjnością. Sytuacja 
prezesa rady miejskiej Paryża jest 
o tyle trudna, pod względem polity
cznym, iż stolica Francji otoczona 
jest t. zw. czerwonym pasem, a w 
„Generalnej Radiie" depart.amentu 
Sekwany są komuniści najsilniejszą 
partją. Chiappe uchodzi za polityka 
bardzo zdecydowanego, na razie. jed
nak będzie musiał przedewszystkiem 
politykować i dyplomatyzować, za
nim będzie mu dane aderzyć w czy
nu stal. Fakt jednak, że na to, ta.I< 
eksponowane stanowisko wchodzi 
kandydat pozapartyjny, ligowy, jest 
dla sytuacji obecnej we Francji ob
jawem bardzo znamiennym. 

„TRUST MóZGóW" 

RŻąd Lavala zmierza w obecnej 
sytuacji do tego, ażeby po zlokali
zowaniu wszystkich bardziej napię
tych konfliktów wewnętrznych, prze 
prowadziq stopniowo sanację fimłn
sów państwa. Jest rzeczą bardzo 
znamienną, że Laval dla przeprowa
dtenia swoich zamierzeń finanso
wych stworzył specjalną komisję do
radczą, złożoną z najwybitniejszych 
fachowców, coś niby francuski 
„trust mózgów". Istotnie wchodzą 
tam w grę mózgi . najpierwszorzęd
niejsze. Przedewszystkiem znakomi
ty znawca spraw budżetowych, fran
cuski ekspert finansowy-, Ruef, na
czelny redaktor „J ournee Industńel
le", Gignoux, generalny dyrektor 
kolei państwowych, Dautry. Podob
no poza tym komitetem trzech stoi 
znakomity ekonomista francuski 
Rist: Zdaje się jędnak, że komitet 
ten nie wszedł jeszcze na drogę ja
kichś bardziej zasadniczych decyzyj 
i tern należy tłomaczyć bardzo 
wstrzemięźliwe stanowisko sfer fi
nansowych. Wzięto się już jednak 
do jednego z odcinków zasadniczych, 
a więc do- naprawy finansów kolejo
wych. Deficyt kolei francuskich 
wzrasta poważnie od roku 1930. 
Wypracowano projekt koordynacji 
poszczególnych towarzystw kolej'o
wych óraz ;współpracy pomiędzy ru
chem kolejowym i samochodowym. 
Najbliższym tematem narad tego 
komitetu będzie, bardziej już nieco 
drażliwa sprawa, reformy ubezpie
czeń społecznych, z nadmiaru któ
rych zdają sobie już dziś powszech
nie .sprawę we Francji. 

Przy akompanjamencie więc po
mruków bojowo nastrojonych fron
tów, prawicowego i lewicowego bie
rze się Laval do wielkiego i odpo
wiedzialnego dzieła reformy finan
sów francuskich. 

J. L. 
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Jie iawabamy ii~ w1i.~l na ~i~~ie uełnei 0~11wie~1ialD1ilr 

... w ewiq.zlcU z oln'esem wa.k4CIJ1-
nym wszystkie prawie teatriJ stołe
czne przygvtoumją operetki lub ko
medje muzyczne. I tak Opera. przy
go~je cieszącą się przez kilka, 
l.at w Paryżu olbrzymiem powodu
niem pperetkę „Rose Marie" a Te
atr Polski :amierza wystawi.ć kome
dię muzyczną z Bodq.. W ten lp03Ób 
jako f edyn11 bodaj teatr reprezentu. 
jący dramat pozosta-nie w okresie 
letnim Teatr NarodO'łUIJ. 

Pismo mln.to.JedrzeJewlcza 
do todOflJV po prof. 

Askenazym 
Minister W. R. i O. P. Wacław 

Jędrzejewicz wystoeował do wdowy 
po prof. Askenazym następujące 
pis:no: 

„Wielce Szanowna Pani. , 
Wyrażam Pani moje najgłębs1'e 

współezucie z powodu niepowetowa
nej . straty, poniesionej przez śmierć 
Jej nieodżałowanej pamięci Męża, 
profesora dr. Szymona Askenazego. 
śmierć ta okrywa żałobą nietylko 

Uniwersytet Warszawski, którego 
Zmarły był profesorem honorowylJl 
lecz także całą naukę polską. 

Dzieła Jego, w których, łącząc 
piękno formy z gruntowną znajo
mością źr6deł, wskrzeszał wielkie 
postacie i · pamiętne chwile prze&Uo
lci, pozostaną trwałą ozdobą naszej 
literatury i wspaniałym dorobkiem 
naszej historjografji". 

Ofiterowie marvnarki 
polskiei w Berlinie 

BERLIN. Dziś rano przybyła do 
Berlina delegacja 5-ciu oficerów 
marynarki polskiej z komandorem 
Frankowskim na czele. 
Delegację przywitali na lotnisku. 

kpt. Buerkner ze sztabu naczelne- , 
go. dowódcy marynarki niemieckiej 
oraz zastępca attache wojskowego 
ambasady R. 'P. w Berlinie kpt. Ste . 
blik. 

Oficerowie polscy złożyli wizytę 
ministrowi wojny gen. Blombergo- . 
wi oraz naczelnemu dowódcy nfo- : 
mieckiej marynarki wojennej admi- . 
rałowi Raederowi. 

W południe nastąpiło złotenie 
wieńca pod pomnikiem Niezuanego 
żołnierza. 
. BERLIN. Prasa niemiecka poda
je obszerny opis pobytu oficerów 
polskiej marynarki w Berlinie, pod · 
kreślając · z uznaniem fakt oddania 
hołdu przez przedstawicieli polskiej 
siły zbrojnej u grobu Nieznapego 
żołnierza. ,,setki ludności berliń- , 
skiej - pisze komunikat oficjalny:. 
- były świadkami tego skromnego: 
hołdu dla bohaterów, złotonego 
przez przedstawicieli zaprzyjaźnio
nego narodu". 

wvśclt kolarski do· Morza 
Polskle20 

OLECKI PIERWSZY W GDYNI 
GDYNIA. - Dziś wyrnszyło ze 

KOMUNISCI... PATRJOTAMI 
Konsolidacja lewicy francuskiej 

dokonała. się pod wpływem rokowań 
francusko-sowieckich. Ten jednoli
ty socjalistyczny front lewicowr, to 
jeden z ciekawszych paradoksów 
współczesnego życia politycznego 
Francji. Na komendę Stalina, który 
jest przecież wielkim patrjotą so
wieckim, stali się nagle komuniści 
franćusey wielkimi francuskimi pa
trjotami. Słowo „patrjotyzm" ma 
jednak w tym związku sens dosyć 
osobliwy i specjalny. Znaczy miano
wicie tyle, co militaryzm. Wiadomo, 
że komuniści francuscy za jeden z 
głównych celów swojej roboty wy
brali sobie demoralizację armji fran 
e:usJciej i że robotę tę przeprolVa
dr.ali bardzo systematycznie. Rów
niet i w tym kierunku sua ich pra
ca, ażeby zmobilizować opinję publi
CZD4 przeciw zbytniemu rozdęciu 
zbrojeń fra.neuskich. Obecnie zaka
żał im Stalin tej roboty. Niedługo, 
a komuniści. francuscy staną się naj
bard700j zaciekłymi militarystami. 
Jest więc ten cały wspólny lewico
wy front francuski w gruncie rze
czy cz.emś dosyć dziwnem, ale jak
kolwiekby oceniać jego trwałość i 
spois~ w wyniku ostatnich narad 
w Miiłhuzie stanowi on dzisiaj pe
wien zwarty odcinek frontu polity

Płi. de La Rocque· a· rnnśde ,,Cro~x de Fen„. Starogardu do Gdyni 34 zawodni
Kryzys bowiem istnieje wszędzie. się jedynie rewolucji cterWOMf. k6w, biorącyćh udział w wyścigu do 
Istnieje kryzys władzy państwowej, Nie mogę się pogodzić z myślą, że morza polskiego. 

PARYZ. - „Petit J:ournal" za
mieścił dłuiay wywiad z płk. de la 
Rocque. Pnywódca „Croix de Feu" 
twierdzi, że miesięczny rrrzypł,yw 
członków db tego stowarzyszenia 
wyrwsi rrrzeciętnie 10:_16 tys. o
sób. St.owareyszenie, które liczyło w 
dniu 5 lutego 1934 r. 30 tys. człon
ków w chwili obecnej liczy ich zgó
rą 320 tysięcy. Jednocześnie rośnie 
liczba sympatyków ruchu. 

kryzys w dz;iedzinie skarbowej, kry- może być przelana krew Francul'i>w, Na metę w Gdyni PierwsJ'iY wpadł 
zys ekonomiczny, Trzeba więc li- ale nie żywię żadnych obaw. O ile Olecki (Iskra), który przebył etap 
czyć się z nadejściem krytycznych zostaniemy zaatakowani, zdobędzie- Starogaro - Gdyni& W czasie: 
dni. Czyż w tych warunkach mamy my się na obronę i wykażemy, że 5 :Ol :51,8, 2) Kiełbasa _.:.. 5 :Ol :52, 

ICZllego we Francji. 

„KRZY~ OGNISTY" 
i „cZEnWONA MILICJA" 

Ta. zorganizowana dziś lewica i 
lewicowe elemen~ centrum repu-

„Croix de Feu" nie obawia się ni
czego, ale również nie zamierza by-
114jmniej nikogo rrrowolrować. Praw 
dą jest, że płk. de la Rocque użył 
kiedyś wyrażenia, że czyni przegląd 
sił. żyjemy istotnie w epoce niepo
koj.u - oświaął ~ de la. Rocqµe 

pozostawać z założonem,i rękami? będziemy silniejsi. 3) Lipiński - 5 :Ol :52,2. 
Nigdy nie atakowaliśmy ani · socja- Prawdą jest, że nadejdzie według W ogólnej klasyfikacji prowadzi 
listów, ani komunistów, ani organi- nas wkrótce dzień, w którym mamy W dalszym ciągu Kiełbasa W og61-
zacyj robotniczych. żywimy pełną nadzieję, idea nasza zwycięży. Człon nym czasie 17:19 :19,4., 2) Napiera
sympatję dla ezJonk6w tych ugrupo- kowie ,;croix de Feu" pozostaną w ła - 17:20:01:4, 3) Lipmsld -
wań, choć oni tego jesreze dzisiaj służbie kraju. Jeżeli ki6regoś dnia 17:24:16,8. 
nie rozumieją. Ludzie ci n,ięwątpli- ideały nasze doprowad74 nas do wła „- iiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiill 

wie stoją bliżej nas, niż swoich ful- dzy, nie zawahamy się w.tiq,ć na sie· CHORA WĄmOBA 
szywych przywódców. bie pełnej odpowiedzialności. Zarrro- rujnuje organizm. Skutecznie po. 
Wykażemy naszą siłę w sposób wadzimy wówczas porzA'1Ak wbrew maga w tych niedomaganiach SOU .,....., MORSzyŃSKA lub WODA GORZ-

zdecydowany i stanowczy. Wypadki i wszelkiej groźbie z którejkolwiek KA MORSZYŃSK.A. tądajcle w ap. 
potwierdzą resztę. Przeciwstawiamy 1 stronyby ona powst4la. tekach i składacla apt~ 



• 

~ttonnilłWD ftaroiowe nie ~!~lie ~i! U~ieHt O man~atJ ,.,!~.!~!-~,!lllJbU. m~~.~!~t~·· 
spolitej z dnia 27 b. in., kontrasygnowa ty Stawiarski, mjr. ~ypL Włodzimierz: 

do Przyszłego Sejmu nem przez kierownika M. S. Wo1sk. ge- Brayczews.ki, mjr. a'ypl. Stanisław Il 
nerała brygady Kasprzyckiego, awans~ Sienkie_wicz, mjr. dypl. F.ranciszek Gwi· 

· tal' d topm'a pułkown1· zdak, mjr. dypl. Jan Zygmunt Emil B.,.. 
--.... ~ ~„ . . " ka następuyący podpułkownicy.. re , mir. an ogows i, mJr. YP Na Po„'7<>tku wczoraJ·szeao posie-1 Z tego stanu rzec'TV bę'dziemy musie Ogółem oddano głosów 312, w waru zos 1. 0 s · . k · J II R k · d L 

dzenia Sejmu marszałek $witalski li wyciągnąć wszystkie konsekwen- t~m 7 ~uewaznych, „tak 216 gło- 1 . Ppłk. dypl. Stanisław .~uźm~ski. ppłk. Marjan Strażyc, mjr. dyp. J.erzy Kazi· 
zawiadamia, że przed porządkiem cje. 11ow, „me" 89. . dypl. inż. Czesław F1hpow1cz, ppłk1. mierz Pajączkowski-Dydyński, mjr. St• 

•-- ---' k p N ' d · łk ki b ł · d zyt ł · t · dypl Michał Józef Grossek, ppłk. dyp • fan Warchoł, mjr. Czesław R~edzickł, 
dż.e.Imym z.a.tą.dał gto.'>U P~ runu o p. 1e zia ows m za ra DaleJ sekretarz o c a m erpe- . . 'st · ł W'tko··~k; ppłk.. dr. Ta- m1'r. dypl. Andrzei· Wiktor Stra,o;:h, m1'r. 

k ł Kl · · · · f k " · d dl\"' . 1nz. an1saw 1 ~~... . 
nis.t.yezny Kalaga. Marszale· : W g 03 p. a aga I w imiemu ra CJl lacJę Klubu Naro owego o 1 ·irn1- deusz Stefan Kamiński, ppłk. Antoru dypl. Wilhelm Władysław He:\nrich, 
jakiej 8 praw'.i.e? (P. Kalag.a.: W komunistycznej złożył krótką dekla- stra Sprawiedliwości w sprawie a- Gedke, • ppłk. dypl. Szymon . Miodoński, mjr. dypl. Ludwik Strugała, mjr. ,~ypL 
..-n.rawie deklaracji). Niema taki·aj rację. rc::;1.towania ; osadzenia w wię?.1e- ppłk. dypl. Władysław Kośc~el~y, ppłk. Zenon Gustaw Ignacy Wzacny, ~jr. 
~... · · W'l · k dr Alfred Jan Józef Cheł1D1cki, ppłk.. dypl Tomasz Kazimierz Rybotyc~ 
fOJTIIY w regulaminie. Na tem dyskusj-a została wyczE:r- mu na Łuki~1k. ach w 1 me się- d · L Ka . 'erz StTehl. ppłk. dr. Ka mjr. dypl. Romuald Sidorski, mjr. dypl) 

. d dku d . . "I ł . „ ,r l' k' r. eon Zlml A 
Przystąpiono o porzą z1en- pana. Do projektu ustawy żadnych dV.l proboszcza i• a ymcz-ma IC -,,~- rol Marian Borczowski, ppłk. dr. Jerzy dam Jan Lewicki, mjr. Władysław Il 

nego, t .j. trzeciego czytania projek- poprawek nie zgłoszono, przystąp.io- go. Interpelację tę mar.s..z.ałek ode- Wincenty Babecki i ppłk. dr. Tadeusz Ciepielowski, mjr. Bronisław Panek, 
d ·· b · d 1 · K mjr. Erwin Alojzy' Wolanek, mjr. Stani• 

tu ustawy o or ynac31 wy orczeJ o no więc do głosowania nad całością słał do ministra Sprawied iwos~1, ucz. d 1 k . k a sław I«nacy Kurcz, mi·r. dypL dr. Stani·· 
· ( N' d · łk ki W · · k ł · d · t Do stopnia po p u o w n 1 a • „ 

SeJmU. p. ie zia ows : noszę o 1m1en poczem zam ną pos1e zeme z em, ns wani zostali następujący majo- sław Eugenjusz Adam Wilimowski, mjr, 
ł 

I 
. d . ' wa o F k d E Sprawozdawca p. Podosltl: ;No- ne g osowanie.). Ponieważ popar- :że o nadępnem p~s1e zemu pos10- rowie: . rancisze E ward Pfeiffer, mjr. • 

wa Konatytuc3'a i nowe us.tawy cie dla tego_ wniosku okazało się do w.ie mają być zawfadomie.ni lis.tow- .Mjr. dypl. S~ef3;n J~ljan Szlaszewms~r1, dward August Maetze, mjr. Adam Józef 
~ d I B n Piotr Kotarba. J Borkiewicz, mjr. dypl. Ignacy Benedykt 

wyborcze „„eal 1' zuJ·ą tendencJ·ę u- stateczne, Marszałek zarządził ·.)'ł ·:>· rnc. o ile ::)enat poczyni w uchw.1- mir. YP · en1a!111 „ . . • W 
„ · · · , . 0 1 ' " . . . d dypl. Adam Feliks Zb11ewsk1, mJr. Zy· ądołkowski, mjr. dypl. Czesław Hen• 

strojową cza.sów, które idą. Ale sowame imienne nad całosc1ą usta .on~;;h. NI ouecne~ s~s}1 ~a zwy-1 gmunt Alojzy Bierows~i, mjr .. Wła~y- ryk Kopański, mjr. dypl. Adam Il Rud· 
czynią to według mego głębokiego \\y. cp1JneJ i.a.fawach Jak1es znuany. sław Smereczyński, mir. Antoni Feliks nicki, · mjr. dypl. Kazimierz Ryziński, 

· mjr. Jarosław Michał Kaczyński, mjr. 
przekonania doskonalej, niż gdzie- Tadeusz Łękawski, mjr. Zygmunt Mosz· 
indziej. Bo z należytym umiarem, czeński, mjr. Marjan Skrzynec~i, mjri 

bo z należytą troską o równowagę ~[l[l~n·e p~m·~r' 1· Mir~1· ał'a J1'1~1a ,1·1~n~~~1·e· 11~ Jerzy Gliński, mjr. dypl. Janusz Bok· pomiędzy czynnikiem rządzącym l a I I . ~i~~:n:Jr.m~ł:J~~ia;_,anB~~~r:~i, Ci:!Jr: 
czynnikiem społecznym, bo z na e- dypl. Władysław Kornel Slawiczek, 
żytym poszanowaniem podstawowej mjr. dypl. Władysław Gotfryd Ludwik 

cechy psychicznej narodu polskie- Wrwiad z g!n~ dr. Boresławem Wieniawa-Długoszowskim Łoś, mjr. dypl. Tadeusz Strutyński, mjr, 
go, który rozkochany jest w wolno- Tadeusz Feliks Fronczek, mjr. Ludwik 
ści i więzami doktryn, zbudowan•7ch Spontanfozne 1 uczucie potrzeby na nadmiarze. W teJ· powodzi pro- - Panie Generale - pytamy da- Sa_wic~i, mjr. dypl. Stanisław P~dkowiii 

J • • ski, mir. Władysław II Szwed, mjr. dypl., 
choćby przez najlepiej zorganizowa jaknajgodniejszego uczczenia parnię jektów mogą utonąć wszystkie, na- leJ, - od pewnego czasu krązą w Tadeusz Popławski, mjr. Hieronim Susz„ 
ne partje, związać się nie da. I ci . Marszałka _Józefa Piłsu~ski.ego wet najwznioślejsze zamierzenia. prasie pogłoski na temat rzekomego czyński, mjr. Stefan Sznuk, mjr. int. An• 

Stanowisko nasze nie jest podyk- obJęło cały narod. Cały narod Jak- Rzeczą Komitetu jest właśnie do zamknięcia krypty św. Leonarda. I dr~ej Chra~iec, .mir._ Karol Friser •. mjr, 

towane Przeml· 3·aJ·ącym 1
·nteresem gdyby chciał się prześcignąć w do- tego nie dopuścić, a przeciwnie sku- Ile jest w tern prawdy? Wikt~r Pniewsk~, mir. Tade~sz ~iszty· 

. . ga, mJr. Jerzy Jozef Sochocki, mir. Bo· 
grupowym, ale wypływa z najgłę- wodac~ hołdu i wdzięczności dla Te- pić, zestrzelić wysiłki całego społe- - Przed moJą pierwszą, a potem lesław Siwiec, mjr. Emil Strumiński, 
biej pojętej polskiej racji stanu. go, ktory Polskę z martwych do ży- czeństwa w jedno potężne ognisko. drugą rozmową w Krakowie z księ- mjr. dypl. Mieczysław Józef Wilczew· 
Wnoszę 

0 
przyjęcie ustawy w trze ci'a powołał. Rodzą się samorzutnie Poszczególne zatem inicjatywy re- ciem Metropolitą Sapiehą - powie- s~i, Wljrd dfpl. lerzy . Piotrk.Lev_ittoux, 

najrozmaitsze inicjatywy, pomysły gojnalne winny uzgadniać swe pia- dziiał gen. Wieniawa-Długoszowski mir.. a ys aw .1 Mahnows 1•. mir. An· 
ciem czytaniu bez .zmian. i· p1·0J'ekty uczczen1·a Komendanta. ny z Kom1'tetem Naczelnym, gdyz· . . . drzeJ Meyer, mJr. Wacław Wiaczesław - dochodziły moich uszu rozmaite I Hryniewski, mjr. Karol II Wollen, mjr. 

P. Wierczak: Imieniem Klubu Na Wyłania się potrzeba koordynacji tylko w ten sposób zdołamy znaleźć nieuzasadnione plotki na ten temat. Kazimierz Stanisław Chodkiewicz, mjr. 
rodowego składam następujące o- tych, poczynań, a przedewszystkiem wyraz plastyczny, styl epoki . Pił- Plotka - to twórczość człowieka I Tadeusz Józef Miś, mjr. dr. Roman Sta· 
świadczenie: potrzeba WJJ'aśnień. W tym celu A- sudskiego, nie w J'ednolitości, nie w pospolitego. Każdy człowiek czuje nisław Alek~ander Reklewsk!, mjr. dr. 

. , . . Tadeusz Alo1zy Dudryk, mJr. Włady· 
Stronnictwo Narodowe dąży do jencja „Iskra" zwróciła się do lde- w monotonji, lecz we wspólnocie i potrzebę stworzema czegos w .zycm, I sław n Ostrowski, mjr. Zygmunt Łojko, 

wprowadzenia w Polsce pełnego n- rownictwa wydziału wykonawczego więzi wewnętrznej, jakiemi cały na- każdy stara się coś tworzyć I two- mjr. inż. Apolinary Żebrowski, mjr. inż. 
stroju państwa narodowego. Nie da Naczelnego Komitetu Uczczenia Pa- ród został związany - żałobą w Je- rzyć coś musi. Otóż plotka, to jest Władysław Jan Jakubowski, mjr. Stani· 
ła wyrazu temu dążeniu konstytu- mięci Marszałka Piłsudskiego z pro- go śmierci i chwałą w Jego nie- właśnie nasycenie twórczych instyn-1 sław . Zygmunt St~lmachowski, mjr. d~. 

, . . Longm Wałęga, mir. Tadeusz Wyszomll' 
cja z r. 1921. Tern mniej konstytu- śbą o udzielenie szerokim rzeszom śmiertelności. któw pospohteg~ ~złowie~. M.~szę. z ski, mjr. dr. Jacenty Raczek, mjr. dr. 
cja uchwalona w roku bieżącym, społeczeństwa wyjaśnień na ten te- - Jak przedstawia się akcja całą stanowczosc1ą stw1er.dz1c, ze j Tadeusz Antoni Porębski, mjr. Rafał Lu 
epoce zwycięstwa .id~i narodowych mat. Wyjaśnień tych udzielił przed- zbiórkowa Komitetu? - pytamy da- \\'ieści o rzekomo projektowanem po- dwik Urzędowski, mjr. Henryk Rzewu· 
w świecie, nie urzeczyw:iirtnia tej i- stawicielowi AjencJ'i ,,Iskra" gen. lej. bieraniu opłaty jednozłotowej za Isk.i, mjr. dr. Stanisław Ru,dolf Ro.lińs~i, 

. , . , mJr. dypl. Władysław Wroblewsk1, mir. 
dei i nadal uzależnia losy państwa dr. :Bolesław Wieniawa-Długoszow- - Przystępując do gromadzenia weJsc1e do krypty sw .. u;onaroa, o- dypl. Augustyn Gruszka. mjr. dypl. Mi· 
i kierunek polityki polskiej od ży- ski, kierownik wydziału wykonaw- potrzebnych fundus1.ów, wydział wy- raz pogłoski o zamkmęcIU i krypty chał Wierzbicki, mjr. dypl. Walenty In• 
wiołów obcych narodowi polslde- czego Naczelnego Komitetu. konawczy zorganizuje zbiórkę pie- dla szerokich rzesz społeczeństwa są dyk, mjr. dypl. Wiktor Marjan Stefan 
mu, przedewszystkiem od żydów - Jak przedstawiają się wstępne niężną wśród obywateli. Tu pragnę całowicie nieprawdziwe. Krypta św. ~isky, ~jr. dypl. Jan Fra~ciszek'"Drew· 
( ł ł h BBWR d mk · ta będ . · d · mak, mjr. dr. med. Stanisław Albert 

. g osy na awac : też pro- zadania Komitetu? - pada pierw- podkreślić - powiedział gen. Wie- Leonar a za mę . zie Je ynie Brończyk, mjr. dr. med. Zenon Szczefa· 
gram narodowy.) . Nadto ustawy wy sze pytanie. niawa-Długoszowski, że akcja zbiór- na czas pewi~m w związu ze złoże- nowicz, mjr. dr. med. Adam Kurtz, mjr. 
borcze, obecnie uchwalone, nie da- - Naczelny Komitet - zaczął kowa musi mieć charakter zupełnie niem trumny Marszałka do sarkofa- dr. med. Stanisław Jan Malinowski, mjr. 
ją możności ujawnienia się woli na~ gen. Wieniawa-Długoszowski - ma dobrowolny. Wszelki przymus w tej gu, oraz związanemi z tern robota- dr_· med. Stanisław Cepryńs~i-~iekawy, 

d · d b . h . . N. . t to . dnak mir. dr. med. Aleksander B1en1ek, mir. 
ro u 1 sprowa zają wy ory do mia- za swoje pierwsze zadanie pracę nad dziedzinie byłby uwłaczeniem pa- m1 te: mcz_ne~1. 1e Jes Je dr. med. Józef Sleszyński, mjr. mr. farm. 
nowania posłów przez rząd . 'V tych centralizacją inicjatywy społeczne) mięci Marszałka. Glówną też troską kwestJa naJbhzszego czasu. Kazimierz Bartoszyński, mjr. dr. med. 
warunkach, jakakolwiek kontrola w kierunku najgodniejszego uczcze- komitetu akcji zbiórkowej jest , by Na zakończenie pragnę także do- Władysław Il Rymaszewski, mjr. dr. 
polityki i gospodarki rządowej przez nia pamięci Marszałka. Na wszyst- świadczenia były całkowicie dowol- dać ciągnął dalej gen. Wieniawa- m~d. Felicjan Tukanowi~z, ~jr. dr. med. 

' ' · ł k' · d h · , t Mieczysław Naramowsk1, mJr. mr. farm. 
narod Jest niemożliwa. kich krańcach Polsld, we wszystkich ne. Jeżeli jednorazowy datek Jest D ug~si:ows 1 - ze. uc ow_1ens wo Gerwazy Kotlewski, mjr. dr. med. An-

. Wobec tego Stronnictwo Narodo- najmniejszych jej zakątkach rodzą I dla kogoś zbyt wielką pozycją w bu- z ks1ęc1em Metropohtą Sapiehą na toni Fiume!, mjr. dr. med. Michał Ro· 
we, tern usilniej prowadząc nadal się 1samorzutnie najrozmaits~ po- dżecie, ofiary składane być mogą czele okazuje pełne zrozumienie dla snowski, mjr. dr. med. Marjan Wowko· 
prace swoje w kraju, zmierzaJ'ace mysły i. projekty uczczenia Mar- miesięcznie w okresie dwóch, a na- kultu, jakim społeczeństwo 4 polskie n~wicz, mjr. dr. Stanisław . Grudzień, 

• 1 'b k żd M lk P'ł d ki · · mjr. dr. Ryszard Anderle, mir. dr. Sta• 
do przekształcenia Polski w ' państ- szalka. Wiele wśród nich jest wznio- wet trzech at. W ten sposo a· y otacza arsza a i su s ego~ me- nisław Wroceński, mjr. Tadeusz Jan 
wo narodowe, ustala, że. żaden z słych, wiele mądrych i praktycznych, obywatel, składając miesięcznie ma pod tym względem pomiędzy Hertwurt. 
członków obozu narodowego i zwo- wiele mających duże znaczenie spo- choćby drobną sumę kilkudziesięciu niem a Komitetem żadnych rozbież- Lista awansowanych do stopnia ma• 
lenników narodowego programu ni'e łeczne. W sumie jednak wszystkie groszy, weźmie poważny udział w ności, ani tarć i 0 r a obejmuje 271 nazwisk kapita· ' 

· nów i rotmistrzów, a m. in.: kpt. Jerzy 
może ani ubiegać się o mandat, a- mają jeden brak, b~·ak, polegający uczczeniu Komendanta. Michał Łucki, kpt. dypl. Władysław 
ni przyjmować mandatu do izb u- Harland, kpt. Lucjan Miladowski, kpt. 
stawodawczych. dypl. Zdzisław Henryk Szymański, kpt. 

Bohdan Mieczysław Lepecki, kpt. Ste-

P. Maksymiljan Malinowski. W, • u I '' Teatrze Polsh1" 1Jl fan Pomarański, rtm. Feliks Stanisław 
imieniu klubu parlamentarnego J. ~ro "\1\1' .(~ Guzowski, rtm. Józef Makowiec;ki, rtm.. 
Stronnictwa Ludowego oświad- 'f Aleksander Hrynkiewicz, kpt. Zygmunt 

Gużewski, kpt. Stanisław Edward Ta• 
czaro: Głosować będziemy przeciw- IT'rąci to już tro.szkę, troszeczkę - kiedy właśnie w republikańsbej roli. Tym razem kazano mu może deusz Szancer, kpt. Piotr Dudziński, 
ko ustawie o ordynacji wyborczej. myszką, ale je.st świetne. P-0prostu Francji aż czarno bywało od tych 1

1
,trochę zbyt wyraźnie mówić z rosyj- kpt. dypl. Modest Rastawiecki, i in. 

Stwierdzamy wobec Polski i lud11, świetne. Dawno już nie śmieliśmy różnych „pomazańców", któ.rzy mię- ska, ale to w nicz.em nie zaszkodzi- m P~t ~t~~nia a~:n~~!:n~ a 6;z~fic~:ó~ 
ze usiłowaliśmy z dobrą wolą na Ko się tak w<isoł-0 i z taką pr.zyjemno- dzy jedną sprawą państwową a ło jego znakomitej kreacji, do.sko- piechoty, kawalerji, artylerji, lotnictwa 
misji Sejmowej i w pełnym Sejmie ścią, jak na tym s.tarym a WYJhl'Óbo- drugą aż zachłystywali się czarem i n.ale postawionej po aktorsku, peł- i wszelkich innych broni i służb. 

przez zgłoszenie licznych poprawek wanym „Królu". Co za gama dosko- 1 powietrza paryskiego i nicuchwyt- 1 nej zaraźliwego humoru i tempera- • 
polepszyć ustawę. BBWR, jednakie nałych powiedzeń, jeszcze lepszych nym flu idem tej dziwnej stolicy j mentu. Taki.a i p. Kamińską wi- w marynarce wojennej do stopnia ' 
odrzucił wszystkie nasze poprawki, dowc@ów i kawałów. A przyteITu-- nad Sekwaną, bawiącej się świet- 1 d.ziellśmy już w roli Teresy Marnix kom a n do r a awansowano komando- ' 
to też musi wziąć odpowiedzialność jakiż w tern wszys.tkiem umi.ar nie temi do&tojnemi wizytami, zaw-

1 

i z przyjemnością podziwialiśmy rów-poruczników: Witolda Zajączkow- ' 
to ł skiego i inż. Konstan\ego Siemaszko. , 

za , że masy eh opskie, które pod kul>tu.r,a. Nie należy się w.stydzić sze v;obec nich korniej i posłu13z- znowu jej wdzięk i wytworność. Do stopnia k 
0 

ma n d 0 rów-po. tl-' 
n.aszem przewodnictwem i pod na- tego słowa w stosunku do tak bła~ n~j. ale pocichu i w ·tahmnicy za- R-01.a Blonde'a należała .zawsze do p 0 r ucz n i k ów awansowani zostali 
szym. wpływem widziały dotychczas hego rodzaju li.tera;ckiego, jak ta w.sze tr-0.chę względem nich zło- i najlepszych i najśmieszniejszych kapitanowie: Michał Stanisław Nahor'"' , 
możność rozstrzygnięcia swoich t>rzewesoła kiomedjo - ·farsa . Jakże śliw.ej i szyderczej. Paryż ówcze- 1 ról Grabowskiego. Na nowo nato- ski, Aleksander Hulew_icz. Art~ Lo~ . 
n „ t · · h t · „ . . . I . I Reyman, Stefan II Kwiatkowski, Słani'" 

aJzywo meJszyc spraw na ereme la.two było .tu wpasc w s.zarzę, prze- sny, zblazowany odw1edzmaml I m)a.st obsad.zona została rola pani sław Tytus Dzienisiewicz, Tadeusz Mm.. 
sejmowym - obecnie mogą ' utra- holować, przesolić ordynarnością, j władców i panujących ze wszyst- 1 BoUJr.d:ier, gry-Wana w Warszawie I dak, Edm~d Piotrowski i inż. WładY"' 

1 

cić wiarę w kartkę wyborczą i albo p.r.zecukrzyć czułostkowością. kich stro.n świata., musiał przecież 
1 

p-rzez różne ju,ż najwybitniejsze 
1 
sław Wolsk.1. · · . , , _ 

przejść do porządku nad wyborami, Znakomita spółka francuska umia- poprostu. szaleć na tym „Królu", nasze artys.tki. Lekkomyślną a za- Do stopipa ka Pd 3;:n: "! tWuan;:· 
kt6re nie ?1~gą im dać własnego ła przewybor.nie ustrzec się od tych tak świetnie wychwytujiicym wszy- razem czułą Joujou świetniP., z ~:~~i~w~arynarce WOJ ei · 

przedstaw1c1elstwa. j wszy.stkich skrajności. „Król" pach- stkie śmi~sznostki i słabostki epo- w-drLięld~m, rozmachem i humorem +· 
P. Niedziałkowski (PPS). Głoso- nie P.aryżem, dobrem winem fran- ki, ~tkie uk.ryte zachwyty, tęsk- zagrała p. R-Omanówna. Urocz;i by-' Zarządzeniem Prezydenia Rzeczyp<>-1 

:wani.em Waszem dzisiejszem stawia cuski.em, francws.ką. umiejętnością noty - i kpiny. Nielada też mlli- ła p. Nakon.aczna jako Zuzia Be>u.r- 1 s~olitej .z dni~ wczorajszego, w duch<>-' 
· p · . . w1eństwie wor.;kowem nadany został 

cie anow1e faktycznie polski ruch życia., francookim „esprit" i - siał być ktmszt w tern wszystkiem, di.er. Zresztą wszyscy ;;rali dosko- stopień se n i 0 
r a proboszczowi wy• 

socjalistyczny ,poza ramami przy- I francuiskiim roz.s.ądki.em i umiarem. jeżeli „Król" prze.trzymał zwycię- nale. Pod sprężystą ba.tutą p. B-0- znania ewangelicko-augsburskiego k..t-
~złej oficjalnej reprezenta·cji -kra- Jakież rniesłychane powodzenie I sko wojnę, przewrót ipowojenny, ca- rowskieg,o nawet .role drugoplanowe ·Józefowi .M.amicy. 
JU, 28 c.zerwca.1935 roku zamykacie musiało to mieć przed wojną, kie-1 ły republikanizm dzisiejszy 1i j.eżeli wypadły świetnie pru<l3t.awi~nie Stopień starszeg~ kapelana nad~d 
P S 

, . ' . . . kapelanom wyznarua rzymsko-katolic-
anowie eJm Rzeczypospolitej dy to ze szpalt ka:ż.d.ego dzienn ih, ciągle bawimy się ~ nim tak z.as całe miało odpowrndru rnerw I 1 kiego i grecko-katolickiego ks. Józefo-

ipr:zred wklkiemi 'Tlłchami społeczne- z ram każdego pisma ilustrow a.nego świetnie·. tempo. Naogół duży Jatni sukce::r w.i Czachowi, ks. Janowi Michułce, ks, 
mi, kt6re mimo to w kraju pozosta- zrywało się codzienniil jaki eś im!~ ,.Król" w Teatru Polskim zagra- Teatru Polskiego.. Bohdanowi Podolińskiemu, ks. Wacła· 
ną, których żaden przepis prawa for królewskie., albo .straszył jakiś w.i- I· ny był bardzo dobrze. Maszyńskie- ·A. ~hor, wowi Sankowskiemu i kapelanowi wy· 

_ 1_ ~ znania ewangelicko-augsburskie~o ka. 
BlAU&~ nie zniszczy i nie usunie. zerunek uJroro.nowaneg-0 dostojnika, . go pamiętamy już w t-ej świetnej Karolowi Ba.nszelowi. 

_,, 



„ ' ·"· 

Pod hasłem rozbudowy polskiej floty ., 
ZnacZenie-tegorocznego obchodu „Swięta Morza" 

Wszyscy wremy, jak bardzo pusto ry nam pozwołił „odwrócić się ple- me>rskich w najpotężniejszem pań- sznie mała. Jeśli piszemy w ten spo- Mówimy: „Polska na morzu". Ale 
i głucho było. na naszem pobrzeżu cami od morza" - a tern samem stwie morskiem - Anglji. Bo tak j sób, to nie dlatego wszakże, aby zbyt wielu jeszcze z pośród nas my
morskiem przed laty piętnastu, kie- niejako i od reszty świata. Tak - jest istotnie. Nawet mały skrawek j przyznawać rację · tym, którzy z śli, że to idzie o ten skrawek wy
dy dotarły doń nasze wojska i kiedy mówi niejeden z nas - ale przecież wybrzeża to okno na świat, na cały westchnieniem, beznadziejnie opu- brzeża, o zatokę Gdańską, o port w 
generał Haller rzucił w siwe fale tego morza mamy tak mało. Nasza świat, to droga, która prowadzi I szczają ręce, przygnieceni i oszoło- Gdyni. Tymczasem „Polska na mo
Bałtyku pierścień na znak symboli- granica morska jest w porównaniu WS7.ędzie, to możliwości ekspansji mieni ogromem pracy, jaka jest rzu" - to znaczy - przez potężną 
cznych zaślubin z niemi naszej Oj- z granicami lądowemi tak bardzo gospodarczej, państwowej i kultu- przed nami. Przeciwnie: piszemy to I flotę wojenną dla obrony kraju i 
czyzny, na znak powrotu Polski w . nieznaczna .. Cóż może znaczyć tych ralnej zupełnie nieograniczone, właśnie dlatego, aby do niej wszyst- przez potężną fk>tę handlową, która 
odwieczne swe granice, na dowód, sto czterdzieści sześć kilometrów Z tego właśnie ciągle jeszcze nie kich zachęcić, aby każdego skłonić wszędzie dotrze - cały świat, sto
że nie powtórzy . się już teraz okrut- brzegu-- jeśli zaś odjąć cypel hel- zdajemy sobie w dostatecznym sto- do współdziałania, i aby równocześ- jący przed nami otworem. To zna
ny błąd przeszłości, że nasz naród ski - zaledwie siedemdziesiąt trzy pniu sprawy, a przecież koniecznie nie tym, co sarkają, że w tak cięż· czy: ułatwienie wywozu naszych 
nie odwróci się już nigdy od tego kilometry! trzeba, abyśmy się w tern wszyscy kim okresie zdobywamy się jednak produktów zbytu i przywóz :z zagra
morza, lecz pr.ieciwnie, zwróci się Jest to rozumowa.nie z gruntu zorjentowali jaknajrychlej, abyśmy na budowę nowych statków, wrtło- nicy tych, które nam są potrzebne, 
zgodnym, nieugiętym frontem ku błędne i na najfałszywszych oparte umieli wszyscy, jak jeden mąż, zjed- maczyć, że to nie jest żaden luksus, bez ograniczeń, dyktowanych przez 
niemu i rozbudowę, potęgę kraju na przesłankach. „Granica morska pań- , noczyć nasze wysiłki ku należytemu ale prosta, najprostsza nawet konie- obcą politykę. To znaczy: imię Pol
niem oprze. stwa znajduje się nie u własnych, wykorzystaniu tych możliwości, co czność. że zaniechanie wysiłków w ski znane na wszystkich lądach, to 

I wszyscy wiemy, jak wiele, jak lecz u obcych ·brzegów" - powie- da się osiągnąć tylko przez rozbudo- tym kierunku groziłoby naszej Oj- możność pracy i zarobku dla setek 
ogiromnie wiele zrobiliśmy tam w dział kiedyś słusznie lord Fisher of wę naszej floty. czyźnie ogromnem niebezpiecreń- tysi~cy i miljonów naszych obywa-
ciągu owych lat piętnastu. Wszyscy Kilverstone, wielki znawca spraw Jest ona dotychczas istotnie śmie- stwem. teli, bądź pozostających w kraju, 
bez, wyjątku· dumni jesteśmy z tej, bądź też emigrujących - i to nie 
z każdą chwilą wzrastającej tam jako owo „ł>ydło robocze", które, 
kultury i bogactwa, z owych, jak pod jak dziś we Francji, moina nagle 
dotknięciem różdżki czarnoksięskiej, bezkarnie wyganiać, ale jako osad-
wyrastających na pustce i piachu nicy na terenach zamorskich tak 
dróg, linij kolejowych, pięknych nieraz bogatych, a tak mało jeszcze 
willi i wyniosłych gmachów, z o~ej eksploatowanych. I marynarka han-
rozkwitającej tam Współczesnej cy- ·ll'•an· ·~· na 11'•. -s1e dlOW?- to W naszych dzisiejszych Wa-
wiJizacji z wszystkiemi jej techni- • „ • •.::::!li runkach, nie zbytek, ani nadmierny: 
cznemi urządzeniami. A przede- \\'Ydatek, lecz przeciwnie - najmą-

wszystkiem dumni jesteśmy z Gdy- Do tradycyjnej uroczystości wian- ·przedstawiciele rządu, z ministrem Marynarza" - wszystkie lśniące i drzej ulokowany, najwspanialej pro-
ni, szczycimy się nią sami przed so- ków jesteśmy tak 'J)rzywiązani, że - Beckiem na czele, 'J)rez. Górecki, piękne, nad wyraz pomysłowe. centujący się kapitał. Przecież na
bą i przed całym światem, pokazu- kiedy popołudniu wczoraj zachmu- min. Sckiitzel i inni, oraz przedsta- Niestety światła i fajerwerki co wet ta -nasza maleńka flota, której 
jemy ją cudzoziemcom i ich podziw 1·zyło się, oziębiło i zaczął deszcz po- wi.ciele Ligi Morskiej i Kolonjalnej. chwila wystrzelające w niebo, oka- koszt nabycia wyniósł zaledwie 27 
dla tego wspaniałego dzieła naszych padywać - mówiliśmy wprawdzie: Pan Prezydent Rzeczypospolitej, zaly się trochę nazbyt w stosunku miljonów złotych, zarobiła w ciągu 

Ą rąk napawa nas słuszną radością. „chwała Bogu", lecz równoczesnie wbrew zapowiedziom, na uroczy- do wianków ... zazdrosne i eksklu- 8 lat swego istnienia tytułem opłat 
Bo Gdynia istotnie jest dziełem martwiliśmy się: „rw tak, nareszcie stość nie 'J)rzybył. zywne. One to bowiem 'J)r'Zedt3wszy- za przewozy już 140 miljonów! 

wspaniałem i to powinniśmy sobie można oddychać, to prawda - ale Mniej więcej o pól do dziesiątej stkiem 'J)r'Zykuwaly nasze oczy, przy- Budujemy więc te okręty, lecz po-
jaknajczęściej powtarzać, chociaż o wianki?" rozpoczęła się „defilada" wianków. ćmiewając czy zaćmiewajfłc nawet mału, zwłaszcza dlatego zaś tak po-
tem wszyscy wiemy. A powinniśmy Okazało się jednak, że nic to wian Kolejrw prze'[Jł,ynęły przed nami: blask u.r'ianków, nieraz aż zakrywa- mału, że je musimy budować zap-a
sobie powtarzać dlatego, że w cza- kom nie zaszkodziło. Wisła rozbłysła „wianek" Warszawskiego Tow. Wio- jąc je 'J)rzed nami tumanem dymu. nicą. Nie mamy jeszcze stoczni, w 
snch, kiedyśmy rozpoczynali jej bu- setkami świateł i różn<>barwnych ślarskiego, ,,Rekin", „Rydwan Kró- Ale to nic. I tak wszystko to było której ich budowa kosztowałaby nas 
cl.owę, niejednemu z nas zdawało się, lśnień - rozlśniły się też jej wy- lowej Wód", „Polska na Morzu", bardzo piękne i malownicze. Szara niepomiernie taniej, gdzie mógłby 
że się „rzucamy z motyką na słoń- brzeża i zwłaszcza przystań oficer- „Fundusz Obrony Morskiej", „Pan- nasza Wisła mieniła się tysiącami przytem znaleźć pracę polski robot
ce", że zbyt wielkie podjęliśmy za- skiego Yacht-Klubu R.P„ gdzie zgra- I cernik", „Rolnictwo", „Gondola", I świateł, stroj(fc się w nie, jak kró- mk. Uruchomienie własnej stoczni 
danie, że za ubodzy jesteśmy na ta- madzil się kwiat zaproszonych gości, „Fantazja", „Pod Mostem", „Sen lewna z bajki. nietylko przyśpieszyłoby rozwój na-
kie zamierzenia i na takie wydatki. szej floty a tern samem i zbliżyłoby 

Tak samo, jak dzisiaj nam się zdaje, Program uroczystos'c1· ,,s' 1u1· ata Morza" w sto1·1cy· ową chwilę, kiedy Polska będzie na• że nie stać nas na rozbudowę pol- W 's prawdę „Polsk4 na morzu", ale 
ąkiej floty, że musimy to odłożyć do wzmogłoby ogólne tempo naS?.lego 
„lepszych czasów", że z tern _ zwła- W dniu dzisiejszym stolica ob- Teatralnym, o godz. 11.45 Złożenie o 12.30 - P.rzemairs.z Organizacyj z życia w bardzo wielu dziedmnach. 
szcza w tak ciężkich chwilach kryzy- ch-0dzi uroczyście „świę.ta Mo.rza". wieńca na grobie Nieznanego żoł- PL Marszalka Piłsudskiego na Wy- Ileż bo gałęzi przemysłu i wiedzy 
su - „można poczekać". P:rio.gram obchodu rozpocznie się o nierza przez Komitet „święta !1:fo- brzeże Kościuszk<rskie oraz prze, pracować musi dla zbudowania jed-

I, gdybyśmy wówczas byli słuchali godz. 10-ej nabożeństwem w Kata- rza", .o godz. 12--ej - Pr~emówienie jazd samochodów „defilady go'3po- nego statku! Dzisiaj, budując nasze 
tych ludzi, którym wydaje się, że są drze św. Jana, z udziałem Pana Pana Prezydenta Rzeczypospoli·tej, darczej" z Pl. Teatralnego ,na most statki w obcych stoczniach, dajemy 
przezorni, a którzy tylko poprostu Prezydenta Rzeczypospolitej. transmitowane z Zamku przez gło~ Ks. Józefa Poni.a.towski~go, o 13.15 przez to pracę obcemu robotnikowi, 
zanadto przywykli do mniemania, O 11-ej odbędzie się zbiórka Or- śniki, zainstalowane .na Pl. Mar- Defilada Taboru Wod.neg<> przed obcym inżynierom i popieramy obcy 
że nas nie stać na nic - nie byli- ganizacyj z pocztami sztanda.rowe- szałka Piłsudskiego, o 12.15-Prze- Panem Prezyd.entem Rz.eczypoSlpo- przemysł. Mając własną stocznię, · 
byśmy dzisiaj mieli ani tak rozbn- mi na Pl. Marszałka Piłsudskieg-0, mów.ienie prazydenta mia~r,a, pana litej, o 15-ej - Regaty i pokazy na wszystkie te korzyści zatrzyinali-
dowanego pobrzeża, ani portu w samochodów zaś, biorących udział ministra Stefana Starzyńskiego, Wiśle, .organizowa,,ne przaz Kluby. byśmy dla siebie, ponadto zaś, kto 
Gdyni, nie będąc przez · to ani 0 w „defiladzie giospodarczej", na pl. wie? potrafilibyśmy może ściągnąe . 
grosz bogatsi, lecz, przeciwnie, nie- ; do siebie także i zamówii!nia z r.a- : 
porfrwnanie ubożsi. Bo Gdynia to Wczora1·sze urftczystos'cj w Gdun1· granicy. Jakież to ogromne sumy 
wielkie bogactwo Polski i równo- . U I lJ od innych krajów zarabiają dla 
cześnfo źródło coraz nowych bo- ; . , . . _. .. . Włoch tamtejsze stocznie! 
gactw, to potężny twórczy czynnik GDYNIA. D'ziś .rozpoczęły się w 1 Lc~ne ogmsko o kolosalnyc'1 roz- ,

1 

r0twyi:ip1e helskim. :I'vl.ia:;;,.:> 1 port w·ęc jeśli hasłem naszem ma 
.w całokształcie naszego życia. Już Gdd!ni ś·u~octzystoM ści związane z :nidarach przy pobud1 cl~_wiecz·nnej i dobficie u_d

1
eko_rowane. Gmachy rzą-lbyć, 1jak musi być: „Frontem domo-

dzisiaj przecież więcej niż trzecia ruem w1_ę a orza. . . JE: noc;; t::snem zapa emu &tosu na .c,we są i ummowane. , rza" jeśli z naszych prac; już doko-
część towarowego obrotu Polski z iW -~odzmach. ~r~dwiaczornyc_h ; nanych nad Bałtykiem, jesteśmy 
zagranicą koncentruje się właśnie tpo zbiorce oddziałow P. W„ orgam- dumni to równocześnie mnsi być 
w Gdyni, wielkie zaś sumy, które zacyj'. stowarzyszeń i .z~iąz~ó~ o- Społeczna akcJ· a ra. djowa naszei:i hasłem, naszą ambicją idą-
musielibyśmy płacić za przewóz ob- raz hcznych ·rz.esz publlcznosc1 na żeniem: Rozbudowywać w1-asną flo-
cym linjom kolejowym, pozostają w skwerze Kiościu.szki n.ad ~o:ze~ Przedstawiciela •organizacyj spo- I cier~ do wielu obywateli Rz.eczypo-

1 

tę! 
kraju, liczne rzesze polskich obywa- dokonano urocz.ys.tego po.d1mes1erua Łecznych z terenu m. st. w .arszawy, spohtej. Polskie statki budować własnemi 
teli znajdują zarobek na polskich bandery przy źdwiękach hejnału. zebrani w lokalu s.ekretarjatu Bez- Przez odpowiednie 1POstav.ienie rękami w polskiej stoczni! Dlatego 
statkach, w porcie i na wybrzeżu. Po okol.icznościowem pr.zernówie:iiu · partyjnego Bloku, w dniu 27-ym b. pań.stwowego wychowani.a najszer- , tegoroczne uroczystości święta Mo· 

Ale to dopiero początek. Początek komis:arza .rządu mgr. Sokio-la, or- m. wysłu·chali referatów 'komisji s-zych mas obywatali przy pomocy .,I rza odbywają się właśnie pod tem 
naszych zadań, zamierzeń i obo- kiesfra marynarki wojennej ode- radjowej komitetu wykonawczego właściwie dob1~anych pro.gramów, hasłem . 

. wiązków - i równocześnie _ jed- grała hymn narod-0wy a po prze- akcji kultur.al.no - arty.stycznej w .radj10 może stać się doniosłym I H. Sz. 
na fylko strona zagadnienia. Bo mówieniu przedstawiciela Ligi mo.-- sprawie popularyzacji radja i pro, czynnikiem pomyślnego .rozwoju r 
ciągle jeszcze nie potrafiliśmy się skiej ·i kol?njalnej_ „hymn Bałtyku". gramów radjowych. Po przeprowa- uigrun.towania potęgi państwa. I Zwłoka (!J m'ansuch 
w dostatecznej mierze przejąć tem, W. godzmach wieczornych odbyło dzeniu dys-kusji stwierdzo.no, że }Wobec powyższego przedstawi- - • · 
•co doskonale rozumieją wszystkie się przy p.rze~łni-0nej saH W obec- sprawa .r-0zv.oju radja jest zag.ad- ciele org.anizacyj społecznych zgło- rrz2dnlkółJJ mleJskuh 
państwa morskie, ciągle jeszcze po- ności władz inauguracyjne prz~d- nieniem państwowem ipierwszorzęd- sili się d<> w.spółpracy w dzi-edzinie Normalne ·awans.e pra~owników 
kutuje w głębi naszych dusz ów stawi.enie ·teatru Ziemi Pomorskiej, . ·nej wagi, zwłaszc.za w .naszym kra- rozwoju radjofonji polskiej i po- I mi,ejskich w .z.a,rządzi.e miejskim m. 
groźny błąd naszej historji, który który wystawił, „Zacz.arowane ko-· 1 iu, gdzie wskutek niedostatecz.nych 1tanow.ili wyłonić kiomi.tet, który st. Warszawy, przewjdziane na 
nam kiedyś pozwolił zaniedbywać ło" Lucjana Rydla. I środkó-w komunikacyjnych, ani pra- rozpatr.zy .sprawę powołania do ży-

1 
dzień .1 lipca b. r„ uległy zwłoce i ( 

naszą potęgę na Bałtyku i wreszcie . Około_ godz. 22~ej .na. now·:.ll'!du- , , ani żywe słowo często .nie do ~ia „Towarzystwa Przyjaciół Rad- li załatwion.e będą d-0 dnia 1 si1erpnia 
zupełnie z niej .zrezygnować - któ- Jącem się molo, wzmes1ono syml.11- ja" w P-0lsca. b. r. 

1 
I 

..Jełll ostrzył no~yki do golenia -

to tylko aparatami Siemens·a 
Dala całkOC1Jlte zadoflJolenle, sq soll~ne I proste co konstrukcJI. Cena Zł. 20 
POLSKIE ZAKŁADY SIEMENS S. A. 

Warszawa, Now~ Świat 30, tel. 514-13 812 

H~l~~nie n~~ró~ lWYlł~u~m Iawo~ów ~a1~1mWJ[tt 
o puhar Im. pik. Walikowlc:za 

Wcz.oraj, w lokalu Aaroklu~u I Wręczenia nagJ:ód dokonał płk. 
RzeciŹ.ypospolitej Polskiej odbyło ·się inż. Cwsław Filipowicz, wicepre-

. rozdanie nagród w związku z VII. zes A.R.P. 
Krajowemi Zawodami ·Balonów Wol Po rozd.aniu ,nagród, za.wodniey 
nych o puhar im. płk. Wańkowicza, byli R>rzyjęci tradycyjną lam)t\k:ą 
których start odbył &ię w dniu 26.5 mna. 
b.~.wT~ 
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Tajemnice dworu ·karcianego roi1tec1na puca 
aa Diellnei Dlaaiwce 

Z Towarzystw• Ople kl . 
nad Niemowlętami 

(Korespondenci• wl•sn• ,,Kuriera Polskiego„) Londp. w czerwcu Towar.z,ystwo Opieki nad Niemo-

Karty odgrywają w życiu naszeml wypowiedział historyczne słowa: Piki repreuntują stan wojowni- miejsca na napis. Walet trefl, wy- wlętami .istnieje jwt w Waa-szawie 
rolę wcale poważną, kto wie, mo- „Boże zrób dla La Hire wszystko, ków, podczas gdy kiery - duchow- ! stępujący często ze strzałami w rę- od 19l5 .roku, w tym roku obch-Odzi 
że nawet za dużo miejsca i cza.'!U co chciałbyś, żeby La Hire zrobił nych i ucoonych, kara - mieszczań ku wyobraża podobno jednego z bo- więc właściwie dwudziestolecie 
zajmują, usuwając w cień rozryw- dla Ciebie, gdyby on był Bogiem, a stwo, a t?efle ~ włościan: Królem baterów Okrągłego Stołu - Lan- sw<>jego istnienia i swojej pracy •. 

k 
· 1 Praca ta prow.adzona bardzo in-

i przyjemniejsze i pożyteczniejszc. 1 Ty - La Hire". j pik.owym jest biblijny Dawid, wal· 1 celota, ale brak na to pewnych da- tensywn.i-e ·i mimo wi~Jkich trudno-
Ile to słyszy się narzekań na plag-: i Dwór karowy jest mniej intere· . czący z Goljatem. Fabrykanci kart nych. Król treflowy jest Aleksan- ści finansowych bardzo S"'"'PŻyście, 
bridżową, jak często pisze się o sujący od dworu kierowego. Kró- ! przedstawiają go zwykle z mieczem drem Wielkim, wyobrażają.cym ce- ... -...-
zgubnych skutkach kartograjstwa... Iem jest tu Juljusz Cezar, repre-

1 
w ręku, nazwa piki wywodzi się od sarstwo wschodnie. Może dlatego coraz lepsze daje .reztlllt~y.. 

Nie wiele jednak te napominania i zentujący dawne cesarstwo zachod- 1 włoskiego - „spade" - miecze. Da niektórzy, zbyt gorliwi widać pro- z~!!gg~ C~a!~~00~~u\8~1;byw~ 
moralne nauki pomagają, bez kart nie; podczas gdy nowe - Karol mą pikową jest Pallas Atene - bo- ducenci kart robili z niego murzy- "~ 

obejść się trudno, a legjony bridżo- Wielki (kier), Dawid (pik) - pań- gini mądrości, ale jednocześnie -I na„. Dama nosi dźwięczne imie Ar- się waln<i z..ebran.ie członków Towa:. 
we z roku na rok potężnieją„ . Tkwi. .stwo żydowskie, a Aleksander sztuki wojennej. Walet pikowy no- gine, nie należy jednak szukać tej .rzy.g.tw.a)1 Towarzystwo prowadii· 
w kartach jakaś siła magiczna, któ Wielki (trefl) - cesarstwo wsch.od si imię Hogier Le Danois, jednego pani w słównikach historycznych, ło cztery stacje opieki nad d~c. 
rej nie sposób przezwyciężyć. · - nie. Królową karo jest Rachela, z rycerzy Karola Wielkiego. Hogier jest to bowiem anagram łacińskie- kiem i matką. 
Parę dni temu wpadła mi do rę· matka Józefa i Benjamina, a tona Le Danois uznany jest dziś· w Da- go Regina. Wiele francuskich kró- Zadaniem każdej z tych stacyj 

ki książka angielskiego autora. pię• Jakóba, wzór miłości i wierności . nji za bohatera narodowego, eh~- !owych rości sobie prawa do damy jest zwa!.c2'allie śmiiel'telnośd nie
knie wydana i ilustrowana, a za.ty• małżeńskiej, jedna z najbardziej ciaż historyczne ba.dania wykazują, trefl, zwycięstwo jednak pi-zyznać mowląt. Każdy, kto ehoci.a.ż trochę ' 
tułowana „Grając w karty". Przy• wzruszających postaci Starego Te- I że ·rycerz ten nazywał się tak od ·zdaje się należy - Marji dAnjou, interes.ował s.ię śmier.tieloością dzie!Ol . 
puszczałem w pierwszej chwili, że stamentu. Dama karowa ma na sta-

1 
Dannemarche - po polsku Marchji żonie Karola VII, dwukrotnie koro- ci .i niemowląt w stolicy zrozumie~ 

jest to nowy wykład niezawodnej rych francuskich kartach tajem- Ardennów. Hogier nosił właściwie nowanej - w 1422 w Poitiers, w na jak ważnym i .is.totnym odein'kQ, 
metody Culbertsona, okazało się jed niczy i do dziś dnia niewyjaśniony 1 pl'Zydomek L'Ardennois, a nie Le 1429 w Reims. podjęło 5-wą pracę Tow.a.rzystw<ll. 
nak, że książka poświęcona jest hi.- napis - „Mais bien vous". O ile, I Dan.ois, a Duńczycy przyznają się Tak się przedstawia skład osobo· Prócz Stacj.i. Opieki Pł'O~adzi To.i

1 

stÓrji kart, ze specjalnem uwzględ• jak widzimy, dama karowa jest o- do niego prawem kaduka. Był to wy dworów królewskich - barw-I warzystwo ~rową ~tę Ml~ , 
nieniem dziejów angielskiej taiji sobą godną i ma dobrą opinję, o .rycerz nieustraszony, a histor!e ~e- 1 ni~ i i~teresująco. !~arty, które W'!- ną lP~zy uli-cy .erermalrowsk:iej. , 
kart, różniącej się nieco od czte- tyle walet karo ma opinję jaknaj- go walk z olbrzymem saracensk1m • daJą się nam czems tak powszed- KUiChnia ta ZOił"g.a:n.Izow:ana pny po.. 

rech pozostałych rodzin karcia• gorszą. Jeżeli ktoś jest krętaczem, Breh_use~ ~owtar.z~n~ były przez/ niem i codziennem, mają, jak widzi mocy Ftmd11i8'[;U Pracy wyd-i:ła w 'l'°: 
nych: włoskiej, hiszpańskiej, fra.n• powiadają o nim we Francji - „Il długie w1ek1 w p1esmach wędrow- my, wiele tajemnic, kto wie, może k~ spraw.oz~awezym 254 1. pół ty . 
cuskiej i ni~~i~ck!ej. ~ajs_tarsze ~ą est un .v~le_t de carreau" .. Wa~et ka- nych tru?adur6~. , I nawet ciekawszych, a napewno bar- ~nąca po.rcyJ mleka ~ nuesząnek 
karty włoskie i h1szpansk1e, w kil· I ro nosi imię Hektor - Jedni uwa- Ostatm kolor - trefle, ma dwor dziej romantycznych od rozgryw- mlecznych. 
kadziesiąt lat po ich zjawieniu się żają, że jest to Hektor trojański, zdekompletowany, ponieważ walet ' ki trzech bez atu, albo małego szle- żaby dać pojęcie o pracy ~ 
(XIIl wiek) udoskonalone zostały bardziej jednak prawdopodobną 1 nie ma oficjalnego imienia. Tłuma- : ma w kiery? .rzys.tw.a przytooz.yć trzeba jeemeze 

przez Francuzów i przejęte z pew• jest teorja, że jest to jeden z ry- czy się to tern, że walet trefl był I . parę cyfr z -jego działalooścL I tak 
nemi modyfikacjami przez Niemców cerzy Okrągłego Stołu - Ector de kartą, na której stawiało się · stem-

1 
Jerzy Toeplitz. z opieki Stacyj ko.rzytało 1.800 ' 

i Anglików. Mans. I pel monopolowy i brakło dlatego dz.ieci, porad lekar.skich na Stac:fach· 

Nawet zupełny laik karciany, cho 1 udz.ielono 8.724, odwiedzin pielęg-
ciaż mało jest ich na świecie, wie, ni.ar<ik po doma,ch było 4.961, śmi:er 

że dominującą rol~ w taiji kart od· J „ Ilf .- .- k .- teł1rość dzieci pod ąpieką .stacyj . 
grywają honory, do których zalicza ace 11erze1e••1 ~ • wynios.ł.a 2 pr~. ; . 
się: asa, króla, damę, waleta i dzie- · "41' " Ili I P<mldnia Prawna Towar.zylttwa 

sią~~ę. ~e francuskiej taiji - na· -alar„-lor-l.,.ta UJ l.P . .: •. le udz.ielił.a. pCkrad 204, z czego kobie· 
ZWIJMY Ją - klasyczną, trzy karty ••• .-. ••• .,. ~ tom niezamężnym 152, mętatlrom 

„os~bowe" .-: król, dama. i. walet, Kiedy roku 1917 jes.ienią, pew- ki artystycznej, nieco chorobliwa i , ni.stę czy awangard,;istę UUlaja się 52. W to.ku było spraw 13, z czego 
posi~dały imiona, wyob~azaJąc zu• nego wieczoru !'l.gro1ru1d"Liliśmy się: przeczulona była wyrazem jego sta, I tego, który .nie ma nic wspólnego wygra.nych 4, przegranych - nie
P?łme określon; post~c~. Ten .kar• Leon Chwistek, Andrzej i Zbigniew nu fizycznego, w.alki jego pięknej 1 z modernizmem, naśladuja tylko skończonych .9. 
ci~n~ dwór. krole~s~i Jest. z_bioro• Pronaszkowie, Emil Brei·ter, Leon silnej duszy z chwiejącym się, sła-1 modne i „en vogue" kierunki, -re- W ubiegł·y czwartek odbyło się 
~ikis.kiemb _osob naJdziwbacz~!e~szem, Schill~r, Jan Hryi1kowski i autor bem i sch()rzałem ciałem. Dob.rze klaroowane często zagranieą, i walne z.eh.ranie członków ~j poży
Ja e so 1e można wyo razie i war· . . . t k ł k · · · t ł · · b · t · · tyt •· N b · t m t ł' ś . . . I mmeJ.szag-0 ar y u u, w aw1arm się s. a o, ż.e wreszcie I.P.S. urzą- 1 wmawiane przez sno ow ,za moder· eczneJ ms · treJl. a z.e ramu e 

0
. ~u~ 0~ parę po :1.~~ć, me- Noworolskiego w Sukiennicach w dził zbiorową wystawę tego tak nizm. Mforzejawski należał do wyhran>0 nowy za.rząd Towarzy

wie u ?~iem graczy ł ri owych, Kr.aloowie, aby założyć TowarzY· wcześnie zrttarłeg.o artysty. WidzI- garstld artystów polskich, którzy stw.a. Prez.esem rrostał -powtórnie 
.r?z?~awi~Ją:rn. zd zap:'1 e~6~ tr~~- s·two Formistów polskich, które sta- my tutaj kilkadziesiąt jego najlep- wprowadzali nowe wartości i nowe wybrany dr. T. Kopeć; n.a wfoe'Pre
~~J ~mie e; ~ . ~gm~ b h ~pi • ło ~dę momen.tem przełomowym w szych obrazów do których z.a.liczył- czynniki artysityczne do malarstwa 7.eSÓVf powełano p. Rogowską Kata
h Je. m 8t ~·ClWle Cl o a erzr sztuce polskiej, - na zebraniu tern bymopróczwymieni<Jnegojui„Umar j poezji polskiej. Był w środku bar- rzy.nę j , dr. Barańskiego. Skarb-
ero~c;nyc t J1~;· rozgrywanyc 1 1· brakowało jedneio z czynnych póź. laka" tak~ przepiękny krajobraz o dzo silnej walki, którą podjęli mło- niczką została p. Laurysiewiczowa, 

na.;1: on~~ 0 1 u. niaj formistów t. j. malarza Jacka -"Subtelnych tonach d~w. także por dzi wówczas poeci i malarze, lecz s-ekretarką P· Ro~wska Helena. 
~JgodmeJszą ~sob~ w dworze Mierzejew.skiego. Był to s'kromny tret żony z rękami zfożonemi ·n.aj był zawsze ·sobą jako artysta. Na czł<>nków za.rządu wybrano 

~a:cianym jest .krol kier, w_~obra-1 chorowity przemiły chlopc~yna, · q-;:.arci-u kriz.esła i jedna z bardz.o · Dlziś, sprawi.edliwi i rozsądinie my- d.r. Lubczyńskiego, dr. Stypołkow„ 
zaJący od za~am~ egzystei:icJJ kart 1 który po wyjściu z Krakowskiej A- pięknych martwych natur, „owoce ślący krytycy przyznać muszą, że skiego, dr. Wroczyńskiego, dr. M. 
- Karola Wi:lkiego, a w tai~oku 1 kadernji Sztuk Pięknych mii!szk.ał na serwecie". formizm i futuryzm polski wywarł f c..cki-ego. · 
~wa?J' popro~ u ce~~rzem. Małz_on- 1 &tale w Zakoa>an~m. lecząc się na Jednak w .sz.tu.ce Mierzejewski.ago wielki wpływ na n.aj.nowiszą i obec- W skład komisji rewizyjnef we-
b ~bl~~go J d :m\t iero>;a - . Jest pJ1uca. · najcharakterystycznii!jsze są jego~ ną p<)ezję i mal·&rstwo polskie. Nie· szli }>. St. Ge1merowa, dr. Caszów-

1 IJną 11 b~ł ą,I:r 
1
órfa, Jak wiemy Widywaliśmy go w Kr.akowie i=z:id-

1 
rysunki i akwarele. Często tam którzy nie chcą uiznać 'tak wielkie· na i mec. C. Mejro. 

wszyscy, za l a io o ernesa PrzP.Z k h b t d d d d · b J · · · · dł · b ł t . . d. · ' -o, - c Y a w e Y, g Y u.rzą za.
1 

g .z1·e su te ny ar:tysta me 111l>Z<l gio wpływu formizmu 1 futuryzmu CZERWCOWY ZESZTT „DROGI„ ' 
Ukazał się czuwcowy zeszyt „Drogi„, 

zawierający - jak zwykle - bogate\ ł , 
UJ ozmaiconą tre§ć. 

k
ugit czaJs dyto aJembm~ą laczego liśmy rewolucyjne wy,s,tawy formi- poradzić sobie z brutalną czasem polskieg~. ·Ale bieg czasu kwestję 

o ru na u y a wyo raza sercową t , kt • tak ł•·- · · t 'I f b I · · t d · ł • · · d · d · bt 
1 

·. b d I S• ow, ore gw.a uuwme iry o· a.r ą o eJną - pomocną mu Jest _ ę rozsą Zl w \Pl'ZYSZ osc1 1 zapewne 
amę, i op1ero su e m a acze ł ' · -łt , . d ł h t · t 1 · • ,__ , • 1 h • 

tal
.em ·c k · h b.

1
. 

1 1 wa Y J.\I\) • u.now. I omoros yc es e- w Jego sz u.ce nerwowa rnJa, ry-. n.a NVrz.ysc wa czącyc nowatorow" 
m arc1anyc zro 1 1 nag e t' k k ki h ! ł' k" „ k" 1 b 1 · 

odkrycie, że serce w tekstach sta· ow ra ows c . 5owan.a o o;; iez_n, P_1or. ie~ u I Hi~rzejewski , był no.watorem w 
rożytynych jest synonimem odwa- Ju,ż w owych czasach rułodzień· I wę.gl~m. M1ei:zeJewski me)<tor~ ry- . az.tu.ce w całem ·tego słowa :iniacze
gi, a przecież Ozajasz gubernator cze . prace J·acka Mi€ra.ej~wskiego ! sunk~ zabarwia far~ą wodną I ro- i ni.u. Był nim nietylko z powodu 
miasta Bethulji tak p;zemawia do zw.racały pow-szechną uwagę. Ry- I w~t.!lJ_ą z tego priZep1ękne akwarele. zbiegu okoliczności, ale itakże z 
Judyty: „Wszystko co powiedziałaś s~~i, - ?zyste, ,nieskazi~ln.e w_ li- I W1d~1my ·t~ ina malo~anych w _ten I tempuamentu i przekonania~ 
- powiedziałaś z dobrego serca, a n~1 l formie, - obrazy oleJne dziw• i spo~b bukietach_ kw"~tów,. moJen; Te prace, które dziś widzimy w 
lud rozumie cię, ponieważ serce me komponowane, przy 'swym goba· ,z.dan1:n; z prac Mie.rz:Jewskrngo .naJ IPS-ie . . tak n.iekne i ła~od.ne b:vłv 
twoje jest dobre". Trzeci członek linowym, bard:l'jo hamronizowanym bar~zieJ uda~y~h. ~wl.etowe, _ro~o- J:..rzed dziesięciu laty pos.trachem 
rodziny kierÓ'N - walet, ma karje- ~olo.rycie. Repr~dukowaliśmy często we I bl~do meb_ieski.e tony _kvnato;v I na-.szych bojażliwych „pięknodu
rę najbardziej romantyczną, jest bo Jeg<> prace w J·edyn.ym dostępnym j ł~czą .się z delikatną graficzną h-1 chów", którzy zwykle, ' w każdym 
wiem Gaskończykiem La Hire. Wszy nam wtedy piśmi.e „Maski", które nJą rysumku. śmi:elf>Zem wystąpianiu arty.sty wi
scy znający św. Joannę Bernarda , n:a pnz.ekór w szys~im _szan~jącym j Ni_ektór~y oglądając_ wystawę Mie- dzą skandal i kompromitację. Tym 
Shawa przypominają sobie pewnie si~ „pr1)egląd'Om ~z1enrukom 1 tygocl I rzeJewskJ.~g<> sądzą, z~ ?ył o.n przi:- trz.eba pmypom.nieć s.tare łacińskie 
sympatyczną postać rycerza, który n1korn dawało du.oo kredytu moral· dewszy.stk1€m ry.sowmk1em 1 graf!- przysłowie, przetłumaczone na ję
jeden z pierwszych uwierzył w po- n ego początkującym i walczącym ki em. J es.t to . częściowo ,zdanie zyk polski że: nikt nie był proro
słannictwo dziewczęcia z Domre- formi~tom. Już wtedy .sposób tr~k- myl~e. A:tysta ten kszt;:i.łcił się w I kiem we wht&nym kraju .. 
my.f ~ernro:d Shaw wyi~ealizował t(}w_ania _obrazu był u ~ac~a. M1e- graif1czneJ szkole Mehof~era, któty J' J ·acck Mi.er.zejewski zasłooył n.a 
La H1re, ktory w rzeczywistości był rzeJ-ewsk1ego bard oo swoisty 1 o.ry- za pods.tawę wykształcenia malarza miano · pr.oroka nowego piękna i 
rycerzem - bandytą i do dziś dnia ginalny. · u.waż.al t . zw. „q•obry rysunek" gra- j no~j 'fo.rmy w malarst ie pol-

est a Bove" Jest synommem tero- Jego dob.rych obrazow był „Umai·- tworzył własciw1e „graf1czme'". · 
O 

Tytu.s Czyżewski. 

We wstępnym artykule pt. „Poli tycz• , 
ne oblicze asymilacji narodowej" A· 
doli Bocheński usiłuje oprzeć sprawę 
polityki narodowościowej państwa na 
podstawach doktrynalnych i wiąie ją 
z problemami nacjonali~u wspołcze· 
snego. 

Aleksander Hertz w głębok.iem stu
djum „Legenda o wiekach mieionych" 
mówi o blaskach i nędzach histotjozo• 
licznych teoryj współczesności, omawia 
jąc przykładowo stosunek dzisiejszych 
ideologij do wieku XIX. 

Niezwykle interesujące dokumenty w 
sprawie Stanisława Brzozowskiego p~· 
blikuje w dalszym ciągu Emil Bobrow• 
ski. · 

Część literacka ostatni~go zeazyłu 
„Drogi" zawiera nowelę Kazimierza So 
wińskiego pt. „Zwycięstwc:> Gustawa Fe
rensena" oraz wiersze Flukowskie~ I 
Rogowskiego. „. 

Zaburzenia żołądk<0we i kiszkowe, 
podlegają zanikowi przez stosowanie 
codziennie jednej szklanki naturalnej 
wody gorzkiej „Franciszka • Józaf.a". 
Pytajcie się lekarzy. 

r-- francuskie po_wiedzenie. „La Hire .Pamię' am, jed.nym, z :pierwszych fićzny, Mfor~~~~ski prze.i~ty :-eml ·skiem. w. 

r u. La Hire krążą tysiączne aneg lak", dziś własność zbiorów pań- . AI-e ni~dy nie zaipominał · o k.ol-0rz.-e 
dotki i legendy, z których najza-1 &twowych i jeden z najwybi.tniej- j.ako głównym czynniku wrażenia I ----RIEE ____ am„„-irm„mi!mlimaaaa _________ _ 

bawniejszą jest niewątpliwie hi- s zych obrazów Jacka Mi~rzejew- ' mal·ar8kiego. Mierzejewski był do
storja modlitwy nieustraszonego ·a.kiego na obecnej wystawie w brym kolo.rystą, tylko ni es.taty · czę.
Gaskończyka. Było to przed bitwą i I.P.S-i,e. ! sto ten p.iękny instynkt malarza 
La Hire zdecydował się na spo- Ciągle ten delikatny, subtelny 1 Q,kładał na ołtarzu „dobrego i 
wiedź, pojętą zresztą bardzo spe- kolor, trochę jakby pr.zypomi1nającv : wykończ.onego ryimpku" i graficz- Polski KO'mi.fiet Medycy.ny Pr.acy dzaniem Wystawy Swiatowej i t. p. 
cjalnie, ponieważ zamiast wylicze- zblakłe kolo.ry e;tarych tkanin, .ale ności. organizuje wycieczkę lekarzy .i ich wy.n.fosą 450 zł. od osoby, przy że., 
nia grzechów, użył ogólnej formuł· zawsze osobi.sty, zawsz.c bardzo ar- Czy Mierzejewski był właściwie rodzin do Brukseli na Międzynaro- braniu grupy oonajmniej 25 osób. 
ki: „Robiłem wszystko to, co robi I tystyczny i sh.arm-0nizowany. W moderni8.tą? ! Słowo .to jest często I dowy Kongres Medycyny Pracy. Zglos.z.enia .należ;<r kierować do dn. 
s.ię na wojnie". Kapłan był widocz-

1 
przepięknych ry·sunk.ach, Mierze, tak nadużywane w mala.rs.twie jak li Wycieczka będzie trwała 10 dni od 10 łipca b. r. do Polski-ego Komite

nie wyrozu:r1iały, udzielił bowiem l jewski od.znacz.al się czystością li- słowo „awangarda" na oznaczenie 20 - 31 lipca r .' b. Kioszty całko-i tu Medycyny Pracy, Warszawa. ul 
rozgrzeszema, prosząc tylko J_a I nji, i wydobywaniem formy rysu.n- modernizmu w poezji. Z powodu te- wite wycieczki wraz z paszportem Chodmska 24 (Pań s.twowa Szlrola 
Hi.Te, ?Y się c~wilkę pomodlił. Ry- 1 kowej pi.ęknej, uprosz.c.ronej i tleli- I go powstają często grube omyłki i [ (zbiorowym), przejazdem II kl. poc.1 Higjen.y). ' 
.cerz, Jak złos1 opow1e$ć, uJdikł i katnej. ,Ta jego delikatność techni· niepoa;ozuimienia. Często za moder- pośp., hotelem, utrzymanii!Dl, zwie-
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Kobieta ..... 
~ ... s.zacllg H' ś111iecie 111 ... u 

. Filmowa kronika tygodniowa 
„Noce wledetiskie11 (Rialto) 

Kobiał• w doma 1„. prz, mchow11tc7 - Prągol•w•nl• do 
OJlmptad, - Ułmlaclllllęl• p ...... B•I• - ,,T•tuł„ ndstrze111-

R6aowa ptanlenka - Z.W•łlnlczkl Idą aa plaaę 
'(s-f) Prowadzenie domu nie jest 

rzeczą łatwą. Uzgadnianie rubryki 
przychodu z rubryką wydatk6w w 
gospodarstwie domowem nasuwa 
czasami dość dnże trudności. 

- Nie. Upał taki straszny. - Musi mi pani wpierw coś o so
bie powiedzieć ~ przerywam. -
Jak to się pani zabrała do szachów, 
czy je pani lubi? 

Mieliśmy "Noce Petersburskie", ,Jfo- dek i Prater, nie zdołał nas przekonac!, 
ce Moskiewskie" i teraz oglą~ „No- że cała awantura dzieje się w Wiedniu. 

- A pani upał nie przesz.kadta? 
ce Wiedeńskie". Prawdziwemi 11noca· Parę dobrych zdjęć, parę dobrych, 
mi" były tylko petersburskie. t. zw. podejść filmowych, nie ratuje sy-

Moskiewskie były robione przez Fran tuacji. Nikła piosenka i niemelodyjna. 
cuzów, a obecne wiedeńskie przez Arne nie zasługujoe na uznanie, 

- Nie. Ale teraz idę właśnie nad 
Wisłę. Wykąpi~ się, popływam. 

- Co pani woli: pływanie, czy 
szachy? 

rykanów (,,Metro-Goldwyn-Mayer"). Karykatura Franciszka Józefa śmie-
- O, bardzo. Zabrałam się, bo ta Wiedeń widziany przez amerykańskie sry, ale bynajmniej nie przypomina pier 

Kobieta na katedrze profesor
skiej, przy biurku w jakimś urzę
dzie, kobieta w samodzielnem ży
ciu ukształtowanem na podobień
stwo samodzielnego życia mężcz~· 
ny na spore nieraz natrafia trud

tuś grał. My tak wszystkie od ta- o~ulary, w n~cz~m nie pr~na Wie wow:llOru. 
t · 6w zaczynamy , I drua, za~o _Po1ęc1owo przypo~ma Mo- Evelyn Lay chwilami miła, nie nale-- Oceywiście szachy. To mądra 

gra. Trzeba m,..Sleć. USI • skwę, widzianą przez francuslu monokl. ty do n;ędtt utalentowanych aktorek. 
· - A w szkole to pani nie prze-·, Zgódźmy się na to, że Ramon No~- Na wyróżnienie zasługuj-e początek 

Pani Barbara niespokojnie oglą
da się za siebie i mówi do kogoś, 
ukrytego w mroku przedpokoju. 

szkadza ro, w szczerzeniu zębów nie ustępuje w filmu: kręcąca się laleczka i próba ba· 
b d M ł t ku · niczem Brodziszowi, a nawet Czauskie- !etu. · 

-:- I ar zo. a 0 W. ym ro nie mu, ale oficerem austrjackim, a tembar· NadprograJD udany dodatek PAT-icz-
wsiąkłam. Ale udało się. Mam pro-

1 
dziej następcą tronu być nie może. Mun nej „Słońce w parku", tygodnik P .A.T. 

mocję. Przed konkursem nie bałam dur austrjacki, ten śliczny mundur, opię i doskonała kreskówka kolorowa Me
się Bo i czego miałam się bać grami ty, krótki, trzeba umieć nosić. Umieli tra: „Radjo w sklepie lalek", widziana 
· .' t l ta to . 'ł 'T go nosić wiedeńczycy, Węitr:i:y i Polacy. I już coprawda w ubiegłym sezonie w ki-

ności. - Cbocli, chodi. 
Wchodzi jeszcze jedna panienka. Ale wszystko to podobno jest ni

czem w por6wnanin z trudnościa· 
mi jakie kobieta ma do pokona· 

Młodz.iutka, jasnowłosa i różowa na 
buzi. JUZ ~y a się oswoi am, eraz ,,Ramonowie" nosić go nie umieją. nie „Europa", h.-p. 

mam JUZ trzy punkty (prowadząca\ Nawet rzekomo autentyczny piwoiiró· · 
nia.„ przy szachownicy. 

Gra w szachy uchodziła dotych· 
czas za grę specyficznie męzką. Bo 
do tego trzeba powagi i zastano· 
wienia i męzkiej rozwagi. Gdzie 

- To panna Kowalska, najmłod
sza uczestniczka konkursu, uczeni
ca siódmej klasy - mówi panna 
Barbara - 'W rozgrywce o mistrzo
stwo Warszawy wzięła drugie miej-

turniej pani Kuczewska ma trzy i 11 p6ł punktu), a1e się mote poprawię. "Kryjówka szczęścia (Europa) 
Przez otwarte okno wpadł trm-1 L b'ł . .1 R b rt ~· „ . , ł u i em i ceni em zawsze o e a I go .., 7 „1a . 

czas:m palą~!, promie~ s oneczny. Montgomery, ale w tym filmie prze.ści· Dobrym chłopcem, pomimo złego oto• 
Pame cheą ISC na płaz~. Żegnamy' gnąt samego siebie. Sam temat nie jest czenia, jest Montgomery i stwarza on 

tam białogłowom do tego! 
Ale czasy się zmieniły. Dziś ko

biety często biorą się nie. do swo
ich rzeczy i grają nawet w szachy. 

sce. 
ślicznie. Różowo-biała dziewczyn 

ka uśmiecha się z zakłopotaniem, 
patrzy na swoją star11zą współza
wodniczkę i mówi : 

się. specjalnie ciekawy ani oryginalny. H1· kreację tak szczerą, prostą i życiową, 
• • • storja gangsterska bliska jedynie dla że każde jego mrugnięcie wywołuje ży• 

Nietylko grają, ale urządzają tur 
nieje, konkursy, rozgrywki. Nie
dawno odbył się właśnie konkurs 
szachowy o kobiece mistrzostwo 
stolicy. Pierwszą nagrodę wzięła 
p. Gerlecka, młodziutka studentka, 

- Gorąco, kiedy już pójdziemy? 

1Wowraj <>.dbyło się zakończenie 
kon.1Gt11rau i u;roczygte wręczenie na
•ród. Dw.a pierwsze miejsca zaję

ły ~p.p. Gel.ecka (6 pkt.) i Kuczew~ 
ska (51/1 pkt.). 

tych, którzy pamiętają sprawę lerory· wy odzew na widowni. I 
stów z placu Kercelego, pozatem hi· Jednem słowem, pomimo obcego dla 
storja amerykańska, na którą nie reagu nas tematu, film dobry i wart obejrze• 
je przeciętny europejczyk. nia. Reżyserja Van . Dyke'a świetna. 
Pominąwszy scenarjusz, warto ten Nadprogram 11 Słońce w parku" PA T-iell 

film zobaczyć dla gry aktorskiej. Dosko· nej i tygodniki P.A.T. i Fox, obydwa do - Pani też na Wisłę? 
-Tak. nała jest Maurean O'Sullivan i jej fil· skonałe. h..-p. 

mowy braciszek w rodzaju „swawolne· 

V nas I qdzlelndzlej 
drugie mie3sce zdobyła p. Kowal- Pla•a s"Jepncb nasa4ero" ,,,u 
ska, dziś uczenica siódmej klasy. :I U J l' ' \li We wtorek pt·Z1Jjechala do Kr&ko- „Opowie~ć Wigilijna" DicteraM 

Obecnie rozgrywa się w Warsza- 10a specjalna ekspedycja filmówa jest obeenie fiLnwwana 'J>0(1, kierow-

wie zno~ ko~rs szachowy pań: 08 Słllkldl i Dkretacb merskicb 11.'Vtwórni niemieckiej „Ufa.- ton- nict-wem reż. Henry Edwwrds'a... Ro. 
Przyczem trzy p1erw~ze lau:eatk1 (es) Związek :Właścicieli Stat-1. Takie postępowanie naratało o· film" pod przewodnictwem, zM:n.'!go lę SeW<Jge'a kreuje Se1}'1ł'wttr Hicks. 
konkursu .wez:ną .udzi.ał w Międ~Y-, ków Norweskich, postanowił wydać! czywiście ka.pitana na ogromne re~ys.era ~ilhelma Grubera. Z ra- ' X 
narodo~eJ ?bmpJadz1e Szach?wej I walną batalję tak zwanym "ślepym przykrości, jednak kapitan w każ· I mienia '"'.'~asta towarzyszy czlonkmr_i Karol Lamac ukończył Pl'Mę Md 
w s~cJa.IneJ rozgr~ce ~la pan._ ' pasażerom", którzy l!ltali l!lię ostat- dym takim wypadku usprawiedli- ekspedyc1i dr. Edward Łepko1tiski, rtOW'l/m filrnem z Amiy Ondrą. I'· t..: 

?IimpJada odb~dz1e. się. w s1e_r- nio prawdziwi! plag4 statków i 0 • wia się właśnie tern, że pensja iegll ! Tcusto~z Muzeum Narodowego . Eks- „ Wielkie sprzątanie" i obecnie pm.. 

pmu w Wa~szawie. ZJe?z1,e na mą I krętów, nietylko zresztą norwe- nie jest w stanie pokryć opłat za bi I p~d11~1a przybyła .do. Kra~";"°' ttpe- cuje nad MW'!fm filmem z KiepurtF 
120 ~a.kom1tych sza~h1sto~ z r,a- 1 skich. lety tych wszystkich nieproszonych c14_lnte ceLem zrobienia zd7ęc tr~y- „Kocham w:tzystkie kobiety". Pom 
lego swiata. Nasze. mistrzynie gra~ 

1 

Przeprowadzona ostatnio staty- gości na pokładzie. cy_rri,ego ']nW!tarego obchodu La1ko- Kupurą udział. biorą.: foga. LiGt, A· 
będą_ z C~eszkami, Fra~cus~ami, styka pMażerów, jadących na gapę Ta mała wędrówka ludów„. bez nika. deła Sandroc/I t. Hrms Moser. 

A.ng1elk~mi. Z Czech p;zyJedzi~ ~~ , wykazała, że na każdym niemal stat biletów przybiera naprawdę ogrom X . X . 
biecy mistrz szachowru~, pani 'ie ku, udaj„eym się w dalszą podróż, ne rozmiary. Według statystyki ·1n• • . . . . W Lond~ fUl.kr~ea.,ą. f~ z Ż11· 
ra Menczyk, z Włoch na3lepsza wło 1 jedzie przeciętnie 25 pasażerów bez gielsldej z każdego i do ka.żdego .w ~e:imiu odbędzie .~ię III F_e- cia Mozart a. p. t.: ,,,Czl.otoiek uko. 
ska szachistka, Polka z pochodze- b'l t kl , tw · . d. · yl stiva,l Filmo'W'll w Wenee1i. Zapowie- I chany przez bog6w". W film.ie tym. 

. 11 e u. mors ego pana a przyJez za 1 w dziano przyt'azd delegat, 17_t na- . . . 
nia. Kapitan statku który już po wy- jeżdża rocznie trzy tysiące pa$3:Łe- , ow u . U.'!/$tąpi L7ana Haid. ' · 

'.&: • 1 kry' • , • , rodow. Paramount przes11ła na festi- " X 
. . . . ruszemu z portu od Je na pokła- row bez b1letow. val Ka s hisz ński" Ben a.Li" ' . • • 
TurmeJ obecny odbywa się w Io-, dzie swego pływającego królestwa Naogół wziawszy te wędrówki . " 'P1"Y ~ "' „ g. W tych dniach w BerlitUe odb~~ 

kału Polskiego Związku Szachistów! takiego ślepego pasażera narażony ślepych pasai~rów maJ·ą raczeJ· cha· i „Wyprawy Kr~yz~e '_Fox-Film: dzie nę premiera 'MBzego filmu 
I' w· b · W d · · ' ,Mały pułkownik" i Piekło" wg C L t d · " W tan.t! 

przy u icy ierz oweJ. uzeJ jest często na bardzo przykre kon- rakter podróży pnyjemnościowych, ' , . " ·, · , · " Z1f Ucy"J'L 0 zietDCZJ1114 • 
przestronnej sali stoją stoliki, na ! sekwencje które czasem prowadzą nie podróży w poszukiwaniu pracy J?a'!"te go. Colu.~b~: '!Dz~s u;ieczor I ckodzq,cym sezcnie M ekTftnadl. be'I'· 
których rozstawione są nieruchome nawet do ~ajrozmaitszych powikłań naprzykład Pa11ażerowie ci to 1·a· zy3e"!'11". Wyt'"'?rnte n_iemieckie prze lińskich. mają. 1tię ukazać: ,,.Młody 
teraz figury. I natury dyplomatycznej czej tram~y z zamiłowania nie z S'J!W·l'ł 1UL8tę~J~e filmy: ~·~u~n- Las", ,,śluby ułańskie" i Je(J<> ekae-
. Jest właśnie przerwa. Pań nie-l Za każdego ślepego P. asażera ka- konieczności ' dot", „A"!'fitrwn", „Ermin3a i 7 Le11.cja. s'IJ.b;ekt". 

w ką · l' b · 1 · t lk ~ . , . . · . , . . . gen.tkmen.ow" oraz „Czarny Low- X 
ma. cie s~ 1 . 1.e eJe Y ~ s~u. p1tan statku wpłacac musi towarzy Norweski Związek Własc1c1eh ca" 
kła. sylwet~a Jaki?JŚ młodzi~tkieJ , stwu okrętowemu sumę, odpowia- Statków przygotowuje się obecnie · . . . Dyr. Ma,rek Libk()W Mbyl ~ 
panieneczki. Panienka ma zielone , dającą wys<>kości ceny biletu okrę· do podjęcia wielkiej akcji mającej li ~uf!oM:a'ł01a zaprezentu1e film „ż~- do sfilmo10Ctnia ,,Róży" - żerom.
oczy, białe zęby, fi.glarne loczki nad towego. Zdarzały się też nieraz na celu walkę z tą plagą.' Akcja ta . cie i~zie ~p;,z6d", a qze~hoslowa?Ja skiego i przystąpi do pracy na je8ie--

cz?łem, na~a się Barbai:a. Fle- wypadki, .że kapitan statku obda- ma mieć charakter międzynarodo- „~rof, ulicy wytworni „Slama • ni. 
rov • Bułhak, Jest studentką 1 Jedną rzał takiego pasażera pasem ratun„ wy i przejść oczywiście musi przez Fi.lm · Polska za.pev;ne wyśle ~_te
z uczestnic~ek konkursu.. kowym i poprostu.„ rzucał go w \VO cały szereg międzynarodowych roz- stival „Młody Las" t "Wyrok zycia". 

Ta młodziutka oeóbJąl Jest preze- dę. mów dyskusyj i debat. X 
sem Rosyjskiego Klubu Szachistów ' 
w Warszawie. Z pochodzenia jest 
Rosjanką i m6wi po polsku mięk-
kim, przeciągłym akcentem. N a llftarqlnesle · 

- Jak to się stało, że zaczęła pa 

-t.'.„ ' . . . . 

ni grać? 
- Tatuś grywał i kuzyn r6wniei. 

Przyglądałam się i od czternastego 
li' arszawa w kwiatach 

ro~? ~ycia sama zaczę~am prowa· Wa.rsza.wa. w kwiatach.. Przez dlu- I soby, tlomaciono nam to przez raz- I serdeczności, z jaką Za-rząd mwui 
dz1c f1~ury ~o szachownicy .. Ale gra gie tygod11.ie przedwi-ośnia i wczes- lepia,nie barumych afiszów i koloro-1 powierzal hodowanie kwiatków war
łam .me duzo, z ogromnem1 przer- nej wi-otmy propa,gotoalo się to ~k- wycJa. p/4katów. Propaga:ttdD. s.zla „na sza,wUinmn, chodziło poprostu o to, 
wami. ne haslo. ca.lego": j żeby8my utkwiwszy nosy we wlas-

- Bała się pani konktrrsu? Wa.rsm-im mi.ala. się 'z wiosną. ren- I C%ę3mowo odniol!la. sukces. W tym nym ogródku nie czuli ordyn.arnego 
- Nie, zupełnie nie. Trochę tyl- k · ·, N ballcmw.ck, na okna,ch roku więcej jest w stolicy ukwieco- ztuł.uehu, jaki co wiecz6r towa,rzyszy 

k . t . . 
1 

wiecie. a 
o ~es~ mme o, ze ciąg e trze~a miały być założone skrzynki z kwia- nych balkcm6w i okien, ja,k corocz- nieskompiikowanej ceremonii wy-
nac~s~c zeNg~r, że kakżdnkuy ruch P.nę i tami. n.ie. wozu śmieci. 
zap1au3e. ie mam o rsowego . . , . . I rzeczywiście przyjemnie jest Ale to się nie udało. K'IOi,a,tki swo-
przeszkolenia, ale to przyjdzie z War~a~ mi,a,ła z~z~c 1 31.ebte wyjrzeć z takiego domowego ogród- ją drogą i śmieci swoją. 
czasem ponurosć t prągnębien,ie; bnydotę ka na ulicę. Kwi.alki pa.chną, r<>Zwi- Powiemy: skandal? Mówi.liśmy to 
Obec~y przy tej rozmowie p. int. i ~zpetotę odra.pa:nyc.h k~~ pokryć jają się, cieszą oko, rttduj4 serce, już nie jecf,en raz. 

Hen.ryk Salzman, jeden z organiza- muuy banone szlaki. wia • tak jak to rzeczywiście bardzo liry- Powiemy: zbrod'lłw z h.igjeniczne
tor6w konkursu - właściwym je- W od.tmoach, Jakie z tef okazji W'!/ cznie obiecywały nam o'IM, profX'{}ttn go i sanitarnego punktu widzenia.? 
go kierownikiem jest ppłk. dr. Siei-! iawal Zarzq.d mUuta. do mi.~z.~- dowe afisze i ptaka.ty. I to już nie raz m6wi.liśmy. 
fer - objaśnia mi zawiłą i ciemml I c6w stolicy tipelowmt.o do 'tUUłZego K toietne ra,batki w okMch spel- Powiemy coś o cudzoziem,(,O,Ch, o 
dla niewtajemniczonych procedurę 

1 

sumienm art1styczugo, do 'PUL8ugo nia.ć ma.ją. d.100 za.dania.: ma.f4 ra.do- tem, co oni pÓmyśLą o kulturze na
zegarową. patrjot1zmu Lokalnego, odwolywa,nt) wać oko i uczyć ludzi mpólżycia z szego miasta,, widząc te oh.ydne cuch. 
Każda para grających otrzymuje się do ,..-rn.ilOOci do atol.i.cy'', mówio- 1"'Z'IJ1'odq, przepraszam, powinny mo- nące karawany? I o tem już dzie

jeden zegar. Oblicza on czas, jaki no o znaczeniu reprezentacyjnem i że spełniać jeszcze i trzecie zadanie, . siątki raz11 mówi.liśmy. 
zużywa katda z pań na powzięcie propagandowem takiej kwietnej de- ale go ni.estety nie spełnia.ją: po10in Teraz możemy jednak dodać jesz
decyzji, na namyślenie się między . koracji. ny za,pachem swoim zdławić i przy- cze coś. To wszystko jest poprostu 
jednym ruchem, a drugim. Pani,I Tlomaczono nmn., że Wars~wa Uumić najohydniejszy zapa,ch stoli- śmieszne: te kwiatki w oknach, li
która w ciągu dwóch godzin zrobi ' jest na3Zym. domem, że lepiej, 'Pf"ZY· cy ,zapa,ch, jaki niby chmura gazo- 1·yczne kolorowe rabatki dokoł.a slup
mniej, niż czterdzieści posunięć jem:ni.ef, weselej będzie się nam w wa roztacza się Md Warszawą każ- k6w ulicmycl&. i te ciężkie ładowne 
przegrywa, bez względu na pozytyw niej miuzloolo, kiedy na świ,at spoj- dego wi.ecrora, cuchnący odór wywo- wozy, cuchnące, otioarte śmietniki 
ny tych posunięć rezultat. \ rzym:y ~ okien, opatrzonych kol.oro- żonych śmieci. przejeżdi.aftJCe ulicami miasta. 

- Dużo o~ób przYP.atruje się roz . wą i pach~cą ro.mą k4cUttó11J. Myślę, że ta walka, na :.a.pachy b.,.. · (f.J. 
)µJwkom? ~·4'ł Ma u r6tue ąo- la j.atotn.11• powodem 'Aialrclum.ei 

X 
,Wytwórnia „Panta" przysf,qpi w 

zimie do nakręcaiiia dwóch filmćw: 
„Promieniści" (młodość M ickiewi
cza w Wilnie) oraz ,,Poko~ie woj
ny" (dzieje rodziny polskiej od 190$ 
roku <ki dn,ia. dzisiejszego). 

Reż. Henryk 
nadchodzącym 

Jednym z ni.eh. 
story.czny. 

X 
Szaro %apo-wia,dti 10 

sezonie dwa. film71. 
ma być dra.mat hi-, 

Ma być nakręcony powtórnie <Jtie· 
zapomniany film wg. powieści Wik
tora Hugo „Dz1lJO'lmik z Notre Da-
me. Rolę Quasimoda, którą ~go 
czasu kreował zmarły mistrz trUUki 
Lon Chaney, objął Henry Hull. 

tX I 
W Ameryce nakręcają obecnie na

stępujące filmy: „Chińskie morza'' 
- dramat egzotycmy z Clark Ga.Ir 
le'm, Jean Harlow i Wallac'em Bee
ry, „Nasza mała dziewcz'Nnka" z 
Shirley Temple, „Kochaj mnie mw
sze" z Grace Moore omz „Kard.ynal 
Richelieu". 

fX I 
„Paramount" VJ najbliższej swei 

produkcj{ polecił Lubitsch'owi Mo 

kręcić szereg film6w będq,cyck prze· 
róbkami śuńatowych oper. Na. pi,enD 
szym planie figuruje „Cavaleria. nr 
sticana". 

'X ' 
„Kobieta i 1'4iac" wg. pO'łlJiekJi fi , 

tym samym tytule Pierre Louis'a 
nakręccna. zoot;ała. przez Józefa Stem 
berga. Role Conck'Y. objela Marlaca 
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MODA • 
I 60SPDDARSTWO DOM 

Upał, gorąco, żar. W co się ubraf-, szyi nie odstawały zabardzo i nie . ganc.k,a toaleta z deseniowego .chif· 
kiedy srogi i nie zawsze sprawicdii . robiły wrażenia blaszanych wypu- fonu. J?i~owy kwiat przy .. wycięciu 
wy los skazał człowieka na przeby- stek. . . o~ywii d<;>sko;nale całość. Spó.dnica 
wanie w gorących, dusznych mu- Potem idzie przemiła sukienka z skrojotia jeĘit w· "dwa zachodzą~e 
rach miasta. fularu. Spódniczka · wązka u g~ry, prawie na ~fobie godety. Pasek ro-

N asze dzisiejsze rńó'iiele przysto- poszerzona jest wd.ole przez. qość bimy z ·lakierowanej wstążki; tegq 
sowane są właśnie do naszego tropi wysoko wszytą kloszową falbankę. samego koloru, co duże kwiaty ma-

... „ i 

K 26643 

kaJ'nego klimatu. · Obfite fałdy kołnierza nie zakry- terjału. · . ~ _ . . . _ 

WE 

.. 

M26662 

Pierwsza sukienka uszyta je'st z wają ramion. Pasek zamszowy tego w głębi· duszy liczymy jednak na :Spo1r:znaq sobie UJ oczq 
przezroczystego chiffonu w ·kwi a- samego koloru, ·co rę~awi~~ki. .. , miłosierdzie boskie: wiec·zorem mo- 1 

~r~t~1:~~;~ 1:!~z:~~d~~~~~a ~:i:~ neDs~i~ k~~;~~:;: ~~~~:~~ · z~~~:; ~~~~i:r~~~!z~~~!~~~i:j~r ':i:;:~~ ! I m11 możemy stać co tramcoaju 
rynkę są jej prawdziwą ozdobą. ma żabot i krótką baskipkę, druga narzutka (ostatni z naszych mode- ; J . I Ił 

Druga suknia uszyta jest ż rlese- plisowane falbanki do.koła podwój- li) · z pelei'ynkowemi rękawkami. _Ro , Bo niby rówm:mprawnienie. Niby Rozumiem, że należy ustąpić 
ni~weg'o' p~ótn~. P_łótno musi jednaki n:go kołnierzyka i wdole spódni•;z-

1 

bim~ ją z grubeg_o k_r~p~~anego Je~. te same l?rawa. ~iby zarabiamy tak I m~ejsc8: starszej k<>?~eci~ .. Rozu-
1 byc dosc c1enk1e, zeby przymarszczo ki. . . wabm, albo z c1emutk1eJ wełenki. samo, pracujemy tak samo. m1em, ze trzeba ustąp1c nueJSCa ko-

ne falbanki na spó9nicy i Jokoła Następna w naszej rewji to ele- Sew. · 1 Ale„. w tramwaju chcemy sie- biecie chorej, z dzieckiem na . ręku, 
dzieć. kobiecie w odmiennym stanie. 

W:ak2c·1·e Pani· w Warszaw·1e . , . Wracamy z cukierni. Późno. w Ale tym wszystkim młodyi;n uro-
g U . domu czekają z obiadem. Wsiadamy c~ i młod!111, a mniej u~ 

do tramwaju. paruom ?- Nie, stanowezo · tego rue 
Dzieci wyjechały na kolonje. j góle, że jest lato. Nie korzysta z je że, czekają tramwaje, gotowe ~a je 1 Prowokacyjnie stajemy obok ja- rozumiem. 
Z szaf zalatuje naftalina. go darów. dne 20 groszy wywieźć nas za mia- k.iegoś siedzącego pana. I nie rozumiem tej, przepraszam, 
żyrandole lamp owinięte są bia- MĘKA ... WYPOCZYNKU sto. I - Ustąpi, czy nie ustąpi? - my- tej dzikiej pretensji, .z jak.ą Pani ~ 

łą bibu1ką. Meble stują godne i po- Większość pań, nie mówię ocży- Jedwabną suknię, aksamitny ka- ślimy. sto opowiada przyjaciółce: 
ważne w białych smutnych pokrow- wiś€ie o kobietach pracujących ?-a- pelusz, bo już zaczynają być modne _ Przepraszam, dlaczego ma u- _Strasznie jestem zmęczona,-sta 
cach. . . , I wodowo, w~taj_e pó~no. J e~t już g~- 1 wel~„-y, _lisa srebr~ego, długie rę- stąpić? Przepraszam może jest zmę- łam cały kwadrans w tramwaju. Ja-

Okna są zamkmęte, zeby słonce rąco. Ubrac się me sposob. Sz!.'.lr-
1 

kaw1czk1 - zostawiamy w · domu: czony? Może wraca z pracy? 
1 

., ł · d · ł b k. I t 
nie rozgrzało mieszkania. Rolety za. ro_k, albo pyjama i ... posępny zgry_-_

1 
u, b.i.era.my. · się w lek_ką su.~ienkę A ·gdyby nawet nie bvł zmeczony? us bęcwa sie zia 0 0 · nawe ·mu 

J • na myśl nie przyszło kobiecie miej-
puszczone. Od żyrandola lampy zw1 z1ony wyraz twarzy to poranny 11 płoc1enną, w sandałki, zabieramy Gdyby nie wracał z pracy? sca ustąpić. Ładne czasy, moja dTo-
sa melancholijnie lepka taśma naj- przedpołudniowy strój . pa~i. -· I ze sobą kostjum gimnastyczny i jaz . Niby dlaczego ma stać, biedny 
ohydniejszej pułąpki na muchy. Obiad je się często również w 1 da. Na wodę, na_ słońce .• na. traw_··ę. I męczennik, a ty, śliczna Pani, rów- ga. 

l f k Z l d k W d t Ob d Przepraszam, oni, ~mężczyźni, ma- · W OCZEKIWANIU NA LISTY sz a ro u. ta erza u e ąrowane.,. : racamy opiero o p1ą eJ. · ta nouprawniona emancypantko masz 
lb 1 k" d d · · · w ją takie same prawo do ławki w · 

W Warsza i został" sam· . z go jakąś wrzącą zupą, a o gorą-i at1!m,_ ie y _. ziec1 me m,a w a7· wygodnie siedzieć? tramwaJ·u, J·ak my ,,słabe kobiet·"''· . 
. w e 

1 1 mąz I cą pieczenią bucha para. 1 szawie, możemy przesunąć o dwie 1 ;r 

zoną. . . . . Pan domu skarży .się, że „tego godziny później. · 1-========================== Przepraszam, przestańmy tych „pa- . 
życie 1_ch ~~gląda teraz, ?ak J_e- jeść nie można" pani domu jako ar Na obiad mamy zsiadłe mleko, o- Codzienna n·1osenka nów stworzenia" torturować i żądać 

den długi dz1en, pełen oczek1wama, mentu używa czy raczej z·1żywa woc jarzyny zupy owocowe. Za> p od nich względów, które nam się nie 
C · ? Dl · · · „ gu ' ' · e, ' ·1 -. . Mamo, J

0 a chcę wody. I 1 · Z · gru·3· s1·ę pod sztan 0 .napis.zą„. a. czego'/ me P_Isz~ · J'eszcze J0 ednego proszku od bólu g!o ponii.namy o mięsie, o rybie, ·o go- na ezą. acią my -
J k C d C - Mamo, gorąco. · d lk" ' ' · a s~ę ~aJą. o Je . zą. zy się me wy. ·1 rących, ostrych potrawach: . - Mamo, kup mi lody. ar wa I o... rownouprawrueme 
przez_ię?iły? J ~k są ubrane? . I Po obiedzie pani nareszcie wy- Po obiedŻie nie wychodzimy już Ile razy dziennie słyszy każda z na:> ; mężczyzn. (S.) 

_Dzien, w ktorym w skrzy?c': J;ne- chodzi. Oczywiście do dusznej r>u- z domu. Mamy troch·ę pracy dokoła to samo. I ile razy dziennie odpowia- 1 ==============~==!!il!l======~~ 
leJe kartka pocztowa od dzieci Jest • kierni albo do ciasnego ogródka gospodarstwa„ Znacznie łatwiej jest damy: . . . . . I KONKURS LITERACKO • LOTNICZY 
dnl·em s'w1"ęta I ' . , . . - Nie wolno c1 wody, bo 1estes zgrza 

1 

· . . . . kawiarmanego. nam pracowac teraz, mz ·w gorące, I n _ WŁOCH. 
Humo_ry ~?prawiaJą się. O~rnd I Wieczorem idzie się do kina, albo zionące żarem przedpołudnie. Y~ Nie dam ci lodów, boję się, że się , Dn. 22 b. m. bawił w Warszawie jako 

we dwoJe m_iJa w wesołym, przyjem ' na bridge' a do znajomych, gdzie Potem przychodzi wieczór. Z przy ! przeziębisz. ' : gość P.L.L. „LOT" dr. Ru~gero Tom.-
nym nastroJU. znowu siedzi się w dusznym stoło- jemnością wyjedziemy znowu tram I Tak, to naprawdę czasami do tttzp„- 1 n:aseo, laureat. konkursu htera~ko-lot-

Al lat dł · „ · I h · · · · , ' I d d Do d 'esi· tków zaka- I mczego zogan1zowanego w Ital)l przez 
e o, ug1 rozamec upa nyc wym pokoJU, ozdobionym wykrzyk- waJem za miasto na krotką prze- c~y ?Pkr.ow~ za. zdi . ąk . . b" ta~teJ·s~e Towarzystwo Komunika,..;i 

d · · · · kł d ' t lk . . . . t zow, Ja iem1 męczymy zie<: o 1 s1e 1e -1 

m ~ue ~oze się_ s a ac ~ ? z wy nik1em ohydnego lepu na muc ... hy. ! chadzkę. Juz me Je~ go!~co, ~o: oczywiście, przybywa w lecie jeszae Powietrznej „Ala Littoria", 
czek1wama na listy od dzieci. PRAWDZIWE W AK4'-CJE . żerny trochę pochodzić. Mozemy 1śc . jeden .zakaz: . j Laureat italski odbywa poddż lotni· 

Jest przecież lato. Czerwiec hył Czy naprawdę nie można tego . w najmilsze wieczorem aleje, do j _ Nie pij wody. , czą ~ook~ła Europy, podobnie'. tak lau-
wyjątkowo piękny. Może i W lipcu zmienić. Sprobuję przedstawić tu Parku ·p ·aderewskiego. Możemy so- i Zakaz ten łatwo możemy ominą'.:„. reac1 takich sam?c~ konkurpj' ur_zą
Bóg nie poskąpi nam słońca (byle- inny, zupełnie inny plan letniego bie, naprawdę możemy urządzić so- i Wydstarcztydr~?? dprzbegot?~~ć „czdaj~ik f~0~:yhch k~:.J~chiez(i1ry1:tle':i ~d~by1::: 
b t lk . h . ł d , . . . ł .. , . t • wo y, os u ZlC Ją o rze 1 JUZ, pl) Zlec . . I 

y y o me c cia go nam ac w dma pam. b1e zupe me 'Zńosne l nawe przy- ko, ile dusza zapragnie. · 1-szeJ nagrody). 
nadmiernych ilościach). Rano (rano to znaczy o ósmej nie jemne lato · w Warszawie. ~'rzeba ! Przegotowana i w domu przestudzona I W konkursie literacko - lotniczym 
. Jest lato. Dziesiątki kobiet, dzie-J o dziesiątej), wstajemy i .po orze- tylko chcieć i ~rzeba.„ um~eć. A to w~da nie. będ~ie nigdy .t~. zi~na, ż~by ,,Ala ~i~toria" wzięło . ud.zia~ 25 .~ajp<>-

. tk" . t k , d . t -I , ia. c letnim prysznicu wv. - naprawdę nie Jest taka wielka ta- . dz~ecko s1~ miał~ przez1ęb1c, me zas.c.ko pularnieJszych czasi;ip1sm italsk1~li. P. 
~ą I zon, ma. e • pan omu zos a zw J~ ym . ' 

1 
d.z1 mu tez na zołądek, a nam oszczę- Tommaseo zdobył p1erwsT4 nagrodę za 

~e w ·warszawie. Jl. chodzimy z domu. ka trudna do ooanowama sztuka. dzi niepotrzebnego targowania się o każ pracę, zamieszczoną. w dzienniku "Il T•· 
iW'~kszo~ć tY.ch kobiet nie :wie :wo Czeka na nas Wisła, czekają pla- · S. dy łyk chfodzą,cei!o napoju. ven"

1 
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ŻYCIE GOSPODARCZE 

la11~nienie . matetiałów bn~nwlanJlb w Połlle 
Wobec silnie mkorsenionych tra- I wyzyskano ogółem 7.274.966 m. kw. Kwestja taniości budownictwa 

dyeyj rolniCZJCh. istnieją w Polsce 

1 

muy dnewnej, w r. 1931/32 - drewnianego, wysuwana również 
błędne prze.konania co do posiada- 7.859.783 m. kw., w r. 19-32/33 - swego cmsu, jest ·wysoce problema
nych przez nas · materjałowych bo- 7.729.921 m. kw. ·Wynika stąd, że tyczna, jeżeli uwzględni się jego ni~
gactw Polski współczesnej. Poglądy lasy oddawna krocą konsekwentnie trwałość. W a.asach kiedy technika 
ie należy prostować i wyjaśniać, po drodze wypnedawania kapitału budowlana postępuje na całym świe
informując Ol'3.Z nauczając obecnych przedsiębiorstwa, czyli dokonywuje cie naprzód nie możemy popierać 
i przyszłych konsumentów materja- się ich systematyczna dewastacja. materjałów przeszłości. 
łów budowlanych o istotnym stanie Zysk jaki w ten sposób powstaje n.ie - ·Wydaje się, ,ie w Polsce winno się 
i wartości budulca, oraz o postępie, jest zyskiem z właściwej działalno- pfzedewszystkiem realizować współ
jaki dokonuje się w tej dziedzinie. ści handlowej i nie może być zapi- czesne zdobycze budownictwa. Doj-

Należałoby się przedewszystkiem sany na dobro rachunku państwa - :r?-.1,iśmy do tego zarówno przez po
poważnie zastanowić, czy nie wypa- przedsiębiorcy. siadanie odpowiednich sił technicz
da zrewidować naszej polityki wy- Cyfry te są zast.anawiające i zro.. nych, jak również przemysłów, któ
bitnego popierania i finansowania zumiałem jest, że nastąpić musi re dostosowują swoje możliwości 
budownictwa drewnianego, bówiem zmiana w popieraniu różnego rodz&· produkcyjne do zmienionych warun
legenda o posiadaniu nadmiaru la- ju materjałów, wobec zmiany zasad- ków technicznych i zwiąumej z tem 
t/Jw w Pol5ce należy do przeszłości. niceych warunków w posiadanych nowej techniki budowlanej. 

Polska od dawna przestała być surowcach. Nie możemy przecież Wystrzegajmy się jednostronlie-
krajem lasów. Jeśli porównać choć- nieustannie czerpać z kapitału i de- go, błędnego nastawienia wobec 
by obecny stan zalesienia z sytuacją wastować lasów, w tym samym cza- pewnych materjałów. Pamiętajmy, 
przedrozbiorową - to przekonamy sie, gdy - pragnąc , mieć wielkie że zmienione warunki Polski współ
się jak znaczny jest ubytek po- hutnictwo, pozwalamy, aby w niem czesnej wymagają, aby była ona nie 
wierzchni zalesienia . . W krótkim jak gasło coraz więcej kominów i wzra- drewniana, ale raczej murowana, 
na życie lasu okresie powierzchnia stało bezrobocie. I betonowa i .stalowa. K. M. 
ta z 14.370 tys. ha spadła do 8.322 

Wzmożony wywóz drutu ~ Polski 

Przemysł konfekcyjny w Polsce 
Jak już donosiliśmy, w dn. 4 lip

:a r . b. odbędzie się uroczystość 
pieTW8zego dzieśięciolecia działal

·1ości Związku Przemyełu Ko~ek
~yjnego w Polsce. Na tem tle uka
zała się w druku obsi.erna pracaip. t: 
„Stan i położenie pnemysłu konfek
cyjnego w Polsce", wydana przez 
prezesa Związku, p. .{ldolfa Stross
mana. 

Praca ta pnedatawia obecny ogól
ny stan pnemyału konfekcyjnego 
wraz z gałęziami pokrewnem.i i po
mocnie7.emi, zawiera charakterysty-
1cę p08zcze:gólnych gałęzi tego prze
mysłu, omawia import i eksport: wy
robów konfekcyjnych, podaje w za
rysie organizację i dotycha.asową 
działalność Zwi4Zku Przemysłu Kon
fekcyjnego w Polsce oraz zakreśla 
·główne wytyczne tej działalności na 

r. 

przyszłość. Ponadto w dwu koflco
wych rozdziałach zostały zamies~ 
ne ~ujące referaty: jeden na 
temat położenia i potrzeb wytwór
czości obuwia fabrycznego (z wy
jątkiem gumowego), oraz drugi na 
temat: zagad~enia mody a pIT.e~ 
konfekcyjny. Wspomniana praea <>
mawia w sposób rzeczowy i wycur
pujący bolączki i braki polskiej wy
twól'CUIŚci konfekcyjnej, sposoby i 
środki' walki z temi trudnościami, 
jakoteż rezultaty o&ągnięte na tem 
polu. 

Estetyczna forma książki, treści
wy - lecz jasny i wya.erpający spo
sób podejścia do obranego tematu, 
zachęca do zapoznania się z tą ob
szerną, skomplikowaną i naogół ma
ło zbadaną dziedziną. jaką stanowi 
przemysł konfekcyjny w Polsce. 

„ · Wojna celna niemiecko-rumuńska 
~cl Rzeszy wydał · zarąclzenM o cha 

rakterze odweloWJJD, mocą którego od 
cln. 1 lipca b. r. wszystkie towary runiuń 
skie obłożone będą dodatkowem ciem 
w wysokości 44% wartości towarów. 
Rozporzędzenie to dotyczyć bęclz.ie rów 
nież towarów, które były zwolnione od 

normalnych opłat celnych. Od postano
wienia tego poczynione 54 tylko nielicz
ne wńlłtkL 

Powodem tej poważnej podwyżki st&? 
wek celnych mają być ostatnie zań4-
dzeaia celne władz nmmńskich wobec 
towarów niemieckich. 

. Otcoarcre .111edz9narodoco9cb TargiflJ f utrzarskltb tys. ha. Pod względem wielkości po
wierzchni lasu Polska zajmuje 
s z ó s t e w E u r o p i e mi ej
s c e. Ubytek obszarów leśnych w 
ostatnim czasie pomiędzy 1919 a 
1933 r. był bardzo znaczny, wyniósł 
bowiem 705 tys. ha, a więc blisko 
2 proc. ogólnej powierzchni. Polska 
posiada wprawdzie pewne większe 
skupienia leśne, jednak ogólne za
esienie Polski I wynosi 21,7 proc., 

Dzięki energicznej .a.kcji .syndyka
tu druitu i gwoździ udział Polski w 
'°brotach międzynarodowego .rynku 
tego działu wyhzuj.a :tendencję 
zwyżkową. 

W dniu dzi&iejszym dn. 29 b. m., Międzyn.a.rodowych 'Targów F,utrzar. 
re zapewnią Polsce na miesiąc li- odbędzie się w iWilnie o.twarde skich., -
pi.ee wysyłkę rr.gói'ą 1.000 t()n drutu. 

J ednocześni.e prowadzooo są ro ko· 111 d I f\I I k li J I J b Ja•łatb POJ•kl wania o wysyłkę gwoździ, które do wO OC G;i ana ZDC e fl1 mn e SZVC m .i .i 

})f)dczas gdy w Niemczech np. jest 
OM już Wyższe, gdyż wynosi 27,2 
proc. Zmniejszenie obszaru leśnego 
Polski, od chwili odzyskania niepod
ległości wynosi z 9 miljn. ha na 7 
miljn. ha., 

Na jednem z posiedzeń komisji 

iWi chwili obecnej finalizowane są 
umowy o dostawy eksportowe, któ-

tej pory były eksportowane w mi
nimalnej ilości, 

Eksport drzewny przez 6dynie 
W najbliższych dniach wyjeżdta' 

do Gdyni del:egacja Joom1tetów eks
portowych przy .radzie naczelnej 
związków drzewnych, w ~lu kon· 

tynuowan.ia. na.rad nad uniezależ
nieniem polskiego prywatnego eks
portu drzewnego od spedytoró~ 
gdańskich. 

::!:::7~ ~:::~~t;:;n~o:f::li 1 szwaJcarJa podtdJ!sza cło na cukier I benz9ne . 
W: dziale gospodarki leśnej. Okazało 1 Rada Związkowa Szw-ajcarji, dą
s1ę: ~ roczny p~ost masy drzew: . dąc do uzyskania .równowagi budie-
neJ w lasach panstwowych wynosi . . . 
około 7.000.000 mtr. kw. T _ tow.OJ, uchwahłoa przeprowadzić 

Ż tk . ymtat podwyżkę .stawek celnych od ctt czasem roczne u y owame w os - kru . b 
; h 3 k h d h d i enzyny~ . ruc o resac gospo arceyc prze p dl "''·- ta k l h d t h · · · 0;31 o w~ s we ce nyc o . yc stawia się następuJąco: w r . 193 _.. k ł, · , , C'- • 

PrzeleflJ ob112acvJ Pozvczkl 
narodołlJeJ 

a.r~y u ow ma przy.ruesc ouWaJca-
rji poważne dochody, które według 
przybliżonych obliczeń wyniosą w 
ciągu roku„co.n.ajmniej 30 miljonów 
fr , sz.w. , 

Nowe stawki celne dla cukru są 
następujące: 

Pozycja taryfy celnej iszwajc.a.r
s:kiej 67, .melasa - fr. 10 za 100 

kg. (dotycheza.s 3 fr.); poz. 68a -
cukier brunatny - fr. 8 ~ 100 
kg. (0,20 fr.); poz. 68b - cukier 
krystafrczny - fr. 22 (fr. 7); poz. 
69 - cukier w gfowaclt - fr. 27 za 
100 kg. (10 do 13 fr.) . 

Nowe stawki celne 10d . benzyny i 
olejów .sma;rowych są nas·tępujące: 

Poz. taryfy celn:aj szwajc. 1065b, 
- benzyna - 28 fr. ~ 100 kg. (20 
fr.) ; poz. 1126, - ol-eje smarowe 
- 16 fr. rz.a 100 kg. (3 fr.); poz. 
1127, - gazoli.na - 16 fr. za 100 
kg. {3 fr.). Poz. 1128, oleje mine. 
ralne '-.16 fr. (3 fr.). 

rw najbliższych dniach ukaże .Się 
obwieszczeni:e komisarza generalne
go pożyczki narodow~j, }lrzekazu
jące w wielu wypadkach urzędowi 
długów państwa prawo udzieJ.ania 
zezw~eń ina przelew obligacyj po
życzki na.rodowej. 

Wti~z „śmiałe projekty'~ 
iP<>Za Jnsty.twcjami kredytowemi (ab.) Olbrzymie :wydatki, potrzebne sposób, ie stawka podatku wzrasta nie 

ł na pokry.cie .rozmaitych planów roose· zmiemie szybko i silnie. .Powyżej 10 i ~po eeznemi, zakładami ubezpi-e- veltowskiego „New Deal", muszę ko· milj. dol. podatek ma wynosić 100o/o. 
czeń, związkiami i korporacj.ami za. niec końców odbić się na budżecie zwy t. j. cały majętek ulega konfiskacie. 
wodowemi, do •urzędu długów pań- czajnym. Chociaż bowiem fundusze na „Wszeclawiedzęcy" senator Boralt u· 
stwa zwracać się mlOgą o zezwolenie eksperymenty czerpane są z pożyczek, znal ten projekt za wyśmienity, zaś naj· 

. . . . to jednak odsetki i amMtyzacja muszę I krzykliwszy z kongresmenów Long ob-na pr~ obhgacyJ pozyczki na- być płacone z dochodów zwyczajnych, wieścił, że calę duszę odda się jego pro 
rodowej szkoły pryw·atne, s.padko.. a więc, z podatków. pagandzie. Zdaje się jednak, jeżeli pro· 
biercy; którzy odziedziczyli obliga. Ostatnie orędzie prezydenta Roosenl 

1

1 jekt istotnie jest taki, jaki przytoczyli
cje or.a.z osoby które !()trzymają 0 • ta do k~ngresu zapo"".ia.da właśnie wpro ~y wyże}, nJe ies.t on njczem in11;em, 
'-li · ' d . wadzenie nowych c1ęzarów podatko· Jak „bluff em , obliczonym na przelicy· 
1.1 gacJe na zasa Z.1'8 prawomocnego wych. Ale prezydent, jak zwykle w mo towanie przeciwników i zyskiw.anie po, 
wy.roku sądowego. I tywowaniu swych projektów, przybie· pularności. 
Urząd długów państwa udziel.ać ~a pozę „przyjac~ela. ludu", Wpro':"aclza Majątki przecież nie bywają lokowa• 

~~-e nadto ~woleń przy przele- 1.ąc .nowe podatki, me przyznaie. się on. ne w lfolówce. Zabieranie pn:ez skarb 
~ . . . . . ze Jest to rachunek na zaplacent~ kosz· dużej części lub calo~i wi~"!ich maię~
WJ.e ooHgaeyJ n.a rzeez DaJbliz.s.zej łów eksperymentów, lecz obwieszcza, ków prywatnych po śmierci ich właŚCl· 
rodz.iny. . że chodzi mu o sprawiedliwszy podział 

1 

cieli, równałoby się, zwłaszcza w Sta· 
bogactw. nach Zjednoczonych, szybkiemu apań· lustracla ftflMllll'Jon111n11ch Do takiej reformy socjalnej - a je- stwowieniu - bez odszkodowania -

ł' W 11" y j dnocześnie do przysporzeni.a skarbowi .

1 

wielkich przedsiębiorstw przemyslo, 

Drzedóf.1 skarbofl11Jcb wpływów - ma służyć nowy projekt U• wych1 ~r~nspo~tow~ch, han~lowy~h, uży 
W Wy I stawy o progresywnem opodatkowaniu tec1:nosc1 publiczneJ, ubezp1eczen10WJch 

. . spadków. Orędzie nie wspomina, jakim i t. d., czyli ogromnej części życia go-
MmJSter skarbu p. prof. :Wł. Za- on będzie, ale prasa podaje wiadomości spodarczego. Nie prowacl&iłoby to wca· 

wadzki w towamystwie wicemini- dość sensacyjne. le do jakiegoś ·rzekomego, sprawiedliw· 
stra p W Staniszewskiego i wice- Opodatkowaniu bowiem podlegać ma szego podziała bogactw, jak mówi orę-
d ek~ ' • d p ~datko · ją majętki, począwszy od 50 tys. dol„ I clzie Roosenłta, lecz poprostu - do ~ ra. e · .... ~ wego. w . mi- ale progresywność ustalona jest w ten ich niszczenia. 
n.isterStwi.e skarbu p . Lubow1clc1ego · · 
- ookonał 11U!tracji u.rzędów &kar- Miedzrnarodowa Izba Handlowa 
bowych w Grójc~ Puławach i Ra- • 

do~-~za.s ImtracJi p. minister D swobodnej WJmian'e towar6ur i k1Dilał6W 
skarbu sprawdzał dokonany wymiar W czasie czw11rtkowych obrad plenar 
podatku prremy&łowego j praee nych ·Międzynarodowej Izby Handlowej 

,_,i. d · przemawiało wielu wybitnych ekonomi· 
przy15vvowawcze 0 wy.rrua:ru _l>?-1 stów z całego świata, wypowiadajęc się 
datku dochodowegio, 'LnteresuJąc się l!orąco przeciwko nadmiernemu protek
szcz-ególnie, w jakim stopniu zo- cjonizmowi oraz popierając enerl!foznie 
staje realizowana no-w a polityka l id~ę pow_rotu do bardzi~j SW_?bodnej wy 

. .. . miany m1ędzynarodowe1 zarowno towa-
wynu arowa, wyrukaJąca z ord;rna- rowej, jak i kapitałowej. 
cji ;roda-tkow~ , ~ ••dI k~ i ~ 

ne pGŚWittcone były sprawie orguniza
cji produkcji i . zbytu i mięclzynarodo
wy.m porozumieniom gospodarczym (kar 
tele). w szczel!ólności zaś ich prawne· 
mu ustrojowi. Ze strony delegacji pol
skiej p. mec. . Alfred Kielski omówił 
kwestię prawną łel!o zalfadnienia. W 
kom&ji dystrybucji towarów przema· 
wiał dyrektoc Warszawskiej Izby Prze
~o-Budlowej P• Jabbowski. .-

' 

Odbyło. się posiedzenie za.rządu skieg'() Banku Kom~lnego biUl'a: 
i rady naozel:nej Zw.iązku Miast studjów do spraw budowy wodocią„ 
Polski pod przewodnictwem prezy- gów i kanalizacyj, które będzie mia-i 

1 
den.ta m. !Warszawy b. min. St<lfana ło na celu podjęcie prac wodocią.. 
Starzyńskiego. go-wych i ka:nializacyj.nych w mniej ... 

Poza sprawami organizaeyj,Mmi, s:eych miastach Polski. 
powzięto między innemi uchwałę Ponadto zarząd Związku uchwa.. 
o powołaniu do życia przy w$6ł- Iił utworzyć koIIii.sję lrt.aitutową., dl& 
udziale Funduszu Pracy, Banku \ zaprojektowania s2:12reg.u z.mla.n WI j 
Gospoda.rstwa Krajowego i Pol- obec.n:ym statt11Cie Zw~ku Mi.Ast. , 

Ustawadawstwo gosDadarae 
Ukazał się Nr. 45 Dziennika Ustaw z dn. Z'J czerwca 1935 r„ w sprawie 1IZlł 

R. P. z dn. 28 czerwca r. b., zawierający pełnienia "regulaminu przewozu prze.o 
m. in. co następuje: śyłek towarowych na kolejach żelaz-< 
Protokół między Polską a Persją, pod nych" (poz. 307); · 

pisany w Teheranie dn. 22 maja 1934 r„ I Rozporza.dzenie miłiistra Skarłnl z ·cm. : 
zmieniający polsko-perski protokół z 15 czerwca 1935 r. w sprawie zmiaiJ1i 
dn. 14 kwietnia 1928 r. o zastąpieniu rozporządzenia ministra Skarbu z dn. 15 
przez nowy tekst art. VI Umowy "Han- kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie za-o ; 
dlowej między Polską a Persją z dn. 19 ległości podatkowych (poz. 309), 
marca 1927 r. (poz. 303). Obwieszczenie ministra Skarbu z ~ 
Oświadczenie rządowe z dn. 17 czerw 13 c.żerwca 1935 r : w sprawie ogłosze-i 

ca 1935 r. w sprawie wymiany doku- ·nia jednolitego tekstu ustawy o krrzr„ 
mentów ratyfikacyjnych. sowym dodatku do państwowego podał 
Rozporządzenie ministra Komunikacji ku dochodowego (poz. 311). 

Giełda plenlętna 
. - WALUTY I DEWIZY. . I cja· pcznrażała słabsza, przy większydi ) 
Na wczorajszem zebraniu giełdy ·walu obrotach 5% konwers. i 50/o Warszaw1j ! 

towo-dewizowej w Warszawie tenden- nowemi. Notowano: 9'/o konwers. 67 -4 • 

cja dla dewiz była utrzymana, przy za· 67.30 - 67.05 (- 6), 60/o do_l. 80.75 - , 
potrzebowaniu nonnalnem. Notowano: 81.25 - 81 (- 25), 7% stab1l. 66.75 ........ , 
Amsterdam 359.85, Bruksela 89.J<t, Ber- 66.50 (- 50), 8% obL bud. BGK I em. 
lin 213.10, Londyn 26.08, Mecl.jolan 43.80 93, 7% ziemskie dol. 48, :/'/o Warszawy, · 
(+ 5), Nowy Jork 5.27.50 (+ 50), No- nowe 58.50, 5°/o Lodzi nowe 52 (- 75)..1 • 
wy Jork kabel 5.27.75, Paryż 34.97.50 Tranzakcie dokonane a nienotowane: \ 
(+ 1), Praga 22.13, Zurych 17J.10. W o· 3% bud. 42 (- 10), 4% dol. 5260 (-40), 
brotach prywatnych: marka niemiecka 4% inwest. zw. 105 - 104.50, 80/o dil-i 
178.50, szyling austrjacki 100.25, korona lonowska 93.25 - 93.13, 7'/• śląska __, 
czeska 21.85, frank francuski - 34.99 73.75, 7% warsz. 73, listy zastawne i o-i 
(- 2), frank szwajcarski 172.75, funt an• bligacje banków państwowych ~ 
gielski 26.08, dolar 5.26.50, dolar złoty zmiany. 
9.06.50 (- 2), rube.l złoty 4.69 (- 2), ru· 
bel Śrebrny 1.90, bilon 0.90. Bank Polski 
płacił za banknoty dolarowe 5.25. 

AKCJE. 
Na rynku akcyjnym obroty były ogra 

niczone, przy tendencji utrzymaJtej. No
towano: Bank Polski 89.50-89.75 (-25), 
Ostrowieckie 16.25 (- 1,0), Starachowi· 
ce 34.75 (- 15), Haberbusch 38.50. 

PAPIERY PROCENTOWE. 
Dla papierów procentowych tenden· 

POZAGIELDOWE KURSY 
w:IECZORNE. 

Dolary papierowe 5,261/• 

F-ty (banknoty) 26,~ 
Marki (banknoty) 178. 
Dolary złote 9,rn. 
Ruble złote 4,69. 
Papiery procentowe bez zmsny. 
Stabilizacyjna 66,50, 
5 (8) proc. listy warszawme 58,51. 

Giełda zbo!owa 
Na wczon.jszem zebraniu giełdy zbo· 

żowo-towarowej w Warszawie ogólny 
obrót wyniósł 536 t., w tem żyta 47 
ton. Notowano za 100 klg. parytet wa
gon Warszawa w handlu hurtowym w 
ładunkach wagonowych: pszenica jara 
czerw. szklista 16.50 - 17, jednolita -
16.50 - 1,7, zbierana 16 - 16.50, żyto 
I st. 11.75-12, II st. 11 .50-11.75, owies 
I st. 16.25 - 16.75, II st. 15.75 - 16.25, 
III gat. 15.25 - 15.75, 4 gat. 14.75 -
15.25, groch polny 23 - 25, Victoria 37· 
40, wyka 30 - 31, peluszka 25 - 26, se· 
radela bez obrotu 14 - 15, łubin nieb. 
8.50 ~ 9, żółty 11 ,..... U..501 1ie~ lni.a-

ne 44 - 45, mak nieb. 39 - 42, ziem
niaki jadalne 4 - 4.50, mąka psze~ 
gat. 1-A 31 :._ 34, 1-B 28 - 31, 1-C 26--1 
28, 1-D 24 - 26, 1-E 22 - 24, II-B 22 _. 
23, 11-D 19 - 20, 11-F 18 - 19, II-G _. 
17 - 18, III-B 12 - 13, mąka żytni:al 
I gat. do 55°/e 21 - 22, do 65% 20-214 
II gat. 15.50 - 16.50, razowa 16 - 17, 
poślednia 12.50-13.50, otręby pszennEj 
grube 11).75-11.25, średnie 10.25-10.751 
miałkie 10.25 - 10.75, źytnie 9 - 9.SO. 
kuchy lniane 17.75 - 18.25, rzepakowe; 
12.50 - 13, słonecznikowe 16 - 16.SO, 
aruta _sojowa 17.75 - 1&. -

/ 
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Wwlrze~d• -Komunalna Kasa Oszczędności (K~K.O,) 
pow. warszawski eto 1 warszafl11e (al. Ztoda l ro2 uoteJ) -nlepof11nłańl lnstrłlłltorzv 

VI rok dźl•l•lnołcl 
(s.) Słońce. Gorący piasek plaży PIPY 

stopy. 
Założona przed sześciu laty - wes~ycyj w gospodarstwach drob- Słońce dobrze wpływa na umopo· 

~ako Inst~ucJ· a o cechach użytecz- · nych, zakładanie sadów i zakup in· czucie młodych ładzi. Flirty i Ili.reiki ro 
J 3 ~ dzą się i gasną na plaży z błyskawiczną 
ności publicznej i pupilarńej gwa· wentarza, wreszcie budowa i rozbu szybkością. 
rancji funduszów lokowanych (vi· dowa wsi i ·letnisk - znalazły ze . Wyspońoway, opalony na mw1:1-
de Dekret P. Prez. Rzplitej z dn. strony K. K. O. ,gorliwego orędow- młodzieniec przedstawia sł~ pmmie: 

· - $licznie paai w koetJamie k4pielo-13.IV. 1927 r.) - Komunalna Kasa nika. Rozmiąr akcji kredytoWtlJ wym. Ale widocznie bQi się pani wody. 
Oszczędności (K. K. 0.) pow. War·1 K. K. O. w okresie ubiegłego sze- Dlaczego pani nie pływa? 
szawskiego osiągnęła - pomimo I ściolecia ilustruje fakt udzielenia - Nie umiem. 
panującego kryzysu - pokaźne wy• 26.096 osobom pożyczek (zabezpit.- - To wstyd. Ja P&IÓ4 ~ 

ól No i zaczyna się nuka. niki swej działalności. j czonych materjalnie), na og ną Młodzian uprowadza panm; do wody. 
O rozwoju tym świadczy cyfrowo kwotę zł. 47.929.442.- (z aaldem Syrena warszawska trochę się boi, tro-

wzrost na 1.I. 35 r. zł. 15.103.663). chę się ociąga, ale idzie. Zadowolona 
wkładów oraz liczba Budowa osiedli i udostępnienie jest ze swqo powodzenia, z zaintereso 

1.1. 1929 r. zł. 
„ 30 r. „ 

i lokat wkładców wogóle ludności taniego, a bezpo- wania, jakiem ję obdarza opalony na murzyna młodzieniec. 
229.630 260 średniego kredytu z K. K. O. ł~go- Nagle krzyk, zamieszanie, gwałL Dzie 

„ 31 r. „ 
„ 32 r. „ 

3.111.367 1.763 dziły tą drogą kryzys gospodarczy, wczyna tonie. -
7.409.697 5.966 1

1

· gdy się zważy tylko, że na cele bu- Młodzian ucieka na bnej I nczeny 
10.990.673 16 013 zęby w uśmiechu. Udało się. NauczJ. 
13.280.271 0.3091 dowlane przeznaczyła w tymże o- pannę, że nie należy się bać wocly. . „ 33 r. „ 

„ 34 r. „ 
„ 35 r. „ 

2 · I kresie K. K. O. kwotę zgórą zł Dziewczynę ktoś wyciąga z wody. 
l6.536·553 23·928

1 
11.509.954 (8.495 pożyczek). Wyciąga, albo .•• nie wyciąga. Czasem 

20.191.912 29.5861 Ugruntowany rozwój K K 0 się zdarza. że taka ofiara cndzej lekko-
22.552.380 34.S77 przy licznym zespole obsł~gi~aneJ myśluości tonie. . To nie są błahe sprawy. W"J.Sła pochla 

Kwota procentów, wypłacona codziennie klienteli (po'nad tysiąc nia u nas corocznie dziesilttki ofiar. Naj 

1.5. 35 r. „ 

wkładcom - względnie im dopisa- \ osób), - stwarzał koniecz~ość po- częściej · są to ofiary własnej, albo cu
-na do lokat za okres 6-letni - prze siadania siedziby własnej. Cel ten dzej lekkomyślności. · Przed tą łekkomyśluościę przestrzega 
kracza sumę zł. 4.206.000. - Suma osiągnięto przez nabycie przed pó.ł- się dziesiątki i setki razy. w wielu wy~ 
'obrotów rocznych K. K. O. przewyż- tora rokiem gmachu po Banku Prze padkach przestrogi te biorą ludzie pod 
sza 100 miljonów zł. - Rozciąga- mysłowców (przy ul. Zgoda Nr. 7, uwagę, w bardzo, w bardzo wielu wy
jąc działalność na teren podstole- róg Złotej) wraz z całkowitem u- padkach machnie się na nie tylko ręką 

i pomyśli lekceważąco: 
czny (5 miast i 26 gmin podstołeci- rządzeniem i skarbcami. _Ach, głupstwo. Mnie się to niemo-
nych, stanowiących zarazem Zwią- Za sprawdzian zaufania, jakiem że zdarzyć. 

'•zek Poręczycielski tej Instytucji) •

1 

darzy społeczeństwo nowopowstałą A zdarza się, zdarza się niestety, i to 
udziela K. K. O. stałej pomocy kr·~- Instytucję użyteczności publicznej, d~Y~~;s!:· z takimi niepowołanymi in
dytowej mieszkańcom osiedli pod- służyć może fakt - jak to uwidu- stru.ktorami nauki pływania władze po· 
stołecznych. cznia tabela powyższa - stałego winny jaknajenergiczniej walczyć. 

Rozwój rzemiosł, popieranie in- wzrostu wkładów i lokat. 

Sll11eta na boiskach 
iDziś i jutro rozegrane zostaną nast~· 

pujące ważniejsze imprezy sportowe: 
Odro'dzonę Państwo Polskie •na strjackim. Wysoka norma ludności DZiś 

wiele dziedzin, w których dotych-1 w Polsce na jedną aptekę jest je· · WARSZAWAc 
ezas brak jeszcze Unifikacji ustawo · dną z głównych przyczyn, że w wie- Na stadionie Wojska Polskiego o J!o· 
dawstwa. Do najbardziej zaniedba-I lu miejscowościach odczuwa się dot dzinie 17.45 mecz o mistrzostwo Ligi 
nych należy zaliczyć aptekarstwo. kliwy brak apteki. Warunki tego Polonia - Cracovia. 

I 
Na Wiśle o godz. 15-ej przedbiqi wio 

Polska dotychczas nie posiada wła · rodzaju sprzyjają rozpowszechnia- ślarskie mistrzostw Warszawy. 
snej farmakopei oraz ustawy apte-

1 
niu się nielegalnego handlu lekami W ouodku W. F. o godz. 18-ej wolny 

karskiej. N a leży zaznaczyć, że wie-I poza aptekami. turniej szermierki w szpadzie. 
l , t l NA PROWINCJI: e mniejszych pans w, niż Polska, D a przykładu wystarczy rozej- W Ciechocinku mistrzostwa pływac· 
powstałych na mocy Traktatu Wer- I rzeć się w osiedlach podmiejskich kie Warszawy. 
salskiego, już oddawna posiada Warszawy. W gęsto zamieszkałych W Krakowie Walny Zjazd Polskiego 
·własne lekospisy i ustawodawstwo. I letniskach podwarszawskich trzeba Związku Narciarskiego i mecz o mi· 
Dziwnym zbiegiem okoliczności Pol, iść do apteki niekiedy kilka kilotne- strzostwo Ligi Wisła - Warta. We Lwowie mecz ligowy Pogoń -

·ISka idzie daleko•w ogonku i dal:a się I trów. W miejscowościach tych ist- Warszawianka. 
· wyprzedzić na~et Rosji Sowieckiej. nieją składy apteczne, natomiast W Poznaniu międzynarodowe mistrzo 

Nasze. ustawodawstwo aptekar- nie są ogłaszane konkursy - na ap stwa tenisowe Poznania. 
· ekie trzech byłych zaborów nie od- teki. W Polsce można z powodże- W Wilnie mecz piłkarski pomiędzy Budafok (Budapeszt) a Smigłym. 
powiada obecnemu pokoleniu far- niem uruchomić jeszcze około tysią w Bydgoszczy mistrzostwa tenisowe 

· maceutycznemu, wychowanemu we· ca nowych aptek i jeszcze będziemy klubów niemieckich w Polsce. 
· dlug zreformowanych studjów. Pol- mieć większą ilość mieszkańców na ZAGRANICĄ: 
ska liczy obecnie przy 33 miljonach jedną aptekę o 20 proc., nit w Niem W Glasgow sensacyjny mecz lekko· 

atletycżny Finlandja - Anglja. 
; ludności 2.196 aptek, oraz 4.450 dy· czech. Dobrze rozplanowana sieć w Wimbledon dalszy ciąg wielkiego 
plomowanych farmaceutów z pra- aptek i większa ich liczba ma kolo- turnieju tenisowego z udziałem Jędrze· 
wem samodzielnego prowadzenia salne znaczenie państwowe i lipo- jowskiej. 
apteki, w tern około 2750 w chatak· łeczne. JUTRO 
terze pracowników, tymczasem są- Apteka, szczególnie na prowincji, WARSZAWA: 

: siednie Niemcy przy 60 miljonach jest ośrodkiem kulturalno • sanitar Na · stadionie Wojska Polskiego o go-
. mieszkańców posiadaJ·ą 7.130 ap· nym. Posiadamy cały szereg wyso· dzinie 17.45 mecz ligowy Legja...:.....Sk ląsk. Na Wiśle o godz. 14-ej wioślars ie mi 
· tek i 10.844 farmaceutów o peh1ych ko wykwalifikowanych za.wodow- strzostwa Warszawy. 
~ kwalifikacja.eh. Podczas, gdy w ców, są sprzyjające warunki do NA PROWINCJI: . 

Polsce przypada przeciętnie jedna wyzyskania dla dobra państwa i lu W Ciechocinku zakończenie mi· 
apteka na 15.000 mieszkańców, to w dności ich wiedzy, a nie czynimy strzostw pływackich Warszawy. 

. Niemczech na niecałe 8.500. Stąd tego z niewiadomych bliżej przy- W Krakowie mecz ligowy Garbar· 
wniosek, ze w Niemczech 3• est ła· czyn. · nia - Ruch i przysięga olimpijskiej dru 

żyny narciarskiej. 
'. twiej zaopatrywać się w leki, że nie Inne państwa zalewają nas swe- W Poznaniu międzynarodowe mistrza 
· potrzeba. jechać po lekarstwo 30-40 mi wyrobami, a my nie dajemy mo:fl stwa tenisowe Poznania. 

kilometrów, co zresztą u nas się ności rozwijać się pulskie3' inicjaty- W Bydgoszczy turniej tenisowy klu-
. bów niemieckich w Polsce. 

• zd.a.tza bardzo często w niektórych! wie i płacimy nadal wysoki haracz ZAGRANICĄ: 
okolicach kraju. Ważną przeszko- przemysłowi zagranicznemu. W Wimbledon dalszy ciąg wielkiego 
dą w danym wypadku u nas są zbyt Nadanie szeregu nowych konee- turnieju tenisowego o nieoficjalne mi
sztywne i wysokie normy ludności syj na otwarcie aptek i wydanie n<>- strzostwa 'wiata. 
na jedną aptekę oraz bardzo skom- wej ustawy nie pociągnęłoby za iso- --------------
plikowana procedura przy nadawa· bą żadnych świadczeń ze strony 
nin koncesyj na otw:arcie nowych ·państwa, a odwrotnie, zwiększyło
aptek, szczególnie w b. zaborze au· by jeszcze wpływy Skarbu. (n.) 

Zmiany w ruchu autobusów 
komunikacji sam·ochodowel P.K.P. 

Odd'Ział k<>mwnilcacji .samocho- pod.ług osobnego rozkładu la.zdy. 
do.wej, P. K. P, w lW.a.r~awie wpro- N.a linji :Warszawa - Izabelin u
w.adu od 1 lipca n.a.stępujące z.mia- ruchomióny będz.ie w .niedzielę, świę 
ny:· ta i dni prz.edświątecznoe dcdatko-

. · .na lin.rach: W.a.rsz.a.w.a - pl. Zam wy ku.r.e autob\liSOwy podług n.aatę

. kowy - Młociny - Lomiianki i pu.jącego rozkład:u.: odjazd od zbłe
, Warszaw.a - pl. Zamkowy - Mło- gu Okopowej . d Powązkowskiej g 
. ciny - Kazu~ - Modlin kUJl'sowa• ~2 m. 30. 
· nioe autobua6w P.K.P. będ.żie całko- Na Hnji Warszawa - Lomża 

wicie odwołane. Od tego dnia na li- przez Pułtusk - Ostrołękę u:ruclu~
{lji Warsuwa - dwo;rzec Gdański mi.ony będzie d.mgi autobus podług 

Lomia:n.ki u;rucoomione będą n.a.stępującego rozkładu: W.ars:zaw.a 
przez dyrekcję ok.ręgową kolei pa:d- - dwo.r7.ee Główn:t. pdj&Zd g. 7. 
stwowv~h. w .\VlaIW.a.lrie ~ciUt 

CAPITOL p. 4, 6, ~, 10 
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ieiH iHienu w H~alb wamawikit\ 
olllitewać bedzie w szereg wielkicb prores61 

:Wfosn.a i wczesne lato w sądzie 
to okr.ea wypoczynku., okres odprę-. 
żem.ia. Zimą częs.tokroć braknie sal 
i irozpra.wy <>dbywają &ię nawet w 
poczekalniach - -obecnie sąd okrę
gowy :i. apelacyjny świecą pum.ka
mi. Rorz.prawy toczą się na jednej
dwóch Śla.laeh, n.a wokan.daoh figu
a-ują prz.ewatnie sprawy błahe. 

Ale' zbl:i.żający s.ię sezon sądowy 
za.powiada się me mniej ruchliwie 
niż sezo.n w .roku ubjegłym, a mo
że nawet będzie jeszcze bard.zieJ 
interesujący. 

Na czoło prooesów, kt6re znajdą 
się jesienią n.a wokand.a.eh sądo
wych wysurwa 8ię spmwa ohyd
nych morderców ś. p. miaristra Bro
n.isłavm Pieracldego. Będzie to j.e
den z największych proc.asów poli
tyc.zny-ch, jaki z.n.a.ją k.roniki sądo
we. Znaczna ezęść miejsc n.a sali 
ro.sta:nie zarezerwow.ana dla prasy 
krajowej i zagranicznej, dla przed
stawicieli władz i dyplomacji. 

Bardzo sensacyjnie zapowiadają 
s:ię procesy dwóch b. posłów Idzi
'cowskiego i Wojc.iiechows:kiego o.raz 
b. d.yrektora departamentu mm1-
sterstwa Skarbu Michalskiego. 

Wiele światła na etostlillki w daw
nym magistracie, nucą proce
sy b. dyrektora Zakładu Oczyszcza. 
nia Mlias.ta :ijił.ow.icki.ego oraz u
rzędn.ik6w Lomba·rdu Mi.ejskiego. 
W )pi.erwszej s.prawie śledztwo jui 
zostało zakończone, w sprawie łom-

bardowej a!.ery gporządzono jut 
akt osk.a.rżenia. 

:Wezes.ną j.esienią zasiądzie takie 
na ławie oskarżonych jed:en z naj
czynniejszych ki~dyś działaczy na 
polu samorządowem b. burmiatn 
Otwocka i b. prezes Związku Uzd:ro 
wjsk Polskich. Górzyński. 

Prawdziwym procesem-monstre 
będzie sprawa o nadniyci.a na ko
monze celnej. Lawę oskarżonych 
zajmie 11.'ekordowa liczba osób, bo 
o.koło 5Q-ciu, tyleż mniej więcej o
obrońeów weźmia udział w irozpra
wiie. 

Na kilb tygodni ll'Ozpisany zo.. 
stał prooeei o nadużycia w Państwo
w:ej F.abryce Aparatów T.elefonicz
nych. Wi spawie tej śledztwo toczr 
się pnaz 5 lat. 

Najprawdopodobniej jesienią tet 
znajd.zie się na wokandzi-e proces 
o miljo.ru:>we inadużycia w Polsk<>
Belgijskim Towarzystwie Impr.eg. 
n<>wani.a D.rzewa, później prz~mio
tem rozprawy będzie sprawa ~yn.r. 
d.owa. 

Ogromne znaczenie dla ludności 
stolicy będzie miała rozprawa ~~ 
.:rytOO"yczna o przejęcie Elektrowni 
Warszawskiej przez miasto. 

Oto 1najw.a2miejsza pozycje w 
„preliminarzu" sądowym na role 
przyszły. N:iewą.{U>liwi·e ponadto 
znajdzie się w salach Pałacu Paca 
jeszcze niejedna. sensacyj.n.a. S])ra· 
wa. J. z. 

~~ ~onie~liałln lmiany w łomoni~arii tramwaine1 
Z dn. 1 lipca wprowadzone będą tylko do pl. Teatralnego. ~ł~e

nastętt>ujące zmiany w komu.nikaeji nie a; cmentarzem na Okopowej 
tramwajowej. utrzyma. . 

Linj.a Nr. 2 od Nowego Swiatu Li.nja „T", która rprzejdzie od 111. 
skręci w Al. Jerozolimskie do M.ar- Teatralnego, Bielańską, Nalewkami, 
szałkowskiej i :następnie przejdzie Gęsią, Okopową, fPrzez plac Kerce
-0becną trasą przez Dziką d-0 4-ej lęgo, T.owarową, Srebrną, Twardą, 
bramy cmentarza powązkowskiego. Złotą, Marszałkowską, Królewską, 

::Li.nja Nr. 6 będzJ.e przedłurtona Krak. Przedmieściem, Trębacką do 
od pl. Narutowicza do Opaczew- pl. Tea.tral-neg<>. -
skiej. Od Srebrniej przez Twardą i Li.nja „O" słderowan.ai ma być z 
Królewską skieruje się trasą ·Da Marszałkowskiej przez Jerozolim-
Pragę. 1 -tlcą do Now.ego świ.a.tu. 

Linja Nr. 8 będzie zupełnie ska- Linj.a „P" otrzyma skr6coną tra· 
sowana. sę, przejdzie od pl. Teatraln~g() 

Linja Nr. 11 }lrz-ejd.zie odi Mar- przez Se.n.a.tor.ską, pl. Bankowy, pl. . 
szałkowskiej przez Zł:oią, żelazną żelaz.n ej Bramy jak dotychczas. 
do Chło.dnej i d:al"j bez zmian. :Również z dn. 1 lipca wprowa· 

Linja Nr. 14 od No.w.ego $wiata dzon.e zostaną :bmiany lronmnikacjt 
pójdzie Krakow.ski.em, KróleWBką, l irocnej. Uruch<>miony będzie wóz 
Grankzną i dalej bez zmian. Nr. 30 do Marymontu i Bielan <>.r&Z 

Linja Nr. 19 ,będzie do-choozila linji 20 do Babic. 

Wyścigi 
Dziś, w 25-tym dniu sezonu wi09enne

go odbędą się gonitwy następujące: 
Gonitwa 1. Nagroda 1000 zł. Ploty. 

Dystans 2400 mtr.: 
1) Baby, 2) Maestro, 3) Gordon, 4) Ta 

lar, 5) Dżonka, 6) Złota Pantera, 7) Ma
jowa. 

Gonitwa 2. Nagroda 1600 zł. Dystans 
2100 mtr.: ~ · .,..-+,,i 

1) Mellon, 2) Fenomen, 3) Dtonka, 
4) Medyna. 

Gonitwa 3. Nagroda 2500 zł. Sprzeda· 
żna. Dystans 2100 mtr.: 

1) Labor, 2) Esdras, Maestro, 4) Jon
tek, 5) Julja. 

Gonitwa 4. Nagroda 2200 zł. Dystans 
1600 mtr.: 

1) Havanita, 2) Ingusz, 3) Ferrato, 4) 
Hellada, 5) Torino, 6) Momus II. 

Gonitwa 5. Nagroda 5000 zł. Dystans 
2400 mtr.: . ·· 

1) Kazbek, 2) Lir, 3) Iwar, 4) Rywal, 
5) Hogarth. 

Gonitwa 6. Nagroda 3000 zł. Dystans 
1800 mtr.: 

1) Latona, 2) Ellora, 3) Lipona, 4) Ma
delene, 5) ·Hellada, 6) Tamka. 

Gonitwa 7. Nagroda 2400 zł. Dystans 
2100 mtr.: 

1) Ira, 2) Czorsztyn, 3) Tamano, 4) Lu
na, 5) Prorok, 6) Galkar, 7) Litawor. 

Gonitwa 8. Nagroda 1400 zł. Dystans 
1800 mtr.: . 

1) Aladina, 2) Kwestarka B. W., 3) 
Loda, 4) Espanola, 5) Numer II, 6) Pa· 
rys II, 7) Lady Daisy, 8) Hadżi. 

NASZE TYPY NA DZIEN' DZISIEJSZY. 
1. Dżonka, Złota Pantera, Gordo,q. 
2. Medyna • 
3. Esdras, Maestro. 
4. Ingusz, Momus IL 
5. Lir, Rywal. 
6. Ellora, Tamka. 
7. Ira, Galkar, Luna. 
8. Loda, Numer IL ~ 

konne 
Jutro, w 26-tym dniu sezonu wiosenne 

go odbędą się gonitwy następujące: 
Gonitwa 1. Nagroda 1500 zł. Pło\y. ' 

Dystans 2800 mtr.: ' 
1) Minerwa II, 2) Fra Diavolo Ile 

3) Baby . 
Gonitwa 2. Nagroda 2000 zł. Dystans 

1600 mtr.: 
1) Struna, Lorenzo, 3) Tajada, 4) E· 

clair II. 
Gonitwa 3. Nagroda 2400 zł. Dystans 

1600 mtr.: 
1) Dyktator, 2) Moloch, 3) Momus Il. 
Gonitwa 4. Nagroda 6000 zł. B~dicap 

Małopolski. Dystans 2100 mtr.: 
1) Prorok, 2) Nervi, 3) Luna, 4) Lato• 

na, 5) Łotr. . 
Gonitwa 5. Nagroda 1600 zŁ Dystans 

1600 mtr.: · 
1) Pogrom II, 2) Cecylja Renata~ N.a: 

groda Il, 4) Baltazar, 5) Tanagra, 6}'N"'u
ta, 7) Bzura 11, 8) Lucznia, 9) Alerte . . 

Gonitwa 6. Nagroda 6000 zł. Handicap 
Wielkopolski. Dystans 1800 mtr. 

1) Cagliostro, 2) Dyktator, 3) Dolo• 
res III, 4) Taroka, 5) Flamand, 6) Dalaj 
Lama, 7) Frajer, 8) Galahad, 9) Fugas, 
10) Hogarth, 11) Madelene, 12) Dniepr. 

Gonitwa 7. Nagroda 1«>0 zł. Dystans 
2400 mtr.: 

1) Parys II, 2) Uidolence, 3) Monaco, 
4) :Qanseuse, 5) Turek, 6) Elka, 7) Nu· 
mer Il, 8) Reytan. 

·Gonitwa 8. Nagroda 1800 zL Dystans 
2100 mir.: 

1) Melchjor, 2) Limonit, 3) Baszi-. 
buzuk. 
NASZE TYPY NA DZlDt JUTRZEJSZT 

1 • .Minerwa n. 
2. Ecłair n, Strunł'. 
3. Dyktator. 
4. Lotr, Latona. - .... 
5. Bzura n, Poł,tom U. Baltazar, 
6. Fugas, Cagliostro, Hogarth. 
7. Elka, Numer U. .Monaco. 
&. Llmonij, . 4"w-. 
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KINO-TEATR 
Kusząco· piękna LIL DAGOWE~ w pięknym dramacie wojennym, którego akcja 

od początku do konca rozgrywa się na pełnem morzu 
Początek o g. 6 p.p. 

w niedziele i święta 
o godzinie 4 p.p. 

W . szponach handlarzy 
ZYWYM TOWAREM 

NOWOŚCI KOBIETA z MONTE-CARLO Nad program 
Tygodnik aktualności 

Romantyczne przygody uroczej Polki na 
obczyźnie -· 

Ciekawa i trzymająca widza w napięciu wielka wojna na morzu Strzepnąwszy z siebie prochy Suwal
skiego zakątka, poczuła si~ ogromnie pit(· 
kną, królową władczynią, 

Man ifestacyjna Na fal2ch ·eteru 'rozległej. ~kcji . P.olityc~no - nie: 
U podległosc1owe1, iaką P1łsudsk1 

w latach 1906 - 1914 prze
prowadzał, staną się podwaliną 

Pan Uszyłowicz przyglądał si~ jej 
w zadumie. Czem dla niej był paQ Lenz, 
wyczuł, a nadlieje jego zbladły gay Po
la zgrabna niby kozica, niesiona prądem 
zaczepnej wesołości, przyskoczyła do „p. 
Wojciecha. 

INAUGURACJA. SWIĘTA MORZA W PIOTRKUWIE 
W piątek staraniem staraniem 

Komitetu Obywatelskiego Swię
ta Morza i powiatowego od
działu L. M. i K. w Piotrkowie 
odbyło się inauguracyjne uro
czystości związane · z tern ob
chodem. Ulicami miasta prze
szedł pochód - capstrzyk, na 
czele którego kroczył incorpo
re zarząd L. M. i K. z preze
sem inż. Papińskim, wicepreze
sem insp. Jasińskim i posłem 
Dominikiem Dratwą na czele. 

Pochód zatrzymał się na pl. 
Kościuszki, gdzie obok płyty 
„Nieznanego Zołnierza" p. po
seł D r a t w a i prez!?s Pa
piński wygłosili podniosłe 
i pełne nuty. patrjotycznej prze
mówienia zakończone następne 
ślubowaniem, że społeczeństwo 
piotrkowskie w raz z całym na
rodem polskim bronić będzie 
do ostatniego tchu dostępu do 
morza, któreśmy po latach nie
woli odzyskali i ugruntowali. 

·TAJEMNICZA CZASZKA POD MOSTEM 
Ponure okrycie w nurtach Strawy 

W dniu wczorajszym w go- rozkładzie ciała. Na ślad tuło
dzinach po południowych ro- wia na razie nie natrafiono. 
botnicy pracujący przy regu- Odkryta głowa była już zna
lacji rzeczki Strawy dokonali cznie zczerniała, znać od daw
niesamowitego odkrycia. Przy na leżała w namule. O ponu
Przy kopaniu rowu natrafiono rem tern odkryciu złożono za
na czaszkę ludzką odrąbaną od meldowanie władzom policyj
tułowia, która okryta była je- nym ,która czyni starania zinde
szcze resztkami będącego w nifikowartie trupa. 

Notatka redakcyjna Pływalnia 
Znana od szeregu lat, cie- h • 

sząca się zasłużoną sławą mle- uruc om1ona 
czarnia, pozostająca pod facho
wem kierownictwem pana Anto
niego Gletkiera w swej letniej 
rezydencji - Ogrodzie Bernar
dyńskim, wprowadziła ciekawą 
i godną uznania inowację, przy
rządzając wszelkie posiłki: śnia
dania, obiady i kolacje nie-kon
spiracyjnie w kuchni, lecz ja
wnie na oczach P. T. Konsu
mentów - bez ognia, szybko, 
czysto na kuchni elektrycznej. 

Z dniem 28 b. m. Komitet 
Miejski P. W. i W. F. urucha
mia pływalnię przy ul. im. kpt. 
Z wirki. 

Ceny biletów wstępu: dla 
ćwiczących członków organi
zacyi sportowych przy każdo
razowem okazaniu legitymacji, 
dla żołnierzy służby czynnej 
i dla młodzieży szkolnej - 15 
gr.; dla pozostałych - 25 gr. 

Lokal na.dający. sit; na biura. lu~ wygodami do wynajt;cia zaraz ul. Sło
m1eszkama z wszelk1em1 wackiego 22. 

Smaczne i zdrowe 
śniadania, obiady 1 kolacje 

przyrządzane szybko na elektryczności 

na oczach P. T. Konsumentów 

POLECA 

MLECZARNIA w Ogrodzie Bernardyńskim 

pod zarządem ANT. GLETKIERA 

::::::::::::::::::::::::1::::::::::::1::::::::::::1:::::::::::::::::::::::: •• U G •• :: . W A A! :: 
;~ ANTl·MOL ~~ 
: : Ochronny worek do przechowywania futer i gardero- : : 
: : by, całkowicie nbezpieczający odzież przed molami. : : .. .. 
: : Jedynie ochronny worek odzieżowy Anti-Mol daje gwarancji; za• : : 
! : ber.pieczenia odzieży prz.ed molami i ws-.: elkiemi innemi paso- : : 
: : rzytami , gdyż jest przesycony sp ecjalną substancją trującą mole : : 
: : i szkodniki odzieżowe. Poleca : : 
:: SKŁAD MATERJAŁOW APTECZNYCH :: .. .. . . 
•• .. .. .. .. .. 

Pa w. ł a· P od g ó r ski ego 
Piotrk6w Tryb. Słowackiego 12. 

Kupuje się rumianek. • 

.. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . : : : : :: :::: :::::::::: :: :: 1:::: :: ::::: :t:::::::: :: : :1: ::: :: :: : : : : ::::::: :·:: :: 

Nasze słońce nie jest takie 
(C.P.C.) Feljeton, który . wy

głoszony zostanie przed mikro~ 
fonem warszawskim w dniu 29 
czerwca o g. 12.03 powiedzie 
słuchaczów poprzez fale Bałty
ku w mgły kanałów angielskich 
na nerwowe fale Biskajów, obok 
Wysp Szcz~śliwych do wybrze
ży Afryki Zachodniej. Słońce 
góruje tam ponad wszystkiem. 
Nie nasze sł~ńce wiosenne, na
wet nie nasze letnie: jakże ubo
gie jest światło naszego słońca 
w porównaniu z tą orgją, złota 
jaka tam przesyca powietrze, 
jaką tam czyni lekka fala, a wiatr 
od brzegu zmienia w wonny 
oddech niewidzialnej bog-ini... 

To pierwszy uśmiech Afryki... 
A dalej niskie wybrzeże, ob

rzeżone białą pianą burunów. 
Ciemna zieleń palm, drzew chle
bowych, bronzowy odcień zwie
trzałych skał bazaltowych ... 

Tam, do brzegów zachodniej 
Afryki poprowadzi słuchaczów 
w swym feljetonie p. Zygmunt 
Dreszer, jeden z pionierów na
S7.ej zaoceanicznej żeglugi han
dlowej. 

Czeka nas nielada przyjemność 
(C.P.C.) Amatorów pięknego 

śpiewu czeka nielada przyjem
ność. Dnia 30 b. m. o godz. 
21-ej wystąpi przed mikrofonem 
rozgłośni warszawskiej znany 
śpiewak Mieczysław Salecki, 
przebywający obecnie stale za
granicą. Kształcony w Warsza
wie i Medjolanie szybko zdo
był sobie publiczność zarówno 
polską jak i zagraniczną. To 
też występuje st3le na scenach 
zagranicznych, w operac-h nie-· 
mieckich w 'Dreźnie, Berlinie, 
Paryżu i t. d. Ostatnio objął 
rolę Jon tka w „Halce", wysta
wionej w Zurychu w marcu r.b., 
która zdobyła sobie powszechne 
uznanie zarówno wśród tłum
nie przybyłej publiczhości jak 
i wśród prasy. Obecnie powra
ca Salecki na sezon jesienny 
do Berlina i Duesseldorfu gdzie 
wystąpi w operach tamtejszych 
oraz w filmie największej wy
twórni niemieckiej „Ufa"". 
J6zef Piłsudski jako twórca 

siły wojskowej 
(C.P.C.) W dniu 30 b. m. o 

godz. 20-ej mjr. dr. Wacław 
Lipiński wygłosi odczyt p. t. 
„Józef Piłsudski jako twórca 
siły wojskowej". W odczycie 
tym zostanie scharakteryzowa· 
na praca Józefa Piłsudskiego, 
mająca na celu budowę kadry 
wojskowej przygotowanej dla 
celów walki o Niepodległość. 
Kadrą tą jest Związek Walki 
Czynnej, Związek Strzelecki i 
Drużyny Strzeleckie, które obok 

CMORY tOtĄDEK 
JEST NIERAZ POWOOEM POWS1AW ANIA 

HAJROZMAITSZYCH CHORÓ8. 

llOtA Z GfJR HARCU Dra LAUERA 
'Cl • ......,.,.. •Aiem tlta urerlo~flftła tot.ik.... u&uwaiq 
ołMiłn41qit. ł4ł la;sd..,.M ntUf'Okty111 trodWem prncrflJiaO· 
..,., ~ ........,.,.,.. .,.ełne, zotrvw$ce organlziw. 

ZIOtA 1 Ge>R HARCU Dra LAUERA 
stoaowane równiet przy cierplanlach wqtroby, nerek, kamieni 
tełclo_wych r h.ntorełdoch sq chęłnł• przrimowane pnez ~horych. 

woskowej siły polskiej, jaka 
weźmie udział w zmaganiach 
wojny światowej. 

Co niesie fala radjowa 
(C.P.C.) Program radjowy na 

niedzielę 30 czerwca zapowia
da występy kilku bardzo do
brych artystów. W poranku 
symfonicznym o godz. 12.20 
odegra Mieczy sł.a w Sztyglic 
rzadko wykonywany koncert 
skrzypc9wy fis-moll Ernsta, 
koncert, który należał niegdyś 
i dziś jeszcze należy, do żela
znego repertuaru każdego 9'krzy
pka. W tymże samym poranku 
odegra orkiestra Polskiego Ra
dja pod dyrekcją Józefa Ozi
mińskiego m. in., wdzięczną su
itę baletową Rameau w opra
cowaniu Mottl'a i słynne warja
cje z kwartetu d-moll Schuber
ta „Smierć i dziewczyna". O 
godz. 16-ej Marja Wiłkomir
ska, pianistka, dobrze znana 
naszym · radjosłuchaczom wy
kona szereg- utworów f ortepfa
nowych, w Iem Zarębskiego i 
Szymanowskiei.;o, a jeden znaj 
lepszych naszych śpiewaków 
operowych Jerzy Czaplicki od
śpiewa szereg pieśni pol , kich 
i włoskich. Na godz. 21-ej Pol
skie Radjo korzystając z chwi · 
!owego pobytu w kraju tenora 
Mieczysława Saleckie~o, śpie 
waka oper niemieckich i szwaj
carskich, zaprosiło artystę przed 
mikrofon rozgłośni warszaw· 

_:__ Tango! Panie Wojciechu, nas~e 
ulubione tango!... 

Pospieszyli w wiry taneczne, oboje 
upojeni wszystkiem, najwiecej ciał swych 
blizkością. Rozśpiewały się im wioloncze
le i muzyka chwilami działała na nich ni
by barkarola wenecka, ciagnęła ich na 
taśmie sentymentu w toń niepamięci. By
ła chwila, że przez gors koszuli pan 
Wojciech odczuł ciepłotę jej piersi i wło
sy jej zapachniały mu kwjatowo. A świa
tła zgasły tylko wstęga purpurowych 
blasków przeszywała mroki. Przycii\g"ni\ł 
ją bliżej ramieniem i wyszeptał: 

Szczęśliwa? ... 
- Oh!... 
Obwisła na jego pierś, silnyrrt odru

chem zmysłów,przywarła doń miłośnie. z 
tą imperatywną szczerością wiochmy, co 
rozgrzana tańcem na weselisku hucznem 
nie może utaić, opanować popt(du krwi 
młodej: Przeszył ich dreszcz, niosi\c re
welację bezmiernych rozkoszy. Splotł ich 
w węzeł szału. 

.. 

JYl':ll~alt. 

BÓLACH 
-GŁOWY 
STOSUJE SIĘ PROSZKI 

a (lOl:U 
W. FAAM~UJYCZHE .POl.lAIQJ • w.wv.wot. 

skiej. Akompanjować będzie 
prof. Ludwik Urstein. - Cudna!!... - spadło w ekstazie 

z rozedrganych jego warg i nie miał już 
Dlaczego Niemcy wygrały słowa. . 

plebiscyt w Saarze?. Tego pragnął, o tern marzył - o 
takim bezwzględnie szczerym wyrazie fi-

(C.P .C.) Dvrektor niemieckie- zycznego pociągu, jakiego w poczuciu 
go radja M. Hadamowsky na pospolitości swej twarzy nie śmiał spo· 
zebraniu w Saabriicken wyka- dziewać si~ ze · strony tak przepięknej ka
zał, że zwycięstwo Hitlera w biety. Więc wzbił się na zenit szczęśli
w zagłębiu Saary jest dziełeIJ\ waści ziemskiej, a potem ogromna wdzię-
propagandy radjowej. czność dla niej zalała mu duszę, 
Wci~gu jednego roku „Cen-

trala dla kształcenia Saary", Wyszli z tańca, bezwiednie trzyma-
która była centralnym mganem jąc się za rękę, jakby w obawie, by nie za· 
propagandy, nadała tysiące in- gubili się w ciżbie i z blogiem poczuciem 
formacyjnych komentarzy. Pun- że tworzą jedl\OŚĆ •gniezdną, wplątali się 
ktem kulminacyjnym tej pro- w rozhowor karnawałowy. Przez chwilę 
pagandy był plebiscytowy dzień przysfochiwali się piosence rnistrela, brzę-
13 stycznia 1935 r. gdy wszyscy kającego na gitarze, który już zdążył skle· 
Niemcy z zapartym 'tchem słu- cić zgrabną strofkę o pi~knej Polce. Spo
chali głosu Saary, nadchodzą- strzegłszy ją przed sobą, wskazał n·a nicł 
cego z tajemniczego domu radja z kornym pokłonem i ktoś ze słuchaczów 
w Saarbriicken. Policja napró- huknął: 
żno szukała tego domu Radja, - Viv~ l~ ?eate d'Anversl Pola na
znajdował si~ on w sypialnym nasłuc~ał~ .s1E( JUZ tego, lecz ten okrzyk 
pokoju D-ra Iven. Tydzień przed szcz~golme1szą sprawił jej prz.yjem.noś~: 
plebiscytem dyr. Hadamowsky- g~yz ~zuła. swą r~~ę w splocie „Jeg'~ 
i p. Boese przybyli do Zagłę- c1~pł~J r~k1, czu~a, ze o.n wszy~tko z nt.<\ 
bia Saary w przebraniu inco- dz1eh .- te~ na1ukoc.hanszy ?Pl~kun, kto
gnito i z kilkoma innymi 7.0r- remu zawdz1ęcz~ła meom~l zyc1e. 
ganizowali tajny sztab genera1- . . . A on był _1ak człowiek, co po dłu
\lY, którego napróżno szukano, gie.i burzy. zawrną~ do portu słoner,zneir~ 
mimo, że cały świat go styszał. lJ ciszył~ się w . ~1m, ukołysały cz~nntkl 

Francuskie pismo stwierdza, psychof!zy~zne. 1 iak~y .na t~czy ~a~1e~zo
że po takich rewelacyjnych c:\.e- ny> roz,apiał Sic:( w sw1adomosc1, ze 1est 
klaracjach nikt wątpić nie b~- kochanym. 
dzie, w jak lojalnych i bez- XVI 
stronnych warunkach odbył ~il'( 
plebiscyt. Gdy o brzasku powracali samocho-

4 Okol
. e 7. wyg{)dami do wy- dem do domu z ogromnym snopem kwiap najęcia przy ul. Sio- tów, pan Wojciech klął w duszy siarczy

wackiego 30 II piętro . Wiadomość u ście i zżymał się na siebie z tego powo
dozorcy. du, ie zaprosił panią Usk.ierczynę na tę 

Z b • złoty wisi°"6k . nd gu lOilO branzol etki dnia 
27 VI b. r.Znala7.l'. ę uprasza się o odda
ni e za wynagrodze niem d 'l apteki p. 
Witanowskicgo. 

zabawę, gdyż zawadzała mu teraz okrop
nie. Gdyby nie ona, leżałby już u nóg 
swej królowej i niktby go od niej nie 
oderwał. 

Tymczasem mroźny wiatr hulał po 

a. D c IS HI ulica< h, niósł chłód burzy od Północnego 
Morza i nazajutrz okazało si~, że Pola 
niedbale okryta zaziębiła : się trochę. 
Miała dreszcze febryczne. Pan Wojciech 
chciał przywołać lekarza, lecz pani Eugen
ja obiecywała wkrótce postawić ją na 
nogi z pomocą aspiryny. 

(Dalszy ciąg nastąpi) 

Najnowsza powieść ,,Przekleństwo Z _lotego Cielca" do nabycia w kioskach po 20 gr 
(zeszyt IX już w sprzedaży). 

( 
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lCURJER POLSKI 
Nr. 179 

OPERETKA W TEATRZE 

NA LATO dla. całej rodziny! ,,WIELKA REWIA" 
KAROWA 18. 

DZIS PREMJERAlll 
Najweselsza komedja muzyczna 

sezonu: 

Nr. 23-26 zl. 2·~ 
Nr. 27 - 30 „ 2.30 
Nr. 31 - 34 „ 2.60 
Nr. 35 - 38 „ 3.
Nr. 39 - 43 „ 3.f>O 

/ 

1·so 
Nr. 23 -26 

Nr. 27 - 30 zł. 1.90 
Nr. 31 - 34 „ 2.20 
Nr. 35 - 42 „ 2.50 
Nr. 43 - 46 „ 3.-

Nr. 23 - 26 zł. 2•50 
Nr. 27 - 30 „ 3.- _, 
Nr. Hl - 34 „ 3.5(1 · I. 

,,PRZYGODA 
w 6RAND·HOTELU" 
Muzyka: P. Abraham. Wersja pol
ska: J. Walden. Dekoracje: J. Ga-

lewski. 
Kostjumy: G. Galewska. Kierow
nik muzyczny: T. Miller. Choreo

grafja: J. Woycieszko. 

Udział biorą: 

,. 
I 
I 

„ TRAMPKI" do szkoły - pracy 
na wycieczki i do gimnastyki, 

„PLIMSOLKl" w kolorze szarym 
i białym do całodz'ennego noszenia 

na ulicy, w polu i W lesie. 

Lekki sandał z różnokolorow11 
lamówką. · 

J. Brochwiczówna, H. Biernacka, 
H. Grossówna, I. Jabłonowska. 
A. Bogucki, M. Dąbrowski, A. Ka· 
rewicz, W. Kieszczyński, S. Las
kowski, z. Regro, W. Ruszkowski, 
A. Żabczyński, zespół baletowy 

Z szaregG lub betowego płótna 
na gumowym Spodzie. , 

Nowy model damskiego pantofla 
na g11~owym spodzie. 

Do gumowego obpwia nasze lufowe wyściółki. 

Jana Woycieszki. · 
Początek o godzinie 8-ej wiecz. 

Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł. 
Przedsprzedaż w kasach teatral

nych: „lcar" i „Orbis". · 
NAJ'CHŁODNIEJSZY I NAJT U

szy TEATR STOLICYlll 
P. S. Premjera prasowa we wto· 

rek, dn. 2.VIL 

FIGLE TELEFONU 
Telefon należy do na.ipofyteczniejc . 

~zych i najmilszych wynalazków. Nagły 
Jego dzwonek zawsze tchnie niespodzian 
ką, a jakże miło jest móc słyszeć choćby 
zdaleka, w słuchawce telefonicznej, dro 
gi, upragniony głos. 

A jednak i telefon umie płatać figle. 
Niezwykłego figla spłata;, telefon cza 

rującej Jean Blondell. Coprawda zda· 
rzyło się to tylko na filmie p. t. „NIE
BEZPIECZNY KOCHANEK". Uroczą 

Na lato najlepiej odpowiadający pló· 
clenny półbucik na gumowej podesz· 

wie. W kolorze szarym i białym. 

FABRYKA W CHEŁMKU. 
., tę komedję ujrzymy już dziś na ekra• 

nie kina „MAJESTIC'', 

ZBUżA SIĘ OKRES WYJAZI>óW 
WAKACYJNYCH. ZDECYDUJMY SIĘ 
ODBYC TĘ PODROŻ SAMOLOTEM 

Prawdziwie nowoczesny pomysł 
No~em zjawiBkiem w amerykań

skiem „życiu radj-0w-em" jest wy
najmowanie stacyj nadawczych 
przez całkiem prywatne jednostki 
na własny użytek i dla zupełnie 
prywiatnych, najprywatniejszych na 
wet, rzec można, celów. 

Zapoczątloował·a ten zwyczaj pew
na agielska arys.tokratka, lady War
wick, -0 iktór.ej, wkrótce po jej 'pr.zy
byciu do Stanów _ Zjednoczonych, 
zaczęły krążyć ;różne iarcyzłośliwe 

JAN BOKAY. 

plotki. Starała się ona początkowo 
walczyć z niemi drogą spro5towan 
w prasie, przez wytaczanie <Spraw 
sądowych itd., c-0 jednak nie od
niosło prawie i.adnego skutku. Plot
ki ni-etylko nie ucichly, lecz sZerzy
ły się eoraz gwałtowniej i per 
wwechni.ej. 

Wówczas lady Warwick wyn:ajęła 
sobie' prywatną stację nadawczą w 
Hollywood - która nieustannie, co. 
dzień, przez szer.eg godzin wysyła 

w świat SJProstowania oczernianej 
pani, itłomaczy motywy jej postę
powania, jest, słowem, niestrudzo
nym gł,o.sem obrończym w jej spra
wie. 

Pomysł, ·należy przyznać, bardzo 
nowoczesny. Czy aby jednak rezul
tat .tej akcji będzie współmierny z 
jej kosztami? Bo taka prywatna 
radjostacja musi przecież chyba o
gromnie dużo kosztować? 

\V ·oBRDnlE KOBIETY 

1 P. L. L. „L O T", A BĘDZIEMY ZA· 
CHWYCENI 

Człowiek, Pan i Władca 
Człowiek ujarzmił żywioły, każąc im kład Higjeny. Zalecony przez tę lnsly· 

pracować na siebie, - oswoił zwierzę· tucję sposób zwalczania plagi pluskiew 
ta, używając ich siły do swoich celów, - to brykieta gazowo-toksyczna ,,BRY· 
wynalazł proch, radio i samolot, - bo TOX", której tajemnica fabrykacji po• 
człowiek to pan i władca. wierzona została T -wu Przem. Chem.-

J ak śmiesznie wygląda ten sam czło· Dezynfekc. 
wiek w walce z pluskwą? , Przedsiębiorstwo, produkujące „BRY •· 

N a miejsce zabitej pluskwy znajduje T<?X" • bę~ąc\r d h:"ndl~ w katdym sda· 
następnej nocy w swej pościeli dziesięć nguJ~cy~ się s . a kzti ap ktł?° c; ro 
innych i ofiara-człowiek karmi swą ekJ1•. u r~ymkJe. 0 umllt bora. dnzynh 
krwią niezliczoną ilość jadowitych na· sde dUJtekmieszh antał ptywaWne lke~ hza infyc 

t "k · · h h b · o a owyc op a . sze 1c or· pas m ow, mosącyc mu c oro ę 1 po· . h d I k · · · d 
zba~iających go energji. I macyJ w sp~awa~ o ~ us w:1ai;i1a 1 e· 

T 
„ ł d zynfekowan1a m1eszkan udzieli telefon en tragiczny stan rzeczy trwa o 9-00-19. (R.) 

chwili, aż zajął się nim Państwowy Za· 

gosc1em i niecierpliwie czekam na nie złość się.„ Dobrze, dobrze._ ju
herbatę. Jeszcze dziś nic właściwie tro„. pogadamy o tern! Dowidze
nie jadłem. A ona ciągle swoje„. nia, kochanie! Dobranoc! 

- No, dobrze, niech będzie, po- Nareszcie odłożyła słuchawkę. 
wiem ci !.„ A co za to dostanę? .„ W ściekły spytałem: 
No, więc bądź odważna, moja dt"o- - Z kim pani rozmawiała? 

Autoryzowany przekład z węgierskiego Rezso Schiltza. ga„. To był Piotr„. Piotr Varga„. - Nie wie pan? Naprawdę? 
• 

1 
Tylko nie zemdlej .„ N o, tak.„ ten { Głos jej brzmiał ironicznie. Czu-

. Głupia sytuacja._ A ten ciągły 1 nij !„. Naturalnie, że go znasz.„ I - „.Czegoś podobnego nie słysza sam„ Tylko nie zabij mnie za to !„. łem, że przygląda mi się bacznie. 
dzwonek doprowadza mnie już do ' Chyba lepiej, niż ja.„ O, napewno łam jeszcze nigdy!.„ Jeszcze nie To przecież nie moja wina, że on l - Proszę pani, ze mną niema żar 
pasji. Eh, co tam, wziąłem do ręki lepiej ... o wiele lepiej!.„ Nie ... nie.„1 wiesz?.„ Słuchaj Mira. (Znów Mi- sięirnął po słuchawkę„. tów! Czy pani powie, czy nie.„ to słuchawkę, chociaż to nie jest bar- nie„. I ra! Kto to może być? Nie znam żad- Na kogóż u licha nazwisko moje mi zupełnie obojętne. 
dzo taktownie, ale właściwie jestem Tak się zaśmiewała, że aż łzy bie- nej, Miry„.) nie próbuj mnie nabie- wywrzeć może podobne wrażenie? .„ Spojrzała na mnie zdumiona: 

· · · tu ... jak u siebie·. Znam wszystkich 1 gły jej z oczu. śmiała się i śmiała rać ... To poprostu bezczelność ... U- Kogóż mogę tak bardzo obchodzić? - Czy pan rzeczywiście twier-
przyjaciół Stefków. A może to wła- bez końca. Skulona w kącie tapcza- dajesz świętą.„ może będzie najle- Wiem, że n.aogół kobiety mnie lu- dzi, że nie wie, z kim rozmawia
~nie Stefan chce rozµiówić się z .Ju na, zapaliła papierosa, jak ktoś, kto,. piej, jeśli oddam mu słuchawkę„. bią: jestem w stosunku do nich u- łam ?„. Przecież pan też z nią roz
dytą? z całą satysfakcją pogrąża się w cie No, czegóż się tak boisz ?.„ napewno przejmy, lecz chłodny„. A to jest mawiał... Pan przyjmował telefon„. 

- Hallo! - Odezwał się głos . ko- kawej rozmowie. Z rozkoszą zacią-. się bardzo ucieszysz„. Jak chcesz.„ jakaś tajemnica„. Czyżby pan nie poznał jej głosu?„. 
biecy. Wydał mi się dziwnie znajo- gała się dymem i z pod oka przy- wszystko mi jedno„. Ale w takim Mogłaby już nareszcie odłożyć I imię jej mówiłam parę razy_. To 
my. - Tak, 365-70._ Nie proszę pa- glądała mi się bacznie. razie ci nie powiem. I słuchawkę. Ona napewno potrafi raezej pan sobie ze mnie .żarty 
nL. Myślała, że to Stefek mówi. - . - Któż to może być, ta niewia-1 Wkońru zaczęła mnie drażnić ta tak gadać do jutra. Ale przecież ja stroi... 
Owszem, Judyta jest w domu. Za· 1 sta? Co to za Mira.„ Czyżbym źle komedja. Zresztą ogromnie nie lubię też mam nerwy. · - Nie mam najmniejszego poj-:-
raz ją zawołam. Chwileczkę„. dosłyszał?, Zna mnie lepiej, niż Ju- przysłuchiwać się rozmowom przez - No, dobrze„ jak chcesz „ Mo- cia, z kim pani rozmawiała! 

Pobiegłem po Judytę-_ . Wpadli· dyta? To niemożliwe.„ Judyta zna telefon. Zwłaszcza, jeżeli to mówi żerny mówić o czem innem. Chcia· - Ależ niechże mi pan nie opo·1 

śmy na siebie w drzwiach. mnie chyba najlepiej na świecie.„ kobieta.„ Przedeż one umieją :nó· łaś pomówić ze Stefkiem? Jako z wiada takich historji !... Więc nie 
- Jadytko._ Do pani telefon. · 'Kto to może być? Głos wydał mi się wić o niczem całemi godzinami! A ' przyjacielem, czy też jako z ad wo- wie pan, że rozmawiałam z Mirą? „. - .A kto taki? rzeczywiście znajomy, taki dźwięcz Judyta jest mistrzem na ten te-. katem ?„. W obu wypadkach chęt· - Nie znam żadnej Miry„. 

·.:-.Nie wiem... jakaś pani przyja• ny i ciepły. Nie mo~ę zgadnąć.„ . m~t.„ _DI~czegóż p~pros~u _nie_ po- j ni: ci będzie służy!„. Tak.„ r_oz,u- Zno~u zaczęła. się śmia~. . 
c1ółka:. - No, }larnyśl się dobrze, moJa wie teJ meszczęsneJ kobiecie, ze to m1em. Zaczynam JUŻ rozum1ec„. - Nie ma pam czego się śmiać, 

- Baidzo to miło z pana strony, droga„. - ciągnęła wesoło. - Za- ja odbierałem telefon? Co w tern Nie, niestety niema go w domu, mówię najzupełniej serjo - mówi· że zaopiekował i;lię pan telefonem stanów się trochę„. Ależ„. :ąic po- jest znów tak komicznego, tak nie-I przyjdzie dopiero późno.„ Czy mam I km już zirytowany. 
:__odezwała się z lekką ironją w gło dobnego !„. Ofk. jakiż ty jesteś głup słychanie śmiesznego, tak aiezwy- mu coś powtórzyć ?.„ Dobrze, po· Rzucił.a . prowokująco: 
,iie, jakby pragnęła przywołać mnie tas„. Nie„. Mówię ci przecież, że kłego? O ile ja znam Judytę, to rę-

1 
wiem mu jutro„. - I znów szel· - Nigdybym nie uwierzyła, ż.a z 

do porządku. znasz go„. Ktoś, kto nie jest ci obo- czę, że rozmawia z zupełnie nie- mowskim tonem dodała: - No, a "pana taki pierwszorzędny aktor .. ~ 
· Zwróciła się do telefonu: jętny._ Tak, tak.„ tak, jak ci mó- znaną mi kobietą, której nigdy na-I nie boisz się o Piotra„. i o mnie ?„. - A~tor, ja ?„. 

- Hallo„. To ty, Mira ?.„ Nie, to wię_. wet nie widziałem. Mówi tak tylko, I Wprost przeciwnie, staram się u· - No, tak„. że pan tak świetni« 
nie on, to ktoś ze znajomych„. Nie I Nie mogła już wprost mówić da- by i ją i Il!nie zaintrygować! I wszy waża.ć na niego.„ A, ładnie.„ teraz udaje !.„ . 
przedstawił ci się?„. To do niego lej, tak się śmiała. Dusiła się ze stko to ciągnie się bez końca.„ Mo-I mi znów wymyślasz„. Kazał ci uca - Jeśli mi pani nie wierzy, to tru 
podobne„. No, a nie poznałaś go po I śmiechu. Wkońcu jednak uspokoiła ·głaby choćby ze względu na mnie łować rączki! Nie mówił tego dno. 
$łosie?.„ Naprawdę?„. No, zgad- się: . już skończyć ... przecież jestem jej wprawdzie, ale przypuszczam.„ No, .(C. !l. n..>; 

PRENUMERATA 
CENY OGŁOSZEŃ: I-sza strona 1 wiersz mil. jednołamowy 80 gr., w tekście 60 gr.: 

Os t::i tnia str0na 40 gr., drobne 20 gr. za wyraz. ~ ~i~~~~~: 3~i{nn~~::~~~~~*:~·~y~~:~s;ik~- i1f I 
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