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PISAUAMY W SWOIM mASIE 
na ma.rglnesie rokowań ·a.ngtelsko
sowiecldch, że Sowiety ~O:tra
hentem kapryśnym i nieob ym. 

Potwierdzeniem tej ooen..v jest o· 
statnle wystąpienie p. Mołorowa: 
oboon.v sowiecld komisarz dla 
spra,w zag.ran.icrmych, w ostatniej 
niema.I chwili, prawie beo;pośred.nio 
przed podpisaniem paktu, uznał za 
ws1taaane wysunąć pewne trudno
ści. które zdawały się już ostatecz
nie usunięte. 

UwaŻI'iejsze wczytanie się w mo
wę p. Mołoł-Owa. wskazuje, iż So
wiety nie uważają. jeszcze za zam
kniętą sprawy państw nadbałtyc· 
kich i że chciał.;by osiągnąć dla 
nich coś w rodzaju gwarancyj an
gielskich; że mają wątpliwości co 
do automatyzmu działa.ni.a pomocy 
Anglji i Francji w ra.zie4 agresji 
względem Sowietów; że wreszcie w 
dalszym ciągu chciałyby przy oka
zji paktu e ur o u e .i s kle g·o 
załatwić jakoś swoje sprawy dale
kowschodnie. 

Odnosi się wrażenie, Iż sowiecki 
komisa.rz dla spraw zagranicznych 
chce w~yskać ostatnią chwilę przed 
za.padnięciem klamki, a.by p~dbić 
cenę, ja.ką. mocarstwa zachodnie go 
t.owe są. zapłacić za. współpracę i 
Sowietami. 

Mowa ta nie zatNaskuje zre8ztą 
żadnych drzwi, nie przekreśla. żad
nyc możliwości porozumienia, wy
twa.rm natomiast celowo atmosfe
rę, w kt.órej kontrpartner powinien 
oka.ia.ć się skłonniejszy do dal
szych ustępstw. 

-

ee le . , . napase1 
Bezprzykładny atak na Witosa wywołał powszechne oburzenie 

Prasa polska, a za nią i cała 
opinja publiczną w naszym kra
ju ·pozostaje pod ~wrażeniem fak
tu, jak · to agenci Trzeciej Rzeszy 
us.iłowali „ wieź~ ·na , pokuszenie~ 
Wincentego Witosa. · Zamieszczo
ne przez „Kurjer, ·,Polski" infor
macje na tem·at " kuszenia przy
wódcy · ch10'.pó~ · polskich przez 
Niemców'. :wywarły wielkie wraże
nie w .Polsce i. zagranicą. 

Zaraz po ·okupowaniu Czech i 
Moraw; próbowali Niemcy pozy
skać przebywającego na emigra
cji Witosa, ukazując mu „zwy
cięski" powrót do ojczystej zie
mi i malując przed jego oczami 
miraże rządów _i władzy w Pol
see. Naturalnie ~ „ władzy" Niem
com pówolilej, od nich zależnej i 
prowadzącej, żeby użyć modnego 
wyrażenia; politykę „zsynchroni-. . .~ . 

zowaną" z polityką Berlina. dopiero się zaczęła i nieodwołal-
Przywódca chłopów polskich nie mieć będzie swój ciąg dal

odrzucił te nikczemne propozy- szy. 
cje, zawiadomił o nich rząd poi- • 
ski i unikając wszelkiego kon- • • 
taktu z władzami niemieckiemi Koła polityczne w Polsce i sze-
opuścił ziemie „protektoratu", u- rokie rzesze zagranicą były już 
dając się do ojczyzny przez „zie- dawno poinformowane o bezsku
loną granicę". tecznych próbach pozyskania Wi-

Taka jest prawda, ujawniona tosa przez Trzecią Rzeszę. 
przed narodem polskim i przed Po powrocie do Polski, Witos 
całym światem. Jest możliwe, a nie robił tajemnicy z zabiegów 
nawet prawdopodobne, że zable- niemieckich i opowiadał o ich 
rze publicznie głos w tej donlo- przebiegu przyjaciołom politycz
słej sprawie Witos ·sam. Przynaj- nym. Niektóre szczegóły owych 
mniej społeczeństwo oczekuje te- usiłowań, jak np. nazwiska agen
go, pragnie wiedzieć dokładnie, łów niemieckich ł osób pośredni
co Niemcy knują i jak chcieliby czących zostały zakomunikowane 
„urządzić" stosunki wewnętrzne władzom polskim. 
Polski, gdyby znaleźć się miała 

1 

Dzienniki zagraniczne zaś, jak 
w roli wasala Trzeciej Rzeszy. np. angielskie i francuskie, już 

Ta wielka sensacja polityczna przed kilku tygodniami podały 

Przeciw obcej propag;andzie 
Z wiar~ w loJalnoś6 Niemiec 

' wiadomość, jak agenci Trzecie] 
Rzeszy próbowali nawiązać kon" 
takt z ,Witosem w Pradze I ja~ 
im się to nie udało. Donosząc d 
tern, prasa zagraniczna podkreśli„ 
ła patrjotyzm przywódcy chło„ 
pów w Polsce. 

Przy tej sposobności, z pewo1 
nością nie bez słuszności wska„ 
zano zagranicą, że temi właśni~ 
metodami „kuszenia" dop1·owa< 
dzili Niemcy do opanowania Sio~ 
waczyzny. Prasa wyraziła wręct 
przekonanie, że biedny i nie~ 
szczęśliwy lud słowacki poprosttt 
haniebnie sprzedany został potę.
dze niemieckiej. Kiedyś historja' 
ujawni, za co, za ile, za jaką CEY 

nę i jakie obietnice. Ale tymcza„ 
sem Słowacja stała się niemiec• 
kim bastjonem na południowym 
stoku Karpat, a naród słowacki 
oddany został w niewolę berlin
skich „opiekunów". 

W Polsce metody germańskie 
zawiodły n'- całej łinji. W stwier~ 
dzeniu tego faktu jest coś krze. 
piącego. 

• • 

Długi wywód o rokowaniach go
spoda.rczych z Niemcami należy też 
napewno do t.aklch właśnie chwy
tów, re mają ułatwić targi 1 do· 
prowadiić do możliwie dla Sowie-"""w -tn ; ( ) BUDAPESZT, 1.6. Minister spr. rały czynić nam trudności, czasem .Kierownicy Rzeszy niem. ieckiej . . •. . . . - o·-J~ e„ .•. ceny. n. . L d k f • • zagranicznych Ce„'ty przy okazji nietaktownie i lekkomyślnie miesza- -mówił-wiedzą, te przyjazń wielu iczne z1enm 1, m ormuJąC q 

• wręczenia mu mandatu poselskiego ją się w nasze tycie wewnętrme. miljonów Węgrów dla Rzeszy sta- bezskutecznem „kuszeniu" \Vitol 
KONGRES SOCJAUSTóW FRAN- leżącego nad granicą Niemiec mia- Osoby te spotkają się ł w przyszło- nowi wartość polityczną i gospodar- sa przez agentów nicmieckicl4 

CUSKI CH w Na.nties zako~czył się sta Sopron, wygłosił tam przemó- ścf z siłą państwa węglenklego. Zo czą i nie będą skłonni poświęcić zajmują się równocześnie mon,1· 
fo.!!1~~~ „syntetyczną", ~!>żliw~ dla. wi~e.~ .JV/'~P.?9J1l.,Jl;'!l"~cił się prze- stanlł one r1)wnież ukara.ue w R~ tej wa;tości dl~ nlezrozumiały~h ce~ I ną stroną ataku m·gaou ozono. 
E~~a dla obu stron. 1 dla zwo- ciwko obcej propagandzie na Wę- szy Niemietł.dej, gdyt 1"7.ąd nimme- łów kilku agitatorów o zdz1czałeJ wego na przywódc,,. polllkie"O ru~ 
e ów sekreta:rza. generalnego I grzech Minister Csaky powiedział cki, ilekroć przedstawimy uzasad- fantazji. "' ~ ·e 
ł'a.rtjl Fa.ure'a l dla zwolenników . . ni k . b 1 iemi Wvańesiliśmy - zakończył nu·„ chu ludowego. Jej prezesa, Bluma. m. m.: · ... 1 . • oną s arg"l, ze o ywate e n ee- J •• • ... • 

Formuła ta, skoncypowa.na z iście „Wiem o ~~m, że nieodpowiedzial- cy pragną w sposób nietaktowny ster - w tym grodzie kresowy. „Kurjer Warszawski" w arty-
francus~ zręcznością, prześlizguje ne elemency, "któ.re sądzą, że zdo- wywierać nierozważny wpływ na sztandar, którego nie pozwolimy kule prof. Strońskiego, zatytuło
slę d!llJloma.tycznie ponad wszelkie- będą sobie' ~;i:isługi u sfer kierowni- Węgry, da nam zadośćuczynienie i zerwać nigdy ani olbrzymom, ani wanym „Gorliwcy jątrzeń„, wy• 
ml tmdnościami, przedewszystkiem czych Nie~ec~ jeżeli . będą się sta- wybryki takie ukarze. karłom. stępuje ostro przeciw „drugorzęd-
zaś ponad stanowiskiem Faure'a, ,, ·· 
---· lkl . ółp w'· ' ' . . d nym harcownikom" prasowym, 
~~e::iię:ar:~ow'!j~ i r:;:. -·· -. _· ." .n.~o.. . w y m m u n u r z e których nowisklem Bluma, wzywają-0ego do . . . „.najwidoczniej, ponad wszystko, c~ 
takiej współpracy w obronie poko- · '· ' · : - · się cizi§ dzieje w państwie I w świe. 
Ju. '_il,~< . '~· ~ -~-~ ). Pożegnanie Wloehów cle, niepokoi, korcl I drąty ta prze-

Jest t.o formuła z~ody I kompro- ' •' · można, ta straszliwa., ta jedyna dla 
misu, ocala.ją.ca partJę przed rozbi- K~~Sł ii.'~. Od. ~odz. 8 wieczór ster Suner l generał Quelpo de rów oficerów marynarki. nich troska, że jednolite stanowisko 
ciem, wciągająca ją, mimo licznych do godz. 2 ·~~ '1oey·: Jeden za drugim Llano. Na rękawach munduru widnieją całego narodu mogłoby przesłonić I 
zastrzeteń I omówień do frontu 0- odchodziły' .:Statkl · ·,'Vłoslde„ wiozące Minister spraw wewnętrznych bogato złotem haftowane emblema zepchnąć w kąt, 0 zgrozo!, roszcze· 
brony narodowej, i dająca. pewność, och<>c'tnlków Wto,sklch I sooo·„utszpa- Serrano Suner na potegnaniu kom- ty Falangi. nla d~ prz~lleju .. 
~~F!:.n~:~::e P=~~~j~~sfó: nów:.>dołN~polu; Ostatni wyszedł z bata.ntów włoskich wystąpU w no- Gen. Queipo de Llano wraz ze . Dz~enn.1k stw~erdza, że .ofer{ 
llMyć. portu. k'.r.~"iiik,,;);.p.µca d'Aosta.", wym mundurze jaki w przyszłości swym sztabem odjedzie do Rzeszy, mem1eck1ch „W:1to~ wcale me tal 

W świetle tej rezolucji okazują który . esll: ; o;Waą (°!.<.~dzie flotyllę nosić będą ministrowie hiszpańscy. gdzie weźmie udział w uroczysto- przed władzami l przed społe· 
się walory metod demokratycznych, transpo_:l!~Q . ,d~~~-·~;._'.·· ·.1.- • • Mundur t~n. jest koloru niebieskie-, ściach .związan~ch z . powitaniem czeńst~em po~skiem", poczenr 
tak pochopnie częsł-0 lekceważonych. . w. . ~r~<ą, \' ?.~.Je~. .fJ:..cyc.h legJom-1 go, o kroJU podobnym do mundu- „ochotmków" memieck1ch. I słuszme zapytuje: Socjalistom francuskim pozwolono t z , -.11. mini w demokratycznej Francji mówić ~- ow :· . e . ;_,1 ~""'~ eruem - . (Dokończenie na str. 2-ej.) 
zawsze to, co myślą i co czują. Do
prowadzono w ten sposób 7J jednej 
strony do tego, iż gwiazda socjali· 
stów w obliczu twardej rzeczywlsł-0· 
śei zszarzała. I zbladła, ujawnić się 
bowiem musiała cała nierealność ich 
zasadnicmj koncepcji; z drugiej zaś 
strony - tych samych, jak się zda- ., 
wało, niepoJ>rawnych fantastów, zdo 
lano skłonić do podporządkowania 
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ies nie szczekał 
„fiibrer" _. Prześladowane szkoły - Sirzaly z ukryciła 

(Telefonem od własnego korespondenta) Gdańsk, 1 czerwcL Rłę pewnemu wspólnemu mianowni
kowi patrjotyczno-narodowemu. 

(n.) 

. ' :rf'· i<i 
Senat 8'.,iłanski nadesłał odpo-1 Wolnego Miasta Gdańska, - nie I wiozła go na kurację do szpitala I cami dzieci uczęszczających do 

wiedź na jiĄ~rwencję Komisarza mogło być zamachowców i nie w Gdańsku. szkół polskich nie wynikały za-

p . . f f • Generalne·!!··· ~:f.l· P. w sprawie po- było żadnego pobicia. Powód pobicia jest niezwykły . targi. Niema również tygodnia by 
OIDllllę a S 8CJ8 bicia pr~~ „~nieustalonych spraw- * Oto jak się obecnie okazuje któryś z nauczycieli szkół ludo· 

Jak zdrowy instynkt narodu ~p~ w •i-,, rmacb partłl hitlc- w dniu w:zoraj:zym w Kał- B:iessner m~~ł za ~adanie zorga- w.ych Polskiej Macierzy Szkolne! 
row~~i polskiego zawiadowcy d . (K lth f) . . ś . mzować boJowkę 1 napadać na me otrzymał kary. k ł d · · ·.1·· 1

• M owie a o - miejscowo c1 po ona propagan ę " st~cJ · ' arjanowie, Brunona ł . ś . . kt ó polskich inspektorów celnych O- Ostatnio władze gdańskie do 
(p ..__ tykoł .„ ._ o j) Gifie„„ . icza, w dniu 11 maJ·a s ynneJ z napa c1 na mspe or w t . ść I i . . . su~ ar ws""'pny na su . ..-e / . b~~ . celnych oraz na samochód Komi- s atma napa na po sk eh m- p.atrzyły się, że n~ektó~zy na:iczy. ============== ,„ .". .:'F • • • sarjatu Generalnego R.P. w Gdań spektorów celnych była zorgani- mele szkół polskich me posiada~ 

J 
, . • -i. l;i:~"fł odpowiedzi, . podpisanej sku _ zdarzył się drastyczny wy• zowana przez Baessnera I według ją specjalnych zezwoleń gdań-

a.ponczy~y grozą~ •~'rzez prezydenta Gre1sera, Senat d k ł • t t . d zdania członków bojówki nie by- skiego Urzędu Pracy na prawo 

k I • W B t •i . gdański oświadcza, że żadnego pda. eł w t''?me dam eJszeg? .
0

1."· la należycie przeprowadzona nauczania w szkołach polskich „·nso OWI ry ao11 d G ki i być z1a u par JI naro owo - socJa 1- . . . · . . · "" • . • . 1 n~pa u na rego~ ew cza . st czne.. Rówmeż ~arzu.caJą . hitlerowcy Oc~yw1śc1e ~ładzom administra-
TOKJO, 1.6. Konsul Japonski w me mogło, ponłewaz.„ Gregork1e- Y J . Baessnerow1, że Jets wmny pośred cyJnym Gdanska posłużyło to za 

Tientsinie wręczył brytyjskiemu kon wicz ma psa, owczar~a niemiec- _Do przechodząc~go wieczor.~~ nio śmierci Gruebnera - znane- pretekst do nakładania kary. z 
aulowi. ge~eralnemu notę, do?1aga- kiego, który szczeka, ilekroć do uhcą Baes.snera, m!~jscowego fuli- go bojówkarza partyjnego. tego też tytułu w ostatnich ty· 
jąc_ą . się ruezwłocznego ~ydarua za- jego budy zbliży się ktoś obcy. r~r~ oddua~u partJ1 narod?wo-so- Podobno ins irac'e obicia godniaeh kilku nauczycieli otrzy· 

„(..b6Jcow dyrektora oddziału banku Ponieważ _twierdzi Senat_ w c1ahstyczneJ podeszło kllku u- ł „ Ph kółJ Pd mało kary w wysokości od 30 d• 
l " ki c 'k' d h h'tl ó któ wysz y z wy1.szyc naro owo- fJ cuns ego zengszi ian~a. inkryminowanym czasie Gregor- mun urowany~. I er?wc w, . soc'alist czn eh w Gdańsku 70 guldenów. M. in. otrzymał ka· 

No!.a zaznacza, ~e 0 Ile morder- kiewicz !ltał niedaleko psiej bu- rzy po kró!~ieJ 1 ost;.eJ. wymianie J y y • · rę nauczyciel szkoły Polskiej Ma 
cy u e zos.taną, Wydani ~o piąt~, j dy, wówczas za zbliżeniem się za-' zdan pobih dotkhwłe swego • • cierzy Szkolnej' w Piekle Hinc 
to vładze J&ponskle pode.Jllllł akcJę h ó . . t 1. · b fiihrera. Wł d d • ł t • d • · . na łasną r~kę. Jak wiadomo, dyr. mac owe w pies mewą p 1w1e ,Y _ . a ze a mm s racyjne g an- oraz Kurek w Wielkich Trąb-
Czelgszi.kang zamordowany .został . szczekał. A tymczasem - me Baessner IJ?-a złamani\. ręk:ę o- skie wznowiły ataki na szkolnic- kach, a ostatnio p. Sawicka 2 
9 l!wietnia na terytorjum koncesji szczekał. raz dożna.ł kilt.u obrażen. Karet- two polskie. Niema dnia aby po- Szymanowa. 
bey~yj~ikiej w Tient.sini8'. I Wobec tego, konkluduje Senat ka pogotowia ratunkowego od- między policji\ gdańsk!l a rodzi- CDokoiiczenfe na str. 2-eJ>.l 
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napase1 „Kondor" def ilu przed Goerięgiem 

(Dokońezeoie ze sir. 1•ej) 
Ciężkie sCraty niemieckie w HiszpanJi 

HAMBURG. 31.5. Dziś przedpo- ni 1936 r. pomocy, któreJ mu na· 
łudniem przygotowano tu uroczy- tychmiast udzielono. 

- „Czyż można lepiej postąpić Przytoczywszy następnie infor-l ganu pl'tlsowego Ozonu oraz in- ste powitanie wojsk niemieckich, Goering zaznaczył, te legjon !!.,. 
"' takiej sprawie?" macje „Kurjera Polskiego" o pro- I nych pism tego u.grupowania. powracających z Hiszpanji, jednak niósł ciężkie straty, naród, m1!· 

Prof. Stroński wskazuje jesz- pozycjach niemieckich, „Gon. Tem liczniejsze są w opinji py- gęsta mgła spowijają.ca całe ujście miecki, będzie jednak pamiętał o 
cze na inny „wystrzał" ataku War." pisze: tania: I.aby opóźniła przybycie okrętów poległych. 
„Kurjera Porannego" na Witosa, Niemcy nigdy nie grzeszą. zręczno- - Jakie są cele napaści „Kur- wiozących legjon „Condor", tak Przez długi czas - mówił dalej 
a mianowicie na to, iż zacny ten śclą. {)zytby Uczyli, że były premjer jera Porannego"? Do ezego zmie- iż uroczystości powitania odłożone feldmarsz. - naród ·niemiecki nie 

. . . . polski da posłuch ich kuszeniu - k'"' C • • k być musiały na kilka godzin. \\-i:idzial nic o waszych ezyn1Wb. 
o~gan ozonowy p~em s!ę, ze na dlatego, że przebywa na emigracji? rza ten ata · 0 SI(; za mm ry- O godz. 10-ej nastąpiła defilada Dziś jednak chcemy się otwarcie).· / 
wiecach przemaw1a \Vitos, ska- 1 Witos posiada bezpośrednie dowo- je? statków, wiozących ochotników, któ do nieb przyznać I Qtwarcie o nich 
zany „z pozbawieniem praw oby- 'i dy, do. czego zmierza. polityka nte- Te pytania dominować będą rą odebrał feldmarsz. Goering~ no mówić. 
watelskich" i pisze: . miecka w stosunku do Polski i jakle teraz nad naszem życiem publicz- sząc najwyższą odznakę hiszpań- Goering zapowiedział wreszcie, że 

I wogóle trzetia powiedzieć i to gło- w niej tkwi niebezpieczeństwo. Z tym nem. Na równi z pragnieniem skiego orderu „Czerwonych Strzał". za parę dni legjonowt dana będzie 
śno powiedzieć, że osobliwe dzienni- większym tedy zapałem organizuje - · p ł d · l d · · ' ' · d 
karstwo które _ w takich spra- pogotowie wsi l chłopów. poznania cale] prawdy o propo· opo u mu po wy ą owamu o- moznosc przemaszerowama Jrze 
wach 1' srezeg61nle w takich chwl· , . zycjach niemieckich dla \Yitosa. chotników nastąpiła druga para- kanclerzem Hitlerem. 
lach _ czuje się powołane do wyrę- Przy~oczone tu gł~sy prasy roz- \Y niektórych kołach politycz- da, którą prowadził gen. mjr. von Kanclerz usta: Jwił specjalne od-
czanla władz bezpieczeństwa i nlepro- nych kierunków pohtycznych da- nvch mniemaJ·ą, że napaść ozo- Richthofen. I tę paradę odebrał znaczenia dla członków legjonu. 
l!lzonego Podpowiadania Im nikomu w • b . . t • k I .J feldmarsz. Goering, który wygłosił z ochotnikami przybyło również 

•-- . k dł ... 
1 

' k d Ją wyo razeme o em, z Ja nowego organu pozostaJ'e w bez-Po~e, Ja ona uga szero a, o ' i lkł 
1 

• k h b przemówienie. do llamburga kilku wyższych woj-
smaku dziś nie przypadnie. w c em JR P0 "'.szec nem 0 t~- pośrednim związku z dzłałalno- Witając legjonistów Goering skowych hiszpańskich, m. in. ks. 

Gorliwcy jątrzeń nie znaJdą. dziś rzcnlem spotkała się w społeczen- ścią wiecową i or„anizacyjną \Vi- stwierdził, że gen. Franco zażą- Alfons Orlean de Bourbon. 
oddźwięku w P~l~e, rozumiejącej po• stwie ' bezprzykładna napaść „Kur tosa wśród chłopÓw. Działalność dał od kanclerza Hitlera na jesie-
trzebę rzetelneJ Jedności w obliczu. J' era Porannego" na przywódc<> t . d h kt b't . ------------------------------wielkich zada.ft. . "' a posia a c ara er wy 1 me 

W'l • k' Sł „ . t d . chłopów polskich. · patrjotyczny N Ir. 
że „\~~~~sieodp:~~ ~=s i:sy~~=: . Wiele dzie1!ników 1,1ie zdąż~ło . Czyżb~ ko.muś w Polsce ta ak- 8 cmentarzu rZYMSnJM 
cJ'e" i opatruJ'e bezprzykładny Jeszcze zabrac głosu 1 wypowie- CJa patrJotyczna, prowadzona w p b ,.. M tk• U 1• • 

I d · • · t · a · ł · · · · t „ b ł · ogrze s. P• a 1 rszu 1 
atak pisma ozonowego następują- z1ec się w eJ omos eJ sprawie. powazneJ sy uacJI, y a me na\ 
cym komentarzem: · Zaciekawienie w opinji budzi za- rękę? A jeśli tak, to komu? RZYM, .1.6. Dziś rano nas~piła szuli Ledóchowskie~ z Dol!1P .Sió~t~ 
Występ „Kurjera Porannego" mu- gadkowe milczenie naczelnego or (=) eksportacJa zwłok ś. p. Matki Ur- Ursz.1;1lanek do ko~Cioł~ ?:faJsw~ętszeJ 

si budzić najczarniejsze myśli 0 kul- MarJI Panny Amelsk1eJ, gdzie od-
turze naszego życia politycznego. pra~ona została msza żałobna i 

R d N" d. lk k" o t • • b • reqwem. 
e .. Ie „zia OWS I na~wa W ~ rozn1e ez pe~wm1zmo Na mszy świętej, celebrowanej 

„Robotmku wyst~p „KurJera Po- ~ ' _ ~ e"f przez Jezuitę Ojca Schurmansa w 
rannego" napaścią i to przez asyście kolegjum polskiego obecnv. 
„swoje ntcdom6wienia" napaścią W Londynie 0 stanowisku Moskwy był brat zmarłej generał iezuttó~ 
naprawdę „obrzydliwą z każde- i Ojciec Ledóchowski, Siostry Urszu 
go punktu widzenia". „Robotnik"' LONDYN, 1.6. Wrażenie wywoła- my aniżeli co do treści. strzeżenia co do formy. l~nki S .. J. K., charge O:'affaires Ja 
obawia się że nie jest to niedo- ne w Londynie przemówieniem Mo- „Times na temat odpowiedzi, „Daily Telegraph" stwierdza, że mkowsk1 z członkarm ambasad 
patrzenie"' ale akcja świ~doma" łotowa jest pełne rezerwy ale nie jaką ambasador sowiecki w Pary- przemówienie Mołotowa było pełne R. P. pr~y Wat:ykanie, kardyna 
· d · ' " pesymistyczne. żu Suric udzielił min. Bonnetowi, rezerwy i charakterystyczne dla o- Marmaggi, ks. biskup Dubowsk 
1 po nosi: kons l I R P R · 

.„cala opinja polska, bez różnicy „Times" stwierdza, że przemówie- stwierdza, iż wyjaśnienia Surica strożności sowieckiej. u _ge~era ny · · "!f. 1 zym 
kierunków, musi zastrzec się bardzo n!~ ~ołotowa wywołało wrażenie, że wskazywały na to, iż Moskwa przyj „Daily Herald" stwierdza, że prze ~azurkieWI?Z,, przedst~":'1c1e.e 
kategorycznie przeciwko takim meto- rozruce istniejące jeszcze między muje w zasadzie propozycje aogiel- mówienie Mołotowa było ostrożne i cow BazylJanow, Jezmtow, Zmat 
dom „polemicznym". Sowietami a brytyjskim punktem I sko-fraucuskie, czyniąc pewne za- że nie zobowiązał się on wyraźnie. twychwstańców, Trapistów i innycr \ 

K k k
. IKC" · widzenia istnteją raczej co do for- zakonów oraz inni. 

ra ·ows I „ , noł~Jąc pra- • Po mszy nastąpiła eksportacja 

sowyp wył kistęp ozkusonowniy.„p1szWle: to Zie dz1·e1·e s·~ lt7 Slowac1··· zwłok ś. p. matki Urszuli Ledóchow „ og os o „ ze u p. sa I skiej na cmentarz Campo Verano, 
przez Nłemc6w krą.tyły Jtd; od dawna Na pogrzebie obecny był m in 
w kołach politycznych l znane były b d R p K · ' 1 " 
w znacznie obszerniejszych l do.kład- I an:i 1ł;Sa or · · prz!' wiryna. e 
niejl!lzych relacjach." P SZe prasa WfOSka W1emawa-Długoszowsk1. Na grobie 

,Jeden z południowych dzienni- złoż?no wi~niec od charge d'affaires 

k
, t 1· G W " · f RzyM, 1.6. „Tribuna." omawiając katem ogłoszonym niedawno po po- respondent „Tribuny" pragną żyć Janikowskiego. 
ow s o icy „ on. ar. in or- k d' .1 B d t · d · ł · k' · d · · t • d · • ł ki . . d . al ś . w orespon enCJ z u a pesz u sy- s1e zemu s owac 1eJ ra y IDims row w zgo zie z panstwem s owac em, --------------

muJe,. Jaką. zi alno ć prowadzi tuację w Słowacji przytacza wiele i zapewniającym, że w kraju panu- ale nle mogą nie interesować się 
obecme ,Wi~os w Polsce: faktów, śwładezą.cych o upadku go· je ład i porządek. tem, co dzieje się w sąsiednim kra- NA WIDOW I 
~ dłuzsze..,o czasu jesteśmy śwład . spodarezym w Słowacji oraz o za& „Tribuna" dowodzi, że naskutek ju, gdzie 200.000 Węgrów ivje w • 

kaml aktywne.f dzłałalnoścł politycz.. , · • J 1 -„ · 
nej prezesa Stronnictwa Ludowego . mieszka.eh .wewnętrznych. i meyden- tego. ~rądy ~il~-węgiers~ie są popu- warunkach znacznie gorszych nJż Premjer gen. Składkowski przy. 
W. Witosa. Po objęciu dn. 17 maja tach pomiędzy ludnością a t. zw. larmeJsze wsrod ludnosci wiejskiej 

1 

wtedy gdy Słowacja zależała od jął dn. 1 b. m. kolejno delegację 
czynności prezesa w. Witos podjął ty gwardją Hllnki. Fakty te, pisze ko-1 w Słowacji. Węgry, konkluduje ko· Pragi. m. Lwowa z prezydentem miasta 
wą akcję propagandową, organizując respondent są sprzeczne z komuni- posłem Ostrowskim na czele, która 
pogotowie wsi polskiej 1 nawołując T złożyła memorjał w sprawie uprze-
chłopów do obrony państwa w obli- r u d n e d n 1• ł ' . M . czu grożącego niebezpieczeństwa nie- mys ow1ema ałopolski Wschodniej, 
mlecktego. Akcja ta zespala się ze delegację Komitetu budowy szkoły 
stanowiskiem całego narodu. pilotów w Swidniku pod Lublinem, 

R6g obfitości prześladowatil która zaprosiła premjera na uro-

i 
czystość otwarcia szkoły, ufundo-

, Narada w min O~wiecenia o nowej serji gwałtów antypol-1 teru pols~ego. ~ dobry l świadomy Nadzwyczajny sąd pruski, który wanej przez ogół pracowników KKO 
-~ • b ' lił b . I skich w Niemczech informują pis- Polak, ktoreg? rod .°~ wieków walczy zjechał z Królewca do Szczytna, w Polsce i przedstawicieli Komitetu 

o Z8J.::.Cl8( w D~ • ee n1te ma polskie zza kordonu. na tych zlennach, JUZ wcale nie zna skazał Mazura, Jana Czallę ' na 14 wykonawczego „Dni Lublina, Zamo 
IWOWSklel l Nowiny Opolskie" zamieszczają tych wad, godzącyeh w jego honor. miesięcy więzienia za to, że ośmie- ścia i Lubelszczyzny" z prezyden-

" . • . Mieliśmy większą. wiarę w tych, co t L" k k' 1 
Minister W. R. i O. P. prof. Swię a_rt;v:kuł, wzyw~J~cy Pola~ow .do me: teraz odstępują od gazety polskiej, lił się krytykować przyłączenie Su- em isz ows im Xna cze e. 

tosławski zaprosił na piątek dn 2 siema całkowiteJ odpowiedzialności jedynego przyjaciela i pocieszyciela detów do Niemiec, że wyrażał się 
b. m. rektora prorektora i ~seyst- za przynależność narodową polską. łeb rodzin. Ale widać, nie mają. ont lekceważąco 0 Hitlerze i jego współ Komisarz generalny Rzplitej na 
kich dziekanów Politechniki lwow- Artykuł je~t podyktowany troską sna~ jeszcze ~j wiary, jaką. odzna- pracownikach i bawił się w przepo- Wystawie światow,ej w Nowym Jor 
skiej na konferencję w sprawie 

0
_ o utrzymame dotychczasowego sta- czac winien się Polak nie tylko w wiednie, że „Trzecia Rzesza pomału ku baron Ropp odjeżdża do Polski 

t tni h 
., , . k' . d ł nu polskości na śląsku Opolskim dniach swobody, ale l w dniach trud- zcńnie". na „Batorym" dn. 5 b. m. 

s a c ZaJsc, Ja ie się wy arzy y . • nycł1 na"trudni · h" „. X 
w R b zt ta W motywach wyroku jako okolicz W teJ. szkole. I W ostatmch bowiem czasach na • J • eJszyc • 

Polaków w Niemczech padł strach aci orzu. a.res owana zos : ności łagodzące podano, że oskar- Na zap::-oszenie króla Karola II --=====--========a=;:.=:=„ 1 nie zawsze usprawiedliwiony: la pr~ez ur~ędmkow Ges!apo Ludwi żony „nie był spełna rozumu". rumuńskiego wyjeżdżają w dniu 9 

W k • 9 k I h I „Od paru tygodni codziennie - czy- ka ~d~erowna. Powodow areszto- b. m. do Bukaresztu na święto mło 
I 0 S 0 W 8 C te.my - do administracji naszego wy- wama me podano. X dzieży rumuńskiej, przewodniczący 

dawnictwa napływają odmowy - wy- Wiadomo natomiast, że LindJłerów Naskutek nacisku władz narodo- Związku Harcerstwa Polskiego Gra-
- W Helsingforsie bawi nieoficjal- mowne świadectwa ludzkiego strachu. na była członkinią Polskiego Tow. wo socjalistycznych w rejencji O- żyński, i kierownik działu zagrani· 

nie szwedzki minister przemysłu i Niejedne rezygnacje z gazety wska· Młodzieży w Raciborzu. polskiej zostały zniesione nabożeń- czneg z H p K · ki 
handlu Moeller. zują., że są. podyktowane„. Inne świad- W szpitalu w Wolsztynie zmarł stwa dla ludności polskiej i kazania 

0 
• • ' ,~apISzews ' 

- Prezydent Roosevelt wydał za.. czą., z jakim żalem czytelnicy pozby- Ignacy Deple ki of" d . k Iski . . 
rządzenie, zakazujące teglugt wszel- wają się gazety, bo przepraszają i tr h N" .ws ' iara napa u w. J~zy u .P? m w na~tępuJących Minister W. R. i O. P. Swięto-
kim statkom, ooz specjalnego zezwo- przyrzekają., ~ gdy tylko czasy się . zec iemeow Bohema, Rychtera rmełsc_owosc1ac~: Lubov:ica, Turze, sławski przesłał z powodu zgonu 
lenia na wodach w poblitu Pearl uspokoją., wrocą znowu chętnie do u- l Stens~hkego. . R9;ci}>~rz - P~o.t}Ia, Rac1bór~ • Stara Matki Ledóchowskiej de esze kon-
Harbour na Hawajach. kochanego pisma. SekcJa zwłok .wykazała złamanie I W1es 1 Rac1borz, a pozatem w Ko- dolencyjne do domu Jeneralne 0 

_ Władze argentyftskie zakazały. Ale jędnak dziwimy się. Bo strach podstawy czaszki, spowodowane sil- ścieliskach pow. Oleski i· w Oleśnie. ·Zak.o U ul k p . hg. 
lądowania 78 pasażerom !2:ydom któ- 11 tchórzostwo nie jest cechą charak- nem uderzeniem w tył głowy. d nu rs1 z Jane .. w Lme":'ac I 

r
-r.v .__n ytem da Ii i d 'p I o genera a ezmtow edochow-
-„ ~.-..z u wa sę o ara- ski k u l 

gwaju, 2ydzi ci mają byli odesłani z I eg~ oraz za onu rszu anek w 

powrotem do Hamburga. p .- e s n .- e s z c z e k a I Rzymie. 
- P..-okurator Dewey ogłosU, że X 

wielki importer cukru, niejaki Car- P. Prezydent ·R. P. przyjął dn. 1 
los Garcia, został aresztowany pod (Dokończenie ze str. ł•es•ł b. m. na Zam.ku na uroczystych 
zarzutem kradziety przeszło mUJona audjencjach nowomianowanego po-

dolarów. Zarządzenia te są wyraźnie I Kule l'ewolwerowe ugodziły I waniem polskich dzieci, aby znie- sła Argerotyny, ministra Acavala i 
- Złożone prowlzorycznle w kryp- d , nowego posła BrazylJ"i Nachimento 

cie Jeznlckiej nn "menta R sprzeczne z umową polsko-g an- dwóch chłopców polskich. prze- ch<>cić Polaków do Gdańska. 
~ " rzu w u- ' "' da Silva, którzy wręczyli listy uwie 

żomberku zwłoki ks. Andrzeja Hlin- ską z dnia 18 września 1933 r. bywających na barkach. Są to • 
kl, zostaną. przeniesione do niauzo- o traktowaniu obywateli polskich Eugenjusz Mikołajewski, lat 14, • • _r_zyt_e_lni_·_a_ją_c_e_. ________ _ 
leum. · . h ób I k' h . b W i - Wybory do nowego parlamentu \ 1 m1,1yc . . . os po s ieg~ poc o- na arce utkowsk ego, i Józef W Gda1isku utworzono „Komi-
Flnlandji odbędą się w pierwszych I dzema I Języka w obrębie w. m. Zakrocki~ lat 18, na barce „Go- sarjat Graniczny" (Grenzlandko-
dnla.cb lipca b. r. Gdańska. Umowa ta nie przewi- pło". 

- Gen. Franco ir.atąda od rządu duje żadnych zezwoleń z Urzędu missariat), który .,,opiekuje" się 
kubańskiego odszkodowania w wyso- p k . p Strzelanina z ukrycia do barek uciekinierami niemieckimi z Pol-
kości tS mlljn. peset za zasekwestro-j ra~y na wy o~ywame p~zez o- płynących pod polską flagą datu- ski. Większość tych uciekinierów 
wanie w r. 198'7 statku hiszpańskie- lakow czynności pedagogJcznych. je się J"uż od dłuższei:zo czasu i to młodzi ludzie w wieku pobo-

• go „l\Ianuel Armuz". 

1

. • " 
- sJub ks. Spoleto z ks. Ireną • • tylko przypadkowi zawdzięczać rowym. Utworzenie przez Senat 

grecką odbędzie sł" we Florencji 1 Mam' do zanotowania nowe należy, że nie było dotąd śmier- Wolnego Miasta specjalnej insty-
lipca. J prowokacyjne napaści na Pola- telnego wypadku. tucji pod dwuznaczną nazwą 
am:ryti:J:~r:.r~:~=0an~1:::: ków V: Gdańsku. Na Troyl~, przy Zdarzenie to wskazuje, że przy- „Grentlandkomissariat" uważamy 
niem mm. Bonnet, kt6ry wygłosił posłOJU barek z towarami, roz- wódcy hitlerowscy w Gdańsku nie za prowokację, która powinna 
pnemOWlellle. legły się strzały rewolwerowe. cofają się nawet przed ostrzeli- być natychmiast zlikwidowana. 

Sejmik alandzkia 
zwołany na 1 b. m. 
HELSINKI. 1.6. Premjer Finlan

dji zwołał na dzień 7 czerwca na'l-
zwyczajne zebranie sejmiku aland'.t'-~ , ___ ,.., 
kiego celem rozważenia dwóch pro 
jektów rządu: 

1) Udział mieszkańców wysp w 
obronie państwa i swego bkręgu 
autonomicznego. 

2) · Zmiana niektórych uprawnień 
ludności z ustawy autonomicznej. 



Pomi·nięta stacia 
• 

Jak zdrowy instynkt narodu· pokonał propagandę . m 6wi się u nas dzisiaj duto te ze t1wego przodującego daw- party o tradycję kulturalnq I po-1 tyczne zbrojenia Francji, Jej ru>
i pięknie o konieczności niej miejsca. lityczną I o odwieczne związki lityka zagraniczna nabrała mocy 
stworzenia jakiegoś nad- Na czyją to kor.zyść - ła- z kulturą zachodnią - przeciw- i krzepkości. Umilkły spory we

rzędnego organu propagandy i two się ·znowu domyśleć: „Je- stawił się temu zdecydowante. wnętrzne. Francja przywarowała 
·to propagandy wewnętrznej. O żeli chce się zobaczyć naród ty- Poza małą grupką, która u d a- na granicy swego imperjum ko
projektach tych mówi się głośno wy, prężny, wielki - pocóż je- w a ł a, iż w to wierzy i poza je- lonjalnego ł napewno nie da z 
i szepcze po cichu, niezawsze chać do dalekiego Londynu: wy- szcze mniejszą, która dała się niego nikomu uszczknąć ani plę
zresztą nazywając rzecz po imie- starczy wysiąść na dworcu ber- istotnie przekonać i zmylić po- dzi ziemi. 

r6t.nych naszych organach praso
wych; artykuły o Zachodzie .Eu
ropy z okresu, kiedy pisało sii: 
je pod natchnieniem „przyjaini" 
polsko-niemieckiej i z dni . dzi
siejszych. Historja to zestawienie 
zrobi zresztą kiedyś napewno. 

niu. Ilńskim". zorom - całe społeczeństwo poi· 
Czasami nazywa się to „syn- Takie to były powieści i opo- skle pozostało poza kręglem od- Nie zdziwiło nas to oczywHcie 

wcale - nas, ludzi, którzy wie
rzyli w niespożytą siłę kultury 
francuskiej, nas, którzy pamięta
my i wiemy, Iż w chwllł decydu
jącej Francja zawsze umie się 
zdobyć na bohaterski wysiłek; 
nas, którzyśmy umieli - rzecz 
to może najważniejsza - odróż
ni~ powierzchnię życia francu
skiego, nieprzesłoniętego żadną 
zasłoną szumnych frazesów, o
twartą aż do brutalności ł pełną 
szczerości graniczącej z cyniz-

W tych warunkach, w obliczu 
tego wszystkiego koncepcja po
mnożenia i wzmocnienia naszego 
aparatu propagandowego niepo
koić nas musi poważnie. Bo wy
obraźmy sobie, iż mieliśmy taki 
mocniejszy aparat już parę mie
sięcy temu. Iż działał on lepiej.„ 
niż działał. Że wywierał większy 
wpływ niż w rzeczywistości. Że 
wykazywał większą niź dotych
czas sprawność i zapał. Że wsku· 
tek tego udało mu się zdusić ten 
zdrowy instynkt narodu, który 
tak uparcie bronił się przeciw 
rozluźnianiu naszych więzów z 
Zachodem. Z jakimi trudem mu
sielibyśmy odrabiać dzisiaj to, co 
może byłoby już nie do odrobie
nia i ileż szkód taka udana pro· 
pa~anda mogłaby wywąłać! · 

chronizacją akcji propagando- wieś~i „w one lata", ki.edy dzia- dzlaływonia tej propagandy. 
wej", kiedyindziej „podciąga- łał. Jeszcze układ. niemiec~o-pol- No, i polem przyszedł rok 
niem" entuzjazmu narodowego. ski„. tak bardzo Jeszcze medaw- 1938/1939. 
Istota rzeczy pozostaje jednak I no temu. I nagle - zmieniło się wszyst
zawsze ta sama: chocki o stwo- Na szcz~ścłe, nie mieliśmy jed- ko. Obudził się lew Albionu. I 
rzenie wielkiego aparatu, który· nak jeszcze wówczas „nadrzędne- obudziła się Francja. Znakomicie 
by urabiał I kierował polską opl- go organu propagandy", ani żad- udał sfę plan sanacji finansowPj 
nją publiczną. Ta bowiem biedna nego „aparatu synchronizujące- min. Reynaud, (ilei to się nad 
opinja „niedoświadczona, go". Starano się przesączać te nim nakiwano głowami w War
chwiejna, niewyrobiona" - mo- wszystkie „prawdy" w świado-, szawie!); został ponownie wy
głaby łatwo zapędzić się na ja- mość społeczeństwa polskiego, bra.ny Lebrun;. utrzymał się. Da
kieś niebezpieczne bezdroża, cze- ale zdrowy Instynkt narodu, o- ladier. PostępuJą naprzód gigan
go za wszelką cenę trzeba unik
nąć. 

Zresztą - wiadomo - nasi za
chodni sąsiedzi~„ 

W obliczu zatem tych propa
gandowych projektów i planów 

mem, nigdy nie przytłumioną po-

To1.1gr• si z eh t d H d li K I p I licyjnym przymusem - od istoty w "U fllO U e V O O OfJJ on ro O $re tego życia 1 jego treści wewnętrz-

zawiadamia, 1 

nej. 

warto może przypomnieć prze- że jutro w SOBOTĘ do. 3 h. m. o 
szłość bardzo niedawną, która 

Z ulgą i z radością powróciło 
też całe niemal politycznie my

godz. 3 pp. ślące społeczeństwo polskie do 
dawnego tonu przyjaini z Fran

Doświadczenia lat ostatnich 
pouczają nas dobitnie o tern, iż 
ten samorodny Instynkt -po· 
ws~ecbny działa u nas niejedno· 
krotnie lepiej i :zdrowiej niż urzę
dowa propaganda; iż społeczeń
stwo polskie samo wie lepiej i 
pewniej, jak ma postępować, i że 
rozminięcie się z tym instynktem 
mogłoby spowodować prawdziwe 
nie.8zczęścia. 

jednak, na szczęście, stała się już nastąpi otwarcie 
historją. Historja bowiem bywa 
mistrzynią teraźniejszości, nawet I 

wiosennego sezonu 

na nowym torze 
wyścigowego cją i Anglją, bez chwili żalu i 

jeżeli jest bardzo świeża i nie- . s 
dawna. 

Odwrotną, dodatkową niejako 
stroną układu polsko • niemiec
kiego z r. 1934 - niezależnie od 

żałoby odchodząc od narzucone

• . Lu z E w ·c A 
Największy rezerwat powietrza w stolicy. 

jego konsekwencyj czysto poli- DOJAZD: autobusami pospiesznemi z Placu Unji Lubelskiej (róg 
tycznych - było lekceważenie Klonowej) do trybun, tramwajem NQ 19 z Placu Zbawiciela 

go i wymuszonego sojuszu poli
tycznego . i kulturalnego z Niem • 
cami, a raczej z Trzecią Rzeszą, 
z której dorobkiem i osiągnięcia
mi niewiele mamy istotnie wspól
nego. 

Ci, którzy na rzecz tej wspól
noty niedawno działali, zaczęli 
zkolei sławić Anglję i Francję. 
Byłoby rzeczą ciekawą zestawić 
kiedyś artykuły na ten temat w 

Czyż w tych warunkach warto 
jest naprawdę mówić o „synchro
nizacji" wysiłków propagandy i 
o rozbudowie jej aparatu? 

dorobku kulturalnego I cywiliza-
ey.fnego Zachodu. sss Parkowanie samochodów przy trybunach 

Tak to przecież było jeszcze =========================== niedawno! 
N. 

a • a u - u _ .... • n n Mówiło się więc przedewszyst-
kłem o „zgniłej" Francji. Tonem li' Ślll'ietle -ras•• 
ełnym taniego współczucia, lek- ,,_ ~ 

ko protekcyjnym. Że to naród • 
zmęczony, który wykrwawiony Zaufanie 
w ostatniej wojnie, nie może już f O zaufaniu pisze „Dziennik Byd
wrócić do równowagi wewnętrz-1 goski": 
nej. Że nie zdobędzie się już ni- I „Długo, zbyt długo rządząca „gó-
gd na · d I 'ł k ż / ra" nie miała zaufania do narodu 

. y za en rea ny ':YSI .e . e polskiego. Nieustannie słyszeliśmy za.-
szarpany . sprzecznościami we- , pewnienJa, że naród polski jest nie 
wnętrznemi, zapomniał o tern, iż dojrzały politycznie, że nie rozumie 
największem dobrem człQwieka I posłannictwa · państwa polskiego, nie 
jest wolność J' ego · T . pojmuje dróg i środków, które prowa 

• Ojczyz.ny. O· I dzić je są zdolne na szc:r;4-v potęgi. 
nem zblazowanego światowca, Aliści pótrzeba było jednego „wstrzą
który już wszystkiego doznał i su" o zasadniczem dla bytu państwo
wszystko wie, dodawano łaska- wego Polski znaczeniu, a,_:, się oka
wie iż F · d . zało, że naród polski ani tępy nie 

. , . rancja i;na wpraw zie jest, ani obojętny na losy kraju, ani 
ciągle jeszcze„. najelegantsze ko- też partje 1 warstwy nie przeklada
biety, najlepsze wina i najsmacz- ją. samolubnych interesów klasowych 
niejszą kuchnię - ale oddawna ni ~artyj~ych nad dobro ogółu. Z 
straciła J'uż to d · . . chwdą, kiedy przenikać poczęły do 

przo Ujące miej· wiadomości ogółu Informacje o żą-
sce w kulturze europejskiej, na danlach naszego zachodniego są.sia
klórem tak długo pozostawała. da, rozpoczęło się zwieranie szeregów, 

Nietrudno przytem było się do- zupełnie samorzutnie I bez niozyj?go 
myśleć k g ty „ wpływu. Mowa Hitlera z 28 kwiet-

• • ' O O " powano na na- ula podziałała jak błyskawica, roz-
stępcow na to zaszczytne miej- świetlająca mroki niepewności, a od
sce. „Jeżeli chce się zobaczvć na- 1 powiedź minlrtra Becka uderzyła nl
ród żywy, prężny, wielki _::_ trze- : by piorun, wywołujący Iskry niesły
b · h ć · bl'ż · . d ( chanego zapału. Naród polski nabrał 

a J~C a znaczme 1 eJ. mż o 
1 
znowu zaufania do naszej polityki za-

Paryza: wystarczy wysiąść na granicznej, które zanikało w poprzed
dworcu berlińskim". nim okresie. Dowód to najlepszy, że 

Tak to sobie ślicznie opowia- można mu powiedzieć prawdę o po-
d · k · łożeniu kraju, że pozbawione wszel-
. ano w me tórych ośrodkach po- klej racji są. praktyki, mające na 

litycznych, czułych na totalne celu zbagat.elizowanle niektórych fak
powiewy. Ich tchnieniem chciano tów. Osobliwe praktyki cenzury będą 
formować rozmaite dziedziny ży- kiedyś przez historję odpowiednio o-
. I' cenione. Rozwój wypadków dowiódł, 

cia - po 1tycznego, gospodarcze- że rząd może 1 powinien mleć całko-
go, kulturalnego, ich tchnieniem wit.e zaufanie do narodu. Chodzi te
kazano żyć. No i wiele z tego raz tylko o to, aby rząd postępowa.
wypisywano w dyrygowanej' pra- niem swojem zdobył całkowit.e za-
. k , · . ufanie narodu. Nie trudne to wcale 

sie, tora właśme z punktu Wł· zadanie w chwtll kiedy wszyscy lą-
dzenia propagandy była lakiem czą się dokoła ai'.mjt I jej czynników 
zdyscyplinowanem, „zsynchroni- kierowniczych. Hasłem na dziś być 
zowanem" narzędziem 0 klórem I musi: „usuwać wszystko, co wywo-

l k · kt , ' 1 luje rozdwojenie, unikać wszystkiego, 
a marzą„. pome orzy. co budzi nieufność!" 
Towarzyszyło temu - zresztą 

bardziej nieśmiałe - pomniejsza- Odezwa demokratów 
nie potęgi angielskiej. Że niby we Lwowie 
stary poczciwy lew Albionu drze- . . , 
mie teraz spokoJ·nie i że nie spo- Lwowski „W1~ Nowy' zamieszcza 

, . . . ~ odezwę Stronmctwa Demokratycz-
soh go z teJ drzemki obudzić. Le I nego we Lwowie. W odezwie tej, 
Anglicy w tchnęli się już w bez- wydane.f z powodu ostatnich wyda· 
miarze swego bogactwa, zatracili rzeń w politechnice lwowskiej, czy-

i d · · k lt Ż tamy• ca y ynam1zm swej u ury„. e dn. 1m· 

1 
d 6łu. 

t i . b l . k' hl' „O os y s ę o og naszego 
zr~sz .ą mperjum . ry yjs ie . .1- społeczeństwa, do duchowieństwa, do 
sk1e Jest rozpadu 1 rozkładu l ze stowarzyszeń, stronnictw politycznych, 
niebawem i ono zostanie ze1>chnię do młoclzleży połAld~J. do poszcz.egól-

nych osólt, których głos ma wagę w Zft.lladzie traktatu pokojowego I mn6w J ty za pośrednictwem Kominternu w 
społeczeństwie, by przyłączono się do polsko - gdańskich." dalszym ciągu prowadzą w świecie 

naszego wezwania l dano wyra.z pn- Od b d b•t akcję wywrotową, stanowiącą ciągłą 
bllcznie, że czas położy6 kres zbrod· ~ e rany e I groźbę dla cywilizacji. Cel polityki so 
nlczych występków pewnych grup z Gdańska donosi Agencja Tele· wieckłeJ pozostaje t.en sam: wykorzy
młodzlety, które anarchizują życie na graficzna Express (ATE): stanie wojny między patistwam.l kapl· 
uczelniach akademickich, że świato- Władze administracyjne gdańskie tallstyczneml dla zrealizowania kon
poglą.d l formy organizacyjne, oraz od°~brały dziś debit następującym pis· cepcjl rewolucji światowej. 2. Naro
metody działania, zapożyczone od moro polskim: „Słowo Pomorskie", dy nierosyjskie, znajdujące się pod 
hitlerowskich 1 faszystowskich orga- „Ekspress Ilustrowany" 1 „Kurjer władzą Moskwy, w dalszym ciągu, 
nizacyJ, obce są. duchowi Polski 1 ni- Polski". Razem więc odebrano do- mimo niewypowiedzianych cierpień, 
gdy. aprobaty społeczetistwa polskie- tychczas debit 10 pismom polskim." prowadzą zaciętą walkę ze swymi 
go nie uzyskają, że zbrodnie popeł· gnębicielami: ta okoliczność zmniej· 
nlone w świątyni wiedzy, podrywają Pairiot•zm sza w bardzo znacznym stopniu po· 
autorytet moralny patistwa 1 pod- J moc wojskową lub Inną, którą So· 
ważają godność społeczeństwa poi- Tygodnik „Piast", organ kra- wlety mogłyby okaza~ swym ewen· 
sklego." kowski Stronnictwa Ludowego o tualnym sojusznikom. Co się tyczy 

Swięcie Ludowem pisze: · Ukrainy, będzie ona kontynuowała 
Odezwę podpisali: Dr. Stanisław „Wszystkie zgromadzenia cechowała walkę, aż do osiągnięcia swego ce· 

Olszewski, prezes Stronnictwa Demo niezwykle głęboka nuta patrjotyczna, lu: całkowitej niepodległości, bez Ja
kratycznego, Wiesław Nosiecki. se- górująca nad goryczą, nagromadzoną klchkolwiekbądź ograniczeti z czyjej· 
kretarz. w duszy chłopa. Wyrazem tego by- kolwiekbądź strony. s. Ukraina nie 

ły· nietylko częste I gromkie okrzyki: będzie się uważała za związaną. p,!lk· 
„Nie damy ani piędzi ziemi!" ,,Bronić taml, nielegalnie zawart.eml w jej 1-
będzlemy do ostatniej kropli krwi!", mieniu przez rząd moskiewski." 

Odpowiedź 
O sytuacji w Gdańsku pii;ize 

„Warszawski Dziennik Narodowy": ale i kończenie obchodu śpiewem hym
nu narodowego lub Roty." 

Co napisał emlgraeyjoy 
rząd ukraiński 

do Chamberlaina 

„Odpow iedź mln. Chodackiego na 
notę gdańską zbiegła się z powrotem 
do Gdańska Wysokiego Komisarza 
Ligi Narodów, prof. Burckhardta. O
becność Wysokiego Komisarza musi 
wpłynąć otrzetwlają,co na niektóre 
gorące głowy. Zreflektuje ona prze-
dewszystkiem Senat, który wobec od Agencja Wi.adomoścl Ukraińskie 
powiedzl ministra Chodackiego, po· (W.U.) donosi: 
wrotu Wysokiego Komisarza Ligi, o- „Premjer rządu emigracyjnego 
raz zdecydowanego stanowiska Pol· U.N.R. Wiaczesław Prokopowicz wy
ski, będzie musiał działać osti'ożnleJ stosował do premJera brytyjskiego 
I barddej allil liczyć, zarówno z rze-

1 

Nevllle Chamberlaina list, w którym 
czywlstośclą polityczną, jak I z u- zwraca uwagę ną.du Wielkiej Bry· 
prawnleniaml, przysługuJąceml mu na tanjl na fakty na.stępuJiace: 1. Sowie-

Bezrobotni Gdańszczanie 
na ciężkich robotaeh w Niemezecb 

Z Gdańska donoszą, że powróclla robocie w W. M. Gdańsku, przypi
tam większa gmpa robotników, któ· sując sobie duże zasługi pod tym 
rzy byli zatrudnieni w fabryka.eh względem. Naturalnie mniej mówi 
chemicznych Trzeciej Rzeszy, dokąd się i pisze o tern, że bezrobotnych 
wysłano ich do pracy jako bezro- wysyła się do Niemiec, gdzie przy
botnych. dzieła się Ich do ciężkich robót. Ro-

Praca w fabrykach chemicznych, botnicy ci donoszą swoim rodzinom 
które produkują gazy trujące szyb- i znajomym, że w pracy można je
ko wpłynęła na stan zdrowia tych szcze wytrzymać, lecz wyżywienie 
robotników. Po dwóch tygodniach szwankuje, co odbija się na wydaj
robotnicy ci, ulegając częściowemu noścl pracy i zdrowiu robotników. 
zatruciu byli już niezdolni do pra- Chwalą sobie okres bezrobocia w 
cy. Gdańsku, bo mimo wszystko mieli 
Urzędowe koła gdańskie wykazu- co jeść i to bez ograniczeń. 

ją stale jak likwidowane jest bez-

Józef Piłsud•ki 
o Litwie 

W tygodniku „Przemiany" uka· 
zał się wywiad z sen. Katelbachem 
o stosunku Marszałka Piłsudskiego 
do Litwy. Według tej relacji: 

„Piłsudski był zawsze zwolennlklem 
na.wiązania dobrych stosunków są

siedzkich między obu panstwamł, co 
specjalnie winno leżeć w lnt.eresle 
Litwy. 

„Dla nich - mówił Piłsudski -
to jest jakaś sprawa prestiżu pierw· 
szego kroku. Ale te zagadnienia Ist
nieją tylko dla nich, nie dla nas". 

Nie mnlejszem zainteresowaniem da 
rzył Józef Piłsudski obszar Prus 
Wschodnich, zamieszkały przez lud
noś6 mazurską. Sen. Katelbach cy
tuje słowa Piłsudskiego na t.en te
mat: 

„A wiecie panowie, dlaczego tak 
o Mazurów wypytuję? Bo Prusy 
Wschodnie, to teren, który wyjątko· 
wo lubię. Na tym terenie często U· 

rządzam sobie moje gry wojenne.:" 
Najciekawsze są wynurzenI. .Jei:. 

Katelbacha na temat stosunku Li
twinów do Piłsudskiego: 

„W stosunku. tym nlleścl się cala 
skala uczuć najbardziej sprzecżuych. 
Było tam wszystko: i nienawiść i ci
che uwielbienie wielkości i zazdrość, 
że nie ma takiego współcżesna LI• 
twa 1 duma, że właśnie z Litwy po· 
chodzU i żal do Niego, a zarazm 
niewymawiane, oczywiście, głośno. 
zaufanie, że dopóki on żyje nic LI-

. twle sta6 się nie może." . 



Sowiety a front przeciw agresji 
Mołotow o propozyc)ach brytyjsko - francuskich 

MOSKWA. 31.5. Na dzisiejszeml mówienia stosunków z Japonją, o- wskutek wykonywania przez uie 

-posiedzeniu Najwyższej Rady zabrał świadczając, że groźby pod adre- zaciągniętych zobowiązań, c) 

głos Mołotow, jako komisarz Spraw sem ZSRR nie odniosą żadnego wskutek zwrócenia się do olch 
Zagranicznych. . skutku. Ostrzegł on wyraźnie Ja- któ k J t k 

Mówca rozpoczął od krytyki do- ponję pr7.ed prowokowaniem incy- 0 pomoc pri;ez re 0 w e Il 

tychczasowej nieinterwencji państw dentów granicznych zarówno na ru 11aństw europejskich, zaatakowa 

demokratycznych, podkreślając, że bleżach ZSRR, jak I republild Mon nych przez agresora. 

polityka ta, umożliwia państwom golsklej, za.znaczaJlłC, że w myśl Rosja Sowiecka udzicll obu 

&.g::-esywnym - Niemcom l Wio- paktu sowiecko • mongolskiego tym państwom natychmiast po-
ehom dokona.nie zaborów w Euro- Związek Sowiecki będzie bronił mocy, 

. pie. Monachjuoi było punktem kul granic Mongolji z taką samą sta- R • s 
minacyjnym polityki · nleint.erwen· nowezością, jak I granic własnych. Odw1·otnie, gdyby OSJ& ~ 0 • 

cji, lecz z chwilą gdy Niemcy zaj~ Co się tyczy Chin, to Związek wiecka wciągnięta została do 

ły Czechy i Kłajpedę, przekonano Sowiecki będzie okazywał pomoc wojny z rac.ii jednego z wymie
&1ę do czego prowadzi polityka nie n"rodowt chińskiemu. nionycb 3-cb powodów, W. Bry 

przeciwstawiania się agresorom. LONDYN. 31.5. Jak twierdzą, tanja i Francja przyjdą ualych-

S~zególnie j?-5no zrozumiano sy• w tutejszych kołach politycznych I miast Rosji Sowieckiej z pomo

tuacJ~, ~dy Hitler zerwał pakt z projekt paktu brytyjsko - fran- cą. 
AnglJą • P~lską, odrzucił pokojo- cusko - sowieckiego, złożony W projekcie paktu jest r:a· 

we propozycJe Roosevelta I zawarł przez W. Brytanję - w Moskwie strzeżone, że przy udzielaniu po

f:'.kt ho ~harakterze agresywnym z przewiduje, że mocy innym państwom uszano-

::W~~wszy zmianę stanowiska o Ile W. Brytanja lub ~'ran- wane będą interesy tych trzecłcłl 
państw demokratycznych wobec cja zostałyby wciągnięte do woj stron. 
państw agresywnych, Mołotow po-, ny a) wskutek bez1mśrednio na Projekt przewiduje zawarcie 

wiedział: nie wymierzonego ataku, b) paktu na okres 5 lat. 
„N ależy poczekać, by przekonać 

slę, jak istotnie zmiany te są po- Z S R R 
ważne, 1. czy państwa demokratycz- Nowy prokurator 
ne, przeciwstawiając się agresji w • • • • 

Konsul nie interweniował 
Prowokacja niemiecka. ukarana 

Marszałek zawiadomił - onegdaj skł, który opierając się na decyzJł 

na wstępie obrad Senat, że prem- prokuratora uznał sprawę za WY• 
· d · dź · t czerpaną ł dnia 8 maja zawiadomił 
Jer ~adesłał o powie . na 1!1 .er- o tero Dyrekcję elektrowni. Dyrekcja 
pelacJę sen. Heleny SuJkow~kieJ z elektrowni nie powzlcła jeszcze decy
dn. 25 marca r. b. w sprawie prą- zjl w stosunku· do Reszkego, tak i:.P 

wokacyjnego zachowania się ni.e- stan zawieszenia go w czynnośclarh 
których Niemców obywateli poi- utrzymuje 1lę dalej. 
'kich. _ , O jakłejkolwlek interwencji konsula 

w odi)oWtedzi tej powiedziano: niemieckiego w sprawie Reszkego 
„Podane· w interpelacji faktj' odno- w~om nic · -nie wiadomo. ·: 

śnie Pawła Reszkego, urzędnika elek· w Michałowie powiat białostocki, 

trownt w Łod:it; llłł nieścisłe. Stan w lokalu oddziała Deutscher. Volk
sprawy przedstawia 1lę mianowicie verband (Niemiecki Związek Ludowy) 
w następują.cy sposób: Dnia 1 marca wywieszona była, w czaslę od jesit•
&szke przyszedł do biura I poWitał ni 1938 · r. do lutego b. r. mapa ole
kolegów słowami: „No, Jak tam, ma- mlecka, kwestjonująca przynależność' 

cle jeszcze Polskę'l". Kiedy zał zwr6 byłego zaboru niemieckiego do ~aft

cono mu uwagę na niewłaściwość tych stwa Polskiego. Za tolerowanie tego 
słów, dodał: „Cóż dziwnego, wczoraj stanu władze pociągnęły do odpowle
była Czechosłowacja, a dziś jej nie- działności kamo - administrac3!jnej 
ma". Wobec powyższego wyciągnięto Oskara Wagnera i Kurta Freyma,rka, 
w stosunku do Reszkego wszystkie członka oddziału. · 
konsekwencje. w szczególności za.wte- \V wyniku rozprawy orzeczono w 

szono go w czynnościach służbowych' st;sunlm do Kurta Freymark'ł gr:ty· 
i niezależnie od tego skierowano 1pra _ wnę w wysokości 500 zL z 1;amianą 
wę na drogę sądową. Prokurator za· na 14 dni aresztu w razie · nieśclą
rządzil w stosunku do Reszkego galnoścl, w 5tosunlm do Oskara · Wa
areszt śledczy. gnera grzywnę w wysokości ·250 zł. 

Po kilku dniach prokuratOX' zwol- z zamianą na Ił . dni aresztu w- ra· 
nil Reszkego z aresztu, a postano- zie nieśclągalnoścL . , 
wieniem z dnia 30 kwietnia tunorzyl „Jak z powyższego wynika - koń-

sprawę. czy premjer gen. Składkowski. -
Wystąpienie Reszkego było rów- władze lo~lne uczyniły wsz;rstko; ·ce 

nłeż rozpatrywane przez sąd koleżeń w danej syttiacjl do nich należało". 

jednych p~h E'!ropy, nie ze- Awans •·z~ „likwidaeia" Wyszyóskie"o Wybuch ropy na kutrze r_yback1*m .· 
zwolą na agresJę y-; mnych. Dopó- . . . · . 
ki sytuacja ta nie wyjaśni się MOSKWA. 31.5. Na dz1s1eJszem cego Rady Komisarzy Ludowych 

Z\\iązek Sowiecki winien postępo~ łącznem posiedzeniu obu izb Naj- ZSRR. Wyszyński, dotychczasowy 4 _osoby zabit~, ~ eięźko raooyeh 
wa-O ostrożnie". wyższej Rady ZSRR zostały uch- prokurator ZSRR - zas~pcą prze W porcie puckim podcz~ napra- Przypuszczać · należy, że wybuch 

Zawarcie paktu angielsko • poi- ~alone dekrety o nowych nomina- wodnicząeego Rady Koll!1sarzy Lu- wy motoru na kutrze „Kuźnica 6" nastąpił przez zetknięcie się pło-

skiego i angielsko tureckiego CJa<;h. , . dowych ZSRR, PankratJew - ~0: stanowiącego własµość rybaka Bu- mienia aparatu do spawania ze 

mdosło poważną zmianę do sytu· Z1eml~zko miano~~y zosta;ł tych?za~o.wy prokurator republiki dzisza, nastąpił wybuch zbiornika z zbiornikiem, zawierają.tym materjał 
acji międzynarodowej. prz~wo~n:c~ącym kom1sJi kon~roli rosyJsk1eJ został prokuratorem Z. ropą. pędny. . _ · -

W związku z temi paktami stwler sowieckieJ 1 zastępcą przewodmczą- S. R. R„ Kuter natychmiast zatonął. 4 o- Zabici zostali: Albina Budzisz z j 
dzić należy dążenie do wciągnięcia Gen. lrons1·de -- przyszły wo· dz soby żOstały 7,al)ite, 7 ciężko ran- Kuźnicy, W&lter Kpec ......; ttle_chanlk 
Z. S. R. R. do frontu państw, O• - nych. z Pucka, rybak Antoni Konkol, oraz 

sposobionych pokojowo. celem za- Szczegóły wstrząsającej katastro- rybak nieustalonego nazwiśka. . '\,. 

hamowania agresji. Zda.niem Z. S. łn•pektorzy gt-neralni wojsk brytyislłich fy przedstawiają się następująco: Ciężko ranni są: Benedykt Pet- ...._ 1 

R. R. dążenia te idą po linji inte- LONDYN. 31.5. Ministerstwo nowany inspektorem generalnym Na kutrze dokonywano naprawy ke _ pomocnik :oechanika z Puc-

resów większości państw europej- Wojny komunikuje, iż w celu zwięk sił krajowych. motoru przy pomocy aparatu tle- ka, Zochollo Franr.iszek - me.cha· 

skich. szenia gotowości armji, szybko Gen. Ironside był dotychczas gu- nowego. Przy motorze pracowali nik z Pucka, dowódca kutra rybak 

Na propozycję Anglji i Francji wzrastającej pod względem liczeb- bernatorem i dowódcą Gibraltaru. mechanicy z Pucka. Józef Rotta, chłopiec Stanisław \Vi-

Związek Sowiecki nawiązał w po- nym, postanowiono przywrócić z Gen. Ironside uchodzi za na.j- Na kutrze znajdowało się 16 o- k s z Pucka, Paweł Konkol - _ry• 
łow!e kwietnia rokowania z wy- b"tni · f" t t I 'b te k bi t • d · i. Z z 

pewnemi zmianami dwa stanowiska wy 1 eJszego o ICera - s ra eg - so , w m ·o e Y 1 z1ec nac • bak z Kuźnicy i Teresa Konkol, ry· 
mienionemi państwami, celem utwo- lns kt 6 h 1 k ·· b yty" ki · p h · " 'b 'd la s1·ę na 

pe or w generałnyc , jakie st a armJl r JS eJ. owszec rue na częsc oso znaJ owa baczka z Kuźnicy. 
rzenia frontu państw pokojowych. niały przed wojną. uważany jest on za desygnowane- pokładzie kutra, na którym były 
By jednak front taki mógł być Prócz gen. Jronside'a, mia.nowa- go na stanowisko dowódcy brytyj- deski i słoma. We wnętrzu kutra 

stworzony, konieczny jest pakt 0 nego inspektorem generalnym sił l skich sił zbrojnych w Europie, znajdowało się paru rybaków wraz 

\\:iajemnej pomocy między ZSRR 8 zamorskich, gen. Kirke został mia- z mechanikami. 
Anglją l Francją i UDZIELENIE 
GWARANCJI DLA WSZYSTKICH 
PASSTW, GRANICZĄ.CYCH ZE 
ZWI.~KIEM SOWIECKIM oraz 
UDZIELENIE EFEKTYWNEJ PO
MOCY ZSRR, GDYBY TEN ZMU- Dwie rozmowy ambasadora Francji z min. Ciano 
~~~~E B~CH w:~~ w o- Niema widoków na odprężenie francusko•wloskie 

Jest to opinja rządu sowieckie- RZYM. 31.5. W ciągu maja od- Druga rozmowa ocI~yła się rów·' Jakkolwiek wyniki tych starań 

go - mówił Mołotow. Opinjl tej były się dwie rozmowy ambasa- nież z inicjatywy francuskiej SO ma są otoczone tajemnicą, w kołach 
ZSRR nikomu nie narzuca, lecz jest dora Francji Francois • Ponceta z ja. . francuskich daje się odczuć nastrój 

przekonany, że odpowiada ona o- min. Ciano-. Przypuszczać należy, że w toku pesymistyczny nie· zwiastujący mo

pinji większości państw europej- Pierwsza doszła do skutku z ini obu rozmów ambasador~ frani:uskie I żliwości • polepszenia w !18-jbliższej 
skich. Porozumienie zawarte na za- cjatywy ambasadora Francji dn. go z br. Ciano były proby zuuerza- przyszlosci stosu*ów · między Par 

sadzie wzajemności l równych o- 10 maja t. j. przeq turyńską mową jące do poprawy atmosfery pomię- ryżem a Rzymem. 

bowiązków miałoby charakter o- Mussoliniego. dzy Francją a Włochami. 
bronny. I 

Ten punkt widzenia nie znalazł „ ....................................... „ ................................................... ~ ............ „ ... ~„ ... 
jeszcze całkowitego zrOIZllDllenia. 
Anglja ł Francja pozostawiły ja
ko sprawę otwartą okazanie pomo
cy ZSRR w razie zaatakowania go, 

Ochrona lasów 
jak również okazanie pomocy z. s. na p Ie n u m Se na tu 
R. R., gdyby ten został zmuszony 
do wystąpienia w obronie państw, . . . . 
graniczących z nim, a nie mają- Na onegdaJszem pos.1edze~u Se: 
cych gwarancyj angielskich. natu poza 1;1chwalonem~ .PrOJektann 

, . . . I ustaw, o ktorych donosiliśmy w nu-
Os~at11:10 - st.wierdz1ł. Mołotow- I merze poprzednim, odbyła się dys-

Ang!Ja 1. FrancJa przyJęły ~adę l kusja nad projektem ustawy o pu
\':ZaJ~mnos~I,. lecz ?bs~ziły Ją ~- ~ blicznej służbie zdrowia, który re
k1ei;n1 oll?ow!eniam1, . iż. faktyczme • ferował sen. Stryjeński. 

by obrót lekami był kontrolowany 
od początku wyrobu aż do momentu 
sprzedaży. 

Sena.t przyjął projekt ustawy w 
brzmieniu komisji. 

SERWITUTY 

Senat w głosowaniu odrzucił po· 
prawkę do art. 4. Inne zmiany w 
Komisji zostały przyjęte. Projekt .l· 

stawy uchwalono. 

OCHRONA LASOW PRYWATNYCH 

Motoszybowiec. polski 
. , _w Rydze . ~ „ _ • 

·· ·· wzbudził - zaehw~t. 
Do Rygi przylecfał na szybowcu 

motorowym, członek Aerokłubu 
Warszawskiego pil. Derengowski. 

Polski lotnik po przenocowa-niu 
demonstrował swój aparat i ·wyko· 
nał szereg lotów pokazowych, wzbu 
dzając ogólny zachwyt. · -

z Rygi pil. Derengow1,1ki o~leciał 

do .Helsinek. 

Klub Powstańców ·: 
obradował w Warszaw'le 
W Warszawie odbyło się 30 maja 

przy licznym udziale członków ~ ple· 
narne posiedzenie Klubu . Powstań· 
ców, organizacji, skupiająnej b~ przy 
wódców p<>wstań śląskieh. · 

Na wstępie posiedzenia prezes 
Klubu p. Mieczysław Chmielewski 
do1'onał uroczystego "\'Prowa~z~nia 
do Klubu b. dowódcy pułku po
wstańczego i grupy powstańczej 
kpt. Pawła. Cynsa z Bystrej. 
Następnie wygłoszone zostały 

dwa referaty o powstaniach · ś-lą· 
skich. · · · 

moze stac się ona fikcJą. Sen. Zmigryder - Konopka domaga 
Co się tyczy drugiego punktu slę zmiany art. ustawy dotyczącego 

'' idzenia rządu sowieckiego, 1:o nie sprzedaey leków. 
zaszły żadne zmiany. W TAKICH I Na podstawie art. 12 - mówi se
W ARUNKACH ZSRR NIE MO.'tE nator - minister opieki społecznej 
BRAC NA SIEBIE OBOWIĄZKU nie zasięgnąwszy opinji sfer gospo
OBRONY P ~STW ZAATAKO- darczych, wydać może rozporządzenie, 
W ANYCH JESLI NIE OTRZYMA ograniczające sprzedaż leków obojęt

ODPOWIEDNICH GWAI:ANCYJ. nych tylko do aptek. Za leki obojęt-

Przy dyskusji o projekcie zniesie
nia służebności w b. zaborze au
strjackim sprawozdawca sen. ks. 
Machay zwrócił uwagę, że komisja 
musiała przyjąć aż 60 poprawek, 
stylistycznych, Do art. 4 komisja 

Również projekt ustawy o ochronie 
lasów nie stanowiących własności 
pa~stwa referowany przez sen. Krzy-
sztofa RadziWma _ wywołuje dysku- , · .-

sj~en. Ifamińskl, proponuje w Un.ie- Zaburzenia W_~ Wło_s.z~tB 
niu s. Bispłnga 1 swoim, następują- przy powoły'łł·aniu · 

lj ne, jak np. proszek na ból głowy, od-
ProwlJ:<lząc ro~o~vania z Ang ą powiada producent 1 do sprzedawania 

i FrancJą -:- mowi! dalej Mołoto": takich leków nie jest potrzebne uni
- ZSRR me zamierza wyrzekae wersyteckie wykształcenie. Rozpow· 
się stosunków gospodarczych z ta- szechnlone są. wszakże na wsi t. zw. 
kiemi państwami jak Niemcy i Wło apteczki wiejskie i nie zabrania się 

chy ani dziedziczce, ani nauczycielce wy-
P~zed kilku tygodniami rząd dania z nich jodyny, czy innego śr?<l-

. · k' · ł ł ć do Moskwy ka. W mieście bez recepty mozna 
ruemiec. 1 mia wys a nabyć w aptekach nawet środki nar
d~legacJę handlową pod przewod- kotyzujlł<:e jak proszek· trigemini, czy 
mctwem p. Schnurre, lecz następ- veramon. w Norwegji · leki obojętne 
nie zdecydował misję tę powierzyć są umiesz.czone w gablotkach po 
ambasadorowi Rzeszy, Rokowania wsiach i każdy, komu "dany lei{ jest 
z ambasadorem Schnienbergiem potrzebny, otwiera gablotkę, wkłada 

zostały zerwane z powodu rozbleż- odpowiednią sumę pi7niędzy i ".''Yjmu-
, • zdań więc nie jest wyklu- je lek. Słusznem Więc jest, zeby u 

nosci . • , 1 , nas dystrybucje leków obojętnych roz
czone, ze mogą byc one ponown e I szerzyć i nie ograniczać ich do aptek. 
uawlązane. Projekt ustawy powinien być roz-

W st-OSunkach z Polską - mówił patrzony przez sfery gospodarcze. Wy 
Mołotow - należy podkreślić O· maga tego dobrze rozwijający l'ię 
~ólne poleps:renie. przemysł fat·maceutyczny. 
- Po omówieniu sprawy wysp A- Sen. Stryjeński sprzeciwił się po-

!antb.kich Mołotow przeszedł do o- prawce, oświadczając, że chodzi o to 

uchwaliła poprav--'1~. 

Projekt ustala - mówi sprawozdaw cy wniosek do art. 29: ... 
r.-zerwi~t'óW. _, ca - wynagrodzenie za służebności „W razie wybuchu wojny, lub za

w wysokości 3-krotnej rocznej war· rządzenia mobilizacji, _minister rolnłc

tości znoszonej służebności. Jako re- twa i refo_rm ro_lnych, w p~rozumie

ferent Komisji Senackiej, zgłosiłem I niu z mimstranu spraw w_oJSkowych 
wniosek o podwyższenie równoważ- 1 i ~praw wewn~trznych moze zarzą

nika do 50-krotnej rocznej wartości.I' d~ć, aby wymienione w rozporządze 
Uzasadniałem ten wniosek głównie mu władze wykonywały ochronę la
tem, że w b. Galicji chłopi małorolni sów, . współdziałając z' innemi wła· 

przy zniesieniu paflszczyzny ziemię ! dzam1, które uznane zostaną za za. 
otrzymali nie za darmo, lecz przez pewniaj'.łce ni~zbędną sprawność go
długie lata płacili t. zw. podatek in s~odark1 l~~neJ w tych wyjątkowych 
demnizacyjny. Komisja Rolna Senata wan.tnka~ . 
uchwaliła brzmienie- art. 4 w formie W głosowaniu przyjęto wazystkle 
kompromisowej, mianowicie ustala. poprawki Komisji ' -oraz poprawkę s. 
vrynagrodzenie - w wysokości 30- Kamińskiego 1 Blf!Pinga, a wraz z 
krotnej, z wyjątkiem służebności pa- temi zmianami całą ustawę. 

stwiskowych, dla których wyznacza 
h\J-krotną. wartość roczną, INTERPELACJE 

Przeciw poprawce wystąpił mini· Interpelacje wnieśli: s. Wolf w 1 
ster Rolnictwa Poniatowski. sprawie . nieodpowiedniego - przemia-

Sprawozdawca ks. l\lachay w od- nowania niektórych stacyj kolejowych 
powiedz! na przemówienie ministra w odzyskanej części Sląska Cleszyfl
podtrzymuje poprawkę do art. 4, skiego; s. Tworydło w ·sprawie nad
motywując swoje stanowisKo tern, że użyć wyborczych przy wyboracł! do 
lud,ność b. Galicji pamięta j~s1".cze Rady Miejskiej we Lwowie. 
podatki indemnizacyjne, na poczet , X 
których wpłaciła w koticu 19 wieku I Następne posiedzenie marszałek za. 
101 rnllj. mlerza zwołać na dzień 12 czerwca. 

LONDYN. 31.5. Korespondent 
dyplomatyczny . „Manchester Gliar
d; ań" z Włoch donosi o manifesta
cjach niezadowolenią,, jakie miały 
o~tatnio miejsce przy powoływaniu 
;·ezerwistów. 

1Ve- Florencji, NeaJ'(}lu i innych 
miastach dojść miało ·przy powo
ływaaiu rezerwistów- nawet do roz 
rt&d:.ów. 

Runął ·most· ·w )urynie . 
4 osoby zabite, ~ cięż~o 

ranne 
MEDJOLAN. 31.5. Dziś- w połu

dnie runął most łączący Turyn z 
podmiejską osadą Moucalieri. 

Na moście znajdowało ·· się około 
30 osób, które wpadły do u..eki. 

Dotychczas ustalono, · ze w ka
tastrofie zginęły 4 osoby, 4 _ za.:. 
odniosły poważniejsze obrażenia. 
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„Eulalio, przynieś mi chusteczkę" 
Roztnowa dwóch jwiatów i dwóch i~zyków 

(1'orespondencJa UJlasnaJ 
W jednem z popularnych pism przemocą świat, tak samo Jak się po- znieważający epitet pod adresem nn-

1 d • skich ukazała się w przed· I włada w waszym k'ra}u, iż nas! przy. rodu polskiego). 
OJ?- rn. . . wódcy pragną okrążyc i r;gnęblc Niem N ł 

dzien SWl'!t znamienna karykatur~. cy. Nie mogę jednak poprostu uwie- Mars ha 11: azwa em was 1uzy-
PrzedstaWlała o.na typowego Ang.h- rz"ć, że wy jako jednostki J'esteście jaclóhni. Ale jesteście dla mnie wię-

d " cej niż przyjaciółmi, jesteście moimi 
ka, udającego się na morze, W cie- zainteresowani w opanowaniu świata. braćmi i siostrami, grzanymi przez to 
niu chmury burzowej, na której spo · Komentator": Je.st faktem o- samo słońce, jesteście częścią. tego sa
czywają Hitler i Mussolini. „Czy po- cz;wistym: iż wasi przywódcy prag- mego planu w tym samym tajemni-
goda wytrzyma?". ną okrążyć Niemcy. Nieprawdaż? Dla- czym świecie". 
Wytrzymała i to nie tylko w sen- czegoż wasi dyplomaci są: tak gorącz- Komentator": Eulaljo, przy-

. lit w· lk Bryt&nJ·a kowo czynni w Warszawie, Konstan- k 1 11i; po ycznym. . ie a ~'Ilopolu, Bukareszcie i Atenach? Dla- nieś ml chusteczkę! Serce ml pę a. 
miał& ~spania;łe Zmlone ~wi~t&, peł· czego tak miłośnie ldaniają. się w !\Io- To wszystko byłoby naszym udzia
ne słonca, ktorego prom1eme eada: skwte? I czyż nie jest to dowodem Iem, gdyby nie dzielił nas system rzą
wały roześmiany \\idok soczysteJ polityki gnębienia Niemiec, iż Anglja dów. 
zieleni łąk angielskich._ pragnie przeszkodzić siłą powrotowi Który system rządów? Może ma on 

Lo dyn opustoszał. Kto tylko Gdańska do ~zeszy? Tego Gdańska, na myśli rząd p. Chamberlaina? Jeśli 
· . n . · który od załozenia zawsze należał do tak, dlaczego zwraca się do nas? A 
mogł, Wf'J~c~a~ na łono .natury! za- Niemiec a nigdy do Polski i tylko o- jeśli mówi o naszym, dlaczego Anglj!t 
czerpnąc swiezego pow1~t~z~ i za- statnio został. odcięty od Rzeszy kry- nie zamanifestowała swej braterskiej 
pomnieć o potwornem ~1esc1~-kol?- mlnalną akcją delegatów wersalskich. miłości w Wersalu i później, skoro 
s.ie. Chamberlain. nareszme mogł .się Jeśli jaklek-0lwiek państwo dąży do Niemcy były także demokracją ... 
zabrać się do onułowanego rybołow- władzy nad światem, jest niem An- Nie wartoby może poswięcać tyle 
15twa., inni ministrowie grali w gol- glja a nie Niemcy. Smi.eszne jest, :7,e- uwagi „wywodom" czarnego pisem
fa tenisa odwiedzali znajomych i by ktokolwiek wierzył, iż mamy takie ka, które łączy fałsz z demagogją 
pr~yjaciół: Słowem - prawdziwe zamiary .. ~awet _najsławnie{szy Anglil• w nierozdzielna_ całość, irdvby przy-, . · nie powrmen byc tak głupi. Jest to ~ , 
swtęta.. . . . kłamstwo, które nam Anglja wkłada toczone ustępy nie dokumentowały 

Anglicy czuJą pewi.eu rodZ3;J w usta. Kłamstwo głupie i prymityw- nam tak doskonale różnicy języków 
wdzięczności do dyktatorow za chwi- ne, które byłoby ... (tutaj następuje jakiemi przemawiają Anglicy 

Londyn, 31 maja. 

Niemcy. l>wa języki, dwa światy 
jeclen człowiek, który wykopał głę
boką przepaść mięclzy niemi. Wszel
kie mosty i kładki ·nad tą przepa
ścią zostały skrupulatnie spalone. 
Anglicy widzą to coraz jaśniej i nie 
zapominają o tero nawet w czasie 
pięknych, słonecznych Zielonych 
świąt. 

Jest poniedziałek popołudniu. Ho
ward Marshall leży może gdzieś na 
zielonej murawie i grzeje się w ostat 
nich promieniach ciepłego, roześmia 
nego słońca, tego słońca, które grze 
je także jego braci niemieckich.„ 

Zastanawia się może nad „odpo
wiedzią" jaką dostał z Berlina. Mo
że szuka jej wytłumaczenia - jeśli 
tak, powinien sięgnąć po trzy nowe 
książki: „J eden człowiek przeciw 
Europie", „Niemcy - co dalej?" i 
„Hitler nazywa to życiem''. Z tych 
książek Howard Marshall dowiedział 
by się, jaki język byłby bardziej 
zrozumiały dla „Czarnego Korpu-
su". Rad. 

lę wytchnienia. Jest to taka wdzięcz 
ność, jaką się żywi do złodzieja, za 
to iż nie .sk-0rzystał z okazji i zno· 
w~ nas nie okradł. W jednym z 
dzienników powiedziano zresztą wy
raźnie, iż ukradziono Anglji święta 

P.otężne lotnictwo zbudowane <<PO cichu>> 
Wielkiej Nocy.„ chroni Szwajcarię od napadu sąsiadów 

BAL SAfłłlC-Z"N;6 
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11111..:0a łi61. plecaenle. 
nob'Fzmienl• n~51. ,,,,1,t.czo 
odcis~I. lct6re po .tel kqplefl 
dojo 1lę v111rql! noweł 
p ą z n o le c I • m. P r 1 e o I a 
ut1c10 "o opolcowanłu. 
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ZJO(l)lsko zastraszaJqce 
Wzrost nadużycia 

trunków wyskokowych 
Pod tym tytułem Katolicka Agen

cja Prasowa (K.A.P.) zwraca uwa
gę, że w uroczystość Zielonych Swiąt 
pogotowie ratunkowe udzieliło po
mocy z górą w 200 wypadkach, z 
których 99 procent nastąpiło w 
związku z nadużyciem napojów al
koholowych. Nie są to oczywiście 
wszystkie wypadki spowodowane 
pod wpływem zamroczenia alkoholo 
wego, gdyż poszkodowani w wielu 
razach zwracali się o pomoc do le· 
karzy prywatnych. · Nie wszyscy jednak zażywali bło- Przy okazji złożenia pi;zez przewod· bryk krajowy<'h, z który<'h każda wy- ce się na gotowy 11amolot, dostosowa-

. W niczącego związku szwajcarskiego spc<•jallzowała się w produkC'jl conaj- ny do wymogów chwili. Produkcja ta „Objawy coraz więl•szego nadużywa-
giego spoczynku świątecznego. przemysłu lotniczego, z siedzibą w mnio,j Jednego art;\·kuhl lotni<'zego, a obejmuje więc motory, śmigła, chłod- nia allrnholu zdarzają się - pisze 
pismach P<!niedziałko~ych możn~ Genewie, przemysłowca Charles'a De- nszystkie razem wytwarzają syste- nice, zbiorniki, kadłub i skrzydła, pod- KAP - nie tylko w stolicy. W całej 
było oglądac fotogra~Ję byłego mi- chevrens, szwajcarskim władzom woj- I mem wielkoprzemysłowym i w spo- wozie, aparaty sterownicze i pokła- Polsce od kilku lat jesteśmy świad
nistra spraw zagramcznych Edena skowym oficjalnego zawiadomienia o sób seryjny wszelkie części, składają- clowe, urządzenia elektryczne i radjo- kami rozwielmożnionego pijaństwa, a 
w otoczeniu szarych mundurów Ar· podjęciu przez związek i jego sekre- we wyposażenie nadawczo-odbiorcze, w związku z tern zwiększenia się fita-
mji Terytorjalnej. Eden jest majo- t1:"-rjat st1:"-łych . c~ynności~ dowiaduje I . . • • jak również i najnowocześniejszą broń tystyki bójek, morderstw, nieszczęśli-
rem w jednym z pułków tej forma- się obecm~ opm1a . publiczna o. rze-1 Bilans POllłJkl WłOSkleJ lotniczą itd. wy<'h wypadków. Nie okupi się zwięk-
CJ .. i dwa dni świąt poświęcił trenin I C?ch, mających duzą wagę pohtycz- . . . . . EmmcjacJa ta stanowi prawdziwą. szonemi dochodami Państwowego Mo-

1 • . 1. . T k' h ną. Bilans polityki włoskie) z ostat- niespodziankę 1 jest dowodem skrzęt- nopolu. Spirytusowego tych wl~Jklch 
~owi W swoim ?a~a J~me. . a ic Okazuje się mianowicie, że dążąc do nich lat - według oceny „Ilustr. nych przygotowafi państw zagrożo- strat i k~z~ m~ralnych. I ~izy<'~: 
Jak on bY,łY dz1e.s1ątki tysięcy bezwzględnego zapewnienia sobie po-

1 
Kurjera Codziennego": nych spodziewaną agresją niemiecką 1 nych, na Jakie narazona staJe się. d1.is 

gdyż ma.szyna WOJskowa W. Bryta- szanowania swych granic przed jaką- „Wszystko, co Włochy w ostatnich clo przeciwstawienia się jej za wszel-1 Polska a zwłaszcza nasze młode po
nji precuje bez przerwy i wytchnie- kolwiek agresją. i licząc się realnie ze I kilkunastu latach zdobyły - jest za- ką cenę. Przy naturalnej obronności kolenie. Niestety, akcja. ~uchow;ień
nla. swym stosunkowa ograniczonym kon- grożone! Na gmachu włoskiego ustro- gór szwajcarskich i poważnym wzro- st~va, lekar~y I społcczm~o_w, kt~rzy 

T k resztą być powinno. z dnia tyngentem żołnierza, Szwajcarja roz- j ju _widać już ~oważ~e rysy. T_ak! jal~ ście militarnego pogotowia szwajcar- w1d~ą ~ę: wielk~ pla~ę piJa!'~twa. i n-
a . ~ , . . budowała „po cichu" swe fabryki lot- panstwo włoskie moze nie udzwignąc skiego, potężna rozbudowa lotnictwa si~Ją JeJ zapob~ec, i?e ukroc.1 ~J kię: 

na dzi:en .~osrue W tym kra~u prze: nicze na tak wielką skalę, że prodn- , na wypadek wi;pólnej z Niemcami szwajcarskiego sprowadza do mini- ski bez wspołdz1ałama czynnikow. pan 
~onan~e, ~ r_ozgrywka z ~1emc~~ kuje u siebie cały sprzęt, potrzebny 1 wojny ciężaru nienawiści całego świa- mum szanse użycia tego kraju przez stwowych. 
Jest nieumkniona. Stosunk:i n~ lmJi jej na użytek własny i na zabezpie- ' ta, którą jako „aport" do spółki Niemcy za „bramę wypadową" w kie- Sprawa ta powinna znaleźc 111..., na 
Berlin - Londyn układaJą się CO· czenie swe,j neutralności, uniezależ-; wnosi Rzesza niemiecka, - tak fa- runku Francji, na której zdawali się porządJru dziennym zagadnień, które
raz. gorzej. Wszelkie próby porozu- niwszy się na tern polu w całości od szyzm może nie znieść obciążenia, w swych planach opierać tezę „pioru- mi winny sii;i zająć i właclze pnństwo
mienia, wszelkie wyciąganie ręki do I dostaw _z za~ranic:l:'. z_ raportu związ- jakie stanowi .spółka z_ hitleryzmem. nującej" akcji wojennej i jej „psycho- we i 01>in,ja społeczna. Polska mm;i 
zgody i usiłowania przemówienia do ku. wynika, ze obejm~Je on SO. ( !) f~- , Zła to i zabóJcza współpi·~„." logicznych" następstw. stać się kra.jem trzeźwym". 

::rJi:::i° ~~:~<lf1 :.:i:v:;~ą ~i~~;\ a „ 7? o a ee an a • 
zbagatelizował, ośmieszył (w oczach B • d M • 
Niemców),wykpiłszlachetnąinicjiJ,- rac1a z na . ar1·cy 
tywę prezydenta Roosevelta. Podob- t 
ny los spotkał ostatnio znanego! •• 
dziennikarza. angielskiego ~owaraa I Co m 6 w I=- w B ulga r 11 

n 

o Adamie Mickiewiczu Marshalla, Jedn~go z · naJpopular- , ._, 
niejszych prelegentów radjowychl' Niema chyba w całej Sofji czło-1 peszcie zebrał i spisał zapomniane wówczas wychodząca gazeta bułgar-, angażowanie A. Dołżycklego na dyry. 
w Anglji. . wieka, który nie znałby choćby tylko dzieje swej ojczyzny. ska: „Wielki Brat umarł. Smlerć jego genta tutejszej opery. Tak samo ra-

Howard Marshall ogłosił kilka- z wi~enia wysokiej sylwetki naszego Odtąd tylko budzić się zaczyna w wieki będą opłakiwały ... ". · djo nadało w ciągu tych kilku lat kil-
naście dni temu na łamach „Daily I ruchllw~go i pop_ularnego ~.ttache P_~a Bułgarach du~h narodowy. Wtedy też W tych warunkach propozycja Stam kadziesiąt polskich audycyj:' · 
Mail" artykuł pod tytuł~m Gdy~y sowe~o - . ~polmarego K.iełceyńsk1e- powstają zaczątki literatury bułgar- buło'."a mogła lic~yć n.a pewne ~owo- Odbyło się wiele wycieczek młodzie-
G . . d ''.k f j go, mema tez chyba człowieka w Buł- skiej. dzeme, znala.zł:l:' się tez. je&:i~tk1, co- ży akademickiej i szkolnej do Bułgao.~bbeg .zap:~sił mme. Io kim.i ~f ~I ga.rji, który nie o~ncsiłby się z .praw- Tak tedy Bułgarja, znalazłszy się pra:=vda b. meliczne, ktore JUZ wtedy, rji i Polski. Duża ilość młodzieży buł
nu . zienru arz • angie s . , . · 1 dz1wym szacunkiem 1 sYn:patJą do w obrębie cywilizacji europejskiej mu w . owczesnych ~ru~:yc~ warunkach garskiej studjuje na wyższych uczel
tym artykule, .(kt?ry. był. pozm~J „posoł. na Połsza" - ministra ~ar- siała szybko nadrabiać stracony czas. zamtereso~ały się bllzeJ naszą. kul~u- niach polskich. Grupie studentów 
odp~;ytany w rue;1D1eck1m bmlety1!1e , n~w~k1ego. Jemu I ws~ółpracown~o: Własna. kultura była dopiero w zaląż- rą.. O?'ół. me. p~szedł z<!:. tem - ś'."1a- ASP, która przyjechała do Bulgarji 
radJowym) na.ouętny apel człow1e- w1 1ego. pracy, zawdzięcza w dttze] kach, należało zatem narazie, zanim dorrtosć istmem~ , R~s11, .olbrzymiego na plenery, urządzono gościnne ·przy
ka do braci ludzi, wzywający do po- 1 m!erze Po1ska s~e wyjątkowe stano- się okrzepnie, opr~eć się na kulturze moc.arstwa słoWlanskiego, (a. na Bał- jęcie i wystawę w Sofji. Tak samo u 
kojowego współżycia. I wisko w Buł~ar11: . pokrewnego, słowiańskiego narodu. kame wspól~ota ducha słow1ańskie~o nas gościł niedawno chór akademików 

. . . b Trzeba powiedzieć, że nasza, znako- Któż nim mógł być jak nie Rosja szcze~ólme 1es~ odcżuwana), uczucie bułgarskich, których pięlmemi głosa-
Howard. Marshall me Jest. oso ą micie postawiona, plac?w~a :" ~fji, Rosja _ wybawic.ielka, krew żołnie~ potęgi tego opiekuńczego mocarstwa, mi zachwycała się nasza prasa. · 

d?St11;teczme w~źną, ab:y- zaJm?""'.~ł · od sll:~ego po~zą.tku. istme~1a miała rzy której gęsto zrosiła tereny pod mogąc.ego ~ ra~ie po~rzeby za?pieko- Stosunki kulturalne obu bratnich s~ę nn~ sam Hit~er lub Jego naJbhz- j szczęsc1e do · kierowmków. P1erwszym Plewną. i Szypką, Rosja, w której ty- wać. się opier:Za1ącą się zaled.w1e B1;1ł- narodów rozwijają. się pomyślnie, cze
Sl ~społp~aco~mcy, dlatcg~ te~ za-1 posłem :i:-aszym był p. Władysłąw Ba- sią.ce emigrantów bułgarskich l{Ształ- garJą, wreszcie szczere uczu?ie wdz1ę- go dowodem jest fakt, który zaróv.rno 
danie udz1elerua mu odpoW1edzi po- ra~ov.:sk1, który .przygotow~ł grunt do clło się na koszt rządu, przesiąkając cznoś~~· . - ws~yst~o to. działało su- nam, jak i przyjaciołom-Bułgarom 
wierzone zostało tygodnikowi „Das I ś~1ślełsz~go zblizenla Polski z Bu~ga~ rosyjską kulturą i obyczajami! gest_Y me na mtel genc1~ bułgarską.. sprawił szczerą radość: Prezydent 
Schwarze Korps". Pismo to wywią- ną.. Jakie zostało. wzmocnlon~ dzięki Dopiero WOJ~a przynosi .. pod t_Ym R. P. prof. Ignacy Mościcki otrzymal 
zało się z niewdzięcznego obowiązku pracY.P· Tarnowskieg~>, za~arc1em k;:m W pł,wy polskie wzg!ędem zrru~n~, P? wojme bowiem I doktorat h. c. wszystkich wydziałów 

, b kt, rzyn . s yt wencj1 kulturalnej między obu kraJa- Lecz w niedługim już czasie opieka RosJ~ p~esta1e ist~ieć jako państwo Uniwersytetu Sofijskiego i wzajem-
~ sposo ' · ory p , bOSld zakzcz l tnl. rosyJ·ska okazała się zbyt uciąz' liwa, słowiańskie, na~omiast na pierwszy ·

1 
nie, w tych dniach bawiła w Sofji de~ Jego naz.~e •. w sposo os ona e Bułgarzy konwencję tę traktu1·„ b. plan wysuwa się nowopowstała Pol · k "' zbyt zachłanna. ,,.' obawie przed nią., "i legal'ja naszy<'h uczonych, która za-czarnosecms 1... poważnie, jak wogóle wszelkie zaga- ska 

już wtedy stronnictwo liberalne Staro- · . . . wiozła <·arowi Borysowi nominację Artykuł „Das Schwarte Korps" dnienia z dziedziny kulturalnej. W tym bułowa nawołuje 0 zastąpienie W}>ły- Odt~d datuje się szczególne. za1:11te~c ! doktora h. <'. Uniwersyt.etu Warszaw· 
Jest . tak . doskonałym przykładem I wypadku ma to znaczenie całkiem wów rosy,i·skkh kulturą polską. sowame ogółu kulturą. i p1śm1enm- I skiego 

szczególne ctwem polskiem, cora.z więcej osób I · . . . mentalności hitlerowskiej, bieguno- · z Polską. wiązały już wówczas Buł- zaczyna pracować nad zbliżeniem 0 • .Gorąc~ prz~Jazmą. dl.a Polskl oży-
wo kontrastującej z umysłowością W da woyeh latach garję pewne uczuciowe stosunki. Zna- bydwu narodów, aż wreszcie konwen- w10na Jest m~tylko ehta bułgarska, 
angielską, iż warto się z nim za.zna-) Zaledwie 60 lat mija odką.d uchwa- ne są zainteresowania bałkańskie ks. cją 1935 r. te wysiłki, nieraz chaoty-

1 
goszczona w pięknym pa.ła~yku posel

jomić cho~by w wyjątkach. Arty- . łą. Kongresu Berlińskiego powołana zo Adama Czartoryskiego, znane piękne czne, poszczególnych osób i instytu- st\i:a przez uroczą p" mimstrową. Ja
kuł ten UJęty został w formę cyta- , !lta.ła do tycia niepodległa Bułgarja. książki żołnierza-poety T. T. Jeża, któ- cyj, ujęto wszechstronnie i planowo. d"".1gę Tarnowską, metyl.ko tac:!:' łu
tów z apelu Marshalla, zaópatrzo- I Naród przez pół tysiąca lat przeżywa- ry odkrył w swych wygnańczych tu- [ dz1e jak· Dora Gabe, mm. Was1ljew, 
nvch komentarzem. ją.cy najczarniejszą. noc niewoli, od- łaczkach egzotyczne uroki tak bliskie- W l kona nit" k 001' encji prof, Jotzow, profesor Bałabanow, ale 

• H 
0 

lT ar d Ma. r 11 h 811 : Mmiimy sunięty przez ten ca? czas od postę- go, a tak nicmC1ncgo Polsce Bałkanu. Podkomisja bułgarska, mają.ca reit- cały naród .• ?ułgarslti, dla którego sio· 
zrozumieć 111ię wzajemnie, ty t ja. Za-! pu Europy zachodnieJ, znaI11:zł się oto A oto fakt mniej znany: po krwawem lizować zadania konwencji na terenie wo „Połsza znaczy bardzo więle. 
nim będzie zbyt późno, tragicznie za- w jednym .szeregu z_ lnnem1 woinen:il powstaniu widyńskiem w 1850 r. gru- Bułgarji wyłoniła 6 komitetów - I Bołgarja iakieml krokami wali na· 
póino Czas ucieka bardzo szybko. I narodami. Plśmlenmctwo bułga,rsk1e pa emigrantów polskich z gen. Be- i;zkolny, literacki, naukowy, teatra!- 1 przód, że w wielu dziedzinach oświa -. „ •

1 
nie istniało, Turcy i fanarjockie du- mem na czele, która schroniła się do no-muzyczno-radjowy, sztuk pięknych ty nas wyprzedziła , wielu spraw mo-

' N I~ n~ Ie ck I ,,kom en t ~tor : I choW!eilstwo niszczyli wszelki ślad Turcji po rewolucji 1848 r„ wstawiła i sportowy, do których weszły czoło- glibyśmy się od niej nauczyć. Tak 
C11:yżby zydowskl mlnłst.E'r WOJllY W. , świadomości narodowej w ujarzmio- się u sułtana za skazanymi na śmierć we jednostki elity bułgarskiej. rzecz się ma z nauczaniem powszech
B.rytanjl P· Hore Bell11ha ~chomlł nych Bułgarach, tak, że już w końcu w tej sprawie. Autorytet moralny poi- Wiele zadań już zrealizowano. z nich nem -- có:i: za zdumiewają.ca I nieoeią
już zegar maszyny piekielnej. i XVII w. Bułgarzy nic nie wiedzieli o skich .P~w~taii.ców ~nacz~ł w ówczes- niewą.tpliwie na,jciekawszem jest wy- galna. dla_ na.s narazle cyfra S pl'OC. 

Mars ha 11: Będziemy walczyć 1 I dziejach swego kraju. Przeszłość na- nym sw1ecie tak wiele, ze sułtan na- l"tawienie przed dwoma laty „Dzia- analfabetow!, - z czytelnictwem -
to walcz~ do. ostatka, z całą naszą' rodu bułgarskiego, wspaniałe dzieje skutek tego wysłał s~e<;jalnego del~- dów" (po bułgars1m „Zaclusznica") ,4 - 5 tJ'.S· n~kładu na 6 milj. ludzi, 
mocą, jeśli 7..aJdzie tego potrzeba. ; złotego wieku Borysa I Symeona Wiel gata, by zbadał na mieJSCU stosunki. j przez zespół Na.rodowego Teatru Buł- z praw?z1wą i rzetelną kulturą tego 

„K omen tato r": Prz~'Ilajmniej kiego, gdy Bułgarzy stali pod mora- Pisma Mickiewicza, tłumaczone już I ga.rskiego w Sofji. Sprowadzono do chłopskiego narodu, który w trud· 
do ostatniego Francuza, być może. A- mi Bizancjum, a oświata., nauka i sztu w 1856 r., zwłaszcza Księgi Naro<lu . tego specjalnie z Polski reżysera nych warunkach powojennych, w świP 
le dlaczego? Czy czu,ie się pan zagro- kl piękne promieniowały na cały I Pielgrzymstwa stały się rodzajem IL. Schillera i dekoratora Andrzeja cie pogardy, z całym romanty.i;mem i 
:i:ony, panie Marshall? Wschód Europy, zasnuta była mgłą Bibljl dla narodu bułgarskiego I są Pronaszkę. Z innych osiągnięć na te- zapałem wysoko niesie gorejący „o-

M ars ha 11: Mówi się czasami, lż niepamięci. Dopiero pod koniec XVIII nią po dziś dzień. Po śmierci Jego pi- , renie teatralnym wymienić należy wy światy kaganiec". 
wa11i przywódcy zamierzają opanowat wieku, BUłi'ar zamieszkały w Buda- sała we wzruszają.cy spof11' jedyna stępy E. Bandrowskiej-Turskiej i za- I. H . 

• 
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"IJR.JER SPORTOll'W Komitet „Kobiety Polskie Walne Zgromadzenie 

Ppłk. R6mmel bije rekord Polski ~ !~~~~~~- ~,„a~~!1:.. ws~~ks~ :~~Eb~ 0~~.~~~1:.!,0A::-dl!~~835!!~. aa 
· .., llkO"-U ftG WVSOkOŚĆ łonach kawiarni Swann - niezwykle w lokalu spółki akcyjnej „Siła i kapitału akcyjnego, t. j. kwo.tę zł. 

oryginalna rewja „Modna pani dzi- światło S. A." w Warszawie, Mar- 150.000, a pozostałą sumę złotych 

Mir. Kulesza w1gr1wa Konkurs m. st. Warszawy . siaj„. jutro„." - która była pokazem Szałkowska 94, doroczne walne zgro 159.698,48 przenieść na specjalnYj 
tawcu, p. Marja Kraińską na Lady strojów kobiety dzisiejszej. Piękne, madzenie akcjonarjuszów spółki fundusz rezerwowy. We wczorajszym dniu międzyna

rodowych zawodów konnych w War
sżawie rozegrano trzy konkurencje: 
konkurs ro. st. Warszawy, konkurs 
skok.u na wysokość, oraz konkurs 
Rzeki Wisły. 

Jako pierwsży punkt pro.gramu 
rozegrano konkurs M. St. Warsza
wy o nagrodę honorową ofiarowa
ną przez prezydenta _m. st. War· 
szawy - Stefana Starzyńskiego. 

Dla koni urodzonych w 1932 r. i 
młodszych - wysokość przeszkód 
wynosiła ok. 1,20 tn. i ok. 4 m. szero 
kości. Konie urodzone w 1931 r. 
i · później - musiały pokonywać 
przeszkody o wysokości ok. 1,30 m. 
i ok 4,50 m. szerokości. 

Parcours bez błędu przeszło oś
miu jeźdźców, wśród których na 
piet'W'Sze miejsce po rozgrywce wy
sunął się mjr. Kulesza (Polska) na 
Ben Hurze, przed Rumunami: 2. 
por. Purherea na Armasesti, 3. kpt. 
Tropescu na Joke. Czwarte i piąte 
miejsce podzielili między siebie Ło
tysze por. Pencis na Mikelisie i kpt. 
Karklins na Namejsie. Szóste miej
sce zajął por. Rożałtowski na Bart
ku IV. Na siódmem miejscu upla
~ował się p. Maria Kraińska na 
Wojtku Il. Osmym był por. Hintua 
(Rumunia) na Fosnecie. 

W konkursie tym nie brały udzia
łu nasze najlepsze konie, jak Zbieg 
Il, Dunkan, Abd el Kinn. Widocznie 
oszczędzane są na dzisiejszy kon
kurs Armii Polskiej i na niedzielny 
Puhar Narodów. 
Następnym. punktem zawodów 

był konkurs skoku na wysokość w 
konkurencji krajowej. 

Jut przed konkursem ppłk. li. s. 
baron Rómmel zapowiedział pr6bę 
bicia rekordu Polski w tej konku
ren.cji. 
Wśród niesłychanego napięcia 

wielkiej rzeszy widzów ppłk. Róm
mel dosiadł Dyngusa, by za trze
cim skokiem pobić dotychczasowy 
rekord Polski w skoku na wyso
kość, ustanowiony w 1939 r. przez 
por. Dębąkiego - Nerlicha, a wyno
szący 195 cm. 

Ppłk. Rómmel uzyskał wysokość 
198 cm. 

Jako ostatni odbył się konkurs 
Rzeki Wisły 
Był to konkurs szybkości, gdyż 

za każde strącenie przeszkody lub 
wpadnięcie do rowu z wodą dolicza
no jeźdźcowi 8 sek. kary do ogólne
go czasu. 

W konkursie brało \ldział 19 ko
ni (na 29 z,głoszonych'). Zwycięży
ła p. Marja bar. Rómmel na Saha
rze przed inż. Strzeszewskim na 
Rysiu, inż. Grabianowskim ria La-

A · K · · h R t szlachetne w linjach suknie z krajo- „Kabel Polski S. A." w Bydgoszczy, Po dokonaniu uzupełniaJ·"cycłt 
gnes 1 azmnerzem r. os wo- . wych tkanin reprezentowała „!ni- dl t · · · "' 

rowskim na Wenecji. cjatywa" Polska Spółdzielnia Mody. a za wierdzema sprawozdarua za wyborów Radę Nadzorczą stanowią, 
W dniu dzisiejszym rozegrany zo- świetna. konferensjerka pani Hele- rok 1938, bilansu na 31.12.1938 r. obecnie: pp. minister August Zale. 

stanie jeden z najciekawszych kon- na Zahorska _ Pauly przedstawiła i rachunku strat i zysków za 1938 ski, inż. Tadeusz · Sułowski, Stani• 
kursów zawodów - Konkurs Ar· ostatnie aktualne stroje „naszych rok. Przewodniczył na walnem zgro- sław Karłowski, Mieczysław Hof• 
mil Polskiej im. Pierwsżego Marsz. pań" i panienek - więó bo~e Juna.cz- madzeniu p. minister August Z-ale- ni.an i inż. Stanisław Konczykowski. 
Polski Józefa Piłsudskiego. ki w strojach własnej roboty „do ski. Zarząd spółki stanowią: prezes Za.

ogrodu" 1 „do pracy", opiekunkę do- Bilans spółki za rok 1938 Wyka- rządu p. Janusz Regulsld, inż. Fe. 
mową,, w oryginalnie skomponowanym zał zysk netto w wysokości złotych Iicjan Karśnicki - dyrektor zarzą
płaszczu z kaptur~m i kieszeniami. 415.796,59. Walne zgromadzenie u- dzający i Mieczysław Tombiński 

BOKSERZY NIEMIECCY NIE 
PRZYJADĄ 

Niemiecki związek bokserski zawia 
domił telegraficznie P. Z. B., że ze 
względu na trudności urlopowe za
wodników, niemieccy bokserzy muszą 
zrezygnować z przyjazdu na mecz 
Polska - Niemcy. 

- Kompletny stróJ lotniczki ze spa- chwaliło odliczyć z zysku na kapi- dyrektor administracyJ"ny. 
dochronem prezentowała sekretarka 
Komitetu, sympatyczna lotniczka, Ma- tal zapasowy zł. 106.098,11, prze-
rja Wardasówna. Pani Zofja Leśniew I W I Z d . Ak 1 
ska, przewodnicząca Komitetu uka- a ne groma zenie cjonarjuszów T-wa „Ruch' 
zała się w mundurze Kobiecej Ochot- • 

. „1ecz ten miał się odbyć 12 czerw
ca w Wars~wie i wywołał zrozu
miałe zainteresowanie ze względu na 
zdobycie przez naszych bokserów mi
strzostwa Europy, oraz stałej rywa
lizacji z pięściarzami niemieckimi. 

niczej Służby Zdrowia (4 komp. I stoł. Sp. lkc . 
Bataljon). Wreszcie pokazano 2 prze- W d · 31 j 1939 d k 
ciwgazowe kompletne ubrania ochron- hlU ma a r. po prze- ro u 1938. 
ne z maskami. wodnictwem p. prezesa Stefana Wybory, które odbyły się pod k°" 

Decyzja związku niemieckiego wy
daje się bardzo dziwną, gdyź Niemr 
cy wyznaczyli już nawet zawodników 
na obóz przygotowawczy przed 
wspomnianem spotkaniem. 

w koncercie udział brały: pp. Anita Krzywoszewskiego odbyło się w sie· niec zebrania, dały następujące wy
Lewandowska-Thiele, Maryn.a Kędzier dzibie własnej przy Al. Jerozolim- niki: Zarząd stanowią: pp. Leon Pu
ska i zespół T 4. skiej nr. 63 Walne Zgromadzenie ławski, Edmund $eyfried, Stanisław. 

akcjonarjuszów Spółki Akcyjnej Godycki-Cwirko, dr. Jan Gebethner, 

Obsłoaa tor•sto' - „Ruch". Mieczysław Dobija; Radę Nadzorcząt 
· lii!t .J ,,... Naczelny dyrektor Spółki, p. Ed- pp. Stefan Krzywoszewski, Wojciech 

Polskie władze bokserskie zwróci w uzdrowlska~b 
ły się do poznańskiego okręgu bok- w szeregu uzdrowisk, miejscowo
se.rskiego, by równiet zrezygnował z ści wypoczynkowych i turystycznych 
meczu Poznail - Berlin (2 czerwca uruchomio:pe zostały .placówki sezo-
w Berlinie). nowe Orbisu. Tak więc w ostatnich 

P . . z. B. zamierza jednocześnie dniach otwarto agencje Orbisu w 
zwrócić się do Niemców o odszkodo- Ciechocinku, Druskienikach, Szczaw
wanie w sumie 3.000 z. tytułem kosz nicy, Morszyn.ie, Krościenku, czorszty• 
tów poniesionych przy organizacji nie, Kuta.eh i Wiśle, ponadto zaś u-
odwołanego spotkania. przednio już uruchomiono agencje se-

.NIEMCY ODWOLALI KOBIECY zonowe w Truskawcu, Muszynie, Ja· 
MECZ TENISOWY Z POLSKĄ remczu, Iwoniczu, Zaleszczykach, ~e-
w ślad za odwołaniem przez nie- giestowie. 

tniecki związek bokserski meczu pię- Placówki te or ......... :lzować będą wy-
ściarskiego Polska - Niemcy, nade- 5~= 
szło równiez z Niem. zw. Lawn.-Te- cieczki lokalne, rezerwować miejsca 
ntsowego odwołanie kobiecego spot- w pensjonatach, ponadto zaś zała
kania tenisowego Polska _ Niemcy twiać będą wszelkie sprawy w zakre
(2-4 czerwca w Poznaniu) 0 puhar sie obsługi podróżniczo - . turystycz-
królowej Marji jugosłowiailskiej. nej. 

Spotkanie odwołane zostało przez W każdej z placówek sezonowych 
Niemców ze „ względów technicz- I Orbisu znajdować się będzie kasa bi-
nych". letów kolejowych. . 

XXVll Walne Zgromadzenie Aktf onarjuszów 
Banku Zachodniego S.A. 

W dniu 31 maja b. r. odbyło się 
pod przewidnictwem Zdzisława ks. 
Lubomirskiego XXVU Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcj<>nariu
szów Banku Zachodniego S. A. 

Z przedstawionego przez Dyrek
cję Banku sprawozdania z działal
ności instytucji za rok 1938 wyni
ka, że operacje Banku we wszyst
kich działach przedsiębiorstwa 
znacznie wzrosły. Wkłady i rachun
ki bieżące powiększyły się w porów
naniu z poprzednim okresem spra
wozdawczym i również akcja kre_. 
dytowa została wydatnie rozszerzo-

na., co mała.zło swój wyraz w zWięk 
szeniu portfelu weksli zdyskonto· 
wanych, oraz udzielonych kredytów 
w rachunkach bieżących. 

Walne Zgromadzenie przyjęło 
sprawozdanie do wiadomości i u
chwaliło na wniosek Rady Nadzor· 
czej udzielić absolutorium władzom 
Banku za rok 1938. 

Następnie Walne Zgromadzenie 
dokonało uzupełniających wyborów 
do Rady Nadzorczej i Komisji Re
wizyjnej, w wyniku których skład 
władz pozostał bez zmiany. 

mund Seyfried przedłożył sprawo.z- Baranowski, Antoni Lewandowski, 
danie z działalności przedsiębior- Stanisław Arct, Karol Czerny, Jó
stwa za rok 1938, który zaznaczył 2ief Chodak, Kazimierz Dobija, Fe
się we wszystkich działach wzrostem liks Mrozowski, Zygmunt Pieracki, 
obrotów, sięgających zł. 27.000.000. Tadeusz Tchorzewski, Mieczysław 
Na wzrost ten wpłynęły: 1) wybit- Ziemnowicz; Komisję Rewizyjną: 
na poprawa gospodarcza szerszych pp. Władysław Buchner, Bolesław 
mas społeczeństwa, 2) wzmożona Jankowski, Stefan Olszewski, Stefan 
frekwencja na · kolejach żelaznych, Nowicki, Władysław Rawiński. 
3) coraz dalsze rozprzestrzenienie Walne Zgromadzenie uchwaliło 
się organizacji „Ruchu" w terenie wypłatę dywidendy w wysokości 5; 
i 4) to znane wypadki polityczne w procent. 

O zwolnienie lokali haodlowyeb 
od podatku lokaloUJeqo 

Jak wiadomo, od podatku lokalo- mierze o sile podatkowej płatnika, 
wego zwolnione są loka.Ie zajęte jeżeli chodzi o lokale mieszkalne. 
przez zakłady przemysłowe. Ze zwol Nie stanowi natomiast żadnego kry· 
nienia tego nie korzystają nato- terjum dla przedsiębiorstw handlo· 
miast lokale, zajęte przez zakłady wych, które niekiedy mieszczą si~ 
handlowe. Zdaniem Związku Izb w lokalach nieodpowiednich, prze
Przemysłowo - Handlowych, który znaczając większą ilość mniejszych 
wystąpił w tej sprawie do Minister- izb na prowadzenie przedsiębiorstwa 
stwa Skarbu, odmienne traktowa- i na magazynowanie towaru. 
nie przedsiębiorstw przemysłowych Obecna konstrukcja podatku lo
l handlowych pod tym wzgl~em kalowego powstrzymuje w wielu 
jest niesłuszne 1 lokale handlowe wypadkach przedsiębiorstwa handlo
należa.łoby również zwolnić od po- we od zamiany lokali z mniejszych 
datku lokalowego. Zakłady handlo- na większe w celu ulepszenia wa
we w Polsce prowadzone są bowiem runków pracy. 

:y~f::::::u ::::::rz::i::~ =·-----·L--•H---·K--
tucji świadectw przemysłowych, ha· 
mującej poważnie modernizację i 
rozszerzenie zakładów handlowych, 8 UD U .J E 
na.leżałoby znieść i drugą przeszko- 1 P 4 T. G ~ 
dę, jaką stanowi podatek lokalowy. AO R S l(Ą 
Jest on wymierzany w wysokości PO LIK ł 
zależnej od ilości izb, zajmowanych ....._, 
przez przedsiębiorstwo handlowe. 
Ilość izb ;może świadczyć w pewnej 

POL! GOJ!WIU'fŃSKł ~ ce pod górami, bo jako tycij 'nie mogli obejść i Marzinec · rzekł: 
~ skrzat służył z matką wdową w - czyj chleb się je, temu powin-

11 
takiej, ano akurat gospodarce: no się służyć!.„ 

. 3 4 Schodzono do miasta ino po sól, - Kaifosz przystanąl 

Ś W I Ę TA R Z E K A 
a tytuń. Słabo pamiętał te czasy, - Słuchajcie, no, Marzinec, 
jednak pamiętał iż wszystko mie- skąd ty jesteś? .• 
li swoje. Strzyżono owce i tkano - Z Roztoky, wicie? ... 
wełnę, a kobiety sporządzały - Ja z pod Bystrzycy, Kno-
wszelką odzież w domu. Kierpce bloch z Karwiny, Popiołek z sa-

p O W I E Ś Ć wyrabiano ze skór po uboju. Z mego Trzyńca. Kto więc do ko- . 
1 łoju topiono świece. Czeladź za- go przyszedł?... Nasz tu chleb i 

=================================== ~~ała z goop~anami ~ p~ ~~~m~i~~L · siłku, ~i~szkan.o wpodle, w Wszyscy wytrzeszczyli oczy. 

Kaifosz nie słuchał go, głębo-1 przedpieklu. Musiał skakać z ka-1 ziemi, biła z niej okropna moc, grom~dzte 1 P?d Jednym da~hem. Kto to mówi, Kaifosz? ... Jednak
ko zasumowany. Jeśli wysiedlają mienia na . kamień gdyż pełno tu wstrząsająca i osobna siła. Jakże ~e.dwie coś m~ coś rozumiał, a że głos jego brzmiał spokojnie i 
ludzi z ich własnych siedzib, to było wody na twardym gruncie. tu, wśród tej piękności mógł się JUZ matk~ wciągI?ęła go w sto- łagodnie, wcale . nie żądny był 
cóż dopiero zrobią z nim? ..• Je-I W drodze minęła go wesoła trój- upląc lichy człowiek? ..• Sam Bóg warzyszeme graJcarkowe aby kłótni. Zbrzydło mu użyranie się 
go kwatera, działka ogródka, ko- ka, dwóch młodzieńców i dziew- pochylał nad tą ziemią swe wiei- obstał • za zm~:łe~o . tatu~a, za z Marzincem, zarówno jak i 
mórki - należały do huty. Vy- czyna, zapytał: dokąd to? .. Dziew kie oblicze i sądził i wydawał chłopa 1 ~ał ~W.OJ pientądz i pr.a- merdanie ogonem przed Vyvia
vial trzymał nad nim rękę. Ow czyna odwróciła się ze śmiechem, wyroki grzmotem i gromem. Vy- cę ~la bledmeJ~zy~h w gmime. Iem. Chciał spokoju. Pragnął by 
edowiek zapytał nagle. wzniosła ramię w gótę i odkrzyk- vial?„ Spostrzegł się nagle, że Musiał sporządzić ~ierp.ce na da~, dom jego znów rozbrzmiał śmie-

- Tyś jest Kaifosz? ... ten, ze nęła: - do ojczyzny!... Wówczas Vyvial tu ano nie mógl żadną a matka sporządziła ciepłe pon- chem; pragnął też pogodzić się z 
Starej Kolonji?... pojął, te jest pod samą granicą.. miarą być, że tu nie przystawał, czochy. Zuzanną. Lecz kobieta była teraz 

- Ano. Scieżka wznosiła się bezustan- że mu tu nie pasowało. Widział . Nagle, j~by ją. ujrzał, sc~o- czujna i ostrożna, nie paplała już 
- Mrowa mówił mi o was. nie, choć łagodnie wśród zielo- Vyviala pod czerwonym murem dzącą z gory, w b1ałem płótme, tak chętnie, słuchała w milcze-

Wypuśćcie się kiedy do mnie i nych ścian. Las tu był osobliwie huty, Vyvial szedł drogą przez tak, jak ją widział w truchle: su- niu, jej oczy tylko zdradzały nie
rozejrzycie, no. . zielony, strojny, od modrzewi i Starą Kolonję, tu nie sięgał. rową i poważną. Nie była to ży- pokój. Do czego on zmier~aL 

Kaifosz myślał powoli, jednak- pyszny od buków. Dołem biegła Czyż jednak nie sięgali po owe- wa istota, zjawiła. się wśród kraj- Mąż zmierzał do celu droaą o-
te teraz wszystko mu się jakoś ! rzeczka Głuchowa, aby pod By- go człowieka, gospodarza? .. . obrazu dawnego i znanego, oma- krężną, nie zapytał wprost iie ma 
składnie poczęło układać w gło- strzycą połączyć się z matką Ol- Gdzież jest miejsce na świecie miła jego oczy i poruszyła. duszę. na książeczce, tylko bąknął o no
wie. Nie pisnąwszy ni słowa Zu- . zą. Zbocza jeżyły się od kamie- aby im ujść? .. - Tyś jest silny, ~roga była w . życiu, miłosierna wej zna,iomości i spacerze 
zannie pewnej wolnej niedzieli I nia. Na wzniesieniu tuliła się czar Kaifoszu, rzekl pastor. Nie trze- t mocna, .wład~ła ogromnym gło- - Jest tam pięknie że jej !... " 
udał się w podróż, nawet rower j na, smolista, chata z wysoką pod- ba uchodzić, nie trza im dawać sem. Musiała się wzburzać w gro- Wszystkiego potrochu: zieleni, la-
ostawił pl'zez ostrożność w domu. I murówką z kamienia.. Gdy wre- luzu, gdy jeden się pomknie, na bie, gdy go czuła tak znędznia- su i wody ... 
Dał rodzinie do zrozumienia iż szcie stanął, al odetchnąć, zoba- ,jego miejsce musi następować łego. Ah, jaka bystra, ta jego mał
będzie u Mrowy, by się, nie spo- czył to miejs< samotne i pięk- drugi. Czuł na sobie przenikliwe, Tego dnia wrócił do dom wiel- żonka! ... Spojrzała mu wprost w 
dziewali prędkiego powrotu. nie rozłożone. zewsząd rnmkuię- bystre spojrzenie kamrata, który ce ugładzony. Kobiety ugwarzaly oczy. 

Było to -iś~ie na końcu świata te przez las, nrnjące n ad ;obą tył - grzeszył piórem i powstawał prze na schodkach, a mężczyźni w al- Nie. 
za w~ią Nydó . ~1.wr~ l\.awałek ko góry i niebo. Zatoczył s i ę ci w ko władzy. Wspomnienia 0-1 tanie Knoblochów toczyli spór .:__ Co mówisz? ... 
od środka, p1·awu.r.. L1ówiąc na Wielkie i straszne wonie szły ź blegały go. Znał się na gospodar- polityczny. Bez tego się widać (D. c. n.l 

• 



Kiełbasa wieprzowa... z wieloryba 
iycłe w Niemczech jest jednym wielkim „ersatzem'' 

Do sklepu kolonjalnego w Berli-1 wi się więc, że ubrania są szkła- dynego na pokładzie Niemca. Jego 
nie M:hodzi z koszyczkiem w rę- ne. Gdy nieostrożni~ jeden Nie- ubranie było, dla odmiany, zrobi-0-
ku gosposia po zakupy. Na kar- miec potrąci na ulicy drugiego, nie ne z drzewa. To Pozwoliło rozbit
teczce wypisała sobie potrzebne jej l mówią sobie „przepraszam", tylko kowi utrzymać się na powforzchni 
produkty. Pomiędzy gosposią - op- - „za. WSM.e zdrowie", jakby się fal... 
tymistką a właścicielem sklepu, I trącili kieliszkami.„ X 
wywią-zUJje się następujący djalog: X Władze niemieckie zwróciły się o-

- Poprc;>s'z.ę o ćwiartkę masła. Wynalazkiem ,,szklanych ubrań" statnio z apelem do ludności, aby 
- Bardzo żałuję, ale pani wie„. najwięcej jest zachwycony m~~- oszczędzała do palenia drzewa, te-
- No, to zechce mi pan odwa- J szalek Goering. Jak mówią złosh- go olbrzymiego źródła surowców 

żyć 250 &'ramó'Y kawy. 1 wi, mo~e teraz paradować we syntetycznych. Nazajutrz jeden ko-
- Alez, moJa droga pani, co i wszystkich cztereeh galowych mll!n~ lega mówi do drugiego: 

za życzenia. .. Może w przyszłym ty- 1 durach naraz i wszystkie będą wi- - Schowaj sobie deskę do praso-
godniu będzie już na składzie. doczne. · . wania. Jak ci się zniszczy ubranie, 

- Prawda, zapomniałam, ·że z .. X będziesz przynajmniej miał z czego 
kawą ciężko„. Więc daj mi pan pół 1· Burza zatopiła okręt. Wszyscy pa . uszyć drugie„. 
funta smalcu. . sażerowie utonęli, z wyjątkiem je- (j.m.). 

- Niemożliwe. Jak widzę, sza- 1-------------------------------.nowna pani nie zdaje sobie epra- 1 

wy, że„. 
- Tak, tak, słusznie. A są jaj-

ka? Dzieje losu . nr. 160219 
- Nie. 
-.. Mąka? w ostaioiem dziesłęclole~ło = ~~tana? W chwili, gdy każdy obywatel po- ją,cej się w październiku 1983 r. dwu
- Nie, proszę pa.nią _ mówi czuwa się do obowiązku złożenia ()- dzlestej ósmej Loterji znów p-0dwyż. 

zirytowany ju~ kupiec. flary na cele obrony państwa, rów- sl!lono ilość emitowanych lOSów - tym 
Zdenerwowana również gosposia nież 1 ślepy przypadek przyczynił się razem do 170.000; w ten spoi;;ób Nr. 

rzuca okiem na sporządzoną listę. do powiększenia zasobów Skarbu. 160219 ponownie ukazał się na wi
-A1e w każdym razie może mi .Jak wiadomo bowiem, główna wygra- dawni i cieszył się dość dhlgim i wca.-

pan dać funt słoniny? na czwartej klasy ubiegłej 44-ej Lo- le urozmaiconym żY.Wotem. Od Lo-
Tego już było. cierpli_wemu do- terji Klasowej, miljon złotych, padła terji 28-ej do 33-eJ, przebywał w 

tychczas kupcowi za ~e_le. Wysu- na Nr. 160.219, który w związku z łódzkiej kolekturze; Loterja 34-ta za
nął zz::i lady z~czerw1emoną z o- t . ni był go w poprzedniej staje go w Ostrzeszowie; na 35-tą burzenia twarz i krzyknął: em,. ze e ? . 

_ Proszę pani, czy pa.ni przy- 43-eJ Loterji me znalazł nabywcy, Loterję wędruje do Piotrkowa 1 prze-
sZła tutaj po za.kupy, C'llY polityko-· wskutek czego miljon przypadł Skar- bywa tam do 40-ej Loterji włącznie. 
wać.?!... · j bowi Państwa. W ciągu całego tego okresu pę-

~ Wogóle żywot tego losu był do- tlził uczciwy żywot los~ loteryjnego, 

i · 

ś. p. Matka Urszula 
Żywot ząsłozonei dzłałaezkł 

W dn. 29 maja, jak już donosiliś
my, zmarła w '.Rzymie matka Urszula 
Ledóehowska, przełożona generalna 
Sióstr Urszulanek Najśw. Serca Jezu
sa Konającego, przeżywszy lat' 74. 

S. p. Matka Urszula (w świecie hr. 
Julja) Ledóchowska urodziła się w r. 
1865 w Loosdorf (Austrja). W 21-ym 
roku życia wstąpiła do klasztoru sióstr 
Urszulanek w Krakowie, gdzie praco 
wała jako nauczycielka i wychowa.w· 
czyni wreszcie jako przełożona klasz
toru. W 1907 r. na życzenie Ojca św. 
Piusa X wysłana do Petersburga, o
bejmuje internat dziewcząt polskich 
przy Gimnazjum fJw. Katarzyny. 
Wkrótce, dzięki pracy apostolskiej 
matki Ledóchowskiej zostaje erygo
wana filja Sióstr Urszulanek w Pe· 
tersburgu. 
Władze rosyjskie za propagandę poi 

ska-katolicką w 1911 r. wysiedlily 
Matkę Ledóchowską z cesarstwa, ze~ 
zwalająe na pobyt w Finlandji, gdzie 
w Merentantł zbudowała glmna:r;jum 
z internatem dla dziewcząt polskich 
północnych rubie~y. 

Po wybuchu wojny światowej, jako 
„zagra:l:ają.ca bezpieczeństwu paJ\stwa 
rosyjskiego" matka Ledóchowska zo
staje usunięta bezpowrotnie 'Z Finlan 
dji. Udaje się do Szwecji, 'gdzie w 
przeciągu 6 miesięcy tak opanowała 
język szwedzki, iż wygłaszała publicz
nie odczyty o Polsce, oraz, współpra
cując z komitetem Henryka Sienkie
wicza w Vevey, zorganizowała w Szwe 
cji i Danji komitety pomocy mater
jalnej dla ofiar wojny w Polsce. W 
1918 r. otworzyła również sierociniec: 
dla dzieci polskich robotników wy
chodźców w Danji. 

Po wskrzeszeniu Pol.ski, IDlltka 
Ledóchowska wróciła do Ojczyzny i 
tu w 1922 r. za.łotyła w Luboezl!śni· 
cy pod Pniewami w Wielkopolsce au· 
tonomiczny dOtń t:akonny. Z kolei pow 
staje autonomiczny Dom SS. Urszu
lanek św. Olafa w Pniewach. 

Dn. 24 czerwca 1923 r. dekretem 
św. Kongregacji Zakonów w Raymie 
dom wraz z pięcioma filjami sta.je się 
Kongregacją odrębną na wzór innycb 
Kongregacyj urszulańskich. Matka Le
dóchowska zostaje generalną przeło
żoną. najmłodszej kongregacji SS. Ur
szulanek Najświętszego Serca Jezusl1 
Konającego. W chwili zgonu założy
cielki Kongregacja ta liczy 85 domów 
w tem 29 w Polsce, (. we Włoszech i 
2 we Francji. 

Praca Zgromadzenia obejmuje sze
roki zakres wychowawczy, charyta
tywny i społeczny. !Zakon pTOwadzi 
oehl"onkl, przedszkola, domy wycho
wawcze, internaty dla zaniedbanych 
dziew.czą,t, kursy Zjil.wodowe ora'.z gim
nazja. Na specjalne podkreślenie za· 
sługuje praca m. Ledóchowskiej oko
ło budowy 3 nowych kościołów w pol 
sce, działalność wśród emigracji pol
skiej we Francji oraz niezwykle o
wocna praca oświatowa na Polesiu, 
w nowozałotonym domu zakonnym 
w Mołodowie, gdzie zorganizowane 
zostały przedszk<>le i kursy za.wodo-
we. 

W r. 1937 ś. p. Matka Ledóchowska 
obchodziła 50-lecie swego pow&ania 
zakonnego. Była szeroko znana. w .spo 
reczeństwie nas~em 1 cieszyła. się llzcilł 
powszechn~. 

To nie jest anegdota. Tak wy-- syć ... burzliwy. To niknął on, to po- przynosząc swym właścicielom osie:tn 
gląda dzisiaj rzęczywistość w Trze- jawiał się na światło dzienne, by wygranych. Zd k d • • 
ciej Rzeszy. =ów na czas pewien ginąć w niepa- Gdy 41-a. Loterja Klasowa przyn:lo· aw 0We poz rOWJellle Wezmy naprzykład sklep rzeznm- ł i t 1 · ki. O ile wszędzie na świecie jest mięci. Po raz pierwszy ukazał się s a zm anę sys emu gry, po egaJącą Ch d Ó 
to naogół interes dochodowy, w Nr. 160219 w końcu roku 1928-go, na podziale losów na pięć części, za- fJOftll ... 0 SUrOUłJ zarzą ze 
Niemczech właścicieie jatek stoją dzięki podniesieniu w 18-ej Państwo- miast poprzednich czterech, ilo'ść Io- w Trzeciej Rzeszy - jak donosi odpoWiedzi chóralne: „Mahlzeit!". 
na progu ruiny. Klienteli nie brak, wej Loterji Klasowej ilości emltowa- sów uległa odpowiedniej redukcji, a KAP _ podjęto ostatnio zarządza- Tego rodzaju lekceważenie pozdro 
tylko mięsa jest zamało. Otrzyma- nych losów do 175.000. Przydziel<>- Nr. 160219 musiał, jak niedźwiedź, uło nia, by nadać więcej powagi pozdro wienia hitlerowskiego musi być u
nie kawałka dobrej polędwicy - no go kolektur.ze, =ajdującej się żyć się .do snu zimowego, który trwał wieniu hitlerowskiemu: „Heil Hit- sunięte, - twierdzą zarządzenia o-
to prawie wygrana na loterji„. przy ulicy Marszałkowskiej w War- trzy Loterje. ler". StWI'erdzono mianowicie, że ficJ'alne _ i dlatego przedewszyst-Gospo.dyni niemiecka nie może t b ł i k uikładać menu na dzień naprzód. szawle, gdzie eż prze t~~ wi c ągu Jego zwolennicy odzwyczaili się pozdrowienie to straciło na wyrazie kiem nakazano, by we wszel ich 
Masz ochotę na pieczeń wieprzo· następnych czterech 10 eLJJ• n e wy- przez ten czas od niego i gdy w 44-ej i używa się obecnie conajwyżej zdaw magazynach, sklepach itp. personel 
wą? Albo na duszoną wołowinę? chodząc a.ni raz z koła. Loterji, dzięki powiększel!liu emisji do kowo, przyczem w wielu wypadkach każdego wchodzącego witał pozdro
Chwileczkę. Musisz przedewszyst· l Na 23-ą. Loterję przewędrował na 165.000, powstał, jak Ikar z popio· nikt na nie nie odpowiada. Tak np. wianiem hitlerowskiem, nie czekając 
kiem przekonać się, czy rzeźnik za- drugi koniec miasta, do kolektury na łów, nie znalazł chwilowo amatora i w tramwajach zdarzają się sceny, na odezwanie się klienta. 
spokoi twe ży.c~enia. I to ~e ~rzed 1 ~oliborzu, co mu te~ nie przyniosło pozostał w kasie Polskiego Monopolu że wchodzący do wozu nowy pasa-
11-tą 1'8iD.O, gdyz on SaIJ?. me Wle ~o szczęścia, poczem zniknął na przeciąg Loteryjnego. żer na swe pozdrowienie „Heil Hit- Znamienne wykluczenie 
~J ~?· zd~r~u P~~z~~st.r~:~ czterech Loteryj, wskutek zreduko· Widocznie przeznaczenie chciało, ler" nie otrzymuje wogóle odpowie-
mu ani kawałeĆzka mięsa. wania ilości losów do 160.000. (by Nr. 160.219 zasllił Skarb Pailstwa dzi, natomiast ktoś inny opuszcza.-

Jeszcze gorzej jest z owooa.mł. Był to okres przeprowadzania w 
1 
i może to rozstrzygnięcie było właśnie I jący ten sam wóz ze słowami: 

Zeszłoroczny zbi6r jabłek i gru- ) Loterji rozmaitych, głęboko sięgają-\ najsłuszniejsze„. , ,,Mahlzeit !" (zwyczajowe pozdrowie-
&Ze'k był katastrofalny. Pomara;ń-1 cych, reform. Wreszcie w rozpoczyna- nie w porze obiadowej) słyszy w 

czy, mandarynek, bananów - me- . ·----------------------------------------------ma wcale, a te, które z trudem l 
znajdziesz po wysokiej cenie - są • • • B i • • • • t k• p I k 
w bardzo złym gatunku. Przyja- Dz1s1e1sza r"W an1a I 1e• s oson I z o s ą ciele Włosi cnętnieby tych owoo6w ,.y el 
dostarczyli, ale za dobre dewizy, • 
n~e wzamian za maszyny do szy- Odczvt kontandora 1&1n9 Halla . 
CI.a..„ 

X Bawią.cy niedawno w Warszawie 
. znakomity publicysta angielski King 

O mepraw~opodobn:ych WJ>.rost I Hall wygłosił w sali Towarzystwa 
namia;stkac~, Jak to się r, Nie~- I Kredytowego interesujący odczyt p.t. 
czech .mó-yvi, - „erzatz~ :- Pl- „Dzisiejsza Brytanja". Wśród zebra
sa!o się JUZ .bardzo duzo. N1~ bę- nych obecni byli: małtonka ambasa
d~e .absolutnie P!Zesadą powied~e- dora. tureckiego pani Ferid Tek oraz 
nie, ~ w ~rzec1eJ Rz~y całe zy- radca ambasady tureckiej Basri Ri
ele ,JeSt Jednym wielkim „erza- zan z małżonk" sekretarz ambasady 
tz " ' „. em • , . francuskiej de Sebilleau i radca am-

91!cesz nabyc bieliznę stołową lub ba.sady angielskiej Norton, który za
posCiel4?wą? Bardzo proszę. ~e d?· gaił odczyt. 
łączą c1 .kartec:zikę ;r. J?Ol!Czeruem, ze Komandor King Hall odczyt swój 
me nalezy gotowa.o bielizn.v w tem7 właściwie improwizował zrzadka tyl
!:!~~ ~!~ć 70 stopni, gdyż ko zaglądając do ołówkiem kreślonych 

U · „. f • dyń • notatek. Mówiąc o „Brytanjl dzlsiej
trapien en; gosp~ iest '!11Y· szej" postarał się naszkicować nam 

dło do 'P~ N!etyl~o posiada ., najpierw w krótkich słowach dawniej
.fatalny, nie do z~ies1~ma zaipach, azą 1 przebiegają.o pamięcią. po jej 
~le d<? tego _stoipn~a Jest gryzące, przemianach ustrojowyc,h, doszedł do 
ze hy1a częśc bielimy powraca z 

1 
wniosku, że jak dawniej, tak dziś ma 

pralni uszkodzona. . • Brytanja więcej osobliwości ustrojo-
' Z ~ewa i 'Yęg!a fabrykuJe s~ę I wych, niż jakiekolwiek inne państwo. 

Mote ta bezgraniczna wolność bywa 
niekiedy niejednemu urzędnikowi ad
ministracyjnemu nie na rękę. Może i 
klnie niekiedy, ale nigdy mu nawet 
na myśl nie prz:yjdzie, by można by
ło czemkolwiek wolność prasy krępo
wać, bo naraziłby się tylko na ośmie· 
szenie. . 

I cóż? Jak się okazuje, mimo rze
komo chaotycznego ustr.oju, mimo tak 
bardzo wielkich swobód oby\Vatelskich 
Wielka Brytanja stała się 1 jest naj
strój ma swoje zasady, niepisane, a 
kraje, gdzie się swobody obywatelskie 
ogranicza są dalekie ł od tej potęgi 
I od tego, zwłaszcza, dobrobytu. 
Mówiąc o obecnych stosunkach z 

Polską komandor King Hall wyraził 
radość, że są obecnie tak pomyślne. 
Zarazem jednak udzielił cennej wska-

zówki. Trzeba korzystać z wytworzo
nego obecnie wielce przychylnego na
stroju dla Polski w Anglji. Nale:l:y go 
nieustannie podsycać. Nie wolno, by 
szczęśliwie rozpalone ognisko przy
jaźPl przygasało choć na chwilę. Trze 
ba '13ię bronić przed nastrojem apatji, 
który może zastąpić nastrój sympa
tji szczególnie gorącej w obecnej 
chwili. Należy więc. ze strony pol,skiej 
wytężaó nieusta.nnie akcję propagan
dową, która stale podtrzymywałaby 
płomień zainteresowania Polską w 
Angljl. 
Już po zakończeniu odczytu właści

wego komandor King Hall dorzucił 
jeszcze parę ciekawych uwag o pre~ I 
mjerze Chamberlainie i zasłużonej dla 
państwa rodzinie Chamberlainów. 

· ski. 

Wysp a c 

Polska Agencja Agrarna (PAA) 
donosi z Jarosławia: 

„W Jarosławiu został wykluczony 
z miejscowego oddziału OZN kate
cheta, ks. Mioozy$ła.W Lislflsk1, któ
ry na. plenum rady miejskiej zrefe
rował wniosek na ustalenie tytułem 
opła.t narwarkowych 25 proc. dOdatd· 
ku do podatków miejskich. Rada po
wiatowa domagała się natomiast 40 
proc. dodatku." 

~ 
I 
I 

f 
~\-~ 

WKROTa OTWAA.Cf. 
łN WARSZAWA-P.:I..YM 

i w Niemczech 1m!lzliczoną wprost l· Ustrój dominjalny jest zgoła jedyny 
lość najr~mia1~zych artykułów. w swoim rodzaju, a już np. conajmnlej 
Chemicy, <?Slągnęli tam szczyt po- niepojęte jest dla mieszkaiica konty- Sp6' r Ja.pani··· z mocarslwam·1 Zachodu mysłowosc1. Sfabrykować masło z nentu takie zjawisko, jak niepodległa 
~ęgła kmnlenn~o . łub z r:ybiego właściwie Irlandja, jednak również 

pl 
białka, albo tez ~er z pma dę- lnieszcząca się w składzie wielkiego Spór o wyspę Kulangsu, koncesję nym djalekcie chińskim brzmi „Hia 
bowego I kawę z ~Jędzl - to drob Imperjum Brytyjskiego. międzynarodową w Amoy, wydaje men", co znaczy „Wrota Rezyden-nostka. Ale zrob1c kiełbasę wł&- . . 
pJ,"ZOwą.. •• z wieloryba _ to już na- Nie należy jednak zdaniem prele- się zabawny, gdy się zważy, że wy- cji", zwane jest też ,;Wyspą Czap-
prawdę sztuka nielada. To wszyst- genta, podchodzió do Brytanji ~miar- spa ta. ma niespełna. 4 kbn. kw. po. li" od wspaniałych białych czapli, 
ko, jak twierdzą prawomyślni o- ką kontyn~ntalnlł: Wynika. to juz choć- wierzchni, 2 kim. wzdłut, 2 khn. które stale odwiedzają tę wyspę. 
bywatele hił.lerowskfogo „raju", nie by z l;11neJ psy~hilti ~nghka a kanty- wszerz. Za czasów pokojowych, t.j, Za czas.ów mandarynatu motyw cza. 
jest w smaku najgorsze Jedynie nentahsty. Mieszkaniec kontynentu do roku 1937 przebywało na niej pll używany tu był jako dystynkcja 
drobiu Die można· "P~, gdyż lllbi iiystematy 1 wykresy. ~Y . mu 250 cudzoziemców, a chińska lud- urzędników pewnego stopnia. Pióra 
ma Oll1 mdły zapacll wielorybiego się wszystko zgadza w obhczem~ch ność na terenie koncesji wynosiła tych ptaków są w bardzo dużej ce
tranu Dzie3"e się to dlatego że lub na mapie, s~dzt, ·że wszystko Je~t 40 t · n1·e w Ch1'nach, a ich mięso zdawna · '"1n k ·' d ' w porządku, a Jeżeh potem coś się · ys1ęcy. 
nie wo. 0 armie ptac~wa . omowe nie udaje, szuka błędu w konstrukcji. Teren koncesyj cudzoziemskich na jest polecane przez lekarzy chiń-~o !ibozem. Odczu~a się az nad~o Wyspiarze - inaczej. Skoro organizm K 1 b · · k · · ń k' h · k b d d · · · Jego. brak do wypieku chleba, k~o- dobrze funkcjonuje, to mniejsza 

0 
to, u angsu o eJmUJe oncesJę Japo s ic J8. o . ar zo z rowe 1 pozyw-

ry :iest, zresztą., . z <ID;fa n~ dz.ień na jakich podstawach, choćby najbar ską, powstałą tam w roku 1900, a- ne. 
gorszy. Tembardz~~d więc, me nale- dziej oryginalnych 1 osobliwych, może merykańską (do roku 1899 brytyj- Japończycy obsadzili Amoy jesz
~ zbożem ka~c d~obm. I bie- wręcz dziwacznych. Niech się wykre- ską) oraz t. zw. „Międzynarodową cze przed rokiem, nie posunęli się 
d.J?.e kuąt pożY'Y!ają się odpadkami sy nie zgadzają, byle rezultaty prak- Osadę Kulangsu", proklamowaną jednak· od tego czasu w głąb pro
wielory?iego mięsa. Są tacy, · kt6- tyczne były pomyślne. r tak tet jest, jako taką przez władze chińskie w wincji Fukien, zatrzymani przez 
rzy twierdzą, że i to jest mamo- więc mniejsza o teoretyczne podsta- 1902 roku. trudne do sforsowania góry i dziel-
trawstwem.„ wy tego ustroju. · Wyapa Kulangsu leży naprzeciw nych mieszkańców prowincji. 

I)(' Mimo to ten „nieregulowany" U• Amoy, przedzielona od miasta we- Obecnie usiłowania Japończyków 
Na temat .10erzatrow'' kursuje w strój na swoje zasady, niepisane, a wnętrznym wspaniałym portem, sze- owładnięcia koncesją Kula.ngsu są 

N}emczech 01orzymi3: ilość dowC;ł- jednak:l:e nlez~chwiane. „Magna char- rokości 400-600 mtr„ długości 3 i wymowne i jasne: Japonja od 
pow .. Podol?no Go3I'lng s~rzętnte ta Ubertatum tkwi tak głęb~ko w kłin., zaopatrzonym w nowoczesne pie.rwszych sukcesów w wojnie t: 
notUJe „~aJnow~e i opowiada je psychice brytyjskiej, te mote rue lst-1 doki i warsztaty reperacyjne Kon- Chinami domaga się zll.k'Widowania potem HltleroWI. Oto mektóre. I oie6 na papierze. Wśród wielu swo- • k j d zi 

1 X bód obywatelskich, które w Anglji są. cesję Kulangs~, letącą. ,całą w zie- oncesy cu zo emsk eh w ~hinach 
Chemicy ni€mieccy otrzymują same przez się zrozumiałe, na pierw- I leni, otacza miasto chmskie. ::f:\C je przeją! D& swoJą wła· 

już wełnę i bawełnę ze szkła. :M~ azem miejscu figuruje wolnoł6 1!1'881· Amoy, któngo mzwa w ~ _ 

Próby w tym. kierunku były czy
nione i w Tientsinie, i w Szanghaju. 
ale wszędzie napotykały one na zde 
cydowany opór mocarstw zachod-.. 
nich. 

Wojskowe władze Japodskie, nie 
mogąc przed swoim krajem po
cł).walić się od 1:ajęcia Kantonu, t.j: 
od 8 miesięcy, żadnym sukcesem 
militarnym, próbuj~ szczęścia gdzie 
indziej. Jako teren pierwszych prób 
obrali sobie mał14 wyspę Kulangsu, 
której powierzchnia jest szesnMcle 
razy mniejsza. od koncesji w Szang
haju. . Próba ta udałaby się mok 
przed kilkoma miesiącami. 

Dziś dywersyjno - propag&ndowti 
akty Japończyków na terenie Chin, 
prowadzone niezawodnie w porom. 
mieniu ł pod dyktando partnerow 
z totalistycznej „osi", nie mają ju4' 
~dnych szans powodzenia i tak 
samo jak akcja Berlina i Rsymtt 
spotkają slę te llprzeciwem pdatw 
:11.chodnicb. 
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Wra*enia z Targów Poznańskich 
Tegoroczne Targi Poznańskie 

pótwierdzają w zupełności te 
wszystkie informacje, które do
tychczas na temat Targów ukaza
ły się w prasie. Widać było za
róW"nO postęp w ugrupowaniu 
branżowem, jak i zwiększony 
v.rysiłek wystawców, zmierzają
cy do podniesienia estetycznego 
wyglądu Targów. Liczbowo u
dział wystawców przedstawiał się 
jeszcze lepiej niż w roku ubie
głym, aczkolwiek już zeszłorocz
ne Targi były rekordowemi, nie
mniej i pod względem rozpiętości 
w zakrnsie wystawiennictwa po
~zczególnych branż obserwowaliś
my znaczny postęp. 

Wydaje się iż Targi Pozna1i.
ioikie w tegorocznej swej pojem
ności znakomicie dopasowały się 
do ekspansji życia gospodarcze
go Polski. W niektórych pawilo
nach, jak np. w Salonie Samo
chodowym, dało się zauważyć 
zbytnie skupienie eksponatów. 
Nie można się wszakże temu 
dziwić, bowiem był on po Salo
nie Paryskim największym pod 

względem ilości wystawionych mal w cał-0ści wystąpił on ze swą od mebli począwszy, a na piani
marek .samochodowych w Euro- pr'odukcją, pokazując wszystkie uach i fortepianach skol'iczywszy. 
pic. typy produkowanych w Polsce \V dziale zagranicznym widzic-

W Pałacu Targowym najlepiej obrabiarek, począwszy od naj- li~my oddzielne wystawy Italji, 
uzewnętrzniło się przywiązanie mniejszych, mających zastosowa- Nfomiec, \Vęgicr i lndyj B1•ytyj
licznych wystawców, którzy trak- nie w drobnych warsztatach rze- skich. Zwracało przytem uwagę, 
lując Targi Poznańskie jako sta- mieślniczych, aż do obrabiarek iż w tym roku szczególniej ujaw
ły czynnik swej propagandy han- naJctęzszego typu, stosowanych nialo ~il~ tutaj celowe wystawicn
dlowej, utrzymują na nich stałe, w wielkich warsztatach przemy- nictwo o charakterze wybitnie 
pięknie wystrojone stoiska. \V słowych. Oczywiście największe gospodarczym, a nic propagan
tym~ pawilonie rzucała się w zainteresowanie wzbudzały wszcl- dowym. Jeżeli chodzi o stoisko 
oczy bardzo silna reprezentacja kiego rodzaju obrabiarki typu re- niemieckie, to w porównaniu do 
maszyn do pisania, maszyn do wolwerowego, które są już ma- rok n poprzedniego, przedstawiaio 
liczenia itp. maszyn biurowych. sowo produkowane w Polsce. się cno nieco skromniej. Głów-

Najsilniej reprezentowanym na Przez wielką halę, w której ny akcent położono na ekspona-
tcgorocznych Targach był prze- zna:lazły pomieszczenie przemysł ty mas1.yn przemysłowych, nato
mysł metalowo - maszynowy. Po- ceramiki szlachetnej, jak fajans miast na stoisku Italji rzucały się 
czą wszy od 'Wieży Górnośląskiej,, i porcelana, oraz przemysł teks- w oczy wyroby przemysłu arty
w której widzieliśmy poraz pier- [ tylny, dochodziło się do pięknej, stycznego. Sympatycznie przed
wszy w tak szerokich rozmiarach I okazałej, z roku na rok rosnącej stawiały się sąsiadujące ze sobą 
reprezentowany przemysł maszyn wystawy wytworów rzemiosła i działy oficjalne Węgier i Indyj 
poligraficznych, poprzez wyod- przemysłu ludowego. Graniczyła Brytyjskich. 

szone odda~ mu do dys-pozyejl 
osobny pawilon. Przem:ysł · rowe
rowy pokazał wszystkie typy ro· 
wNów produkowanych w Polsce 
oraz poszczególne fazy procesu 
produkcyjnego. Poza rowerami 
widzieliśmy coraz bardziej popu
laryzujące się moto-rowery. \Vre
szcie podkreślić musimy wysta
wiennictwo polskiego przemysłu 
motocyklowego, który w latach 
ostatnich rozwinął · się w Polsce 
pierwszorzędnie. 

Gdybyśmy chcieli sformułować 
opinję na podstaw;ie tego wsŻyst· 
kiego co widzieliśmy na Targach, 
a odnoszącą się do osobnego ~ta
nu przemysłu polskiego, musie
libyśmy stwierdzić, iż dynamika 
rozwo,iowa przemysłu polskie110 
uwidocznia się niemal w każlej 
dziedzinie produkcji. Najsilniej 
jednakże .uwidocznia się ona w 
przemyśle metalowym. 

rębniony pawilon ·Producentów z nią w Sali Reprezentacyjnej \Vreszcie na szczególną uwagę 
Narzędzi aż do Hali 1\faszyn i ha- - produkcja elektrot_echniczna i zasługiwał wyodrębniony w tym 
li 12-ej dominował przemysł me- galantcrja metalowa, z którą łą- roku dział przemysłu 1•owcrowe-
talowo - maszynowy. c1yły się dalsze sale, poświęcone go. Rozbudowujący się w szyb- Tegoroczne Targi Poznańskie 

Szczególnie imponująco przed- przemysłowi drzewnemu - za-1 kicm tempie przemysł len uzy- były świetnym sprawdzianem po
stawiał się polski przemysł obrn- równo półfabrykatów jak i na.i- skał w swym rozwoju wysoki stępów polskiego przemysłu 
biarkow~·· Poraz pierwszy nic- różniejszych wyrobów gotowyd1 poziom tak, że Targi były znm-1 handlu. 

~a!!!~~!~~ ~!o~~!~!!!.~~~~!!.~!~. '!.~e~~! I fabryk Che~icz~~~ a„UDOc~A ~ afd Sasnamcu 
Wieży Górnośląskiej, Związek Pol- we, ścieki, krawężniki, kostki bru- dla każdego małego wytwórcy be- na Targach Poznansk1ch 
skich Fabryk Portland - Cementu kowe, pustaki, nawierzchnie drogo- tonu - bez potrzeby zwracania W pawilonie 17-ym w estetycz- twie, galwanotechnice, fotografice, 
zajmował stoisko, w którem podał we, płyty chodnikowe najrozma- się do często oddalonych laborator- nem stoisku wystawiła swe ekspo- farmaceutyce, farbiarstwie i dru
obszerny przegląd wyrobów cemen- itszego gatunku i wymiaru, pły- jów. Wspominamy o tym . aparacie naty Sp. Akc. Fabryk Chemicz- karstwie tkanin i w przemyśle spo-
towych i ich zastosowania. ty izolacyjne wiązane cementem. jako o drobnym fragmencie trud- nych Radocha". żywczym. 

Sp~cjalnie podkreślony został be- podłogi betonowe Vf.zmocni~e sta- n~j pracy ks~tałcenia i usalll:odziel- W ~toisku znajdowała się duża Sole fosforowe: 
ton, J.ako dosk?nałe tworzywo dla lą, płoty betonowe 1 t. d. 1 t. d. mama szerokich kadr betomarzy. oszklona gablota, w której usta- Fosforan jednosodowy - stoso-
rzezb1arza; ~aJlepszym tego dowo- Odpowiedzialnem zadaniem Zwią- Jeżeli zaś chodzi o propagandę wione były liczne słoje z produk- wany w przemyśle włókienniczym, 
d~m . b~ło .kilka artystycz~ych po- zku Polskich Fabryk Portland - cementu jako surowca, to w tym tarni chemicznemi, przedstawiają- w lecznictwie, przemyśle spożyw. 
p1ers1 i f1gur~k staranme odla- Cementu na Targach Poznańskich kierunku Związek prowadzi od sze- cemi produkcję Firmy „Radocha". czym i mydlarskim. 
nych w betonie. było propagowanie cementu jako regu lat. wielką a~cję zarówno po- Spółka wystawiła następujące ar- Fosforan dwusodowy - używa· 

W calem stoisku rozmieszczone surowca oraz propagowanie właści- pu1arno - naukową jak i często ty kuły: ny w przemyśle włókienniczym, 
były pozatem liczne wyroby z ce- wego i racjonalnego ujmowania czysto naukową, przez wydawanie Kwas cytrynowy - mający bar- drukarstwie tkanin, w przemyśle' 
mentu i betc>nu, świadczące o nie-1 spraw związanych z użyciem tych perjodyków i broszur specjalnych, dzo szerokie i różnorodne zastoso- garbarskim, ceramicznym, farma· 
zwykłej różnorodności zastosowa- materjałów. w których sprawy cementu i be- wanie, jak np. w gospodarstwie do- ceutyce, galwanotechnice i w prze-
nia tego niezbędnego dziś dla ludz-, W związku z tą propagandą tonu są szeroko i niejednokrotnie I mowem do celów spożywczych, do myśle chemicznym. 
kości tworzywa. Oglądaliśmy więc wystawiony był w stoisku specjał- drobiazgowo omawiane. fabrykacji napojów owocowych, cu- Fosforan trójsodowy - nieza-
wykonane z betonu lub cementu: ny aparat, demonstrujący badanie , kierków i landrynek, w serowar- stąpiony środek do zmiękczania 

: niach, w browarach do zacierów, wody zasilającej kotły, stosowany 
' pozatem w lecznictwie, kosmetyce, pozatem do zmiękczania wody dla 

,,Przez b • • u ezp1eczen1e do dobrobytu'' fotografice i t. d. wszelkich celów włókienniczych, w 
1 W specjalnem, higjenicznem, e- pralniach i t. d. 

· stetycznem opakowaniu 10 gramo- Trójfosforan „Radocha" - sprze 
To znane powiedzenie wybitnego I że konsekwentnie działy ubez·pie· Towarzystwo 5,1 milj. zł„ Poznań- wem, znajduje się w handlu „Kwas dawany w handlu w efektownem 

ekonomisty zwraca żywą uwagę na czeń od ognia, od kradzieży z wła- sko - Warszawskie 5,9 milj. zł„ Cytrynowy-Radocha", który należy opakowaniu 200 gramowem, jako 
nasz czysto polski prywatny prze- mani em i od rabunku oraz ubezpie- Fundusze gwarancyjne i rezerwy: polecić Paniom domu jako przy- środek doskonały do zmywania i 
mysł ubezpieczeniowy, więc na zna- czeń szyb. „Vesta" Bank przeszło 20 milj. zł„ prawę do wszelkiego rodzaju sala- _czyszczenia, przewyższający jako· 
ne w całym kraju instytucje ubez- Poznańsko _ Wa,rszawskie istnieje „Vesta" Towarzystwo 4 milj. zł„ tek, legumin, galaret i t. p. ścią inne, znane artykuły, czy 
pieczeniowe „Vestę" Bank Wzajem· od 1912 r. i UtJrawia ubezpie·czenia Poznańsko - Warszawskie 2,6 milj. Kwas winowy - naogół o po- środki z tego zakresu. Trójfosfo
nych Ubezpieczeń w Poznaniu. „Ve- od ognia, od kradzieży z włama- zł., razem ponad 26,6 milj. zł. A dobnem zastosowaniu co i kwas ran „Radocha" to samozmywają
stę" Towa.nystwo Wzajemnych niem i od rabunku, od nieszczęśli- co najważniejsze: Niema w na- cytrynowy z tą różnicą, że kwas cy środek, którego zastosowanie 
Ubezpieczeń od Ognla i Gradobicia wych wypadków, od odpowiedział- sz~h Towarzystwach gospodarki cytrynowy jest delikatniejszy w znają już nasze Panie. · 
w Poznaniu i Pozna.ńsko • War- ności cywilnej i ubezpiecza samo- deficytowej. BHanse i inne rachoo- smaku, zdrowszy, pod względem Fosforan dwuwa.pniowy - w 
na.wskie Towarzystwo Ubezpieczeń chody, samoloty i wszelkiego ro- ki roczne zamykają się z roku na ' djetetycznym zawiera wyższą gatunku aptekarskim - stosowa-
Sp. Akc. w Poznaniu. Te trzy przed d · rok bez deficytu, a nawet z pew- kwasowość. ny w farmaceutyce oraz w prze-
siębiorstwa ubezpieczeniowe ściśle zaJu przewoz~ drogą morską, lą- nemi nadwyżkami. Chloran potasowy - do wyrobu myśle spożywczym. 
W!pólpracują z sobą jako Poznań· I dową, lub p<>W!etrzną. ł k 
kl Istotnie, to jest rzec:.: najważniej- . ~a~a e , ogni sztucznych i mat~r- Odżywcza za.prawa wap~owo • 

s Konoom Towarzystw Ubezple· - Ozyli, jednem słowem, .ta:k sza dla ubezpieczone 
0 

_ każd to ! Jałow wybuchowych, w przemysle fosforowa - przeznaczona Jako za-
czeń. ~iejwięcej . wsz~stki~ :V~żnieJsze przyzna. takie wynfki gwaranLją 1 farbiarskim jako czynnik utlenia- prawa odżywcza do paszy dla by· 

- Jaik dawno istnieje już pia- działy ubezp1eczen, istmeJące w · ł „ „ jący. W lecznictwie i przemyśle I dla. 
cówka Panów? Polsce, są też reprezentowane w ~u ~pe ndą pewndo~c na fpr~y·szłosc kosmetycznym jako środek dezyn- Sp Akc Radocha" produkuje 

.'vesta
" obrębie Poznańskiego Koncernu To- 1

1 są, etcy UdJ!l<'.e t ta z.~u bama. spo- fekcyjny. równleż odle~y magnetytowe, kt6· 
należy do najstarszych warzystw Ubezp' , .., 

1 

eczens wa o ms y UCJt u ezp1ecze- Chi d , · · 
w Polsce instytucyj ubezpieezenicr- ieczen. .niowej. Tembardziej, że osiągane or.an ~o ~wy - sto~owany re stoso~ane są w przemysle elek· 
wych, a w szczególności jest naj- I - Właśnie. Każdy-czy to ku- nadwyżki roczne w lwiej części słu- \V: farbiarstwie l dru~arstwie t~a- trotechmczny~._ . . . 
etarszem dzisiaj w całym kraju to-: piec, czy rolnik, . przemysłowiec, I żą do dalszego zasilenia podstaw nm, ?raz ""! przemysle .. chem1cz- Jak, z W_YZe_J wymJ.ent~nycli ar· 
warzystwem ubezpieczeń na życie / czy rzemieślnik, może więc swoje finansowych Instytucyj. Specjał- nym Jako srodek utlemaJący._ t~kułow ":'ldac, produkcJa „Zakła· 
- pada uprzejma odpowiedź, nie pot;zeby ubezpieczeniowe p~kry- ·nie zasługuje na . · 1rreślenie fakt, Nadchloran potas?wr - słuzący do"". Chenuczn;ych '!Radocha o?ej
pozbawiona odcienia słusznej du-I wac z reguły w czysto-polskich że dzięki osiąganym nadwyżkom do :yrobu. !Iltt~rJałow wybucho- ~~Je olbr~yrm zas1ę.g, w~kaz~Ją~y 
my. „Vesta." Bank została bowiem . przedsiębiorstwach ubezpieczenio- bilansowym w ciagu ostatnich 10 wy~ l wk gor~1c w1;. . tr Ja kł ~owazną po~ycJę zaJmUJlsąk" ~ 
założona w 1873 r. Przeszło 65-let- wych. lat ubezpieczeni w· „Veście" Banku ? ! wasow wmowego 1 cy .Y· za a ,Y p_r~emys 0.we "!' po IeJ 
nia tradycja w pracy społecznej i - A wyniki? otrzymali zwroty czyli dywidendy no'\\ el-Io - stosowane w leczmc- wytworczosc1 chem1czneJ. 

ekonomi~znej stawia naszą, "Vestę" Tu pada szereg miljonowych w kwocie zł. 868.000.- jako ko- Dom Jlandłow" Jer Li• k• • S ka 
w mędZie instytucyj jak najściślej liczb: Przeszło 17,2 milj. zł. zebra- rzyść dodaitkową, niezależnie od .; z-y pOWS 11 "' 
związanych ze społeczeństwem na- ' nyich składek w 1938 r. (Wł'az z o- sprawnej obsługi w zwY'kłych przy- · Warszawa, ul. Boduena Nr. 2 
~em: za b. czasów zaborczych w płatami ubocznemi), z czego „Ve- P'.Ldających .do "".YPłaty świadcze- ~ . 
J~o źw~lce z zaborcą,, a w wolnej sta" Bank 6,2 milj. zł„ „Vesta" mach ubezp1eczemowych. I L1'pSotow1sskk1? _Dsomku Hla1k1dlowegob Jłerzy Pozatem propagowała Firm.a. w 
0JCZY nie w jego żywiołowem dą,- . . i - a u o owane y o "". s_toisku automatyczne grzejniki ga• 
żeniu do pełnej samodzielności go- . I P~~lom~ 1~-ym'. . w tak zwaneJ zowe Junkersa, mogące sa.moczyn. 

5podarczej. Oprócz ube11:pieczeń na I TA o E u s z o R o z o o ws K 1 wiczy gornos~ąskicJ. . nie zaopatrywać o każdej porze w 
życie rozwija „Vesta" Bank ubez- 1 •• S-ka Sr?dek st01ska zaJmowała u.my- gorącą wodę większą ilość mlejec 
pieczenia od nieszczęśliwych wy- ! walma -:- fontanna systemu Bra· czerpalnych. Grzejniki te mogą być 
padlków, od odpowiedzialności cy· ! u,r' "li R dleya, M1lwauke~ - Stał!-y Zjedno- konstruowane w kilku odmianach 
wilnej oraz ube7ipiecze.nia. samocho- "arszawa li. , ei•ana 16. Telefon 416-40 czone. Umyw~lme te obh~zone są dla instalacji w kuchni, w łazien• , 
dów i zajmuje w tych działach Wy ŁĄCZ N E z A ST Ę p ST W O N A p OLS K E na masowy uz~tek, p~zy Jednoczes- ce (piecyk kąpielowy) itp. Este-
ulbe~ieczeniowych silną pozycję. , n~m korzys~a1~m z meJ przez,? o- tyczny wygląd ty~h grzejników, ich 

v ta." To Maszyn ,,LINOTYPE" Mergenthaler Setzmaschinen-Fatlri sob. ZapewmaJą one oszczędnosc: w dokładna i zarazem prosta kon-
łot~ne: w 192;~nfs!;;~ó~~!a~~„~1' G. m. b. H. Berlin. Merg3nthaler L1not pe Comp -ny. Broo cdza~okresie _użycia •. w .zuk~yciu . wo- strukcja, przemawiają.za ich nieza-
całeJ· a.sek "i •• k . ·..i.

8 
~ kl Ny US A M · h VOMAG Y i w pom1eszczemu, Ja ie ZaJmu- wodnem rozpowszechnieniem 

kr ·u t uracJ Ja 0 naJ'Yl,._.~e w yn. · · · ·· aszyn rotacyJnyc Maschin n- ją. Przez nowoczesność swych u- Z pozostałych eksponatów zainte· 
gr~~obiclwaTis~o ~:.y1ec~n ~1 fabr1k Pląuen (Vogtl.). Automatów Ariston Elka Maschi- rzą<lzeń i specjalne zalety zdoby-,resował .nas specjalnie aparat do 
czeń za. a.. j ~ " ~u .zt>1-e- nenfabrik A. G. Dresdęin, Sprzedaż wszelkich maszyn i przy- ły ? na. s umywalnie Bradleya sze-1 wytwarzania pary oraz Junkerow-
• . ;im.u e „ .~ 1:. s e pietakrw- borów dla przemysłu graficznego. 582 roki zbyt i to szczególnie w więk- ski wyłącznik gazowy, dający 100 

ze mie:iece, ~Ja,,_ prsytem - szych fabrykach. proc. bezpieczeństwa w ~u. 

, l 



Nowości fabryki P. T. :E. I Asea 
na Tarqach - ~oznańs1'1ch UNIA· VENTZKI S •. A. w Grudziądzu Polskie -Towarzystwo Elektryczne -wYwieszony ~ na ścianie stoiska wiel

Spółka Akcyjna w Warszawie i ki fotos, przedstawiający elektroazjatyckich, do których są ekspor- i ogumione wozy konne dla rolnic· Sp • .Akc. Ą.sea wystawiły we wspól- wnl~ Pl'\łSZkowską, w której zain-Wśr6d producentów ma.szyn rol
niczych biorących udział w tego
rocznych Targach Poznańskich na 
pierwszem miejscu kroczy Fabryka 
MMZY!ll Rolni>czyeh Unja Ventzki, 
Spółka Akcyjna w Grudziądzu. 

towane. twa. nem stoisku w pawilonie 8-ym ma- stalowane Sil 3 olbrzymie transfor-Wreszcie _ warte specjalnej u- Notujemy to z prawdziwą satys- I szyny swej produkcji. , ma.tory P .. T •. E. po 10.000 Volt wagi było i stoisko UNII na od- fakcją zważywszy że tego rod:za- Jako eksponaty oglądalismy: każdy. Działa.Ją one bez zarzutu, cinku pn:yczep i _ naczep towaro- ju m~wa f a b ~ y c z n a pro- transformator olejov.:r 3-t~owy, robiąc tem s~em fabrykatom firwyeh, ogumionych (jedno i wielo- dukcja jest ze wszech miar potąda- kilka prądnic jedn.o 1 dwu napi~: mowym naJlepszego typu propa-
Olbrzymich rozmiarów stoisko na 

wolnem powietrzu robi imponujące 
wrażenie. Oglądając wystawione w 
n1m eksponaty, widzi się, jak ba:
d:i:o bogato i obejmującą wseystlrie 
dzi-edziny ro1111ictwa, jest ~rodukcj~ 
maszyn rolniczych„, Spółki ~CYJ· 
nej „Unia Ventzk1 • P:odukcJa ~a 
stoi przytem na wysokim poziomie 

osiowych do samochodów i ciągni- na z pumktu widzenia naszych po- ciowych z wzbudnicą do regulacJ1 gandę. _ „ ków) , jakie fabryka ta, jako pierw- trzeb o.gólno-gospodarczych, tero napięcia, prą?n~c~ samocho~ową, Z rozdawanych na. stoisk? e~t~sza w kraju rozpoczęła produkować bardziej, że jak przekonaliśmy się, samolotową, sllmki asynchrowczne ~yczny~h prospektów dowiedziel~w roku bież na zasadach seryjnej chodzi tu o prodUlkcję taboru z two- 3-fazowe zwarte oraz silniki róż.. smy się, te P. T. E. produkuJe produkcji fabrycznej. Widzieliśmy rzywa gwarantowanego, raej&nalnej nego typu. transformatory ol~jowe . do 2.500 tam nietylko najbardziej podstawo-\ konstrukcji, dającą dostateczne bez- ~ozatem. umieszczone były w kVA i 35.000 V, 1 suche do 160 we rodzaje przyczep i naczep, u- pieczeństwo i długą żywotność. stoisku rózne ,akcesorja spawalni- kVA i ·6.000 .v. !'rodukowane. zaś żywa.ny-eh na rynku krajowym, ale · · cze, kable, uchwyty, ~ .cewką elek- przez ?Jie . s~l~1 asyn~hr?m~zne 
tromagnetyczną skupiaJącą łuk, e- obejmuJą silniki zwarte i pierscie-

techaicznym i jest wyra.ze~ najbar- Samochody SKODA dziej nowoczesnych ~lepszen mecha-
nicznych dni ostatnich. na Tarqach Poznańs"lch Marzeniem każdego rolnika na o-
kres sianokosów i żniw są nieza- Na tegorocznych Targach Po- Skoda 1100 i Skoda Rapid. wodnie wystawione grabie „Unia znańskich dział samochodowy był Skody 1100. 
Ventzkl". Grabie te produkowane bardzo bogato reprezentowany. W Wśród 1100 oglądaliśmy karety, są jako pół-automatyczne i cało- pawilonie pierwszym motor~acyj- kabrjole_ty i wozy spo~to.~e -automatyczne z najlepszych sure>W· nym skupiona była większośc ma- wszystkie o eleganckiej lmJi, staców 

0 
gwarantowanej jakości. Du- rek automobilowych, a wśród nich rannie wykończone i doskonale za-, 6d ln'kó szczególnem zainteresowaniem pu- opatrzone. Są to wozy osiągające że zainteresowanie wsr ro 1 

. w bliczności cieszyły się nowe mode- szybkość 100 kilometrów na godzi-wzbudziła wypuszczona przez Fir· i mę na rynek nowa serja wialń z le S ko dy. nę, o stosunkowo małem zużyc u zastosowaniem poważnych Ullepszeń, Wozy te znane jako bardzo paliwa - 8 litrów na 100 kilomepodyktowanych prz~ wiiel~let;nie do trwałe i masywne nadają się szcze- trów. Posiadają one doskonały 
S
·wi·adczenie. Dla zaspokoJema po- gólnie dobrze dla naszych ciężkich silnik o pojemności 1089 ccm. i lnikó warunków drogowych; automobili- mocy 32 KM. Na podkreślenie za-. trzeb mniej zamożny.eh ro . V: ści nasi wiedzą o tern i wyrażają sługuje wreszcie niezależne .zawie-. przeznaczona jest „Wialnia włościan się 0 Skod"'ch z dużem uznaniem. szenie kół i hydrauliczne. hamulce. ska W.l", posiadająca wysokie za- Na swen\ stoisku wystawiła Fir- Skody 1100 są przytem tanie. Dla lety robocze i zaopat;zona w wy- ma w tym roku szereg wozów, któ-1 orjentacji podajemy poniższą ta-sta.rczs.jący komplet sit. re podzielić można na dwa typy- belkę: B~rdzo. masywnie przedstawia się 
brona · łopatkowa do prawidłowej u- Cabrio-roadster- - 3 osobowy 6.400 zł. prawy łąk i pastwisk. Firma podję- „ Tudor - 2 drzwi - 4 „ 6.400 „ 
ła jej produkcję, mając na uwadze „ Sedan - 4 „ - 4 „ 6.600 „ 
konieczność posiadania przez nasze Tudor 2 „ - 4 „ 6.4-00 · „ 
rolnictwo całostalowej brony. Sedan - 4 „ - 4 „ 6.600 „ 

!ako pioni.etka w. budowie narzę-1 Skody Rapid. _ przy niewielkim wzroście zużycia d~i do spręzynoweJ .upr~wy gleby, Skody Rapid reprezentują wóz paliwa. Mają one niezależne zawieFirma przeko;iiała się, ze dotych- bardziej luksusowy. Posiadają one szenie kół, hydrauliczne hamulce cza.sowy . płaski, reso::ow~ ząb kulty; silnik o większej pojemności (1560 i centralne smarowanie podwozia. watoi;-a J.est ni~o. wiotki, .zwlaszcz ccm.) i mocy (42 KM) niż Skody W Rapidach produkowane są 3 na. z1em1ach c1~zych 1 dlatego 1100. Szybkość uzyskują też wyż- typy: 
tez zęby płaskie często unoszą szą, bo 110 kilometrów na godzinę w czasie pracy cały kultywator, ' 
który nie mając równej głębokości Tudor 2 drzwi 
prucia gleby, chwiejnym ruchem Sedan - 4 „ 
wlecze się za koniem, nie wykonu- Cabriolet-

4 osobowy - za 9.600 zł. 

4 ' " " 9.900 " 

krany ochronne, hełmy i t. d. niówe od 0,5 do 700 KM. 
Okazale prezentowała się elek- W dżiale zaś spawalniczym, któ-

tryczna spawarka „Asea" do spa- ry jest specjalnością Sp. Akc. 
wania łukiem prądu stałego regulo- Asea, Firma fabrykuje: maszyny 
wanego w granicach od 15 do 300 do spawania punktowego, maszyny 
Amp. z silnikiem napędowym 3-fa- do spawania szwem ciągłym, ma
zowym lub prądu stałego. Tego ty- szyny do zgrzewania stykowego, 
pu spawarka „Asea" w ruchu de- przetwornice spawalnicze, transfOr
monstrowana · była w stoisku Huty ma.tory spawalnicze oraz aparaty 
Pokój w pawilonie 13-ym. do automatycznego spawania. Pro-
Miarą bardzo wysokiej jakości I dukcja · doprawdy wszechstp>nna 

produkcji zjednoczonych firm był i o wysokiej jakości. 

POLSK! WVJWÓRll.l 
ELEKIRO.lUTOH.llfCZlfCH URZĄDZEŃ 

555 CHlODllCZf en 

99 8 ORE A'' 
Chłodnie dla· wszelkic'h ce:lów 

Tadeusz Drozdowski i S·ka 
Warszawa, ·Rejtana 16 · 

Działalność Firmy Tadeusz Dro- wość pracy na nich. Każdy lino
zdowski i S-ka obejmuje ~przedaż typista pp krótkiej instrukcji może 
maszyn drukarskich oraz urządzeń je obsługiwać tak, jakgdyby · pra
drukarń i zakładów introligator- cował na nich od lat. 
skich. Poza linotypami jak to powyżej jąc ma.xilmum wymaganej od nie- i De Luxe - 2 „ 

· go pracy. Obecnie po długich, 
tmudnych dociekaniach i studjach 
„Unia Ventzki" zbudowa~ - no-

Na wystawie Firma zajęła stoi- wspomnieliśmy wystawiony · byh je
sko w pawilonie 15-tym. Wysta- den automat drukarski „Elka" -Po dokładnem obejrzeniu wozu I dobra opinja jaką cieszą się Sko- wione były w nim 3 maszyny - firmy Ariston • Elka w Dreźnie. silnika zrozumiałem staje się, że dy jest w pełni zasłużona. z których 2 stanowiły linotypy a „ Duża część stoiska poświęcona 

4 
" " 10.200 » 

: wy typ zęba sprężynowego, spt? 
_cjalnej konstrukcji o innym cha
rakterne drgań, t. zw. ząb rowkowy 

1 automat drukarski. była propagandzie wszelkiego tyI_m 

.,OSa". 
Ząb ten, mimo, że jest sprężysty, 

elastyczny i drgający, okazał się 
njezwykle „cięty" i nieustępliwy w 
pokonywaniu przeszkód ziemi. Ząb 
„Osa" ma zast.osowanre do wszyst
kich koltywat.orów. 

· Z pośród szeregu innych jeszcze 
maszyn, wystawionych w stoisku, 
nai wyróżnienie zasługuje pług 

Mic;dzynarodowi · eksr e :lyforzy 
C. Hartwig Sp. Akc. 

Wielki rozmach Targów, olbrzy
mia ilość eksponatów krajowych i 
zagranicznych, różnorodność tych 
eksponatów - od najbardziej deli
katnych i łamliwych, np. szkła i por
celany, do najcięższych, jak: obra
biarki i t. p. - wszystko to nasu
wa zwiedzającemu refleksję: - kto 
też zajmuje się sprowadzaniem tych 
wszystkich eksponatów, kto się w 
tero specjailizował? 
Poinformowaliśmy się i oto są 

szczegóły: 

powiedzi wyrażały zawsze jaknaj
lepszą opinję o S. A. C. Hartwig, 
co tero silniej utrwaliło sta~owisko 
Firmy na Targach Poznańskich. 

LINOTYPY czcionek. Ten dział stanowi znów 
Reprezentowane przez Firmę Ta- don;ienę firmy Jan Idźkowski i 

densz Drozdowski i S-ka linotypy S-ka - Warszawa, pozostającej 
produkowane są przez dwie sio- pod tym samym zarządem ·co .. Fir
strzane Firmy _ amerykańską _ ma Tadeusz Drozdowski i S-ka. 
„Mergenthaler Linotype Company Firma Jan Idźkowski i S-ka po
w Brooklynie" i niemiecką-„Mer- siada odlewnię czcionek, fabrykę 
genthaler Setzmaschinen Fabrik w linij mosiężnych, wytwórnię kaszt, 
Der linie". W stoisku oglądaliśmy regałów i czcionek drewnianych 
amerykański · linotyp 8 magazynowy O.raz warsztaty montażowo-repęra
i linotyp . niemiecki 3 magazyno- cyjne dla przemysłu graficzne~o. 
wy. Obie · maszyny są ostatnim wy- Stoisko budziło ogólne zaintere
razero nowoczesnej techniki dru-1 sowanie zarówno ze względu na 
karskiej. Najbardziej zwraca w nich ·swe estet~czne ujęcie, jak L na _.no-
uwagę prostota urządzenia i łat- woczesnośc ekspona.tow. _ _ . 

Maszyny do pisania «Imperial»·· 
·w stois'<u firmy „~ewrit"-Wars~awa, Kr'6!a ·11ber1a··1 

· ,,Piorun" i młocarnia szerokomłot
na „Jutrzenka - Nowa". Pług „Pio
run" całostalowy o długoletniej 
trwałości, jest pługiem fabrycznym, 
wykonanym na precyzyjnych obra

,biarkach, jest poręczny i pewny w 
prowadzeniu i gwarantuje wymien
ność wszystkich części składowych. 
Natomiast młocarnia. „Jutrzenka-No 
·wa" zdobyła nietylko ?.>nek krajo
wy, ale i szereg rynków zagrani
cznych. Między mnem1 z okazji 
_pierw;;zych żniw, dokonanych w 
Brazylji pod hasłem „Pszenica Bra
zylijska dla Brazylji" urządzono je 
sienią 1938 r. w 'Stame Parana świę 
to narodowe, podczas kt61ego inau
gu.racyjnego omłotu dokonał publi
cznie brazylijski• miiiister rolnictwa 
Fernando Costa na młocarni „Ju
trzenka-Nowa", dając jej pier
wszeństwo przed znanemi ze swej 
doskonałości maszynami przemysłu 

- Wyłączność przywożenia i od
stawiania wgzyistkich eksponatów 
na miejsce ich przeznaczenia po
siada na Targa:ch Poznańskich Spół 
ka Akcyjna C. Hartwig. Zajmuje 
się ona tą pracą od pierwszego dnia 
pierwszyeh Targów Poznańskich. 
Przez ten dziesiątek lat Firma zdo
była olbrzymie doświadczenie w 
swej trudnej pracy, zdołała wykwa
lifikować duży personel pracowni
ków umysł-Owych i fizycznych i na
uczyła się wywiązywać z wziętych 
na siebie obe>wiązków ku ogólnemu 
zadowoleniu. 

Towarzystwo ·posiada na terenie 
Targów swój własny stały lokal 
biurowy, w ~tórY.ID rozpoczyna u
rzędowanie na tydzień przed otwar
ciem Targów, zajmując się wtedy 
sprowadzaniem eksponatów i ich 
rozstawianiem, i kończąc urzędowa
nie na tydzień po zamknięciu Tar
gów, t. zn. do chwiH odstawienia 
wszystkich eksponatów do miejsca 
ich przeznaczenia. W czasie trwa
nia Targów biuro zajmuje się ob
ciążaniem klientów rachunkami · o
raz przygotowywaniem wszystkiego 
do reekspedycji. 

S. A. Hartwig, jako wielka spe
cjalistka w organizacji ekspedycyj 
targowych, objęła również wyłącz
ność dla Targów Lwowskich i Ka· 
towickich. Poża ekspedycją krajo
wą Hartwig jest również wyłącz
nym ekspedytorem targowym dla 
eksponatów firm zagrani'Cznych. 

Firma „Sewrit" w Warszawie, ważną zaletę zamienności kasetki, 
reprezentująca ·największą w An- w której jest umieszczóny wałek 
glji fabrykę maszyn do pisania - gumowy. w ten sposób mozna 
„Imperial Typewriter Co. Ltd. Lei- zastosować kasetki od 12 do ' 16 
cester England", wystawiła swe cali długości w zależności od sze
eksponaty w obszernem stoisku w rokości arkusza, na jakim się pi
pawilonie i7-tym. _ sze. Natomiast wałek gumowy mo-

Oglądaliśmy maszyny do pisania żna wyjąć i zamieni~ n'a miękki, 
„Imperial" biurowe, walizkowe, ma- -średni, lub twardy, stoso\ivnie do 
szyny liczące i t. d. Pięknie pre- ilości potrzebnych kopij. 

amerykańskiego. 

Maszyny tę rozsławiają dobre i
mię przemysłu polskiego, nietylko 
w Ameryce, ale i w licznych kra
jach europejskich, afrykańskich i 

Utarł się zwyczaj, że po k~dych 
Targach, dyrekcja Targów zwraca 
się do wystawców z prośbą o nade
słanie bezstronnych uwag na temat 
organizacji Targów, a m. inn. rów
nież na temat wywiązywania się ze 
zwy.eh obowiązków przez Towarzy
stwo Ekspedycyjne. Otrzymane od-

Ogrom pracy wykonywanej przez 
to Towarzystwo ekspedycyjne daje 
się dopiero uzmysłowić wtedy, gdy 
się zobaczy olbrzymią ilość ekspo
natów wystawionych na Targach. 
Wówczas tembardziej rozumiemy, 
że praca ta zasługuje na wyrazy 
największego uznania. 

zentujące się maszyny biurowe „Im- Pierwszorzędnie prezentowała ęię 
perial" są owocem 35-cioletniego -pozatem maszyna Imperial waliz
doświadczenia produkcyjnego Firmy kowa. Posiada ona bardzo silną 
Imperial Typewriter Co. konstrukcję, jest przytem lekka 

Na.przykład model 55 cicho pi- i cechuje · ją estetyczna forma. 
szącej „Imperial" stanowi ostatni Umieszczona w eleganckiej walizce 
wyraz techniki i nowoczesności w 

1 

posiada ona wszystkie zalety do
dziale maszyn do pisani11. Maszy- brej maszyny portable. Maszyny 
ny te działają sprawnie, mają bar- „Imperial'« cieszą się zasłużenie do· 
dzo czułe ldawisze i posiadają brą opinją rynkową. · . ,.. 

PDZnAńSKI KOftCERn TOQlARZ9STQl UBEZ'PIECl·Eń 
,, „VESTA." 

Ba.nk Wzajemnych Ubezplear.ed 
w Poznaniu 

Poznańsko· Warszawskie 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

„ VESTA'' " . Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń 
BOK. ZAŁ. 1873 

w Poznaniu 
ROK ZAŁ. 1919 od Ognia i Gradobicia. w Poznaniu 

BOK ZAŁ. 1920 zawiera ubezpieczenia W' naatOJ>Uj11cych działach ubezpieczeń: na życie, od ognia, od od rozbicia, HmoehodoWTC!h, samolotowych i transportowych . 
kradzieży z włamaniem , od gradu, od odpowled~lalności prawno-cywilnej, od nieazczęillwycll 11•ypadk6w, ezyb 

f'z)·sto-polskie. 
": Częstochowie. w Gdańsku, w Grudzi11dzu, w Katowicach, we Lwowie, w Z..od1l, w 

'Vszystkie trzy należące do ·Koncernu TowaHrstwa są · Koncern posiada powałne rezerwy w kapitałach i papierach wartościowych oraz 38 wartościowych · kamienic; w Bydgoszczy Poznaniu, w Rybniku, w Toruniu i w Warszawie. ~ 

CENTRALA KONCERNU: Poznań. św. ltlarcin 6 1 
o D D li I A I. Y : w By4goncsy, w Oradzl•chu, w Katowicach, w Krakowie„ w Lublinie,' we Lwowie, w Lodzi, w ,,..,n,, ni u 1· GE NE BAL N E BE P BE ZE N T A C J E: w Gdańsku, w Gdyni, w Rybniku i w Totnnln. W W AB S Z A W I B 1 Ocldr.lal tt VESTY", nl, llonlnszkl 6, tel. 613-74, 652-27, 285-85, 618·73. Oddzlu .rom.-Wans. ~-wa Ubezp., ul. Czackiego 2, tel 241-40, 250-82, 602-82. 

•el. :łj.S?. 14·98, 15·?8 
\Yauza" it•. w " "llnie. 

Agentu ry we wsz y s t k ic h m i astach Poliki. 
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model „Skoda- 1100" 1,1 L. 32 KM 
„Rapid OHV" 1,56 L. 42 KM 

z niezależnem ·zawieszeniem 4 kół, wahliwemi tylnemi półośkami, cfolfą skrZynką 
biegów, ą~<)~owanemi tulejami w cylin~rach, hydraulicznemi hamulcami, nowo• 
cżesnemi karoserjami i bogatem wyposażeniem. 

TANIE-SOLIDNE-TRWAŁE 

:·Polskie Towarzrstwo Zakładów Skodr 
W .l R S Z .l W .l, ul • . Złota 68. tel. 206•70, 33ł·2·8 
PRZEDSTAWICIELSTW A: 'Warszawa, Poznał\, KraL6v, Kaiowice, l6.di, lv6v, 

r 

T orrit BialystoL, Wilno, Grudziądz, luLłin , s21 

"fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych 
„ĆMIELÓW'' S. A. w Ćmielow~e 

Wacław Kasprzycki Chłodnie ,,BOREA'' 
Magister łarmac:ji 

"Co . roklL, od szeregu lat, stoisko Na produkcję Cmielowa składa- W Pawilonie 17-tym w dziale per-
. „Q~elowa" na Trurgaieh . Poznań- ją się Wyistawione w stoisku: por- fumeryjno~kosmetł"cznym zwróciliś
'skicłi należy do najpiękniejszych i cela.na stołowa w be,gatej i1ości fa- my uw~gę na stoisko Mgr. W. Ka

- najbarwniejszyich. U~yskanie tego sonów i dekoracyj, od najskromniej I sprzyckiego z Warszawy. 
· efektu . nie -przedstawia dla Firmy szych zootaw do nrujbardzi~j luksu„ Bardz~ gus~owne, dysk:e~ne w ko

ża<J:n:ej · truldiD.ości, albowiem najeste so~h. pozatem galootel'Ja porce- loraclt i nowoczesne w lmJach ozdo
tycZl'.liejszą deko,rę.cją ·stoiska są sa- lalil.owa, ja'k: wazony, bombo<nierki, bione było na frontowej ścianie du
me _eks:ponruty ćmielowskie. A te są patery, figur;ki i t. p. żym . motylem,. 'l;lędącym popular
doprawdy piękne. Delika;bne w ry- W stoisku ogólnem powodzeniem nym znakiem fabrycznym firmy. 
sU111ku, artystyczne w· doborze ko- cieszyła się porcelana kolorowa: W ·$zeregu gablotek zareprezento
lorów, śmiało mogą rywalizować z kremowa, różowa i niebieska. Ten wana została produkcja fabryki w 
królową dekoracyj - kwiatem. rodzaj porcelany ()lbecnie bardzo licznych eksponatach, jak: mydło 

Wyaoka ja.kość wyrobów '!Cmie- modny zagranicą, wprQwadzony zo- toaletowe, mydła lecznicze, wody 
Jowa" jest ow~em 21$0-letniego do- stał na nasz rynek , Pl1ler& · S. .Jf.. kolopskie, wody kwiatowe, lakier 
świadczenia tej firmy. J~ w 1750 „Cmielów''. do paznokci, a szczególnie zwróciło 

. r. obywatele Cmielowa. · 1)05iadali „Cmielów" produkwje również .naszą uwagę Mydło .; krem do gole-
przyznany im przez Augusta ill- porcelanę ełektrotechni~zp.ą do wy- nia z Motylem, czołowy artykuł fir
króla. Polski . - przYw;illej wolnego so.kńlch napięć kilkuset · tysięcy 'nu'· Jak nas p. mgr. Kasprzycki in
ba.nd:lu wyirobami ceramicznemł w volt, porcela.nę montafu:wą i iru;Jta- formował, eksportuje on . swój to
Polsce i Prusach. Ja.ko samodziel-1 lacyjną dla przemysłu elelttrote<ih· war do Gdańska, Rumlinji i Jugo
na fabr;Yika „Cmielów" założony zo- nicznego, porcelanę la.bóratoryjpą, sławji; tam zdobyły one opinję bez 
stał ok. · 1790 r.1 produkując, po- apteczną i t. d. . konkurencyjnych mydeł. 
czątkowo artystyczne wyroby cera- Rozwijając się st!lile bardzo po.. To rozsławianie zag;ranicą dobre-
miczne z .glin mniej sz~achetnych, myślnie, Firma zdobyła również go imienia polskiej produkcji za-
przecliodząc póŹil;liej na· produkcję szereg l'yll.ków zagranicznych dla ł j '':o. "wyż tlz · 
fajansów, a ·wreszcie oo 1842 r. wy- eksportu swych wyrobów. Rynki te 8 ugu e ~ ~ a naJ sze name. 
l'albia fabryka. ćmielowska wyłącz- obejmują Amerykę, Holandję i sże~ 

· Jllie. , najwyższego · gatu~ku porcela- j reg iruly;c~ · · 
~ę. _ . 

Sanocka Fabryka Akumul·atoróvi (S.F.A~) :··w· . N~' ~0E,r1rw1. i,cz20 _ · · · · . arszawa, e ora na 
·. · Sp. A•c. UJ Sano•u . · w pawilonie 8-ym jednem z naj-

. W tym roku -stoisko Sańockiej sce jakości i trwałości. barwniejszych i najbardziej este-
S'abryki .Akumulatorów umieszc.zo- Fabryka produkuje akq.mulat.ory: tycznych było stoisko Firmy N. 
ne bYłQ w pawilonie 8-ym. Firma stacyjne - w naczyniach szkla- Uurwic~ 

Wytwórnia abażurów 

Jak wielkie postępy poczyniło ścian stoiska sZa.:fy chlodnłeze. Ten 
w ostatnich• latach chłodnictwo, typ chłodni interesuję szczególnie 
wskazuje. ~toisko Fi~y „Borea" budujących nowoczesne ·domy 
- PolskieJ Wytwól"Jll elektroauto- mieszkalne inżynierów · architektów 
m.a~y~znych ur~ądzeń chłod~iczych. i inżynieró~ inst~lator6w. · Szafy 
Cięzkie były pierwsze kroki .tego_ chłodnicze „Borea" mając niski koszt 
pr::;mysłu~ ~~cżegól?-ie, że jego roz- instalacłi i miniilnałne koszty eks
WOJ był scISle związany ze zwal- ploatacji, dzięki czemu stają się 
~zii;niem . p~wnych prze.sądów i u- łuż. poprostu konieeznem wyposa
swiadannaruem szerokich warstw zeruem każdego. komfortowego miesz 
publiczności o wartości zdrowotnej kania. 
i oszczędnościowej - dobrej in- Na 'Wyróżnienie zas~gt.ije także 
stalacji chłodniczej. dział produkcji chłodrii „Boreą", 

Dziś ma.my już za sobą ten 0 • dla zakładów gastronomiczliych~ ho
kres wstępny. Chłodnictwo kroczy teli, pensjonatów, szpitali, lal>ora
obecnie naprzód milowemi króka- torjów medycznych, fabcy~. prze
mi, rozwijając ,się z dnia na dzień. tworów spożywczych, fabryk ... che-
~s~azują na to, jak to wspom- micznych i t. d. . ·. . . '. 
mehśmy, eksponaty Firmy „Borea". Pozatem wytwórnia produkuje 
N a pierwszym planie stoiska u- szafki domowe różnych wielkości 
mieszczone były chłodnie automa- z urządzeniami do wyrobu lodu w 
tyczne. Są one budowane z naj- kostkach o trwałe~ i solldnem wy~ 
lepszych materjałów, badanych konaniu i estetycznem . wYkQńcze. 
według nowoczesnych metod i zgo- niu, oraz najróżniejsze instalacje 
dnie z zasadami konstrukcyjnemi specjalne, jak: do wytrącania wil
opartemi na ostatnich zdobyczach goci z gazów i cieczy przez wymra
techniki, Automatyczne chłodnie żanie, systemy. cbłodqce z OZ<>· 
„Borea" cechuje pełna automatyka nizatorami, a.parę.ty do hartowania 
pod względem zabezpieczenia, regu- metali w niskich temperaturacli 
lacji dopływu gazu, sterowania ru· i t. d. · 
chem mas~y oraz regulacji zu- Jak widać z powyiszęgo, produk-
życia prądu i wody. cja Firmy ,.Borea" obejmuje 
Uwagę zwiedzających ściągały wszechstronnie najróżniejsze zasto· 

zkolei wmurowane w jedną ze sowania przemysłu chłodniczego. 

Henryk 2ak _, Poznal'i '. . 
f aLry"a Perfum, Kosmefy"6v, Hydeł T oaletovych, 

i Prze•wor6v Chemicznych fa stanowiąca. najnowszą ' fabrykę nych o_ różnych pojemnościach, Promienie świetlne przesiewane 
akumulatorów w kraju, produkuje trakcyjne - dla · elektrowozów, poprzez piękne abażury dawały 
na. podstawie licencji akumulatory wózków elektrycznych, wozów mo- wrażeuie ciepła i dyskrecji a gra Jak zwykle na Targach Poznań
przenośne światowej. marki „Var- torowych, lokomotyw elektryczny'Ch świateł w stoisku przyciągała uwa- skich stoisko firmy Henryk ~ak-
t " · t d gę zWiedzających Poznań, było najładniejszem po-

gatunkach kwiatowych t kąpielo
wych, mydła do golenia; słynne . pu
dry' i kremy - „Mia.flor", pasta 
do zębów i eliksir - „Hezadont" 
oraz miętowa, śnieżno· biała pasta 
do zębów - Chlorami • 

: a · ' · i • ·• • śród stoisk firm branży perfume-
. Dżięki tej licencJi .fabryka wypo-

1 
oświetleniowe - do wagonów we W st9isku obejrzeliśmy zbiór ar- ryjno • kosmetycznej. Zaprojek-

:. sażona j~st w naj?1owocz~śniejsze wszystkie~ UŻYWanych Wielkościach, tystycznych abażurów oraz postu- towane nowocześnie i bardzo e-
. maszyny i urządzema specJalne, o- starterowe _ do samochodów 0 • menty do lamp produkowane przez stetycznie prezentowało wyroby fir
raz pracuje naj~owszeroi i nl.!-jlep: sobowych, ciężarowych, autobusów, Firmę N. Gurwicz. W ciągu 18 mowe w oszklonych wielkich gablo· 
szenu; metod11;mi f!ł-brykacyJ~enn motocyklowe, żarzeniowe do ra- lat swego istnienia zdołała ona u- tach. 
wyprobowap~nu w ciągu dłu~ego dja, 2 i 4 volt j wreszcie akumula- doskonalić swą produkcję i pod- Oglądaliśmy w nich znane wyro-

' o~resu doswiadczal~ego przez ma- tory do telefonów i telegrafów w nieść ją do bardzo wysokiego po- by tej placówki, zarówno z działu 
c~erzystą fabrykę hcencyJną. naczyniach szklanych. ziomu zyskując tem samem szero- wód kolońskich, jak również z 

Na . wystawie oglądaliśmy . ·różne- Wszystkie a.kumulatory S. F. A. ką ~lij~~tełę w Warszawie i na działu mydeł, perfum . i kosmety-
go typu akumulatory prqdukcji Sa- l „Varta" posiadają szereg udosko~ prowmcJi. ków. Między innemi wystawiona 
n:ockiej Fabryki Akumulatorów, sta naleń, opartych na istniejących. pa- Specjalnością Firmy są abażury była popularna w całej Polsce 
nowiące 'Wysokoga~unkowy mater- tentach. wyrabiane z rodoidu i woskowca skoncentrowana woda. kolońska 
jał o nieznanej dotychczas w Pol- · oraz drewniane postumenty do „Przemysławka". 

lamp. Na ab.ażurach komponowa- Na. półeczkach gablot ułożone 
ne }Ją ną.jróżniejsze rysunki i ma- były doskonałe mydła „ Tropika" w 

Pozatem propagowana była 
przez Firmę nowość produkcyjna.: 
chemiczne wiórki myillane · „Heza
po" - taka stanowiące pierwszo
rzędny środek do prania .najróżniej
szych tkanin do materjałów jedwa
bnych włącznie. 

Poza rynkiem krajowym Firma 
Henryk tak obsługuje szereg ryn
ków zagranicznych, do których 
eksportuje swoje doskonałe wyro. 
by. 

Polskie Zakłady Gumowe «SEMPERIT» 
So61ka Handlowa Sp. z o. o. - Krakelur 

lowtdła wysoce artystyczne i w 
bardzo dobrym guście. Pozatem 
kształty siµnych abażurów są nie
jednokrotnie wielce oryginalne i 
stanowią nowość w tej dziedzinie. 
Ciągłe ulępszanie produkcji jest 
zresztą stałą troską ·Firmy N. Gur
wicz. · 

ISKRA i KARMAi(ISKI 
W · pawilonie trzecim reprezen- sowanie tych doskonałych · gatun. 

tującym przemysł rowerowy i ak• kowo wyrobów stanowi · dużą ąto
cesoryj, oglądaliśmy z , zaintere- sunkowo oszczędność, przyczem no
sowaniem stoisko Firmy „Sempe- szenie buta o zelówce i obcasie 
rit". . „Berson." jest nietylk1S" tańsze, gu-

,,Maggi'' 
W pawilonie 17-ym na pierw

szem piętrze ujrzeliśmy w tem sa
mem, widocznie na stałe przez Fir
mę zarezerwowanem. miejscu -
stoisko Firmy „Maggi". 

Zpośród wystawionych ekspona- ma bowiem. wytrzymuje przy naj
tów •wyróżnić należy pr.zedewszyst- większem użyciu trzy razy dłużej 
kiem nową oponę „Semperit _:_ od najlepszej skóry, ale jest tak
ELITE", dostosowaną do najtrud- że zdrowsze i przyjemniejsze. 
niejszych warunków terenowych. Z innych eksponatów Firma wy. 
Długoletnie doświadczenie Firmy i stawiła swe ogólnie znane wyro
bliskie stosunki łączące ją z naj- by chirurgiczne (termometry, ręka
większemi fabrykami gumowemi wice i t. p.), artykuły techniczne 
kontynentu, przyczyniły się do u- ąraz artykuły sportowe i kąpielo
zyskania doskonałych rezultatów we, wszystko wykonane z gumy. Duże, jasno oświetlone i este
produkcyjnych. Polskie opony i Program produkcyjny „Semperitu" t~czne, ~ropagowało znane wyroby 
dętki rowerowe „Semperit" są do- jest zresztą bardzo urozmaicony, ~irmowe · .zupy W kostkach, bul
prawd~ bardzo wysokiej jalwści. obejmuje ,on przeszło 3.000 róż- JOD Maggi W kostk!ł-c:t; oraz popu
.. Zkolei wymienić należy produ- 1 nych artykułów gumowych, począw- larną na całym świecie przyprawę 
kowane przez Firmę ze skóry gu- szy od ńajprostszej płyty gumowej do potraw. 
niowej światowej sławy zelówki- aż do najbardziej skomplikowa-, . Stoisko to było stałym punktem 
„Berson - Okma" otaz obcasy gu-Inych, wysokowartościowych arty- zain.teresowania licznych zwiedza-
m.owe - ,,Berson - Sport". Sto- kułów chiru_rgicznvch. · _jących. ... . 

• 

Fabryka Farb i Prżyborów Malarskich 
Kraków, wlaść. M. Chyżewskł . 

Wielkich rozmiarów ołówek, u
mieszczooy w środku stoiska - to 
symbol Firmy Iskra i Karmański na 
Targach Poznańskich. 

Wielkie stoisko robi wrażenie bo· 
gatego i doskonale zaopatrzonego 
sklepu, w którym zakupić można 
wszystko, cokolwiek wyirabiane jest 
w branży piśmienniczej i przybo
rów malarskich. Przyczem cała 
prodUJkcja stoi na bardzo wysokim 
poziomie, dosko.nała gatunkowo, 
świetnie wykonana i niezmiernie 
bogata w wyborze. Firma wyrabia: 
atramenty, gumy, kleje, syndetikon, 
prowadzi bogaty dział tuszów do 
ry.swnków, pieczą.tek i<tp. 

Znane są z de>broci wstążki i kal
ki „Iskra i Karmański" do ma-

szyn piszącyich. W dziale farb J'ir. 
ma produkuje farby, po·cząwszy od 
rukwarelowych artystycznych, olej
nych, dekoracyjnych i kończąc na 
szkolnych i dziecinnych. Pozatem 
wyrabia ona różne płyny malarskie, 
pędzle, szpachle, węgle, szkicowniki 
i inne przybory miLlarskie. 

Dział ołówkowy obejmuje wszy
stkie typy: grafitowe, atramentowe, 
kolorowe jak również kredki ry-
f'Ulllkowe. . 

Na specjalne wyiróinienie zasłu- " 
gują estetycznie wykonane kała
marze biurowe, piórniki, stoły inży
nierskie - bardzo masywne i no
woczesne i jeszicze szereg i:nnych 
artykułów. 
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POGODA NA DZU 
W dzielnicach południowo - wschodnich 

chmurno 1 miejscami deszcz. Na pozosta
łym obszarze pogoda ~łoneczna ó umlar
kowanem zachmurzeniu. Temperatura w 
ciągu dnia okol.o 20 st. 

\\teatraeh 
Teatr Narodowy: „Samuel ZborQwskl". 
Teatr Polaki: „Koletanki". 
Teatr Mały: „Brat maruotraW111"' •. 
Teatr Nowy1 , Week·End". 
Teatr Letni: „Penajonat we dworze". 
Teatr &tenf'nm1 „Cyrulik Bewtlakt··. 
Instytut Bednty: „Haneczka i duch", 
Teatr Kameralny: „Expose pani mllll• 

atrowej". 
Teatr MalickleJ1 „Julj11 kupuje sobie 

dziecko". 
Rosyjskie StudJo Dramatyczne: „Szc:r;ę· 

łliwe mał1'eństwo". 
Małe Qn> ł'ro 1.&001 „Strachy na LacbJ„. 
Teat1' •• 8,11'0 : „Baron Kimmeł". · 
Teatr All Baba (Karowa 18) : Dz!~ I co-

dziennie rewja polityczna w 20-tu obra· 
aach „Orzeł czy Reszka .•. " z Mlrlł Zi
mlńsklł, Krukowskim, Foggiem, Sempollń
aklm na czele zespołu. Pocz.; 7.30 1 10 w. 

INFORMACJE O FILMACH 
DOZWOLONYCH DLA MU>OZIEU' 

TELEFON 1-J 1-25. 

W kioaeh 
Adria: „Trzy walce". 
Ąllantl„: , Wte1k1 "'a.le". 
Ralt~·k: „Gdy Madelon„.". 
Casino: „Booloo" I „Szalona pogo'ń". 
l'apitol: „u kresu drogi". 
C'olosaeom: „Orly morskie". 
Czary: „Byłam szpiegiem" I „Kawiarnia 

na. g ranicy". 
Elite: „Jezebel" I „Dede". 
Europa: „Studentka". 
t :ama: „Serce matki". 
Filharmonja: „Gibraltar" •. 
HPllos: „Serce matki" I dodatki. 
Hollywood: „Druga młodość" l rewja. 
Imperial: „Kochało ją dwóch". 
Italia: „Barbara Radziwiłłówna". 
Jurata: „Zbłądziłam" I „leapryśna eks-

pedjentka". ' . 
Kino parafji łw. Andrzeja: „Mały czaro

dziej". 
Lot: „Oddział śmiałych" I „Kocha, lu-

bi , szanuje". · 
MleJskle1 „Brawura". 
Majeatic: „Pani i cowboy". 
Mewa: „ Modelka" i „Strzał w nocy". 
Napoleon: „Francja czuwa •. :•. 
Nowa Tombola: „Ich stu I ona jedna" 
„Adieu", . 
Olza: „Niebezpieczna trantca". 
Palladlam: „Genjusz sceny". 
Pan: „Zbud~ ale I tyj" I „Ostatnie o-

strzeżenie" . · • . • 
Petit Trianon: „Josette" l „Lokaj ja-

śnie pani". · · 
Rlalto: „ Wielblcięle panny Ńancy". 
Rex: „Sygnaly" 1 „Czel'Wone jabłuszko". 
Rema: „Korsarze północy'\ 
Sok6ł: „Agentka H-21" I „Zaginiona 

dżungla". ' • 
Sorrento: „ Skłamałam" I „Hotel pod 

pajaklcm". · · 
Sfinks: „Doktór Murek". 
Studjo: „Dom bankowy". 
Styh•Wł': „Panna l!;wa". 
il'll'latowld: „Ukochany". 
ilwlt: „10-ctu z Pawiaka" I dodatki. 
Ton: „Postrach Mongolji" I „Djabelska 

eskadra". 
Urierha: „Prawo prof. Lindsey'a" I do

datki. 
Vh't orla: „ Wlóczęgl" . 
Fotoplaotlkon !til. Marezalka trocha :I) 

wyświetla codziennie od godz. 15-ef do 
22-e.l plastyczne wldokl w naturalliych 
kolota~h z Ameryki. 

Panorama (Nowy !'!wiat ?:/): Monte-Carlo 
Mqnaco. 

Przed co9stepem laureatek brukselskich 
W najbliższych dniach odbędzie się 

w Warszawie wielki festival laurea
tek konkur8u brukselskiego. 

Halina Ma.ncewiczówna pokazała w 
konkursie brukselskim Scherzo Alek
sandrowa, zmienione następnie w pół
finale na wartościowszego marsza 
Zamblna. O wiele bardziej interesują
ca była jednak w preludjum Chopi
na o ładnych obrotach w skokach, 
wielce ekspresyjnem i muzykalnie do
brze opracowanem. Sensację jednak 
wywołała swym kujawiakiem t ober
kiem, zataftczonemi naprawdę świet
nie. Oba miały wiele rozmachu, po
gody i słoneczności, przytem były 
starannie opracowane mimicznie i u
kładowo. 

Irena Ocimkówna jest tancerką 
żywiołową. i ognistą. To też bardzo 
dla niej odpowiednia była utanecz
niona rapsodja Liszta. Być moze, że 
ta młoda jeszcze tancerka porwała się 
na zadanie, oleco przerastające jej 
slly, a jednak wywiązała się zeń bez 
zarzutu, udatnie stylizując węgier
skie motywy tę.neczne i subtelnie i· 
lustrując wszystkie odcienie arcydzie
ła Liszta. Jej drugi taniec: „Matuś" 
do muzyki Maciejewskiego oparty 
był wyłącznie na ekspresji. Chwilami 
zbyt ją ponosił temperament tanecz
ny, co budziło nawet w jury obawy 
o całość piastowanego imaginacyjnie 
dziecka, jednak naogół taniec miał 
wiele szczerego sentymentu i wywarł 
jak najlepsze wrażenie. Konkurs bruk 

selskl niewą.tpliwle otworzy tej nie
przeciętnie utalentowanej tancerce dro 
gę do dalszych sukcesów. 

Z pewnością znacznie wy~ej upla
sowałaby się Irena Rossenówna, gdy· 
by układy jej tańców były staran
niejsze lub mniej.„ ryzykowne. ~aka 
np. „Otumaniona" (taniec bez mu
zyki) jest swego rodzaju arcydzieł
kiem kunsztu mimiczno • tanecznego, 
ale nie dla wszystkich do przyjęcia. 
„Taniec z łukiem" do muzyki Rach
maninowa miał cenne zalety, nie w 
całej pełni jednak wyzyskane. Zato 
nie budziła zastrzeżeń groteska mu
rzyńska do muzyki Irvinga Berlina, 
znakomita próbka komizmu taneczne
gó. 

Wielki triumf odniosła jedyna przed 
stawicielka Polski w konkursie dla 
młodocianych !teczka Warchałowska. 
Miała do zwalczenia niesłychanie tru
dną. konkurencję fenomenalnych kla
syczek rosyjskich ze szkół paryskich 
oraz wręcz nieprawdopodobnie uta
lentowanych „cudownych dzieci" ze 
wszystkich strort świata. Zdobycie 
przez nią. w tych warunkach III na
grody (1.000 fr.) jest oslą.gnięciem 
rzeczywiście maksymalnem i wielce 
zaszczytnem. · 

Czarują.ca aparycja i wielkiej mia
ry talent taneczny !teczki Warcha
łowskiej czynią z niej najpiękniej
szą „nadzieję" polskiego tatka arty
styczneg°'r 

Tan. 

llllJZJ/1'A NA ANTENIE 
(rusk) Koncert symfoniczny Orkiestry ny Cywińskiej, kt6ra wYStapiła w audy-

P. R., dany jako koncert muzyki polskiej cji, pierwotnie zarezerwowanej dla śpie
dla zagranicy, a dyrygowany ze zwykłą waczkl litewskiej p. Vince Januskaite. 0-
sumiennośclą i artystycznem zrównowa- ble nasze sopranistki śpiewały pięknie. 
żeniem przez p. Olgierda Straszyńsklego , O ile chodzi o muzykę skrzypcowa, to 
rozpoczęła doskonała uwertura do opery usłyszeliśmy zbyt rzadko przed mikrofo
„Monbar. czyli Fllbustjerowie" Ignacego nem się ukazującą p. Gabrjelę Jabłońską, 
Feliksa Dobrzyflsklego (1807-1867) , ucznia która, z prawdziwym artyzmem wykona
Elsnera, a przez to samo kolegi Chopina. la kilka kompozycyj dawnych mistrzów, 
Pomiędzy muzykami polskimi, którzy wy- oraz p. Wacława Niemczyka. Ten ostatni 
szli z pod ręki Elsnera, był on, pomija- grał wyłącznie utwory kompozytorów fran
jąc oczywiście samego Chopina, bodaj naj cusklch, a te był tym razem bardzo do
wyb!tniejszym kompozytorem, może nawet brze dysponowany (co niezawsze ma miej
zbyt mało dzisiaj docenianym. Dlatego sce) , więc Debussy, Saint-Saens i Ravel 
też nie byłoby może bez korzyści , gdy- wyszli z pod jego smyczka jak najlepiej. 
by P. R. poświeciło osobną audycje „Fli· Możnaby tylko jedno czysto zasadnicze 
bustjerom", dając słuchowisko, streszcza- zastrzeżenie wypowiedzieć co do samych 
jące całlł treść tej opery i podające choć- układów na skrzypce fortepianowych utwo 
by najbardziej wartościowe jej ustępy. rów Debussy'ego. Jeżeli wogóle wszelkie 
Audycję taklł mógłby opracować dosko- transkrypcje powinny być grywane je
nale właśnie p. Straszyńskl, który ju:!i dynie w ostateczności, to już transkryp
nlejednokrotnle dał dowody, t e dawniej- cje Debussy'ego nie majlł właściwie żad
sza muzyka polska Jety mu bardzo na nej racji bytu. twory bowiem fortepia
sercu, jak to wykazał wykonaniem od- nowe tego wielkiego kompozytora Bił tak 
nalezionych w Gidlach rękopisów. Kon- bezwzględnie oparte na brzmieniu właś
cert czwartkowy, o którym mowa, za- nie fortepianu. :!ie przełotone na skrzyp
wierał nadto Wstęp do „Białej gołąbki" ce traClł prawie zupełnie to swoiste plęk
Karłowlcza, „Monę Lisę Giocondę" Ró- no, o które Debussy'emu szło przede
życki ego, Walca Brzezińskiego i Marsza wszystkiem. P. Niemczyk zagrali „Min
ze Suity Marjana Cyrusa Sobolewskiego, streli", i „w łodzi" , I „Dziewczę o wio· 
wszystko wykonane starannie i lnteligen- sach jak len" bardzo ładnie, starał się 
tnie pod batutą, młodego kapelmistrza. usilnie o wydobycie całego uroku muzy. 

Przed mikrofonem P. R. przesunął się ki autora „Pelleasa i Mellsandy>", ale 
w ciagu ostatnich dni dziesięciu caly sze- sily wrażenia, jakle te utwory robllł w 
reg ciekawYCh solistów, o których nie- oryginale, oslągnać wbrew swej najlep
podobna nie pomówić choćby w krótko- szej woli nie zdołał, co zgóry można 
ści. · było przewidzieć. 

W reci talu, poświęconym polskiej mu- Zanotujemy wreszcie bardzo dobre wy-
zyce to1·tepianowej , prof. Margherlta konanie zawsze pięknego Tria c-moll (op. 
Trombini • Kazurowa wykonała utwory 1, nr. 3) Beethovena przez pp. prof. Je
Al. Wielhorskiego, St. Kazury, F. Szop- rzego Lefelda, Mieczysława Halika i Ta
skiego I K. Szymanowskiego, głównym deusza Kowalskiego, nadanego z rozgło
wszakże punktem programu były Warja- śni Warszawa II. Jeż"li op. 2 Chopina, 
cje f is-moll Fr. Brzezlń.~kiego, jedna z Warjacje na temat z „Don Juana" Mo
najpiękniejszycb kompozycyj tego wytwor- zarta, wywołały znany wybuch entuzjaz
nego muzyka. Subtelna nasza pianistka mu Schwnanna, to z pewnością byli ta
zagrała t e Warjacje, jak zresztą I po- cy znawcy muzyki w 1795 r., którzy z 
zostałe utwory, z ogr„mnym wdziękiem zachwytem podziwiali trzy Tria, stano
i WJ-czuciem ich wewnętrznej poezji. wiące op. 1 Beethovena, a zapowiadające 

Bardzo udane były również recitale wielkiego twórcę. 
śpiewacze pp. Franciszki Platówny i Ire-

Giełda plenlttlna 
WALUTY I DEWJzy 

Na wczorajszem zebraniu giełdy 
walutowo - dewizowej w Warszawie 
tendencja dla dewiz była utrzymana 
przy obrotach małych. Notowano: 
Amsterdam 284,70, Bruksela 90,55, 
Helsingfors 10,98, Kopenhaga 111.10, 
Londyn 24,88, Nowy Jork-kabel 5.31,50 
Paryż 14,08, Zurych 119,75, Orjenta
cja na Nowy Jork 5.31,13, na Sztok· 
holm 128.SO. Bank Pol.ski płacił za 
dolary amerykańskie 5.29,50, kanadyj
skie 5.26,50, floreny hol. 283,70, fra.n 
kl franc. 14,02, szwajcarskie 119,25, 
funty ang. 24,79, guldeny gdaftskle 
99,75, belgi 90,30, korony norweskie 
124,40, duńskie 110,60, szwedzkie 
.127,55, liry włoskie 18.50, marki fiń
skie 10,70, niemieckie srebrne 81.50. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Na. rynku papierów procentowych 

tendencja była mocniejsza, przy więk 
szych obrotach 4 i pół proc. we· 
wnętrzną. Notowano: 3 proc. lnwest. 
I em. 77, II em. 78.50, serja 83, 4 
proc. dolar. 40, 4 proc. konsolid. 61.50, 
wszystkie pozostałe odcinki drobne 
60.75, 4 i pół proc. wewnętrzna 60.50, 
5 proc. konwers. grubsze odcinki 65, 
odcinki po 100 zł. 62, pozostałe drob· 
ne odcinki 60, 4 1 pół proc. ziemskie 
56,50 - 4:7,50, 5 proc. Warszawy sta
re 68.50, 5 proc. Warszawy z roku 
1933 - 66,25 - 65.150 - 66.25, od
cinki po 1.000 zł. 66,75 - 67, 5 pr. 
Warszawy z r. 1936 63, 5 proc. Lodzi 
z r. 1933 57.75, 5 proc. Lublina z ro
ku 1933 - 56, 6 proc. obligacje m. 
Warszawy 6 em. 69, 8 i 9 em. 67.13 

A KOJE 

h. 

Jaworznickie Komunalne 
Kopalnie Węgla Sp. Akc. 
Dywidendę za 1938 r. 
po 22.50 Zł. od akc.ji za 

kupon Nr. ?. wypłaca 

Akcyjny Bank Hipoteczny 
w Krakowie i we Lwowie 
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Rad jo 
PI4.TEK, 2 czerwca 

-Nat-ynku akcyjnym tendencja była 
utrzymana, przy obrotach małych. 
Notowano: Bank Polski 106, Bank 
Handlowy 44, Starachowice 54,25, 
Norblin 98,50, Haberbusch 56.50 -1 
58, Lilpop za swój ostatni kupon pła· 
ci 6 zł. 

POZAGIELDOWE I 

6.30 „Kiedy ranne wstajlł zorze". 6.31i 
Gimnastyka.. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik porapny. 7.15 Muzyka z plyt, 
8.00 Audycja dla szkół. 11.00 Audycja dla 
szkół. 11.25 Muzyka z płyt. 11.80 Audy· 
cja dla poborowych. 11.57 Sygnał czasu. 
12.03 Audycja południowa. lli.00 Audycja 
dla młodzieży. 15.20 Poradnik sportowy. 
15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 Dziennik 
popołudniowy. 16.08 Wiadomości gospodar 
cze. 16.20 Rozmowa z chorymi. 16.85 Naj• 
pleknlejsze kwartety t kwintety klasy
ków wiedeńskich. 17.45 Pogadanka aktual
na. 18.00 Płyty. 18.30 „Wieczór dawnej 
bajki polskiej" w oprac. Konrada Górskie 
go prot. U.S.B. (z Wilna). 19.00 20-lecie 
wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana Bato
rego - wygi. dr. Bogumił Zwolski. 19.10 
Koncert rozrywkowy. 19.45 Odczyt woj
skowy. 20.00 Audycja dla wsi. 20.15 D.c. 
Koncertu rozrywkowego. 20.35 Audycje in
formacyjne. 21.00 Koncert muzyki angiel
skiej. 21.55 „tycie Marty" - fragment z 
niewydanej powieści Jerzego Andrzejew
skiego p.t. „Pragnienia". 22.15 Muzyk• 
taneczna. 22.55 Przegląd prasy. 23.00 O
statnie wiadomości dziennika wieczornego, 
Komunikat meteorologiczny. 23.05 Wiado· 
mości z Polski w Języku niemieckim. 
23.13 Wiadomości z Polski w języku we• 
fllersklm. 

PI4.TEK, li ezerwca. I 
11.00 „Rok 1920" - audycja histo

ryczna dla dzieci. 
11.35 Najpiękniejsze Kwartety 1 Kw!n I 

tety klasyków wledeilsklch 

KURSY WIECZORNE 
Inwestycyjna I em. 77.00. 
Inwestycyjna n em. 78.!lO. 
Konwersyjna 65. 
Konsolidacyjna 61.50. 
Wewnętrzna 60.50. 
Dolarówka 40.00. 

WYLOSOWANE BONY 
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 
Ministerstwo Skarbu (Zarząd Dłu

gów Państwa) komunikuje, te w 
dniu 1 czerwca 1939 r. wylosowane 
zostały do umorzenia Bony Funduszu 
Inwestycyjnego, oznaczone Nr. 4065, 
5336, 17179, 17208, 26725, 35307 i 
36547. 

ODCZVT 
W STOWARZVSZENIU TEOU...'liIKóW 

Dziś o godzinie 19-tej w Stowa
rzyszeniu Techników Polskich w 
Warszawie (przy ul. Czackiego 3/5) 
staraniem Koła Chemików odbędzie 
się posiedzenie, na którem p. prof. 
inż. Zygmunt Wojnicz-Sianożęcki wy
głosi odczyt p. t. „Konstrukcja ma
ski przeciwgazowej". 
Wstęp dla członków 

nich wprowadzonych. 
gości przez 

18.30 Wieczór dawnej bajki polskiej 
- oprac. prot. Konrad Górski. 

19.45 Odczyt wojskowy. 
21.00 Koncert muzyki angielskiej. 

WARSZAWA Il (lllokot6w) 
14.00 Sekstet Kazlmerza Blaschke. 15.00 

Popularne utwory Feliksa Mendelssobna. 
l.CK Koncert kameralny. 16.40 Wiadomości 
sportowe. 16.45 Parę Informacyj. 1.50 Kl\ 
clk solistów. 17.10 Pogawędka gospodar
ska. 17.25 fycle kulturalne st1>llcy. 17.35 
Program na jutro, 17.40 Muzyka tanecz
na. 21.05 Muzyka a płyt. 21.10 „Wyrok 
Zeusa" - Henryk Sienkiewicz w radjo• 
fonizacja Ludwika awteta:wsklego. 21.25 Mu· 
zyka lekka I taneczna. 22.15 Koncert mu• 
zykl polskiej. 22.55 Muzyka baletowa 

KBOTXOFALOWKI 
24.00 Zapow!edt stacji. 0.005 Muzyka pol 

ska w wyk. Małej Ork. P. R. pod dyr. 
Zdzisława Górzyt'lsklego. 0.25 •„Uczmy sie 
polskiej piosenki" - audycje prowadzi 
Micha! Jaworski. 0.45 Dziennik w jęz. poi 
sklm i angielskim. 1.00 Omówienie pro
gramu nast. tygodnia w jęz. angielskim. 
1.05 Dziarska Kapela Alojzego Zaremby. 
2.00 „Jak pracujfł kobiety polskie we Fran 
ej!" - wygi, Jadwiga Smoleńska. 2.10 
Pleśni polskie w wyk. Witolda Myszkow
skiego, akomp. Stan. Gawdzińskl. 2.35 Mu 
zyka popularna. 2.50 Program na jutro. 

r eb ne wyroby: nakrycia, póhnl-1r r ski ltd., złoto, b~terję. 
Kupno. Sprzedaż. Kwity lombardowe. 

N~f!i~sza Henryk J u w i I er. 

W NIEDZIELĘ 

OSTATNIE DWA PRZlmSTAWU:NIA 
„C\'R(;LIKA SEWILSKl

0

IWO" 
Wystawa obrazów ,,Brata Alberta•• 

S-to 55 telefon 8.55.28 (dawnle1 
Kreyska ,Nowy Swiat 59). Fllji 
nie posiadamy. 652 

W naj blizsz~ niedzielę Teatr Ateneum 
daj P ni ~odwołalnie dwa ostatnie przed
~tawi e n ia „Cyrulika Sewilskiego" o godz. 
4.lli pp. i 8.15 wieC'z. w premjerowej oh
~a<l.zie z Marją Nobi~·\wna . Zygmuntem 
Cl11111 (•lrwskim, Stefanem Jaraczem, Marju
szem :l!aszyńskim I Zbigniewem Rako
wi~ckim na czele. 

łJll Huzeun1 NarodoU1en1 SOBOTA, S czerwca, 
6.SO „Kiedy ranne wstajlł zorze". 6.S5 

Gimnastyka. 6.50 Muzyka z plyt, 7.00 
kich, jak Gierymscy, Piotr Michałow· Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 
ski, Matejko i Władysław Slewlński. 8.00 Audycja dla szkół. 11.00 Audycja dla 

Na p:·zedst awi~n ie popołudniowe ceny 
zna1·zn fP zni żone. 

We wtorek pri>mjcra komedji C. A. Pu
gct.'a .SI · ocęś!iwe dni" w reżys<>rji Stani
s ł awy 1-·:czanowskic.i . z udziałem Janiny 
Anu~i akówi1y, J agny Janeckie.i. Mar.ii No
b i&ówny, 'l'adcus,.a F ijewskiee:-o, Leszka 
P ospie!nwskiego i Zbigniewa Rakowi eckie
go. 

„STRACHY NA LACHY" 
Teatr llrałe Qui Pro Quo daje dziś i co

dziPnnie aktualno-polityczna rewję p. t . 
.. Stt·achy na Lachy", w w~•konani u Heleny 
Grossówny. St<'fanjl Górskiej, llaliny Ka
mii1~k icj, Adolfa Dymszy, Tadeusza Olszy 

,.Wieczór czerwcowy" 
Jutro. dnia 3 b. m. o godz. 22-ej, 

·row. Pomocy Ociemniałym Ofiarom 
Wojny, p. n. „Latarnia", organizuje 
w w ytwornych salonach i artystycz
nie urządzonym ogródku Hotelu Eu
ropejskiego zabawę taneczną. pod 
na.zwą „\Vieczór Czerwcowy". Bilety 
w cenie zł. 8 i zł. 5, oraz informacje 
- tel. 10-29-88. 

Niezwykłą 1 oryginalną. postacią. w , cenia. Poświęcił swoje życie i swą 
historji malarstwa polskiego 19-go 1

1 

młodość dla celów wysokich, bo Wol
wieku jest Adam Chmielowski. Zrazu ności ojczyzny. I ten wysoki ideał po 
wybitny patrjota i powstaniec, po ro- święcenia pozostał mu na całe życie. 
ku 1863 odda.je się wyłą.cznie malar- I Gdy nie mógł poświęcać się ojczyź
stw u i wyje:roża jako dwudziestoletni I nie, poświęcił się sztuce, a gdy i 
młodzieniec na studja zagranicę. sztuka mu nie wystarczała, poświęcił 

Prowadzi on żywot i studja, jak się ludzkiej nędzy. 
wielu ówczesnych naszych artystów, I jestem zdania, że tylko z tego 
t. j. na tułaczce poza krajem, gdyż punktu trzeba patrzyć na Adama 
kraj ten nie mógł dać mu ani wie- Chmielowskiego, jako na artystę -
dzy ani przygotowania do zawodu ar- twórcę wystawionych obecnie obra
tystycznego. I zów w salach warszawskiego Mu

Gdy czytamy życiorys Adama Chmie zewn Narodowego. To też mając 
!owskiego, uderzają. nas dwie zasadni· klucz do zrozumienia życią. Adama 
cze właściwości jego charakteru. U- Chmielowskiego, znając jego pełne 

miłowanie piękna i umiłowanie czło- 1 poświęceń życie, zrozumieć możemy 
wieka. jego malarstwo. To co widzimy w sa
Umiłowanie piękna to dążnosć do lach Muzeum Narodowego to tylko 

wolności i poświęcenie życia dla jej I część jego pracy a r tystycznej. Wiele 
wywalczenia i wreszcie zwrot ku I jego dzieł lekceważonych przez pu
sztuce, która jest zawsze symbolem I bliczność i przez samego twórcę, za
wolności. Umiłowanie zaś człowieka ginęło, lub zniszczało. Lecz to, co 
przez Chmielowskiego objawiło się u ! tutaj widzimy, może nam dać poję
niego w bezgraniczoem miłosierdziu j cie o jego wielltim talencie i jego 
dla nędzy ludzkiej, które wreszcie . wielkich możliwościach twórczych. 
zrealizował, konsekwentnie poświęca- Słyszałem z ust wielu, którzy zwie-
jąc się ludzkim nędzarzom. dzali tą wystawę, że obrazy Adama 

Chmielowski po wielu latach tułacz Chmielowskiego są zbyt skromne, 

drobne 
ki artystycznej, kiedy to zawadził i o zbyt delikatne, aby mogły „mieć(!) 

• f1. ł 0 \ le 'fl i 8 Paryż i o Monachjum, os ia da wresz- pretensje" do wielkiego malarstwa.. 
---------------- cie na stałe w kraju i tuta j pracuje · Pojęcie zupełnie błędne. Niema ma· 

rroterowan1·e, w161 kow1tnle,' CJ 
klillowaoie I re-

,iH81' re posa,izek. mycie okien. 

~przątanie biur' ~~i~::::j~. c~; 
.,„i ... niP taµ~ł I !ufitów, odkurzanie 

__ 'f"'' <j fH11ii „1„ktrvczoi:mi oru. •lala Ich 
'-•Il'~'.,. IH' 18 J Ct'gielsk I al Browar 

tC •• 'l~ 1„1„t I\ 211 lł, 

twórczo ja ko artysta. larstwa „skromnego", czy „nieskrom-
J edna k wielokrotnie zastanawiając ! nego", jest tylko malarstwo prawdzl

się nad życiem A dama Chmielowskie- ' we lub nieprawdziwe. · 
go, jak o artyst y i jako człowieka, I Mieliśmy już w Polsce wielu mala· 
doszedłem do przekonania, że te dwa rzy, którzy zaczynali swą karjerę 
pojęcia a r t ysta i człowiek nie dadzą • bardzo bombastycznie 1 ostentacyjnie, 
się u riiego rozdzielić , i że Chmielow- j a skończyli na kompromisie i nie
ski przez sztukę doszedł do ideału zdarności. Do tych nie nale±ał Adam 
człowieka, t akiego, jakim pozostał do l Ohmielowski. 
końca swego życia. Jego pojęcie ar- Jego obrazy zgromadzone w Mu-

l t I 2Ż pokojowy, dobrze pro- tysty bylo tak złączone z pojęciem zeum Narodowem, to obrazy praw-
0 e sperujący, w rejonie COP. człowiekn. że le dwa atrybuty były dziwego a wielkiego artysty. Tak -

~::t mienica III piętrowa do sprzednnia w jego niezwyklej postaoi nierozer- wielkiego - nie boję się myć tego 
powodu śmierc i włascic ie l a 'v\n ~.do · ~· a lne . • „superlatywu". Adam Ohmlelowskl 
.>śr w Adm inistracji „Km·j, . P ol- P rzedewszystkiem Adam Chmielow Jest wielklm artystą i zaliczyć go 

1.tego". 6'11 j sk i u1·od.ził s ie w fł.tmosferzf' poświę· nalefy do serj1 wielki~h nazwiak, ta-

' 

J k . b ły l t Ad Chm' szkół. 11.25 Muzyka z płyt. 11.30 Audycja 
a le Y za e Y arna ie- dla poborowych. 11.57 Sygnał czasu I hej-

lowskiego, jako malarza ? nał z Krakowa. 12.03 Audycja południo-
Przedewszystkiem Chmielowski u- wa cz Katowic). 15.00 Teatr Wyobraźni 
· ł d ż · k al O ał dla dzieci. 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 

mia u 0 Ja 0 m arz. panow ry Dziennik popołudniowy. 16.08 Wiadomości 
sunek do tego stopnia, że ten nie był gospodarcze. 16.20 Kronika literacka. 16.35 
mu zawadą. w malowaniu. Malując, Recital wiolonczelowy Bronisława Nagujew 
zrozumiał doskonale formę malarską., sklega. 17.00 Transmisja naborenstwa :& 

kościoła św. Stanisława w Lodzi. 18.00 
nie psując jej ani kreskowym gra· „75 lat w życiu Czerwonego Krzyża" -
fizmem, ani powierzchowną dekora- pogadanka. 18.10 Płyty. 18.30 Audycja dla 

jn · i Polaków zagranicą. 19.15 Polska Kapela 
cy osc ą. Ludowa Feliksa Dzierżanowskiego. 19.50 

I w malarstwie Chmielowskiego o- Przemówienie sen. Aleksandra Pryatora, 
bjawia się właśnie ten niezwykły prezesa Rady Głównej Tow. Rozwoju 

ł i t h aJtt W Ziem Wschodnich. 20.00 Audycja dla wsi. 
zmys prawy, pros Y c ar er. 20.13 Transm. przemówienia wicepremjera 
jego malarstwie niema ole fałszywego, Int. Eug. Kwiatkowskiego na plerwszem 
nic efektownego (Ml efekciarskiego). konstytucyjnem zebraniu Pomorskiej Ra-
J t t 'ed rz dk' h al rzy dy Gospodarczej (z Torunia). 20.40 Au-

es o J en z a ic m a dycje informacyjne. 21.00 Koncert z Mię-
polskich, którzy ole malowali na e- dzynarodowej Wystawy Wodnej w Liege. 
fekt, ani na opanowanie widza lite· 22.00 „Detektyw pomógł" - skecz Hen-

t t · i i" k ryka Duvernois w oprac, Wandy Boye 
ra urą. czy „sz ucznenu ogn am o- (z Wilna). 22.15 Muzyka taneczna. 22.55 
lorów. Jest coś „corotowsklego" w Przegllłd prasy. 23.00 Ostatnie wladomo
jego malarstwie: Brak gadulstwa, e- ści dziennika wieczornego, Komunikat me
konomja środków i synteza form I teorologlczny. 23.05 Wiadomości z Polski 

w języku niemieckim. 23.18 Wlad. z Pol· 
ba.rw. Jako kolorysta Chmielowski ski w języku angielskim. 23.20 D. c. mu
nie jest krzykliwym dekoratorem, zykl tanecznej w wyk. Małej Ork. P. R. 
któryby poświęcał czystość i elegan- z udziałem Ireny Camero. Trójki Ra
cję fonny dla tanich efektów kolo· djowej 1 Pięcioraczków Radjowych, 

rystycznych. I ta jego zwięzłość, ta 
jego powściągliwość stawia go wyso- SOBOTA, S ezerwca. 
k i h h jak 1 15.00 „Opowieści słoneczne". 

o w moc oczac 0 ma arza 1.35 Na wiolonczeli gra Bron. Na-
Jest wiele prac Chmielowskiego na tej gujewskl. 
wystawie, które są. pierwszorzędne, 17.10 Transmisja naboźetlstwa z ko· 

i któ b li 'j Ee ścloła św. Stanisława w Lodzi. 
np. n e re o razy re gi ne " ce 18.30 Audycja dla Polaków zagranlClł. 
homo", lub „Wizja św. Małgorzaty'~)· 1 l~.50 Przemówienie aen. Al, Prystora. 
które bez przesady przypominają. na- 20.13 Przemówienie wicepremjera Inż. 
trój 1 1. ij i i i ł ki h Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

s re ig ne un es en e w os c 21.00 K'.oncert z Międzynarodowej 
prymitywów. A jego niektóre kraj- WystawY Wodnej w Leodjwn, 

obrazy to~ to przepiękne dzieła, jak -----------------
np. „Obora". 

Doprawdy dziwić się należy, że do
tąd tak mało wiedzieliśmy o tym 
wielkim artyście. Gdyż Adam Chmie
lowski to nietylko miłosierny i ro
zumiejący ludzką nędzę „Brat Al· 
bert", ale także wielki artysta - je
den z największych \\' Polsce • 

Tytus Czy:tewski. 

„ 

W ABSZAWA Il (Mokot6w) 
14.00 Plyty. 15.00 Wiadomości sportowe. 

15.05 Parę Informacyj. 15.10 Koncert BOll
stów. 15.45 fycle kulturalne stolicy, 15.55 
Program na jutro. 16.00 Muzyka lekka i ta 
neczna. 18.05 Płyty. 21.05 Instrumenty dęte 
w muzyce kameralnej (plyty), 22.05 Kon
cert solistów: Cezary Kowalek! (baryton) 
l Tadeusz Lltan (wiolonczela), 22.50 For· 
my muzyki tanecmej w twórCl!Oki 1Jł1Jl· 
nych kompozytorów (p~). 

\ 



·str. 6. „D ZIENN IK N A RODOWY" 

• 
l:Jł:[ływiecki ·piwo dla znawców 

... IE!lllml'.mllm„„„„!Jmllłl\mEl3ISll„ ...... „m&lmD„„ ... „„„„„„„„„„ 
Ile dzieci pozostaje 
po.za szkołą 
r::-w jednym z poprzednich nu
merów podaliśmy za Polską 
Agencją Agrarną wzmianke pt. 
>Milion dzieci · poza szkołą<. 
Agencja Agrarna, opierając sie 
na ostatnim numerze >Statysty· 
kl Szkolnictwa<, zestawia cyfre 
829.117 dzieci, zapisanych do 
szkół powszechnych, a dotych· 
czas nie uczeszczającvch, z licz· 
bą 172.000 uczniów, t. zw. nie· 
sklasyfikowanych i w ten spo
sób otrzymuje liczbe miliona 
dzieci. 

Jak nam wyjaśniają z miaro· 
dajnej strony, liczba ta wysnuta 
jest blednie, gdyż 829.117 dzie· 
cl, to są te tylko, które do szko
ły nie chodziły z powodu nieo· 
slągniecia wieku nauczania. 
Według tablic podanych w 

t\1 mże numerze >Statystyki Szkol· 
nictwac, liczba dzieci poza szko· 
łą wynosi 518 ooo. 

Komisja ministeri2 Ina 
lustruje działalność 
O. T. O. i M. R. 
w Piotrkowie 

konała lustracji k
11

au wsi, bac ' '51!!1!!!!151!!:!1!9!!1!!1591!!1!!1!!!1 
dając stan poszcze9otnvch prc1- •• ll1Rui11llliillllllllllllllllliiJI 
kółek i organizacyl rolniczych. p I , L• • lVI k. · 

1 
Część druga koncertu poprze 

dzona pogaaanką o fawecji, dą 
\ nam szwedizką mwzykę lud!oiWą 

Z ramienia O.I.O.i KR. komi· f ZJ S 80 101 OrS 18) 
sji ministerialnej towarzyszyli otwarta I w ukłaidz:ie ::>wen ~koe1de w wy 

, kona,,niu .orkiestry Septiima, jak 

dyr. J. Czech oraz instruktorzy w Sulejowie nad Pilicą 
rolniczy. 

iróW)lleż so'1istów K.erstin J ,or
.Lind, 1Soprian, Olle Nyigren, ba.Ty • 
ton, i l'l"ore Zettersiti.roem, har
fa. Będzie to transmisja sztok-

Komisja, po zbadaniu całok
ształtu działalności placówek 
rolniczych na terenie powiatu 
piotrkowskiego, wyraziła swe 
zadowolenie z istniejącego sta · 
nu prac w dziedzinie organiza· 
cjl gospodarstw I krzewienia 
oświaty zawodowej wśród rol· 
ników. 

Nowe placówki 
spółdzielcze 
w pow. Piotrkowskim 

-------------------------------
holmska, t RESTAURACJA i KAWIARNIA 

Ludowa muzyka 1szwedzkai u 
DOSKONALA KUCHNIA. ·- W1ELKI WYBóR J 'RU~KóW. nais jest prawie zupełnie niez.na 
PIWO BRAUU~SKIEGO, OKOCIM i ŻYWIEC.- DANCINGI. I na, cHarte,go warto jest z.a.znaijo· 

11111111111111111111111111111111111111111• I ~~~i~~e~j7 Ź~~~:::r:i~~fcl: 

I 
powstał.a. . , .. 

Pracownicy f, yzjerscy wsi Szczepanowice, gm. Gorz- . ł'odobnie )a.k .w inn}'1ch kra.· 
domaga)· ą się zniesienia I kowice, na szosie oboK Pociesz· Jaich, szt~ka lud~wa, .ai ~z-

. nej Górki został najechany przez I cza muzyka zalezy w wysokim 
pr_.acr w n1eddęle nieznanego rowerzyste, wskutek I stopnu od warunków klimaty~z 
I sw1ęta czego doznał barazo ci~żkich I nych, od krajobrazu„ rod!Z.aJU 

W najbliższym czasie zostaną obrażeń ciała i zmarł. pracy i t. p. '.l'0!Diperament na-
utworzone na terenie · powiatu Założony przed niedawnym t1odu nie wyr.aża się nigdziię tak 
Piotrkowskiego nowe mleczar· czasem w Piotrkowie Lwiązek Komunikat klaisycznie1 jak w. pieś'n!i . i ·tań-
nie spółdzielcze. W związku z Pracowników fryzjerskich zwró- ' . cu ludowym. WAemy o tym $W. 

tym w dniu 2 bm. odbedzie sie cu su~ eto in~pel'>CJI pracy w ł'iotr~ I W dniu 5 czerwca _r~. w sali 
1 
mi, ~e inaczej śpiewają u_ n~s 

posiedzenie Rady Nadzorczej kow1t: z szeroko umot~wowa , parafialnej przy koscaele $w. 
1 
n~ ,~l~sku, .na. Po~alu i na 

Mechanicznej, Okręgowej Mle- nym memoriatem, w k.tOkV~ ao·· 1 Jakóba o goaz. 16·e1 m. 3u w 
1 
rro"?11-me maiz?wieck,1eJ·. „ „,,, 

I 
czarni Spółdzielczej >W i eśc w masia su: unormuw_a~la wor~n pierwszy u1 terminie a o 7 ·ej w I ~ak. samo ·~ w. Sz.we0J1 r~.z·n~ . 
Piotrkowie, na którym - po· o- kow pracy w rzemiosłe fryz1_er: arugim termm1e oabeaz1e sie , dz1el~1.ce P~S'ladal)ą. ~ębne w,a 
mówieniu spraw bieżących i wy~ Sklm, a przeC\ewszy&tlHm prze I zebranie roczne "i wy bury Stow. runk1 i odinuenne p1eiSm. Naiogoł 
słuchaniu sprawozdania zarzą- strzegdma ustawy_ 0 S· goazrn· Pan.Miłs. św.Wincentego a Pau· I pi~śni Szwecji są. bardzo stare,_ 
du-opracowany zostanie plan nvna amu pracy 1 oopoc~ynk~ . l.J. Zarząa Stowarzvszt:ma pro· I sp1ewane p~zez w1_de pokoleń, it 
budowy nowych spółdzielczvch swiątecznym . . Poza t~m Zwią I si barctzo ::>z. Pame o liczne skala uczuc1owa sięga od skocz 
mleczarni w powiecie piotrkow· zek aomaga su;: zaprowaa.' .ema I przybycie ze wzgleau na waż- 1 nych, wesołych tańców do sen-

W Piotrkowie bawiła komi· sklm. ksiązt k ~ypłat oraz zmm~1sze· ność zebran.a. 3 czerwca o go· j tymentalnych, melancholijnych 
sja ministerialna, która dokona· ma _nadmierne) łlczbv uczmow I dzime 13·ej 04 minut prze1eż- pieśni. 
ła lustracji prac Okregowego fryz1erskich. azać bedzie Pielgrzymka Cho· j Na pogodnym południu kra.ju 
towarzystwa Organizacyj i Kó· W związku ze złożonym me· rych na Jasną Gore, postoi b śpiewa.ją ludzie wesoło i po2'0o· 
lek Rolniczych. Komisja ta w ~ moriałem z ramiema mspekcjl 1 mmut-poząaanem )est aby po· I nie, na północy wśród d..:1k.i;h 
składzie dyr. departamentu M.R. pracy prze„rowadzona 2.0Stan1e ' witać ]ą kw11tam1, herbatą 10· gór i lasów pieśllli ich są sm~tniej 
i R.R. p, Rudnickiego, nacz. w łu . . l"'s~~qa 1ta1:uaaow fryzjer:Jlmh 

1 
rącą i sło<lyczami. J sze. Naj'Więkts.zy skarb muzyki 

Prod.- Hodowlan., p. inż. Berdta, w 1011 kow1e. l'olecamy P1elgrzymke te las· , ludowej kryje serce Szwec;j~. Da· 
oraz naczelników W·łów Min. 1 kawej pamiec1 Sz. ł'ań. lerkail.ien. ~potyka się tu star~ 
R. i R. R. inż., inż. Zaleskiego Grujlica płuc jest nieubłataln, i Wycieczka rolnicza I Za Zarząd przewoctmcząca pieśni, jak np. II!elodię pa.s.ter• 
i Kopali oraz prezesa Izby Rolo. corocznie, nie 9ior'c różnicy cl1a płoi, Z. WĄLE::>ZVNSKA. ' ską, do której tekst ułożył król 
w ł.odzi gos. J. Piotrowskiego, I wieku i stanu, koai milieny ludń, - z Piotrkowskiego . Sekretarka Oska-r II, lulb walc o pogańskich 
dyr. I. Rofn. inż. J. Kawczaka Pr s Y z w a l 0 z a n i u c h 0 • B. Bogusławska. eleme'lbtach~ 111azwany „wakem 
i nacz. W·łu Rolnictwa Urzędu I r ó b P ł ~ c n Y c h, b r o n- W dniu 11 bm w 'edzie z epoki kamiennej". '.Południowa 
Wojewódzkiego w ł.odzl p. dr. c h i tu uporczywego, męcz"celfo n .. • k Yl ł I Z kfOill.kl" kradzt"ez·y. prowincja SOdermanland posiia-. · I k 1 "4 • t t · r lotrkowa wyciecz a r~ n1cza , 
Kowalewskiego po zapoznanlll asz u, 1' r y p Y, 1 • p., I o1111ą. p. o ' I da wesołe 1skocwe tance lai w 
sie z działalnością 0.T.0.i KR. lekarze - "BALSAM TRIKOLAN" zor{ialllz~wana przez Kr~gov. ~ . . jej gęstych borach ludnoŚć dJO ~ 
w Piotrkowie udała sie nastep· I G,seckiego, który ułatwia wydaiela-J ;owuz.rtwo ~rgam~acy1 I Ko Na szkode Waleck1e1 Wandy i yshczas wier..ząoa w czairs.ą ma-
nie na teren powiatu, gdzie do· nie si11 plwociny wzmacnia orj&Dizm ek u lllCZyC w lOl&KOWle, I zam. w 1-'1otrKow1e, przy uł. Na. gię śpiew sta . . 

i samopoczucie choreio oraz powięk· . KlOra zw1eaz1. ferme l szkołe 1' ru1ow1cza 18, poaczas oieob.:c- N.a półno a od s~:iilirow!1cy~ 
' rolmczą w l.zarnocmae oraz nośc1 aomowmHow, skraaz1ono c_ 0 . • 0 mu Prr~i... 

sza wa•ę ci~ła i uauwa kauel. wzorową wieś Zacharz w po- z m1es1ka01a ubranie mesk1e. na lu~owe1 harf~e, ~a ~a<:h~ie, 
Sprzedaj' apteki. w1ec1e Brzezińskim (okolice Bect- Na szkoae Baur .W.eleny, zam. I w tanca-ch prze~fwaa się pe.wie.n 

kowa). lnformacvi udziela b1u· w P1otrasow1e, uł. Wolborska 70, wpływ. ~o~egu. .' · 
6 miesięcy więzienia ro O. T. o. i .K. K. w P1otrko- skraaziono ze schowka słomne W, clz1elnicy ~u~ . .zelazn;ych, w 
za nabycie kradzionego wie. i szynki, wartości 40 zł. Vais,tmanland _p.11esn ludowa .na. 
koguta brała akcentow .zgoła 1odmi.en · 

Tragiczne najechanie D\ nych. Słychać t<U zwłas·zc;za VI 
Przed sądem grodzkim w Piotr iltlZionniR radic•u itańcaich rytm twa.rdiy i <Zwarty. 

kowie stanęła mieszkanka Piotr rowerem iii Naitomi.ast tStarr"' prowfo.cja Got „ 

------------ kowa- Aniela Michalska (Rol· z· · d k land, ,zwana przez Szw.edów per-
nlcza 65), oskarżona o nakła· W dniu 11 maja rb. Grabow· 1em1a SZWe z a ł_ą Bałtyku, wykazuje niekiedy 
nianie do kradzie . V młodocia- ski Marcin, lat 7J, mieszkaniec I w muzyce. wpływy, tańców polski-eh. rllu.peł 

PENSJONAT 

" 
POLANKA" 

we Włodzimierzowie 
poleca pokoje 
z utrzymaniem. 

Złaszenia na miejscu 

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

nych Józefa Dylę i Włodzlmie· nY.lll !kontrastem do tej prowmcji 
rza Gonere, od których nabyła .W. piątek 3 marca o g. 19.30 jest północny He1$ingland1. o me 
skradzionego koguta. W wyniku Biurowa odbęd:Z1e się ciekawa audycja lancbolijnych poważnych pie.§ -
rozprawy Michalska skazana zo· • • wymienna. !Pomiędzy, Polską a ma·ch, Jtak ;ak powail:ny ;est wi„ 
stała za paserstwo na 6 mie· m&llJDI dl plSllll . Szwecją. Pierwsza część ~oncer dok ciemnych :taiiów tej części 
sięcy wi~zienla. · I tu .poświęcona. ludowym tań· okraju. W transmisji ze Szwecji 
~;...,., ·rrra ··-· HALDA NORDEN oom poLsikim airt)'IStycznie opra poznają więc l'adiosłuchacze bo" 

szwedzka - ·cowainym, tra,nsmi.towam ·bę~ gactwo ii różnorodno~ć muzyki 
PLAC OBOK HAiLI TAR.GO - test bezwą!_Plenia naUep&Zal dzie ;z Polski do Szwiecji. W; tej ludowej tego półuocnego zakc\t'" 
WiEJ do WYNAJĘCIA. Nadaje Maszyny >Haida Nordenc -cz.ęści koncerluorkiestra i chór ka ziemi. 
się na skiład węgla lub drzewa, normalne i o ct1ugim wałku Polskiego .Radia pod dyil'ekcją ------------
nawozów sztucznych, papy smo- poleca firma .G •. F~~elb.er.ga wykona o?erk_i, WO.RKiI ~LOWE w 
łcyzai 2t4.ip, .IWp1~ęadtroom, ~śca' dm: N.uu:w. :tmoWl. P. . „ADOLF P ANSKl, SP ADK." ..skk~~akL id J. .mRa;zurb_}'lk.s~~etyn· znakomitym Qaitunku polec& .fir• 

„ ' i:ec;:'' . a Y a. Y 1c ie6.., oraz ma „.ADOLF. P.A8SKI SPAl>K.'· 
Lordowej. - I I ! - Piotrków Tryb., Letionów L: 2. Rudnickiego. Pilńrków~ uiiOD.ów 2. ;1 

KOMU.NIKA~. I Cyrk Francesco" I ~a .Plastyczna. Ogólnie nazywa· 
Z~rząd Oddziału Zw~ązku ~e- " • • tą 1ą •żywym kauczklemc. Juli· 

giomstów w Piotrkowie zawaa· l W P1otrkow1e ta Jezierska, najlepsza akrobat-
aamia wszystkiah Legionistów, ka na trapezie, kapitan Cola 
źe w dniu 6 sierpnia br. od· W przejeidzie do wiekszych i wspólnicy, rekordowy akt ma· 
bedzie sie w Krakowie Zjazd miast Polski, cyrk i zwierzyniec rynarsko • żonglerski, Apolinary 
Legionowo· Peowiacki w 25 ro- Francesco wstąpił do naszego Wawrzyniak pokazał nam kia· 
cznicę wymarszu l·szej Kom· grodu na kilka przedstawień. svczną szkołę wyższej jazdy na 
panll Kadrowej i Powstanie Le· Wczoraj odbyła sle premiera. angliku pełnej krwi. Koń ten 
gionow Polskich. Przyznać trzeba, że cyrk ten zdobył nagrodę Pana Prezyden· 

tańczy zespół Zofii Gazzi·fran 
cesco, składający sic z pic:ci. 
os6b. Na uwage zasługuje para 
siłacz6w Bonaros. Zakańcza 
wspaniała tresura trzech lwów 
bengalskich. 

Cyrk i zwierzyniec pozostai• 
tu zaledwie kilka dni. 

Warto obejrzeć I 

Pragnący wziąć udział w Ziei· stoi na wysokim poziomie ar- ta w Poznaaiu i )ISt odznaczo· ZAGINĄŁ WEKSfL ha blanco 
dzie zechcą sie zgłosić w Se· tystyunv_m, a cały personel ny wielki~ medalem złotym. na zł. 1000, wydany Tomaszo· 
kretarlacie Związku Leg. Pol. składa s1e z samych Polaków. Niezwykle oryginalna i pełna wi Ludwickiemu 2 Przygłowa 
ul. Słowackiego Nr . . 26 do dnia Program bardzo obfity. Wymie pomysłowości jest tresura psów podpisany przez Kaźmirskieg~ 

WdlłQlilL::===w 
1

10 czerwca dla zare1estrowania. ni my kilka czoł~wvch numerów: rasowych prowadzona przez Kor/ Stanisława Stefana, który ni~ 
ZARZĄD. Helenka Olsztyzanka, gimnasty· nellusza Drążkiewicza. Pic:knie niejszym unieważnia sle. 

CENY OGŁOSZE~: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekicie 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz { RedakC:la i aclaniniełracja a 
Prenumerata za ,,DZIENNIK NARODOWY" w1~z z dostawą do domu lub przesyłką pooztową wynosi 3 złete miesięc:i;oie. Ul. Sło1Vackieg1> nr.21, parłel' wejłcie od frontu. 

RJedaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. ~aklady Oraficaae •Aaou Pa4ski Spad.:c." Piotrków Tryb. L19toa6w a 

/ 
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