
'· ; 
1. 

~ 
' 

Nr. 142. Pietrków - T omaszew - Radomsko, niedziela 4 czerwca 1939 r. Cena 10 gr. Rok XXłll. 
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NAROOOwo•SOCJALIACI '07· 

skali przy W11borach do parlamen ... 
tu węgierskiego maczną przewagę, 
gł086w. PNyceynłła się do tego spe- il_ 
cyficma • zbWona Zl'eszł.ą do pol
skiej, ordynacja wyborem, a. prze. 
dewszysttdem - jak o tem szeroko .

1 

się płŚze - niemiecka P-Omoc finan· 
eowa: narodowo „ soojallścl bill 
beupelacyjnie i!mle ugrupowania za- 1 
sobnośclą swych kas. ' 

Ja.ki Interes mogli mieć Niemcy ·1 
w popieraniu narodowo • socja.li-
5tów? Bo ehoó w ramaclt tego u
grupowania istnieją dość silne prą
dy proniemieckie, jednak ma. ono 
pi--zedeW'SfLYStkiem cha.rakter na.rodo· 
wy, węgierski. . ; 

Odpowiedzi ma powyzs:U: pyta.nie 
szukać należy nietyle w tresei popie- l 
ranego pnez Niemcy ruehu, co w 
jego formach bierarcbiczno - auto· 
rytatywno - totalnych. 

W "interesie Niemiec leży ubiera.
nie na.rodów, nad któremi chcą swe ! 
wpływy rozeiąg;n~, w gorset total
n.v. Albowiem w takim gol'Secle ~ 
nlka indYWiduałność narodów, Jch 1 

odrębnośÓ, żywotność, ą w konsek· ) 
wencji - siła ekspM1SJi ł obrony. 

NacjonaJmn jest zaporą przed za
borczością genn~ą. Tota~, ~ 
brajając moralnie narody, Jest JeJ 
sojusznikiem. 

Pamiętać o tem należy również w 
Polsce. Booząc w swzególności, aby 
wielld krzyk, ja.kl podniesio:J?O ni!' 
temat ,.koszenia" przez Niemcow W1 
tosa, ńłe stępil czujności społecze:ń
stwa w stosunku de:> ludzi, którzy 
statek na.szego życia chcieliby za
opatrzyć w żagle tiotalne. 

I nie jest pociechą, ale przestro
K" gdy Gestapo w ta.kie żagle nie 
dmucha 1 gdy t.otalnej załogi nie 
kusi. Bo widoeznle rad jest z i..ur-
su. ' (IL). 

• • • 
W TOOZĄCJYCH SIĘ obeenłe ro· 

kO'W8illiach angielsko - sowieckhlh 
najbart'tzłej draillwym punktem .iest 
niewątpliwie 8J>rawB państw bałtyc· 
kłeh. • 

Sprawa ta niezmiernie illlteresUJe 
I Pelskę, dla której nie, oo dzieje się 
nad Bałtykiem, nie może być obo
Jętne" Niepodległość l niezależność 
państw bałty~klch - niezal~e o<! 
tiego. my ma.Ją cme gwa.ranc.ię swe1 
bfepodle.głoścl, CJ&Y nie - mUsi byc 
ntrzYmana. w całej pełni. Wystarczy 
rzucić okiem na ma.pę, aby zrozu
młe6. Iż Polska nie zgodzi się nigd:y 
na to, a.by nad Bałtykiem usadowic 
się mieli np. Niemcy. 

Nie mogą na t.o zgoonć się t So· 
wtety, dla których - Jak słusznie 
DOdkreśJa prasa a.ngłelska. - prze· 
kreślenie niepodległości państw bał
tydąeh równałoby się za.pnepasz
«YMmiu testamentu Piotra. Wielkiego. 
W tych wa.runkach trudno się dzi. 
Wić, Iż sprawa bałtycka 111'8Sta do 
udary spra\Vy najważniejszej i naj
istotniejszej. 

Zamęczony w DachaU. 
Zgon redaktora Fundera 

I 
Naczelny redaktor: dziennika „Va-

terland" z Lucerny · otrzymał od 
przyjaciół austrjackich z Jugosła
wji list, w którym powiedziano: 
„Dowiedziałem się właśnie drogą 
okrężną, że były naczelny redaktor 
wiedeńskiej „Relchspost", dr. Fry
deryk Funder, zmarł" . 

współczesnych A. p. dr. Fryderyk Fun lecmego I rozpocql pl'll(I()~ w ~ 
der, kierownik załoi:onej w r. 1935 w to założonym organie t.eJ partjl, dif.eij 
Marsyljl „Mi~ynarodoweJ Unjl Dzłen n1łm ,,Relchspost•'. 
oikarzy Katolickich" l członek t. zw. Po wo,Jnle reprezentował w polltf
„Stałej Komisji Międzynarodowej Wy ce ideę Slllll9QzfelneJ Austrjl Jako po
dawców Ka.tollckłch". średn~ między Bze8Zlł niemlecq I 

W osławionym obozie w Dachau -
pisze „Katolicka Agencja Prasowa" 
(KA.l') - dokonał zatem i:ywota u
męczony terorem reżlinu nazlst.owskie 
go jeden z najsłynniejszych I najczyn
niejszych katolickich dzleDDlkarzy 

s. p. dr. Fryderyk Fnnder arodzłł pa6stwaml naddanaJsklemt, wskutek 
się 1.11. 1812 r. w Grazu. SłudJował czego stał 1110 bliskim współpl'lleownł
tam teologję l fllozofję, nast.ępnie w klem zarówno zaQlordowanego kaliele
Wleclniu odbył lltudja prawnicr.e I u- rza Dolfwlsa, Jak I wlęzfcmego dotych
zyskał et.opleń doktora praw. czas ka.nćlerza SchUIJchnlgga. Po g, 

Od wczesnej młodości ~wl!l~ł ~ Jl,)clu Wiednia nowi władcy etwb:Uf ~, i 

ścl~Ie z publicystyką k&tollcką, kt6· w obozie w Dachau, ~· *7wota do.. 
rą. szc:l;eg61nle rozwł~, , g~y przystą- ~nał. 
pił do stronnictwa ~clJa6sko-11po . 

t I ~! 

Godzina MoskVłe rozmowy 
Odpowleda wręczon~ ,, 

PARYŻ, 3.6. Agencja Havasa 
donosi z Moskwy: "Rozmowa ko
misarza Mołotowa ~ z ambasado
rem Francji i Angljł trwała od 
godz. 17 do 18-ej. 1l 

'\Vedług krążącY,~h w kołach 
dziennikarzy pogł~sek Mołotow 

a (a 

miał wręczyć przedstawicielom towa londyóskłe kuła mł~dzyna. 
Qbu państw odpowiedź .saw_iecką rodowe pr.gypuszezają, ii W. Bty
na propozycję franeusko-ailgiel- tanja ostatecznie zdecyduje alt 
skie. . ; na pl'zyjęcie: tezy sow•eekieJ I za. 

LONDYN, 3.6. (Tel. wł.). W warcie paktu nastąpi• nłedale• 
związku z mow4 premjera Molo- klej prżysiło•eL (R.) , 

oz u c U? I w · slu:2:bie na rod -u Na p~ nut oka wYdawaćby 
• też mogło, Iż państwa bałtyc- łJ h . I c t I z . k p I p I k. 

f ,f 
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kłe mogą być spokojne 0 swół los C WO y en ra ne ... o. . wiąz_ U rzem"S U O S 1eao. l rade z tego powszechnego zunte- e ,,, !!!!' 
;v,::n~j~8ute bk:;1~ !;.~ s!:! W dniu 2 b. m. odbyło się dym obywatelu. Zadania te I o- wierze w slusznol~ 'prawy na po1seseg6łnyelt ~ 
go nlepolroju z powodu... zbyt ży- pod przewodnictwem Prezesa bowiązkł są dziś dwojakie. Z jed- polskiej I siłę Rzeezypospo- d6w pnemyslOWJeh, a~ ł ; 
weJ ®leki. ja.ką usiłują nad niemi Henryka Strasbutgera dorocz- nej strony musi by~ wbrew wszel litej. 1prawnoU org•nlu91jna * 
reJtoczy~ Sowiety i nie kwapią się d i D I tó kl k d I d ś I 2 U . ł I „i-.c I ś l . jakoś ~ pnyjmowamem zbyt ~- ne zgroma zen e e ega w m przesz o om tru no c om • trzyman e e ._!§"Ul!le eo- Io e przem)'l~IU ' 
chopnle ich gwarancyj. Gwa.rancJa Centralnego Związku Przemy- utrzymana w pelnł lak jak w dziennej pracy ł normalne· &. Zebrani • sad01l'ol.._ 
boWiem udZielona w kombinooJi sil słu Polskiego. Licznie zgroma- czasach notmalnych bieżąca pra- go jej · biegu jest w e'1wl•I przyJmuJłł do właClcnnokf 
~nierównych - nie zawsze o- dzeni przedstawiciele wszyst- ca codzienna, z drugiej zaś - obecnej elementarnem zada- sptawozdanle • do„onaa·

1 
•.. „ statecznie wychodzi na korzyść . • 

1 a ... u słabszemu. To też rokowania a.n- kich dziedzin wytwótczośc1 podjęły możl wie największy wy- niem przeJDysłu, z którego Juł w teJ d.tedslnle Glllt' 
gtelsko • sowieckie posuwałyby się polskiej po ożywionych deba- siłek w kierunku wzmożenia o- wywiązuje się on dotąd na- gnł~ organłzaeyjnfeb oru 
zapewne znacmie szybcłej na.przód, tach jednogłośnie uchwalili na- bronności kraju. leżycie, pamiętając, te trwa- wykonanJeh I ~la w 
gdyby same państwa ))ałtyekle wy- stępującą rezolucję ujmującą Doroczne :Walne Zgromadzenie nie na posterunk~ch Jest za· toku wvkonvwanla koaL--., 
kazywały więcej ufności w stosun- d · · i· · · tr I j i jł I t I - " " - ....,. Im do swYeh Mwleckieh opiekunów. postawę prze staw1c1e 1 zyc1a cen a ne organ zac przemys O• sadn czym warunk em prze„ nyeb sl~ee6 n'łdo. 

Kt.o wie zresztą, f!lr.Y w dzisiej- gospodarczego wobec najwat- wej, odbywające się w ehwilaeh zwyelęłęnla kałdeJ trndno-
•j $ytuacji jedynem raejona.Inem niejszych zagadnień chwili o. tak watnycb dla życia narodu, śel I kałdego nłebezplecze&\- 6. Zebrani wyrdak Jed.oo-
wyjkłem z sytna.eji nie byłoby je- hecnej: wobec roll I zada6 przemysłu w siwa. m7lh111 · gotowoU I wolę ... i' 
·-"" bliższe. niż dotyehe2as zha.r- dzl 1 b 1 . i ••-o naJ-u- _..._ ~wanie polityld · państw b&.ł- _ e e o ronnośc Panstwa n e 3. Obok tego wyrastają przed -e „" --- "".,.~~ 
tycldch - z polityką PoJsld. Okres jaki Polska wraz z ca- może słę ogranlczye tylko do re- przemysłem nowe tru„ne =.._•: ;I~:n,:: . .:•:o:_: 

(n.). 1 łym światem przeżywa nacecbo-1 trospektywnego przeglądu cało~ I odpowiedzięlne zad•n„ „„ „ . ,... ============= j wany jest zmiennością nastro- rocznej działalnoścł organizacji. związane s pogotowiem o~ 0•Jłnł~nS)'W1lłeflseJ Wlp61. 
• • · jów ł oczekiwaniem na wydarze- I Powinno ono jednocześnie by~ bronnem kraju. Obowl11Zkł prae7 • włllelwemł ftlJ'IPll· N1ezm1enna moc nła wielkiej wagi dla łycła n.aro- I wyra'Zem słl przemysłu, 8pra•· te elążą na przemy1Ue łem kami padatwoweml. 

P d I t t • • d ., du. Jakkolwiek ten stan nie mo-1 dzianem jego postawy I manile- •liniej, łe Jest on sam pnez 7. Zebrani rommlei., il we 
rze a y91ącem 1 

ZJS że sprzyjać normalnemu biegowi stacją wolł wywlą1g1nla się z -ąo- się elementeni obto„n°'el wsselkleh 4alsąeb potą. 
<Patn artykuł wstępny na str. 8) spraw gospodarczych, to jednak 

1 
wych zadań postawlonyćh prze. państwa - Jałto tr6dlo •· nanłaeh organlzaą1'1eh WJ 

nie bez poczucia dumy I radości mysłowl przeż bieg diłej6w. opatrrtenla armjl, slecl ką- kfll'SJlł•ne byt! powłnn1, tak 
_ Ks. regent Paweł pw.yJął w zam- uznać trzeba, Iż w Polsce nastro- W tem prześwładęzettlu zebra- 111µDlkaeyjneJ I wpokoJe· jak dołythell&s, llbde)let 

kU Bellevue prezydenta Berllna dr. je te dają się o wiele mniej od- ni jednomyślnie stwierdzają: ula "alej mnog()ffl bezpo• Jut obeenle elementr I pp-
Lipperta. Następnie regent udał slę ctuwać aniżelł gdzielndzlej. 1. Wraz z eałem 1pułeeseft- lrednleh potueb obro~y. w1i11l8nla orpabaąJne, a to 
:i~:S" s'::'!°n,f..~ :e::=:7':::1~;! Ułatwia to sprostanie wzmoto-1• stwem przemysł poJ&kl •··:i 4.. Przy wykonywaniu łJch u-

1 
w łdiłę usadf el111l&eł. t' · 

d"mu, gstzie zwtedzll zabytki bistory- nym adanlom I obowfązkom cią- . t-howuje całkowity apok6J I · dań doniosłe znaczenie ma konomji I kom,..,telleji w 
ex.~ żąCJDl Jl'. diwilach próby na kei- I opa1·ty na niezach Wlanej! nietylk.o sprawność technle:I.- działaniu. 

Piwo Dlieime Braalińskiego w ~utel~ae~ i ~lonaelł · nie~ośeignione w smaku i g111nllu 
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•.; -1 ~·-· -t~·-:~ ...... _,.,. -: ~ ---· ~- . „.~ .. Wizyty w Bukareszcie I Warszawie 
' _, 

Genf"rał Sawleki i minister SidoroYicł 

~ ' .. : ' 

J dło :tołnierzy, 8łl dostawcami o
ł brońców ł krwi dla · państwa na 
I wyp~dek wojny. Jest to najser
. decznlejsza I największa danina. 
I jaką chłopi płacą swojej ojczyź
. nie. . Bez tego rezerwuaru krwi 
chłopskiej państwo byłoby nie-

Na zaproszenie .króla Ką.rola 11 w Polsce na za.proszenie gen. bry· 
w dn. 6 b. m. wyjedzie do Bullaresz- gady Sawickiego, dyr. P.U.W.F. Mi
tu gen. · brygady Sawicki, dyr. nister Sidońvici przyjedzie w towa
P .U .W.F., który weźmie udział w rzystwie małżonki. Towarzyszyć mu 
dorocznem święcie młodzieży ru- będzie delegacja, złożona z człon
muńskiej. Generałowi Sawickiemu )ców zarządu głównego i sztabu or-

• 
, mal bezbronne; Ta" krew ofiarna 
stanowi pierwszy fundament o· 
bronności kraju . 

towarzyszy ppłk. Onacewicz. gąnizacji Straja Tań. 
Zapowiedziana jeszcze w zbnie Program pobytu przewiduje pozo· 

b. r. wizyta ministra Sidorovici stanie delegacji w Warszawie w cią 
przychodzi obe~nie do skutku. gu dnia, poczem wyjazd do Gdyfli, 

__ .;.: • • Żołnierze muszą być uzbrojeni 
i umundurowani. Broni wszelkie 
go rodzaju i materjalnych środ
ków walki i obrony dQsłarcza 
przemysł. I to jest .ten drugi fun
dament, na którym opiera się o
bronność państwa. 

W czasie między 15 a 21 b. m. Katowic i Krakowa. W programie 
minister Sidorovici, komendant rn- / przewidziano pokazy oraz żwiedze
muńskłej państwowej organizacji nie obozów młodzieży i instruktor
młodzieży Straja Tal'i będzie ba.wUI skich ośrodków wyszkoleniowych. 

~· .. W Warszawie obradowali de· 
legaci przemysłu polskiego, zrze· 
sz.eni w organizacji dobrowolnej, 
w „Centralnym Związku Przemy
słu Polskiego". Uchwały przemy
słowców drukujemy osobno. 

Potem do . Londynu 
Podróże ~ •• PaUJla 

,·' W chórze patrjotycznych de
klaracyj i uchwał, podejmowa
nych w poważnej sytuacji przez 
różne warstwy społeczeństwa, re 
7.ólncje przemysłowców zajmą 
miejsce specjalne. Podobnie, jak 
uchwały patrjotyczne ludu sier 
miętnego. 

LONDYN, 3.6. (Tel. wł.). W sfe
rach zbliżonych do Foreign Office 
krążą pogłoski, iż książę Paweł, re
gent Jugosławji, który bawi obec
nie w Berlinie, miałby w niedalekiej 
przyszłości odwiedzić Londyn. 

ją, aby wizyta berlińska miała ja
kiekolwiek konkretne znaczenie po
lityczne, gdyż poprzednie podróże 
ministra spraw zagranicznych usta
liły już linję polityki zagranicznej 

„.j. ' Zbrojna potęga Rzeczypospoli
tei oparta na wvsiłkach i ofiar
ności obydwu tych fundamen
tów, może mierzyć się z wrogiem 
w każdej potrzebie. Koła angielskie nie przypuszcza-

Jugosławji. ,(R~), 

( ,, W sytuacji obecnej i chłopi i 
przemysłowcy stają pod sztan. 
darem obrony kraju. 

' •' 

" 

J Chłopi stanowią na całym świe 
de, a temb!lrdziej w Polsce, iró- "(=J 

Bez Bułgarów„ Polak6w i Zydów 
Nowa izba depoCowan„eh w Romonji 

BUKARESZT. 3.6. O wyniku od- 350.00 Bułgarów nie wybrało tad-
1 bytych w tych dniach wyborów do nego deputowanego, natomiast w 
I rumuńskiej Izby Deputowanych, południowej Dobrudży przeszedł 1 
I mówią tu, że frekwencja głosują- Turek. 
cych była duża, podobno dochodziła Jedyny kandydat polski w Bu-

\ zdała od miast do 85 proc. kowinie nie został wybrany, ale 
Z pośród mniejszości narodo- skupił 20.000 głosów. 

Oddłużenie rolnictwa 
na plenu,.. SeJ ... u 

Porządek dzienny posiedzenia Sejmu 
w dn. 6 b. m. o g. 11 zrana zawiera 
9 punktów porządku dziennego. Wśród 
nich znajduje się sprawozdanie komisji 
prawniczej o rządowym projekcie U· 
stawy o stanie wojennym. Jako punkt 
ostatni porządku dziennego umiesz
czono sprawozdanie Komisji Rolnej o 
projekcie ustawy, złożonym przez P<?
sła Ludwika Raczkowskiego w spra-

wie zmiany rozporządzenia Preeyde~ta 
R. P. z dn. 24 paidzlernika 1934 r. o 
konwersji i uporządkowaniu długów 
rolniczych. 

Sprawozdawca poseł H. Trębicki. ' 
Wynika z tego, że istnieją szanse na 

porozumienie między zespołem rolni
czym Ozonu a min. skarbu w tej spra
wie 

Wzrost rezerw kruszcowo-dewizowych 
w Banku Polskim 

. l wycb, Niemey z 16 kandydatów W nowym parlamencie rumuń- W trzeciej dekadzie maja r. b. za
pas złota w Banku Polskim powięk
szył się o 0,1 miljn. zł. do 443,5 

miljn. złotych; stan pieniędzy za· 
granicznych i dewiz wzrósł o 2,1 
miljn. do 14,4 miljn. zł. 

I przeprowadzili 6, Węgrzy - 8, u.
1 

skim niema ani jednego ~yda. 
kraińcy - 1. 

:Posady dla Niernców 
Clę*kie rob_otw dla Czechów 

Portfel weksli, warrantów, czeków 
i kuponów zwiększył się o 10,4 mlij. 
do 548,2 miljn. zł. Stan pożyczek i 
kredytów zabezpieczonych zastawa
mi wzrósł o 48,4 miljn. do 151,8 
Jlliljn. zł. Portfel biletów skarb1>
wYCh powiększył się o 27,0 miljp.. 
do 117 ,8 miljn. złotych. 

Zapas polskich monet srebl'D:y~h BOGUMIN, J6. Germanizacja kwalifikowani robotnicy narodo- czy będą chcieli, czy nie, muszą i bilonu obniżył się 0 11,7 nulJn. 
wilkowickich zakładów górni- wości cze~kiej, zatrudnieni w Za- jecłnak Witkowice opuścić. do 46,4 miljn. zł. · 
czych· postępuje szybko naprzód. kładach Wilkowickich, dobrowol- WIEDEŃ, 2.6. W związku z ma Pozycje „inne aktywa" i „hlne 
Przeciętnie 80 robotników cze- nie przenłMli się z Witkowic do sowem wysyłaniem robotnik6w pasywa" ule~ły zwiększeni~, .pierw
skich dziennie otrzymuje zwol- Salzgiiter, gdzie buduje się wiel- czel>kich z Czech i Moraw do Nic- -sza o 2,0 milJn. do 196,3 nulJn. dru 
nienie, a na ich miejsce przyjmu- kie zakłady pFzemysłowe, przy- miec, umieszczono obecnie 700 ro ga zaś o 0,3 miljn. do 149,8 miljn. 

t • 

je się Niemców. czem zachęcał obietnicami • wyż- botnłków czeskieb w barakac. b złoRtychh. k' ż .. ne natych ''' · · · F · " d L' p · · ac un i yrowe i m • n('ZoraJ w kawiarm „ emks szych zarobków. po mzem. rzeznaczem 01~1 są miast płatne zobowiązania Banku 
w Morawskiej Ostrawie odbyło Inżynierowie i robotnicy nie do prac nad rozbudową . Lmzu wzrosły 0 14,6 miljn. do 160,0 milj11. 
się zebranie zainicjowane przez. przyjęli jednak o.ferty, na skutek według planu kanclerza H.1tler~. zfotych. Suma biletów ~ankowych 

• przedsi~biorstwa „Bergbau A. G. czego 4łJ z nich straciło natyeh- BOGUMIN, „,6. W Swmow1e, w obiegu zwiększyła się o 65,l 
und Salzgiiter'', _na które . inżynie- miast pracę. Po tej odmowie inż. obok Mor~wskiej Ostra·wy, Niem- miljn. do 1.841,0 miljn. zł„ 
ro.wie· i robotnicy czescy w licz- Riesner zdenerwowąnx niepowo- cy przeprowadzili przymusowy Stopa dyskontowa - 4 .i pół pr., 
bie 90 otrzymali zaproszenie z dzeniem stracił panowanie nad pobór młodzieży czeskiej w wie- stopa od . pożyczek zabezp1eczonyc~ 
podpisem wicedyrektora tych za- sobą i po('zął z kolei grozić, ~- ku od 18-20- lat z gminy Poręba zastawami 5 i pół proc. 

.. · 

Clano pozostałe 
Z . Rzymu donosi ,,Kurjer War

szawski": 
"~„Agencji) polityczna ,,Inter" ogła.

' w.a konmilncat, mpneczający w ' ka
. ~gorycm;iej tonnle pogłoskom o prze-
1'idi:laneJ nekomo dymisji mln. CJia. 
,no. Jak wiadomo, według pogłosek 
· ~ych, br. Cumo objąć miał stanowisko 
namiestnika kr6Jewskłego w AlbanJi, 

,.nat.omlast teka ministra spraw zagra
"1cznych Włoch po~by miała. w 

:~-ypr6bo!V8D" ręce br. Grandi". 

!,' 

kbtdów. Na zebraniu przewodni- świadczając, że jest on przedsła- i Marcinkowice. 
czył Nfomiec inź. Riesner, b. pra- wicielem „frontu pracy" i z jego Z pośród stających do przeglą
cownik wilkowickich zakładów, polecenia przybył z propozycja- du pobrano 99 proc. ludzi. Mają 
który przed trzema miesiącami mi do Morawskiej Ostrawy. być przewiezieni na roboty do 
wyjechał do Rzeszy. Inż. Riesnerl W końcu uniesiony oświadczył, I Rzeszy. 
agitował, aby inżynierowie i wy- że inżynierowie i robotnicy czescy 

Bohaterski syn W ~rs·z~w·y . 
D~isiejsze uroczysiośel- ku ezei ś.. P• ks. Skorupki ,. 

Kiedy 17 sierpnia 1920 r. odpro- wił się niepodległościową tradycją., dZlny Marji na Pradze. 
wadzano na wieczny spoczynek bo- wydając kilku powstańców 1863 r., Owocną pracę duszpasterską ś.p. 
hatera wojny z bolszewikami ś.p. którzy bądź zginęli na.. polu chwały, ks. Skorupki przerwał najazd l>ol· 
ks. Ig:tin.cego Skorupkę - cała bądź zmarli na Sybirze. :Po ukończe- szewicki. Po usilnych staraniach„ks. 
WU'SQwa bezmała w tym pogne- niu gimnazjum ~owalskiego, jako Skorupka zostaje mianowany Jot
ble ll'"'iięła udział. pi~zy uczeń, wstępuje do Semi- nym kapelanem garnizonu na 'ra.

I później nie zapomniała stolica narjum Duchownego w Warszawie. dze. 
o swym znakomitym, dzielnym Sy- Po dwuletnich studjach filozofi- Rankiem 13 sierpnia 1920 r. ks. 
nu. "Mainy w Warszawie ulicę imie cznych i trzyletnich teologicznych- Kapelan· maszeruje w pierwszej kom 
nia ks. Skorupki. młody alumn udaje się w r. 1914 do panji 236 ochotnic7.ego puHru w kie

Dzlsjaj na polo bitwy pod 08so- Petersburga, g~zle ' kończy Akade- runko Ossowa. na. pierwszą linję 
wem .odbędą się uroczysł-Ości ku mję Duchowną i w 1916 r. zostaje odcinka obrony przedmieścia Wa.r-KUSZ!Rle BUłgarJI C'lcl · ś. p. ks. Ignacego Skorupki. wyświęcony na kapłana. sza\vy. W sobotę dn. 14 sierpnia 

\ · Napewfl:_o wezmą w ni~h udział oby- Obejmują<: kolejno w okresie woj- ruszył oddział do przeciwnatarcia. 
· ' Z Rzymu donosi „Kurjer Wal'llza.- watele· Warszawy, dla których pa- ny światowej duszpasterskie pla- Poniewa! oddział wobec przeważa
. ~kl'~: · mi~ bobaterskiego kapłana zawsze I cówki w Bogarodsku pod Moskwą jących sił bolszewickich począł się 
1 „W ostdnlch rozmowadl dyplom~ jest droga. i w Klińcach gub. Czernichowskiej, cofać, na czoło tyraljery wysunął 
l;rczJ1.ycb między Rzymem a Sotilł po- Progra~ uroczystości, która wy- k~. Skorupka zakłi;d~ stowarzysze- się ks. Skorupka z krzyżem w ręku 
JUSzono ,zagadnienie greckiej Tracji, pa.a'a w dzień święta w·"-za--•-1·e- ma polskich uchodźcow. idąc do ataku na wroga. Pod o-~)-kallłC8J Bałgarji dostęp do mo- .... " w-. - i i · i I ki h k bi ó ~ Egcp.Jdego. Natomiast w rozmo- go pułku piechoty „Legjl Akade- Po powrocie do kraju w 1918 r. gn em n eprzyJIW e s c ara n w 
,wach , powy~iych nie poruszano kon- micldej" przewiduje: Mszę Sw. po- zostaje wikarjuszem parafji Prze- maszynowych z przestrzeloną głow'? 
~retnie problematu Dobrudty, co mo-, Jową, poświęcenie kan>Jenia węgiel- mienienia Pańskiego w Lodzi i nadal ks. kapel~ pa.dl. . . , 
ze wsk~yw.W .na to, ie albo m~r- nego . pod budowę szkoły im. ks. ks?,tałci młodzież, jako prefekt gim- Wzr.uszaJącą. mamfestacJ~. uc~in: 
..-w!l' osi F.:i:ym - Berlin n.le owair.a-1 Skorupki, poświęcenie i odsłonięcie nazjów. rodakow był, Jak zaznaczyhsmy JUZ 
~:e~~~':1:'8:!:1 :" :~ pom.ńika oraz defiladę oddziałów Przeniesiony do Warszawy w 1919 wyżej, ~ogrzeb ś. p. ks. Ignacego 
Im podziału młedą wiomY 1 B~ wojska, organizacyj i szkół. roku otrzynruje nominację na no- Skorupki. . . · 
Mf•.f' w1·l~ wftw na Bałkanach, Rnmu-1 Ks.' Ignacy Jan Skorupka uro- tarjusza i archiwistę Kurji nietropo I Trumnę k11płana -- bohatęra o-
11Ja ..:os~hłJ:> „ul!m-ona eto ł. sw, ~ dziJ al~- dn. 31 lipca 1893 r. w Wai:· I lltalnej oraz pełaj jednocześnie obo- zdobiły też Krzyte Virtuti Militari i 
tłn4.JCI :i.•dow.J ~- auwie~ R6d jego po miflCZlt WS~· w.iazki kapłana zakładu aier~t Ro. Walecin)'ch. . 

Wielkie Pomorze 
Obrady z odziałem 

wicepremiera 
K wiatkowskiesro 

Dn. 3 b. m. o godz. 9.30 przybył 
do Torunia wicepremjer i minister 
skarbu Eugenjusz Kwiatkowski, ąe· 
Iem wzięcia udziału w inauguracyj
nem zebraniu Pomorskiej Rady Go-
spodarczej. . . , 

WicepremJerowi towarzyszyli Wl· 
ceministrowie: Morawski, KraW\ll
ski, prezes B.G.K. gen. Górecki l 
inni. 

b godz. 10-ej p. wicepremjer przy 
był do teatru Ziemi Pomorskiej, 
gdzie odbywało się zebrl!'nie Pomor 
skiej Rady GospodarczeJ. . 

Przy wejćciu na salę teatru licz
nie zbrani przedstawiciele sfer go„ 
spodarczych Pomorza zgotowali 
wicepremjerowi owację. 

Obrady zagaił wojewoda pomor
ski Wł. Raczkiewicz przemówieniem 
na. temat potrzeb gospodarczych 
wielkiego Pomorza oraz celów i za
dań powołanej do życia Pomorskiej 
Ra~y Gospodarczej. 

w 
- Prezydent Cannona uda się w 

najbliższym czasie do Afryki Połud
mowej, gdzie zwiedzi koJonje portu
galskie. 

- Wodnopłatowiec marynarki wo
jennej wpadł do morza w pobliżu 
Llttlehampton, jednego z członków za
łogi uratowała łódź rybacka, dwaj ln
ńł zginęli. 

- Pod G1>ry(.'ją uległ katastrofie 
samolot wojskowy, pilot zginllł aa 
mieJ&cu. 

I 

l 
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NIEZ'MIENNA MOC 
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: ou::!.~·~~1~m~;:~ ut.,;~: PrżE!cflaftySląCem I dzlś11' ~ę~on;~~~w~:~!~:g:o~~:r:o * 
zachowuje swoje właściwe . ' · , · · · · · . '· ' · · · . . t'\\·y między wojskami Bolesława 

cechy. Niezalezhie od zmieniają- W. o~ych to . ' ~aw~ycł). · cza- tołnierzy· .na pomoc Kościofowi dami dziejów znajdujemy tę 1•· 1 i Henryka. Po długich zmaga~ 
cych się form współżycia i or· ł sach, "f ro' 110ł} .ces~rz niemiecki rzymskiemu, uzyśkałbyś napewno mq postawę narodu, niemal w niacb się Krzywousty uderzył ń• 
ganizacJt pólitycznej óraz ekono- Henryk .V za.żądał, · aąy :Władca nie. mniej p9mocy i . rady ·u ·nas, szczegółach łdentycznq, jak w woisko cesarskie z najwyżsi~ 
micz;nej, '. niezależnie od napływa- Polski,, Boleśław Krzywousty jak ją znajdywali twoi ·przodko- czasach dzlsłejssych. Radością i natarczywością i złamał szeregi 
jących coraz to innych prądów oddał połowę swego · · państwa wie. Zatem bacz, komu gro:l:isz; dumą musi nas ogarniać owa niemieckie. 
duchowych, w każdej epoce moż- zbuntowanemu · przectw niemu jeśli chcesz wojować, znajdziesz n!ezmienność tra~ycji, owa niez· „Jałi tylko cesarz spostrzegł. 
na znaleić to .samo oblicze zbl~- bratu Zbigniewowi, dalej, aby woj\lę ... Bolesław, książę Polski, ~Js~~z~no.ść od.wiecznego. głosu _ opisuje dalej Długosz _ te 
rowe, skonstatować niezmienność Polska zobowią:zała się· do płace- pragnie wprawdzie pokoju, ale rasy~ . . . . jego szyki pierzchają. natyeh. 
sposobu reagowania, czy też ja- nia cesarzowi daniny i dostarcza- bynajmniej ule za een~ plenię- A ,co nastąplło wówczas po od- miast, zrzuciwszy z siebie szaty 
kości oceny. łamu rycerzy na wyprawy zagra: dzy. Na podstawie pogróżek lub rzucen.iu przez Polskę bezzasad· i odznaki dostojeństwa, umknąi 

I na~z naród w długiej dzie- nic.Zna. .W. razie odmowy zagro- dyktując to jako warunek, nie nych roszc;Zeń niemieckich? ._ z pola bitwy. Poczem jut rzei 
jowej wędrówce zdążył dość riJ wojną. . spodziewaj się ode mnie otrzy. „Henryk ce~rz - pisze Dłu- powstała mordercza. Uciekali n+ 
wcześnie skrystalizować swój Odp o w Ie d t Krzywoustego mać ani lichego obola. :Wolę bo· gosz - Jłakatał zbrojni\ wvpra- "'szystkie strony Niemcy. Tai 
zbiorowy pogląd na świat, oraz brzmiała: „ wiem stracie! Królestwo Polskie, wę .Sas.om, , Bawarom, Szwabom, zaś liczne na pobojowisku zal~· 
utrzymać nieskażoną tradycJę „Mielibyśmy się za niewiasty, broniąc Jego wolno§cł, nłł na !~ryngom, Frankom, Miśniakom gfy stosy trupów, te z całej okor 
i;asad postępowania tak w poży· a nie za mężów, gdybyśmy wol- zawsze je .w spok9Ju zachował i mn~ ludom, wtargnął ~o licy zbiegły się psów gromady m~ 
ciu wewnętrznem, jak i w sto- ności nie bronili. Zaś do podzie- w haóble". P_olskt, 1 .tę .część kra fu, która ~tę pastwę do owych ciał martwych. 
sunku do krajów, z któremi go lenia królestwa nie tmtisi mnie („Kronika Polski" Galla te~az Ślą~k1em 1 · Saxonilł ~wie. Samo miejsce, nuwane Psie• 
zetknęły losy. moc jakiejkolwiek włlidfy ... Gdy- opl'.acował prof. R. Grodecki poc:zął.„n1szczrć łuplestwy ·. 1 po- Polem, świadczy 0 sławnem zwy 
„Państwo nasze - podnosi byś z dobrocią, a nie z zuch- 1928 r.). . żoga~1 . Usiłował . zdo_być . ._By- cięstwie Bolesława nad cesarzem 

Mickiew~cz - rosłą, rozszerzało I walstwem zażądał pieniędzy, lub Tak to pód głębokiemł pokła· tom I Głogów. Ale me , me · os1ą.i:c· w tej jednej bitwie zwalcz~·ł 
się I krzepiło rzetelnością w n- 1 Bolesław wszystkie razem nier 
kładach, otwartością w działa- S 1

. . k mieckie Judy". 
ntach, mt1ośc111 swoJeJ, wstrę- ympa JB I szacune 
Iem do cudzej własności. llekroc! „Zaiste - kończy nasz dzier 
próbowano rzymskiego gwałtu, Ośa1ladczenle o..,6asadora IJ~ S. A. jopis - pokazuje się, te nic nie 
albo machiawelizmu włoskiego ma zaszczytniejszego u ludzi. 
lub , filozoficznego kaniballzmu. W ,1Kurjerze .war~zawski!ll" uka- tąd Jmlę I pamięć Kośelnazkł I Pn· do &llfYch lł-tn pankt6w . tądanle u- nie C'.'.hlubniejszego nad męstwo. 
iawsze ·szkoda i . klęska ostrze- zało się wczor~j ośWiadczeme amba· łaskiego, oraz wielu Innych llhiwnych tworzenia · DlepodległeJ Polski z dostł" Jakoż czyn ten sławny rozniósł 

gały polityków, działających , s11;dor~ St. ZJednoczonych Drexel- !01:!:~.chktów'!~ie~1!ii~U:gł!°~~ =~es:.:!ia P:=;.j!W-6= :: szeroko po ~wiecie imię Bolesłar 
wbrew duchowi narodowemu. Biddle a. Czytamy tam: . Podziwia on ~wnleł I czel parni~ dak6w dla Polllkł. wa i chwałę Narodu Polskiego". 

K . . ł „ . J nMnle osobl§cle dumą napawa wspo wtelklego p 0 •-•-.:.. "-'•lej•zej dobv „ p .n..-1..,. p gla" bl.__„ Có.a. • • .a. d d .z. d 
to me zwaza na tę w a:iciwą mnłenJe ie jeden z moich przodków ...._ ~ " J• "· • "~JY''"r' rze .... prac wy ......,..,... „ w1ęceJ mo„na o at; e 

cechę dziejów naszych, ten w Kleme~ Blddle, l!llnżył pod rozka~ Marszałka Pllsndsklego. Pozat.em pU- 1t1oleh poprr.ednlków na stanowiskach owych dowodów tej cudownej 
nie obllerwuj'IC dzleje bobat.enklego posłów I ambasado~ U.S.A. w Pol • • i d • j . 

osobie Polski nie rozezna nic ml Waszyngtona, Ja.ko generalny kwa narodu polskiego, podzlwtallśmy jego sce od dnia nawiązania at09Ullk6w " ' U')Zl prze z1wne zgodnok1, 
indywidualnego w jej działa- lt.ermistn, w tym ilamym czasie, kle- wsplUllały wysiłek I poświecenia w dyplomatycznych polsko • ameryka6- w jakiej łącz-a 1ię pokolenia pol , . ' . . l dy Kośclmtzko wstąpU do sztabo na- l In „„ od „_ d l kl h -"Ja 1919 -'" ta bi k• • j 
ma.eh żadneg~ me ~os~rze.z~ czelnego wodza a.rmjl amerykańskiej. wa ce o wo o.„, P sz ... n aram wo- s e w ~ r., -a.w so. e o-I s ie nawet poprzez naJbardzie 
związku. tei;i .?1e domyśh się Jej I Przemawiając w bnlenłn moich ro- ~~wPc>r!:7:!, =~~lę ~:!:r m':.j: :;~:1e0:P:iuę ~~~!!1'~t!:;!:: cdległe wie~ł, gdy id~ie o obr.J, 
przeznaczema • daków, -Jak równleł ~łit8Dem, stwter- doje. nycb przyjaznych stosnnk6w · między nę honoru 1 wolności? 

Jeżeli przeto podda się pod dzam, ie naród amerykański cżel do- Fakt, ie prezydent Wilson whłczyl obu narodami". K. G. 

au rozważanie dwa nawet najbar
dziej od siebie odległe okresy ży
cia narodowego, moina spostrzec, li' świetle prasg 
że w analogicznych sytuacjach 
naród zachowuje się zawsze je-
dnakowo. Jak gdyby poprzez Propaganda 
wieki pokolenia podawały sobie Red. K. Czapiński pjsze w „Robot 
ręce, znajdziemy identyczne od- niku" z powodu zapoWiedzi centra
ruchy i postawę. lizacji akcji informacyjnej rządo-

wej w Prezydjum Rady Ministrów~ 
I u naszego narodu wyst~puje „Jeśli chodzi o udzielanie lnforma-

.na ,jaw narqwni przed lat tysią- cyj prasie - nie motna nJc mieć prze 
cem jak i w epoce współczesnej elwko temu. Ale ezy „eentrallza,eJa" i 

„ustaluile" nie posuną się dalej? Bln
ten sam duchowy podkład, te rokraeJa rzadko rozumie praWdzłwy 
same zasady, punkty widzenia walor . swobodnej oplnjl. Często przy
i metody postępowania. Głos krwi pisuje zbyt wielką wagę „ustalaniu'' 
i poczucie cywilizacyjnej misji z góry. Jeden z dzlemllków słusznie 

P I k • · ł · zazna.eza, te gdyby cała prasa (w 
os 1 wycisnę y mezniszczalne swolm czasie) słuchała l.JlsplracyJ 

moralne znamię herbowe na i- P.LP-u, zbliżonego do M.S.Z„ a strle 
stotnej głębi zbiorowej polskiej c.plerają.eego się na umowie z Niem-
psyche. cami z r. 1984 - byłoby dziś Dledo-

z brze. Niezależna. opinja potrafiła oce-
esta wmy dwa okresy odległe nić należycie rolę Ang)jl 1 Francfl" 

od siebie o przeszło 800 lat. Na tenże temat pisze katowicka 
Jeden, to chwila terainiejsza, „Polonja": 

kiedy stanowisko naszego społe- „Rozeh"'1ziły się niepokoją.ee po&hł
czeństwa w sprawie roszczeń nie ski o mo:ł;llwo§cl spełnienia postulatu 
m · k · g d k I f j Ozonu co do powołania jakiegoś 11rzę-

1ec ie o rzą u o aza o s ę e- du propagandy. z ulgą czytamy wlę'} 
dno ł wspólne. Zostało ono wy- uipowiedź PAT'a, że wprawdzie akejt1 
rażone w przemówieniu ministra prasowa zost.anle soentrallzowana w 
Spraw Zagranicznych z dnia 5 Prezydjnm Ra.dy Ministrów, ale ma.Ją 
maja . r. h., w którem naród poi- być urządzane stało konfere~eje ce· 
k . d · l ' ł , . . . lt>m syst.ematycznego Informowania 

f> I ~ Zł~ I wyrazneJ męskiej od- , prasy o zagadnieniach z dziedziny po-
pow1edz1: Utyki wewnętrznej, zagranicznej, za

Polska od Bałtyku odepchnąć I ~adnleń wojskowych I gospodarczych. 
· · d 1 p k , . . Zdaje się, ie najwięcej ZMlekawtenJ.:. 

się me a .... o OJ jest rzeczą . budzić będzie to, eo rząd będzie miał 

f:nle do t.ego celu, lecz JednoezelnJe 
dodał, ie al<eja ze strony profesorów 
mogłaby 11lę pnyezynł6 do skut.eczne
go nzdrowtenJa stosnnk6w. Profeso
rowie uznali potrzebo takiej akcji ł.el'I 
bnrdzlej, ie oploja pubHcżna m !łł.an 
r7eczy w uezelnlach ZIUlzyn& !łkłada~· 

win~ ru,i. ogół profesorów''• ,~ :m~ '• 

· Katołłe1zm 
w . W. ltl. Gdańsku 

Ksiądz biskup O'Rourke w wy
wiadzie ogłoszonym w „Dzienniku 
:{'oznańskim" mówi: 

„Jeiell chodzi o prawdzlwy zasięg 
wpływów hitlerowskich w Wolnem 
IMleśele, to trzeba stwierdzić, ie lnd
r.oś6 miejski jest bardzo mało pr.e
jęta dokttyną narodowo-socjallstycz
ną, a ludność ta stanowi przeclet · ok. 
70 proc. wszystkich mleszkaileów. t.e
go t.erenu. Na tak zwanych Wyży
nach, z lewej strony Wisły sprawa ta 
nie wywołuje większego zalnt.ereso 
wania, gdyż jest to odcinek tywo za
ostrzonego antagonizmu polsko-nie 
mleeklego. NajmnJejszą. odporność na 
wpływy hitlerowskie motna uoblleT 
wować na Nizinach gdańskich, ale jest 
to właściwie niewielka grupa lndno
ścl, nieprzekraczająca około 20 tys. 
łudzi. Trzeba dodać, ie w t.ej części 
Wolnego Miasta wpływy katolickie są 
najsłabsze. Tam teł nasllenJe t.erory
styezne, zwłaszcza w okresie roznial
tyeh wyborów, bywało najwfększe". 

,leszcze trwa.. lł.e11zta olwladczyla, te... blltnlep•. 1!111 fe pdla Mf'l4dm tY
nJe wte~ Ankieta ta odzwlercłaclJa ma- dowaklego, do kt6rep nalełał lllłttef 
komlcle stopień za.lnt.eresowanla eb- m nngo tycia. Był on z zawoła 
rada.ml parłamentarneml". portjenm w jednym z bukareutet· 

Sprawozdawca parlament8l'Jly .· ty· •ldeh bot.eU. Nie b71 t.onaą, Die u-: 
„, dnik P i·t k " -"'- • nawo pot.om.twa. w kd4J'ftl n$ 
.,.o a · '' 0 1 Y a · J:auw..._. · dewiza wtdnieJlłCA na nagrobku młltte 

„Sesja, seJmowa toczy •Io oapale l ra (przez dwa t) „mlłnj swego but. 
. bez ~ęks"8g!ł ~t.e.fe!rowaola; se l!tro Diego" Jeeł goana polecenia.„" 
ńy •połeC'Zeństwa I k6ł politycznych. 
SpecJa.lne pelnomOcnletwa c11a rt.iadn R 
zostały uchwalone, to teł nikt Die o- ozmowa 
ezeknJe t.eraz niczego szczególnego •· z BreHaehełdem 
ni od jednej, ani od drogiej Izby. W 
kuluarach seJmowyeb Ódbyła •Io w o- January Grzędziński podaję tit 
statnlch dnlacla ciekawa rozmowa. „Czarno na błałem" rozmowt ~ 
Rozmawlał sen. X z pos. Y. Sen. X znajdującym i : ;i na emigracji prty 
zauważył w czasie pogawodkf, ie Jed- "°ódeą socjal-demokracji niemieckiej 
nak sesja earlamentama Die ba.:rdm I Breitscheidem. Ciekawie brzmi r. &• 
lodzi lnt.eresnje. Na to pos. Y odpo- · v „ 

wiedział: „Cół to dziwnego, ktO alę stopujący fragment l'OllDowy: . 
zajmuje polityką Die ma eman, by tlo „Oą wierzy Pan w lepne ńotAulld 
lnt.ereaowa6 pracamJ parlamentu". pollko-nlemłeekle f - pytam ~ 

. - Nie z Wtlerem. Jego łmperjallan 
Skąd pod Wejherowem Jest gonzJ. oc1 wllbetmowsklep. Te 

lmperjallzńł dyktatora, nie ko~r 
Z Gdyni donosi „I. K. C.": sit na r.dobyelu rynku dla włuaeeo 
„ W lesie pod Wejherowem bawią-Oe kapltallzma. Czy zabór Ozeeh ~ ka.o 

się dzieci znalazły okrytą broft; mia· pltallzmowt niemieckiemu potr&ebn71' 
nowtcle ręczne karabiny typu nływa- (Nlekt.6rzy kapltaJIAcl, oezywlAde, srO
nego w wojsku nJemlecklem z napl- bill InU!ree). Dyktator Jeał nJenuyeo
sem na lufie „Deutsche Waffen". Bar- ny. Na Gdaiisku tit nie zatnyma. alęt 
dzo charakterystyczny 1 dajlłC)' dot.o nie po Pomone, po Abpk. Niema Wllt.
do myślenia jest szczegół, ie karabiny pllwoścł najmniejszej. Dopiero po li• 
były przechowywane w trocinach, co padku Hitlera moma mówM e pokO. 
świadczy, ie były one przysłane w Jowem wtp61łyelu, zale:tnłe od tecn. 
speejalnem opakowaniu. Kto I w Ja- kto po Dlm przyjdzie, oczywłłete.r Co 
kim cela ukrył ~ bro6 wykde nte- nagromadziły liczne wleld, ale lllllile91 
wątpliwie dochodzenie. Naleły .zazna- jedno po~ółeDle". · ·,. · . cenną i pożądaną. Nasza genera- ~ do powiedzenia, w sprawach wewnętrz 

cja, skrwawiona w wojnach na- ' l!yeh. W tej bowiem dzledzlnle obse....... Zadanie ar.ytmetyczne 
Pewn k · k · 1• trnJemy najwytrwalsze zwlekanie ze 
. O na o res po OJU z~s ugu- zmianami, n11usllnlejsze próby ntrży-

czyć, ie w swobn czasie głośna była 
sprawa ~~emnłczy~ 6wtcze6, Uftlł
dzanych przez związki· Dlemłeelde w 
okolicznych lasach; Trudno n• razie 
nstalłć, ę~J między jednem a drugiem 
zachodzi Ja.kiś zwląze~•„ 

·Po ·mowie Mołotowa 
J,ódzkl „Głos Poranny'', : ~~~i: 
nZ poWOdtt oatatniego pn.em~ 

prerA!ea rady komłlllJftiY lado~ Mo
·1ot.0wa.. w kołach .po\I~~ .. tOI• 
ak,łeh . JO~ ie p~m6wlente to ~ 
ro pi'Zede .... ystkieJn ~· eelu ~. 
Alenie wobec wł881l)'Ch 'ftp6ło'b~1'JU 
&118cZenla 8owlet6\f. w J!lurople . w o. 
becąej il~Jl. .. , Pod tnn ...... 
przem6wl„ w ~J~ ,,wojeJ. _,. 
Acl przemaczone było na aątek we
wnętrzny. W ust;opacb, przem...._ 
nycb na ·rmmittn. pn.em6~ ~ 
wyras latnienla pewnydl rozbletaełc!ł 
poml~.zy ,HOllkwę a . .Lon(lyaepL JVU
szawskle koła polityczne mia„ .te 
jednak Dl8"'tpllwle ukla4 c!odlodzl 

Je„. Ale„. my w Polsce. me zna- r.ianla wszystkiego .po st.aremn''. 
my pojęcia pokoju za wszelką . . • 
cen~ . Jest rzecz, k tóra jest bez-1 J.kc1a prolesor1 
cenna. Tą rzeczą jest honor. lwowskiej 

Nad powyższym, ~decydowa- ze Lwowa donosi „L K. C.": . 
nym re,sponsem polskiego nara- „Grupa profesorów wyższych nezeł · 
du odzywał s ię poszum naszvch ni we Lwowie odbyła z pro~torem 
chorą.gwi na których widnieJ·e apelacyjnym d-rem Chlrowsklm . kon· 
d ' • • fereneję, w ·.cza$le której proszono go. 

o da~;na hasło: „Honor 1 OJ- by powziął środki kładące kres prze-
czyzna . kwowt krwi na lwowskich wytszyc..1 

Ten poszum sięga czasów pra- uczelnlacb": . . 
starej dynastji . Piastowskiej, w Uzupełma ~e mfonnacJe ko.re.~pon 
których jut u kolebki dziejów dent lwowski „Gazety PolskieJ : 
P 1 k . . . · ł 6 

. k . „Wobec powta.rzają.cycb się we Lwo 
os I :i:agraza nam w, Ja p1- wte skrytobójczych mordów na tere-

sze Długosz, „złośliwy i pełen cle politeehnlkl l nnlwersytetn, przy 
zawiści ku Polakom zmysł Niem bezsilności władz akademlekłch, gm
ców którzy wzrastaJ'ącą chwałę pa profesorów wyższych nczelnl -

• . powołując się na to, ie nie jest bn o-
K ró les twa Polskiego usiłowali hoJętna przyszłość stndjnjącej młodzie 
tłumić i niszczyć". Mnogie boje ey, a stan nezelnl do Jakiego je d<k 
i przelewy krwi stały się przez prowadzono wy~aje sł~ niebezpieczny 
to naszym długowiecznym _ ma Ich rozwoju, a nawet dla dalsze · 

, U go byto - zwr6eUa się do proktll'R.-
dz1ałem. Od początku naszej hi- tora apelacyjnego dr. Józefa Cblrow
storji zdążyliśmy się przyzwy- sklego z prośbą o wszczęcie akcji, kt6 
czaić do owej zaborczości poli- r11by za~pleczyla tycie. .lJJdzkle w 

' k' i d · . d . morach :oezełnl. · Ji>rokurator ~śwt~-
pa .germans iego o jej o ple· r1.ył, t;e przedlotył Jut . władzom wnb 
rama. Ikt, które omal za prowa.dżą.ee wła-

W ozonowym ,;Robotniku Polskixn" 
ukazała się taka informacja: · 

,;robotę zjednoozeniow4 wzięło na 
siebie z.z.z. I wykonuje Ją dość szyb
ko (bo w półtora roku zjedno~yó 220 
lodzi, toć to przecież kawałek robo-
ty)". . . . 

Wobec tego „Wiadomości Litera
ckie" piszą,~ 

„Jeżeli zjednoczenie 220 lodzi trwa 
p6łt9ra roku, to .:Jednoczenie Jedneco 
człowieka trwa mniej więcej półtrze
cia dnia. Porostaje nam pomnotyć 2 
l pól dnia przez SIS mlljonów, a do
wiemy sil), kiedy nastąpi zjednoczenie 
całego na.rodu". · 

łnkieta o Sejmie. 

Greiser w Warszawie 
„I. K:. C." donosi, że 
„po GdaAsku ro7,e11zla się pogłoska, 

ie w na:Jbllższyni · ezaale ma ·sto oda~ 
do Warszawy prezydent Senatu cd&il 
sklego p. Grelser, który będzie praw
dopodobnie przyjęty pn:ez mln. Be
cka". 

mogłej pamlęeł 
ldoil Hidłer 

F lj t · I c „ .do wkiltlnn w t.eJ cbwlll as~· ~• 
e e onISta „ . K. • w „codzien tylko ucmeg611. z p~ ''tfldd 

,)C:::as" pts~: nej sałatce" daje taki listek: r6wnlet, ie Sowiet,- litt.e~· ·iift 
nOI, którzy mote podczas obee,ych ·-&n>Alńl ib -•......n 

„Pewien młody publicysta widząc, wakacyj znajdą się w Bnkareszcle, s~av e spra,.. o ron7 _..,...,_e. 
że czyteJnJcy gazet &knętnle naogól niech nie zapomn ... obejrzeć najwt<>k- głolet pańitW baHjeklcb ,ł; tę lstnłe„ 
pomijaj b i,_ __._... braci ... „ w Mo!lllWle łendeneja do saaa~ 

ą ro ry-z sprawo-... z o szego bnkareszteAsklego enrlosum - nla A.nslJI w ' obrono · tych ~. 
parlamentu, przeprowa.dzll · wśród mlanówlcle grobu Adolfa·n1ttlera. ZnaJ· Pnem6wlente d. rawta tvrał.enle · tak· 
swoich znajomych ankietę na temat: doje się on na eydowsklm cmentarzu. · · 
„Czy sesja parlamentarna Jeszcze Na tym cment.arzu łatwo znalet~ do- tyc!Sllego naci na Anslę w ldęłQll-
trwa". Wynik ankiety był rewelac1J- brze zachowany nagrobek s naplsein Im ictśleJvaelO swtitsaia~ ' JeJ • Sowt&
ny. Około 60 proc. odpowiedzi atwter- w języka bebraj1klm 1 rumwlaklr:ń. taml. Kola poU*7cme' p01akie ~ 
dzało, te sęsja .jes~ .Jut zamknięta, .Na~ls bl!ZDll: ,,Tu ......... _,„.... ..;..._,_. Ala.Ją uątęlt J>Nem6wtentii· MołotOwa 

Y ..... Jak d „.... Je rnknJ ,....,.,..„ ~-,„ ...,_.... o ·rozwo)o · dObryc~ atosunk6w I! i'ol-
prz cze.„ o a...., ·. j za ęcla Am ert.elne ·Ado.Iła. H•ttł~ra, zmarłego ·lllhf 1 Wllkuu)l, ''• k * · . · · · ·a 
podawano naogół .dzlefl uchwalenia I ~6.X. 1892, w wieku ,lat ~"· Dwt.e tę- tego 'Wid~ Ił' ·86lf1et)o' ~Jr 11: 

pełnomocnictw. Około 25 proc. nezest- ce zło:tone · wldńleJit ńaCI tym napisem, calkowttem zrozumieniem de nanowł-
nlków ankiety stwłerdzUo, ie aeeja a obok nieb dewiza: „Mlłnj swego aka Polski"", · · 
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, l mlleri ura · svmpatii dla Polski . rośnie ccCzystka» w ar111Ji · niemie.ckiej 

· Powiianle gen. Faur1 w Warszawie 
llsuóięto 30 w,ższye~ ~lieerów 

LONDYN. 2.6. ,,Yorkshire Post" Wśród nlch znajduje Bit g6n. Loeb, 
ogłasza interesujące szczegóły o który głównie zasłufył śi4' przy 

Serdecznie włtany pr"". był wczo pruebOdzęett ezasem w . e.nto. - czem się w.razie potrzeby ta po- czystce jaka ostatnio miała nileć przeprowadzeniu organizacji woj--„ A ł k d l ś miejsce w szeregach dowództwa ar- skowej przemysłu w ramach planu raj (Jo War$z.awy gen. Louis Fau- .zJasm. by 0 res, g Y ~.e 1 c!e moc wyrazl„. :. . mji niemieckiej. 4-letniego, gen. Stoclpna.gel, jeden 
. · rf~ któey w latach 1919-28 był sporo . wrogów we FranCJl. Nie - Proszę pana, me będę sł~ z Dziennik przypomina, jak w lu- z najwytszych oficerów wojsk lot-

st.cfom 1._.ik w warszawskiej powiem, by ich jut nie było zu- panem bawU w szczegóły p~u- tym 1938 r. przed samem -- zajęcie~ niezych,. ge~ - Quade, komendant 
:Wyższej Szkole Wojennej. pełnie. Ostatnio;. rtęć w, łermo- nięć strategic~nych. Zostawmy · to Austrji mtler udzielił dymisji gen. szkoły lotniczej, gen. Llebmann, 
· Mot jego wychowanków sta· metue przyJdnł dla Polski pod- politykom kawiarnianym. którzy Fritschowj, .oraz k,l.l.ku inn~ wy- komendant , akademji .. ,y;ojennej, 
wito sł~ na dworcu. Jeszcze chy- noał 1Jłę stale, szybko i znów je- gawor,~q dokoła, .popielnic~ki, U· "°kim oficerom, którzy byli prze- oraz ge_n. Geyer, . dowódca 5-4lgo 
ba nigdy na dworcu Głównym tell Jeszcze nie do!-lo do 100, stawiaJąc .zapaki l ogarki pa- c!wnl planom zagrani~znych pod- korpusu · armji niemieckiej. . 

• • t jed k j t • t ie blit pierosów Mo„• pana zapewni~ bojów. 'Wśr6d pozostałych człon- Wydaje się - twierdzi ·,-,York-uie było tylu witaJl\CJCh WOJ· 
0 na es JU znacm • · · . kóliV n&cżelnego dowództwa nlemłec shire Post". :._ !e mlędZY.· · imuty, cz-skowych. zresztą, nic dziwnego sza tego punktu, nit dalsza. te mój wód.z naczelny ma po· yml J k wymł rze ódcamt 

Co rokli na ,dorocmym obie• Zadaję P· . generałowi trochę gląd ł P18f• ali nłe ~dr~dzl f0 ~;~c~ ;!~i;Mtai::r::: ~zeszya ~s i!iejsce- far~ które 
c!zie- ;wyęhowank6w poszczegól- ryzykowne pvtanie: z pewno~c 3 an panu an , mn e. nej. Okupt\Cj& Ctech np. była kry- zakończyły si~ na razie zwycię
nych kursów, katdorazowo wv- . _Wolno nam się spodziewać Zostawmy Jnł Jemu trosk~ 0 wy tykowana prze~ pewne koła woj- stwem przewódców polltyczn~ch nad 
syłane są depesze do gen. Faurv, te au cas ~cheant" Francja nie konanie, sami zadowolnljmy się skowe. Wskut.ek t.ego mtler prze- wojskowymi. 
któ!'Y 1ak nikt zdobył sobie sym postąpi z. nami, jak z... Czecho- pewnością, te mo:temy był o to I niósł w , stan spoczynku przeszło . u 
pat1e 1 . wdzięczność. stowacją? spokoJnJ.„ ~ on~rj", zajmajęcych klerow- Koniec „niepodległej 

. :wkrótce po przy)eidde gen. • • · Dłp!amatłcus. nłe7.e stanowiska w Reichswerze. SłOWBCJJ' , ___ · · 
Faury udzie1ił paru chwil roz- - O, napewpo. nie... Dziś JUt 
mowy . naszemu sprawozdawcy nie te czasy. dztś JUt na~cqilłśmy w I c h H . h Naibliźsze plany Hitlera 
dyplomatycznemu z którym ma się ł . dMwladczyllśmy Wiele, no ar, a a . a .c y • • • LOND"""'T• 2.6.· n..:..1oma: .._ć'zn'. y . 20 I . prsecleł- bądź co bqdi- Pol • . u" '"'J „ "J ~1ę Jut od lat . · • ska to nie Czech • . fRAGA. 2.6. ~tychczasowy dłu , Caba. _Dr. Caha był jednym z kan korespondent „Daily Herald" uja- „ .. 

Oto ~o mówi gen. Famy. • Y , •• goletnl prezydent krajowy · Moraw .dydatów. na. stanowisko premjera wnła sensacyjną wiadomość o pia- ,· ' 
- Jestem obecnie wykladow- -- Ale cey leJ pomocy szybkie1 Jan Czerny został zwolnlony ze swe podczas ostatniej rekanstrukcji rzą nach mtlera co do podziału Sło-

c~ w Instytucie Pol!kim, kiero i wydajnej nie staną na przesz- go urzędu. Na jego miejsce miano- du czeskiego i uchodf.f za zwolen- waceyzny. 
~anyn1 w P::...-ytu przez p. Fr&n- kodzie jakieś względy.„ tech-, wał prezydent Hacha szefa wydzia- nik;:i. · Niemiec. mtler planowa6 ma obecnie o-

, ·'cisz ka Pułaskiego. :Wykładam nkzne? Czy moha wi.;Jzieć, w lu prezydjum rady ministrów dr. · · głoszenie Słowaczyzny za nłezdol-
-fam histo1 ję armji polskiej i da· ną do niepodległej egzysf.encjl; , ża. 
· · • • · 'łk h d kony równo z powodów polltycżiiycb; jak J~ po Jęcie 0 

wysi ac 
0 

• - N d k · • I ekonomicznych I w konsekwencji 
wanych prx:ez- tę armję. Obecme aro W prawna po o•:u· podzielenie jej między Niemcy I · panuje u nas ogrolllne zainłerc- J l!!!I ~ „ Węgry. 
suwanie Polską. Potrzebni s~ WJ S · Cięść zaanektowana przez , Niem· 
t•tadowcy i Prelegenci. :w1ęc. 0 Ojeiee w. o _swei interweneji u „pewnych mężów sianu" cy stałaby się trzecim prot.ektora-
cn~-iście, zwrócono się do mnie, tem, zaś część przypadaJąca Wę. 
.J~ kn do „fachowca" czy "rze CITrA DEL VATICANO, 2.6. -1 waniu prawa. Nie nie może od- Nie . możemy przemtl~, że także grom zostałaby poprostu zaanek-

, eżomawcy" Postanowiłem ~"- Dziś w dniu św. Eugenjusza, jako ciągnąć Papieża od t.ej śwtęt.ej I do- Inne wiadomości, które mogllśmy o· towana. . 
, t~m odśwłetyi l aktualizował w dniu imienin Papieża Piusa X1I nłosłej działalności. ponieważ nie trzymać przy okazJl t.ego kroku w Przygótowanla są już, zdaniem 
mo.łą wtedzę 0 Polsee l w łJm ciłonkowie święteso kolegjum zło· dałoby się to pogodzl6 z obowłązka.. =-=~ ~~!:~o~~~~ korespondenta, w toku. RO~częła 
ttlu pnvlrdem tu na dwa ty- żyli Ojcu św. życzenia. ml służby apost.olskleJ, gdyby prze. stamy bardzo wdzięczni _ pobodzlly się już akcja propagandolv& w 
-. dute. Objatlę Polskę, kodcząr Papiet w odpowiedzi na adres, szkody ?.ewnętrme, lub obawa fał- Nas do ·nieco większej nadziel. te tym kierunku, szczególnle na Wę-
\1'1" przedłotony mu przez dzieka.na św. szywycb interpl'!tacyj <7.1 nie zro- względy na hmnanltarymt, śwladó- grzech I we Włoszech~ · · 

· c.,bjazd nad mem umllowanem Kolegjum, kardynała Granito Pi- znmlenla lntencJI i ~ów Papleł.a mość nJeuniknloneJ odpowleclzlalnoścl Hr. Teleky, węgierski premjer 
morzem ł morzem też do Fran- gnatelli di Belmonde, serdecznie po- powstnymały Ojca swięf.ego od wobec Boga l hlstorjł, zdro'Wy pogląd był przeciwny jakiejkolwiek da.I• 
t• .ił poWl'Ócę. dzięk~wał za życzenia, wyratając wy!'on~ zbawie!18eJ służby po :a:~:: :1'~.fyi W:~:0:: do~ szej aneksji ziem słowackich. , gdy 

- Ma pan, zapewne, wicie rado8ć, it mote rozmawiać dziś ze koJu, ktora Je8t właśnle służbą ko- wadz16 lZtldy do. myśli 1 czynów, któ- proponowane mu to było w ma-
wspomnleń z Pol ki? wszystkimi, których przeznaczenie ścłoła. • re mogłyby zlogodzlć, zmniejszyć 1 sie kryzysu inarcowego. . 

_ O, i to bardzo pamlęłnych. dało .Papieżowi jako doradców i Tu Ojciec sw. oświad<7.Jł m. łn. pokonać przeszkody fleyczne 1 morał· 
J Jnl I współpracowników w sprawowaniu oo następuje: . ne stojące na drodze do 11zc~rego I Asvsłowałem e.ałe wo e po • najwyższego uTZędu paster8kiego. „Tym duchem pokoju ł sprawledll- pewnego porozumienia. Te okollczno-

1ko • f!lowleeldej. Bylem r rzy . Z- · dł d wo§cl otywleat, uwata.Uśmy za wla-1 ścl pozostawUY Nam otwartą drogę 
0 

u
0

1 ' : 
8 

· 
Htabłe 4 armjl, dowodzonej z kólei Ojciec :sw. przesze .~ Aclwe w chwill, która 'Wydawała ld~t do nowych ~all, nowych wysU- . t•• Oa.OW . 

.lmbasadorzy 

. pnez ~~· Skierskiego. W ehwł· ro'ZW&żań nad trudnościami w chwili szcr.eg61nfe grotną w tyciu narodów, k6w'' · . . - . MOSKWA. 2.6. Dziś w ·godzi· 
laeh najbardziej krytyemyeh bie!ącej, obfitującej w. fermep.tY. i zwróci~ uwagę w początkach ubiegłe- -Ne:s~p~ie. Ojciec św. zalecał wszy- nach popołudniowYch komisarz Mo
s...aab ten stal w Poławaeb I •o wydarzenia, co do których mewia- go miesiąca . maja pewnym mężom st.klni zaufać- ·Boskiej Ot>atrzności łotow pr,zyjął ambasadorów Ąn~el· 
''" " domo czy doprowadzą do dzieła kon stano wielkich narodów europejskich, któ dzi ~ . . świ ta. W , skiego i fr!lllcuskięgo na.. dłaj:siej 
~u· " olm Marszałek '.Plłsud!lki. struktywnego, czy ao rozkładu. żel staNn rzecbazy wbowej chwlmłll~- mnf:i ;;:ruszo~syamJ.~k w~i~c ... nyspo_do: konferentji. 
:\łlaleoi zaśzczyt Prż1 Jego . be· . P~nie~aż. ~ościół ~ początku '~0#6sn1: :.:~trz~~~'; i ni~;~ dźwięk znalazło• Jego goi;~ we- LONDYN, 2.6. Agencja Reute:a 
ku spędzie dni lipcow~ ł słerp· swęgo. istnienia wzn.os~ł do Boga I rodziły w krwawy konfllkt. zwa.nie .· d. 0 krucjaty mod. litwy w ca- donosząc .· o dzisiejszem_ ·zaproszeniu 
nłąn Ur.?O r„ bye naocznynt modły o 'triumf pokoju, przeto Pa- Może11;1y po~edzleć Il wdzl~znym łym świecie, a szczególnie wśród przez komisarza Mołątowa : ambasa
Swiadkłem wssystkleh Jego po· pleż ~~~ za~s.ze niemy t.ej sercem, że ten Nasz krok w SlaSadtle niewinnych dz. ia~ek. , ~o:rzystając z I dorów Francji J .w. Brytanji, przy
ezynań, zamierżcń l decyzyj.... cbln~J DllSJJ ~ród świat.a opa- spotkał_ . sio .z sympatJlł . ~46w 1· 'Okazji rozpoczynającego się miesią· puszcza, te ko:rmsarz MołotQw do-

- Myśli pan, generale, te ma- nowa.nego -sporami i waśniami, kon- wdzl~czoo:;!: społ::e':tw, gdy lnf~- ca czerwca --poświęconego Najśw. ręczył ambę.sadorom odpowiedź rzą
my i dziś taką samą życzliwość fJ!ktami u~ć I Interesów. ~~B;lta- :.S:f:nt~ _ ~ do =:i~ ;.. Sercu Jezusii, Papież zaleca wszyst- du .sowieckiego. na ostatnie ·propo· 
i serd. eezność FrancJ'i, jak pod CJfł idei I dumnych ambicyj, s"!la~ g6łu. · · · kim zwracać się z gorącą ufnością zycJe agio - francuskie. 

targanego oba.wami, który cZł'°1 nie z powytszego przekonallłmy tdt o _do Tego, , ·Który j6$t , 11cleczką i po- X . 
rhvczas? mal wratenie, ~ nie wie J~~ze dobrej won l o. pragnieniu otrzyma- _cieclrą :we wszystkich strapieniach 

- O, z pewnością.„ Jak dale- czy powieriyć swe . losy c1ęc1om nla pokoju tak potądanego przez· na.. i obawach. 
ce ta tradycja jest tywa. widat miecza esy też szlachetnemu pano-. rody. · · 
choćby z wlelkłeJ manHestaejł 
przy.fainł dla PW>lski, prry któ
rej asystowałem zaledwie przed 
d~·on\a dniami. No1a organiza
cja ttLes enetgies francaises" 
zwołała w sali Mutualite wielkie 
T.gl'omadzenie. Obecnych było 
t ()(){) os6b, przemawiało 13 po
lityków wszystkich be.z wyjątku 

, kjerunk6w politycznych od na} 
s-~rajniejs.zej pr,awicy do na} 
s'krajniejszej lewicy. 
. · Priy sprawie Polski na
wet tacy ktańcowi przeciwnicy, 
jak de Kerillis i Cudenet (z Li
gi Praw Człowieka i Obywatela, 
do niedawna niech,tnie dla Pol
ski tJastrojonej) gło11ili unisono: 
„ost maezą nasze drobne wa
mle i spory wobee jednomJflno
śtł, jaką ływlmJ' wohee Pol-
1kl?". Okazuje się, te IJlllpa~ 
dla Polski mote w obeeneJ eh,,ł 

,li_ ijednoezy~ najbardziej kra6-
eowe franeuskłe bieguny poll· 

· łytme. ;wszystkie przemówienia 
były bardzo kategorycme i zgo
dne. I na 1000 osób nikt nie 
.tł oponował. 
. Polska jest obeelde m6w a 
n'as ,,oezkłem w 1łowłe", choc 
jeszcze doniedawna tak nie by-
0. Mogłem to aaobserwowa~ wy 
ralnie, poniewat od dłuts.zego 
cr-asu objetdtam prowincję z od 
cmami o Polsce. Nigdy nie 
st>otykalem się, coprawda, z ne· 
!Crojam.i wrogłemi, ale naog6ł 
mote · z obojętoo§cll\. Od listopa
da ul>. r. do chwili obecnej 
l;t"ier·(faam jednak COl'M bar-
~~ 1)0.. • t,.snw~ 

„ ·Burzliwe demonstracje w Pradze 
~ ' 

Renegaei· wołają "Deił Hitler!" · 
PltAGA. 3.6. Wczoraj w noey czeskiego, wydał dziś odezwę, w Wyda.n.ie zrJmzu umotywowano 

doszło ~ uli~h Pra;i do burzU- której w ostrych słowach potępia względami bezpiecze1istwa. pubUez
wych dem~yJ, zorganłzomv tego rodzaju akc~ l . zapowiada ne~. Z tych też względów óhwiesz 
nych prr.es grnpę faszystów, któ- bezwzględne represje przeciwko mę ezenie móWi o zakazie WJ'J'Obq, 
rzy sta.lt się nanędziem w rękach cłcłelom !mnsolidacjł narodu . czes- sprzedaży ł noszenia szpilek. 
cizyn:ntków nlnteresowanych w roz kiego. PRAGA. 2.6. Fala aresztowań w 
bielu DafOdn ezesklego. Władze niemieckie wyda.ty zakaz j C~ach i na Morawach stale 

DenloQstra.11cl wznosili okrzyki wyrobu, spr~ży i nos7.ellła ' od- wzrasta. W ·m,~a:tńich dniach doko-
,,Hełl HJtler". znak czeskich o barwacb na.rodo-1 nano Ocznych aresztowań wysoko 

W ~ z tem komitet Wspól wych z napisem „Za Ojczyznę'', postawjonych' · osób w urzędzie kra 
noey Narodowej, jedynego dozwolo ~.Czuwaj" i t. p. jowym w Pradze. 
nego przez Niemców stronnictwa I 

DobrowQlrlie wracaj~ · 
ei, eo ueiekli do Nłe1Diee. 

Straż graniczna przyt:rzymafa 
w J(ępnle kilka osób, które chciały 
przekro~zyć granicę polską.. Byli 
to ci, którzy przed kilkoma dnia
mi zbiegli do Niemiec. 

Szybko .zorjentowawszy się w tru-

dnych i ciężkich war;uhkach byt:ó- Władze graniczne . w powiecie . kę
wani1t, zapoznawszy się .na miejscu ·pińskim musiały dwukrotnie odsta
z ter<?rem, szerzonym przez sztur- wić do . granicy partję złożoną z 
mowcow, postanowili jalmaj'rycb- 11 tydów, których Niemcy usiło-
lej wrócić do Polski, wali przerzucić do Polski. 

-Prasa węgierska o · P. · Prezydencie R. P. 
. . 

prol. lcnaeym Mościekim , 
BUDAPESZT, 2.6. Cała prasa 

streszcza głosy prasy polskiej w 
zwiflZku z 13-tą rocznic:\ urzędowa
nia Pana Prezydenta . R. P. prof. 
Mościckiego. 

Zbllt.ony do raądu „Pester Lloyd" 
w artykule redakcyjnym plize 
m. m.: . 
~ ptot. MOllclcld c1eu1 ~ 

wszęchle wfelldm szacWlklem I powa- W IS-lećłe Pełnienia · orzędu Preżyden
tanlem. Jako wybitny uczony polo- ta Rzeczypospolltej śle Panu Prezy
:tyl ' on dla swego , kraju· znaczne uslu'- dentowl jak najlepsze tyczenia za.przy. 
gł jeszcze przed · tem zanim zaufanie jatnlony naród węgierski, który .ozna
całego Narodu polskiego powołało go Je· w Nim DIP tylko męża Stanu, ale I 
do pełnienia t.ego wysokle(_o urzędu. wlelldego człowieka. Naród weglerskl 
Jako PrnYdenta R. P. e~łhkt.eryzu- z ra4oAc.lit w.spoinlna serdeczn°'6 z Ja
je prot. Moścleklep aktomnofić 11C20- k' Prezydent Mościcki podejmował 
nero 1 •tałoł6 ~ pałJ!l<>ty. ~ef<ł 1'.°ktl repnta HortbT\'~· 

•' 

Wedle opinji prasy francuskiej i 
litewskiej, główną trudność w zna· 
lezieniu formuły porozumienia ,bry
tyjslto - francusko · •. sowieckiego 
stanowi kwestja g\Varancji dla 
państw bałtyckich. Sowiety 'stawia
ją tę sprawę na · plaszczyźnie pre· 
stiżo~ej,- twierdząc, · że państwa 
bałtyckie odnoszą .się - do z„s. R. R. 
ze zbyt dalekoidącą rezei:wą. 

Koniec karJery 
Wyszynskle go 'i 

MOSKWA, 2.6. W tutejszych k-0>· 
łach politycznych utrwala !!ię prze. 
konanie, . iż nominacja prokuratora. 
Wyszfńskłego ~a stanowisko, j~d· 
nego z zastępców przewodniczącego 
raqy komisarzy ludowych jest ~ 
powłedzfą końca jego karjery peU-
tycznej. . · · · 

Zaznaczyć należy, że Wyszyń!ki 
został wybrn.ny prokuratorem z. S. 
R. R. na · sesji najwyższej rady w 
styczńiu r. ub. w myśl art. 114 kon
stytucji sowieckiej na, okres lat 7. 
Ustępuje więc przed upl}rwem swej 
kadencji. 

Zgoda w Jugosławii · 
BIALOGROD, 2.6. W clD.. 4 b. m . 

premjer Cwetkowic udaje się do 
Lublany gdzie odbędą się urocży
stości wręczenia znanemu politykó· 
wi Koroszecowi dyplomu honorowe
go o~ywatelstwa wielu . miejscowo
ści Słowenji. 

W tb.'odze powrotnej Cwetkowic 
ma. się spotka6 z przewodniczącyQl 
Chorwatów Maczkiem. , Spothnie 
to · miałoby charakter śc'iśle pry
watny. Zaznaczyć należy, · :te ze 
strony Chorwatów daje się za.owa· 
żyć skłonność do ostatecznego za
łatwiania porozu.młenla a Bfałogro· 
dtm. 



I 
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W· labirvncie duszy ger111ańsKi.ei o~~\i,~~mJ 
. , . . · · . , .Góry, !My, .rzek". , ,. „ •· · · _,. , , • 

NI I . ""'·~1 I n zabor ..... z•• Nowoczesn,e UJ."Zlłdzęnl& l~ł~; e.n· e._„ · p a . . . . ._ '7_ Naturalne . ką.piele kwaśowulowe l bo-
• · · • „ rowinowe. · . 

Od Klalpedy; 40· ..• ~. 'rr1estu - ·od .calals . dą.~. . Info~~1~~:~n:.~~R~~0,~0w:~:.~ak~~ 
'" głośnym ostatnio arty kult: 

-p. t. :,Quo va\'.'łis Polonia'', umiesz 
czonyn:i w organie hr. Ciano 
„Jl Telegrafo", można było prze· 
czytać _i;>;iiędzy innemi takie ząa
nie: „Istnieje ścisła zależność 
między problemem Kłajpedy i 
Gdańska". 

Zależność ta oczywiście istnie
je, ale pozatem, organowi hr. 
'ciano należy, szczególnie teraz, 
przypomnieć, a może dop~ero 
wskazać, że istnieje również, i to 
oddawna, ścisła zależność mię
dzy problemem Kłajpedy a ••. 
T.rlestem.„ 

Jeszcze przed wybuchem woj
ny europejskiej czołowi panger 
maoiści sprecyzowali totalny 
plan zaborczy: „Przyszłość na
sza - brzmią autentyczne słowa 
tego planu - to 111ocarstwo nie
mieckie rozciągające się od Kłaj
pHly do Triestu, od Balt~·ku do 
Adrjatyku. Tylko takie Nie;ncy 
mo):?ą: spełnić swą misję powie· 
rzoną int przez Opatrzność boską . 
Problem Triestu. to nrohlem dla 
nas najwitalniejzy Lebensraum}. 
Nigdy tego miasta 11ic moż~m:Y 
cdd~ć '-"'lochom .. Test to how1 1·m 
dla nas jedyny punkt otwierają
cy drogę na \Vscbód i kanał St!
ezld. Triest musi być portem me 
mieckłm''· (Por. „Alld~ utsche Bliit 
ter„, 1909 r. numer spl.'<'jalny. po
nadto 1898 r., ·nr. :l8 i 1895 r. 
gtr. 137. Również P. de Lagardc 
w „Deutsche Schriflen'', st!'. 29. 
omówił wyczerpująco znaczenif' 
Triestu dla przvszłości ~iemiec) 

Ale nie chodzi tylko o Triest 
Czołowy kompilator ideolog.ii ITl 
Rzesey, Alfred Rosenberg w osła · 
wionej, jednak · malo czytanej 
k~iątce p. t. „Mit X?\, w." odsła
nia mimo woli zal1orcze apetyt,. 
niemieckie na LombRrdję. 

T tak np. autor twierdzi, i<' 
przeszło 200.000 Gel'manów osie
cUiło się , Toskanji, Rawennie 
w okolicach 'Wenecji: że Lylko 
diięki wytężonej pracy germań· 
1kich osnJników „pustkowia" 
lombardzkie stały się urodzajne. 
a Włochy podniosły się cywi· 
lizącyjnie i kulturalnie~ oraz stwo 
r.rdy · wielką ·e·pokę renesansu 
(por. „M-ythus des XX Jh.", str 
80, 81 - ed. Hl39 r.). 

Warto przytem podkreślić, że 
admirowany przez III-cią Rzeszl:' 
a.ut.or o!>.reśła „ faszyzm ·włoski 
jedynie . jako próbę wznowienłę 
dawoyc'Ai zusług germańskich na 
polu eywllłzacjł ltał.il„. (Por. tam 
te str, ·8t). 

A teraz spójrzmy na dalsze krę 
g; panEZerm:i.ńskich zamierzeń por! 
bojowych. „ 

'I tak w iac.hódniej cz~ści Eu
ropy ·apetvt .nic;niccli i sięga no· 
Szwajcarj~, Flandrję, · nolandję 
\Y. l{s. I,uu»mburg • . Są to bowiem 
podług określeń P„ Rohrbacha, 
nieszczęśni bracia niemieccy, od 
separowani od ukochanej macie 
rzy„. Mimo to . s21czególną antypa
tję ż~rwią sfery pangermańskie do 
Holandji. 

„Nie mamy żadnego szacunku 
cla Holandji - 1 ,isał wspomnia · 
ny w poprzednich feljetonach k 
dolf Lasson - winniśmy specjal 
nie podziękować Bogu , że Holen 
drzy nie są ua.szymi przyjaciółmi , 
jest to bowiem lud prowadzący 
ohydną egzystencję paso7~·tniczą 
a my przeeież chcem)· oddych:1ć 
pełną piersią dziejową" . 

Pani:.rermaniści, jak wiadomo, 
chcą wskrzesić wielkie tradycje 
„Swiętego lmnerjum Niemieckie
go" z epoki średniowiecza. Z te
g« powodu uważają Szampanję. 
Rurl!undję • . oraz Franche-Comte 
za konieczne ·ter.eny ,.Lebensrau
mu". Nien1niej : Francja winna 
oddać · całą J,otaryngj~. Alzacj~, 
oraz tereny położone między do-

Pływami Mozy t Sekwany. · I tyk, apetyty pangermańskie się- Zresztą„•,_ieśli chodzi o koncep -
\Vart.o pq:y tej . s.posobJ,;tości gają "PO dawrio ulubiony kąsek ~ cje · crównoleżnikmn: podbojów s · ~ k' ""· ·9 · 

przypo1nnieć; że na wy:padeli . zwy t j. Danję, i którą świeżo za war-' pangermai1.skich to skala ich jest . - w a ·I, l I , 
cięstwa . Niemców pod<:za~ ostat ły t. zw. trak.Łat o nieagresji. A olbrzvinia · (kolossal)· - od Calais · · · · ' ' · · 
niej wojny europejskiej, Francj.1 dalej idąc . w kierunku nółnocno- do .. . {i.1oż}łwie nąwet, że do.„ Wła Spostrzegty· się : Amerykii.nkt'. ,_" 
w myśl planu sfer. pangermań- •wschodnim i pomijajn(' stojące dywostoku. · że w 'Eul'op~ co~;„' ni& lego; ·.„ · 
sl,ich, musiałaby Ber.linowi zapł_a ,im kością w gardle· " ' 0,1 , wódz two L'appetit ': ~ nt en · mangcant.' Oo -miesiąc 'nnwe niespodZiattkl, ' 
cić kontrybucł ·~ w· kwoełe 3ó ml· Pomorskie oraz Gdańsk, · Nieme~· J~dna~ ".na · sz~zę.~cic ś.'wial wrcsz -

1 

No i wogóle~„ . · . .-._·"_._ ... ·• 
ljardów marek, odsłFUić WSJ\.ełkie dąia do zagarnięcia stareg.o szla- cie *) · zrozuD?-iał rozmiary tego a- '' · ' · , .,A ~0·• 
prawa do ściągnięcia. i)O miljardo- ku baronów kurlandzkich. a więc r~tyt~ i ':przygotowuje żołądk?wi Zaraz ękrzyknęły się · Yai;tke~t' . 
wej pożyczki udzielonej Rosji, Litwy, Łotwy, Estonji itd. niem1eck1emu post długotrwaly Na Kongres, by zbadać 'powo(ly_ 
zrzec się całej swojej floty mor- Roman Zrębowicz Dlacżego Ś\\iat schodti ·na .'pieski, 
sklej, oraz oddać wszystkie kolo- MIE'CZYSLAW SZERER *) Tnvało to zaćmi~"i~ ,Europy prze- A na dzi',"1Y schOdzą :na~~? . , 
nje, 7 wviątkiem Algeru. (Por. śmrertelnl BO"O'"'I" s.zło 80 .J~t .Już h?wiem .;w 1858 r. 23 1 Problem· poddały analb;ie „ .; ' , 
k&iążkę Tannenberga p. l. „Gross . ' S . U,I ~ hpca of1;:i~lna ~odowcz~s gazeta , „~ugs 11 - powied7.my to na fob ·chwałę-
d t hl d" ed 1911 G ·Blon R d k .. . d kt t hurger Zl'1tung' . ogłosiła następującą Ch • t ' _.; 1y· . il wl·e i'e " eu sc an : , . · . - zecz o emo rac.11. 1 o y 11 urze enuJJc;jacJę : „(idv Ni!'~U,l:Y zech<'ą, b'i'dą j . oo~~ i... giw8: . . e . f , . , 
del: „La Dottrine pangermaniste" CENA ZŁ. 7.- mogły łatwiei aniżeli Francja, łatwiej i Powztę•y. ,doniosłą , u,c~walę. 
1915 t 50) · · · Do nabycia we "'11żystklch · · 

' s r. . . 1{5li:g11r11iaeh aniżeli R?s,ia s!ać. się czołową potęgą Kf;ó. kied kobietę oszwabi?-., ' Ponadto ,;konieczności ekono morską. (,d~· za.1dz1e potrzeha. zerwą po z . ... Y . , · · 
1 

f 
Towarzystwo Wydawnicze kój z Rosją i Frnnci:i Moskali wyrr.IJrą za Jlt~ JeJ m~tynkt wywiedzie .'Y7 ·po e 

miczne" nakazują Niemcom „„ ff Ó Wisłę, Francuzów za Wogezy. 11\\0lnią W~d! do · Jądra_ dotr~e spr.yt !Ja.bl-jęcie portów - Calais, Boulogn• 1 •• I 66 tlzarję, Lotaryngj~ i Ra/tyk - wreszcil' I JUZ . pra.wda J~ wół .n'°. s~Ie,! 
i Antwerpjl. - WARSZAW!~· ~R~o~·'.rowA l. :;; pod~·ktują pokój w Paryżu i. Peters .. • ły . · 

7 kolei zwracają<' ocn na Bal ; burgu". Więc I tutaJ zwęszy . zara:i. , , ._ ____________ .....;.. Zródło wszystklch naszyclr felerow, 

Ges·tapo 
. . ' . „ 

w poszukiwaniu Witosa 
W prasie zagranicznej ukazały ·nicznych i gorliwie dopytywała się z Witosem mówil, WNSłann;~„ nie

się informacje dotyczące . usiłowań o nieobecnego wówczas w tej rrliej- miecki .oświadczył, że przedmiotem 
niemie<;kich nawiązania kontaktu z scowości W. Witosa. "rozmowy mają . l.1yć: 1) możliwość 
Wincentym Witosem w czasie jego Witos spotykał się z mieszkają- r>owl"otu Witosa do Polski, 2) we· 
pobytu w Czechosłowacji. cym w tero samem miasteczku po- w•1ętrzn&. sytuacja Pols,ki, 3) kwe-

Wincenty Witos nikogo nie upo- słem agrarnym. Osobnik ów zwró- stja żydowska w Polsce, 4) kwestja 
ważniał do ogłaszania w Polsce au- cił się tedy po informacje do cze- ukraińska, 5j porozumienie z Niem 
tentycznej relacji O yrydarzeni$.Ch Sktego . posła, gdzie nieufna gospo- cami. . " 
zawar tej w jego sprawozdaniu zło- dyni dómu podała mu >tdres do-· · Dodał przytem, że rozmowa z W. 
żonem placówce polsklej w Pradze świadczonego i wyższego funkcjo- Witosem ma się odbyć. w Nowym 
Czesl-iej. !~formacje b oświetlęją narjusza p. P.„. Jiczynie, ;i.lbo w Orawie. 
fragment tycl:J. wydarzeJl,. Godne są . Niemiecki wysłannik stawił się u Pan P. przyjął to do wiadomośc 
powtórzenia. ·oto ich- treść istotna. p. P._, oznajmiając mu cel swojej i .Przyrzekł, źc . zakomunikuję wszy. 

Na tydzień ., przed wkroczeniem wizyty. Oświadczył zarazem, że tk · · w·t · 
..t • 1 . l kf r; o prezesowi 1 ol'!OWI. Niemców do Pragi zjawiła się w "\V&J panow e z mem ee ego urzę· . 

miejscowości, ' w · której zamieszki- du spraw zagranicznych w plbtej · . Moc.no zamte.reso.wa~y ~ meby· 
wali emigranci. pewna osobistość, -sprawie chcę, się rozmÓ\\'iĆ z Win· walą mterwcncJą .mennec:k1ego urzę 
· k t · rdz.ł ł · · ,„„nt w·to du .. snraw zagranicznych p. P. ~-
Ja Wl.e 

1 a, wys ana przez nie- ""Naymza Jt ns~m. ... stanowił zbadać, czy wyąłannik nie-
miec~ię ministerstwo spraw- zagra- py a ie p. P. o . c~m,~ chc:ą miecki nią zetlmrł.l się w. mieście z 

·Ponura· przepówiednia na cz.erwiec 
Astromętereolo.g „Ilustrowanego dzlstego znajdą wówczlłlł swój 7.lem

Kurjera Codziennego" Pre~gel z ski wyraz w pol!.tacl nowych ważnych 
Bydgoszczy zapowiada taki czer· wydarzeń na 8zachownicy . międzyna
wiec: rodowej, powikłań, podraZnień i nie-

,,Koncentracja 8 u wrogich kQ!lmosu pokojów. Podważenie prawa, morał· 
ma miejsce głównie w dniach od fi do ności, st.osunków handlowych, flnąn

,.;, sowycb, politycznych. Katastrofy w to, 12, 13, 16, 20, 28, 25 · do 2'7 I ou od ł 
1 

k 
czerwca. Perturbacje te nleba gmaź- .przyr z 6 w omunikacjl". 

innemi osobistościami cz-.skiemi. O
.kazało się . wtedy, że. ów pa.n wypy
tywał się, czy Witos nosi p,rzy so
bie broń, czy ma· p&,'izport na swo
je naZ\\isko, czy I kogo przyjmuje 
r. Polski, wreszcie jak wygląda. 

Wszystkie . rozmowy i okolicz:..o
l!ci stwierdzone zostały w protoku
le, podpisanym przez . p. P. oraz in · 
nych świadków„ 

że dla,tego · świat · rna;. „~mb~"'8, « 
Bo . w.e władzy jest k.awale:rów.::<: 

Zbadały gdzie jaki tlyktii:tor · · : 
Tlrni upa.rcie w stanie bezźenn.nn 
r dlatego s:\\tiat schodzi · n·a:-:t.er ' · 
w katastrofy · zgubne· · brze~n.ny. 

· · ,;.•('flic !) 

Kaw·a.h>.r - ~·ia<lomo :-- :Bóg w-i·~ co 
( we łbie ma zaW!ilZEI, zielóno, ·;:·' 
Nim przejdzie pnez sz'kołę kobleclł, 
Stół I łoże n lin dzieli z 'żon,; ·, 

A dopóki tkwi w ,cellba.cie. 
N a. mózg „ mJerzają wą.pory~ . , 
Wciąż na 'cudzej żeruj,e s,traeie 
I wciąż cudze szczypac jest skory, 

., 
Takie~u . .,_iewinnośó ni~ święta, : 
A.ni żadna święta przr.slęga, 
Bez skrupułów · gwał!ll dziewezęta 
I tam sięga, gdzie ' wzro~' nie ~ięga.! 

.• • li 

'fa.ki ją,k .się raz rozkłajpedzi, ·: 
- (Perortlje rlo damy da.ma.) , -
To spo.kojnle .już nie usiedzi ' 
~„>J ~m . oa.ły szk9puł. i ·dramat 

Stąd jak byk wypływa" naulfai · 
By o&tucfaić mu· tempe.-anwnt . : 
Zjaro n<'hw11Ja : Niech żony \ilmlm 
D)•ktator .. J zawrze sakr.ąment. 

....,. - - --- - - ' - -„~ ,„_ 

- H<i'W do' you do, pa.nie · przysto,jny, 
Będziesz miał żonę, zamiast . wojny, 
,\ jeśli_ wojnę - to domową , 
Z małżonką, panią , Adolfo.wą. . ' 

AS PIK. 

••••111u-••••1111•„z••• •••U1•••••11111a•-••••••••a„m„••1••••••••lllll••• • a a• at i ... 

90 ludzi w stalowym grobie podwÓdgY,m 
S.tr.aconę. nadzielę na · uratowanie zalogl ,";,~-Tł1etl.'5•• · 
W n-oc; z p·i·ąt·k~ .na - ~obotf} do-·· szczędności - .starczy ~o r~n~ . I W stabrwym g;;i~" „Thetls'' A paraf~ Davisa, do~ąd .~:sir.~e 

pełnił się Jragi.ezny los ł.odzi pod- · Przy · użyciu wszelkich moźli'- spoc:i,10 na dnie morza 90 ludzi„. nieużywane,'" si\ to · i1laslH g·az·o-
wodnej .. ,,-Thefis!'. Z . wyjątkiem 4 wych środków usiłowano ··jesz· x · "'· we, zaopatrżon·e " w ' cylinder· z 
oficerów i inarynarzy, któfym, u - cze doprowadzić no.wy zapas zgę- Dlaczego · ni.e ''' yr;llowąli si_ę in- .tlenem. l\Hiska ' ze ·ią.iecjalnynt na· 
dało się ' uratować _przy ' pp'm.qcy szcz~mego tlenu do wnętrza ło- ni ; lak jak to . się ucfa~o czterem? ·ramiennikiem ma tl: właściv•óŚĆ", 
specjalnych aparatów, .. um9j,Ii- dzi. Pracowano nad tem nadlu~z- Jest tnka. o krop.na , hipotezą; ż.e ·równocześnie służ~ ·: jako :ara
wiającyc·h wypły:r,1ięcie . na po. k:o, z najwyźszem poświęceń~ern . . '·'Wedle. pf.,~y,puszcz-e-1} „o<"ałonycl1 rat , utrz)rmi.1jący na'rpo,vicfzcl~hi 
wierzch11ię, cala załoga, w.raz z Było to teoretycznie możliwe, ·offrerow., wy.iście . z łodzi w mo- "wody: · -· ,„ '" · · · ""'~ ~. ". " . 
Jadącymi w łodzi ekspertami i trzeba było wywiercić jeszcze ja- rze, przez odpo\,•iednlą komoi·~ W s b 'i ·, , ; 

10 
· · "' 0;11 i;·~łi · 

funkcjonarjuszaml admiralicji, kiś otwór w łodzi, wkręcić wen- ł otwór t. zw. włai, zostało za- . . . od 0ł· _ ę. 0 
• rkan.o .a.

1
.„ 't"'w 

• I J k t t - i bił 1 d d ·• t 1 1 CJa wy a a „Jeszcze oiµun .l\.a •>! zgmę a
6
.
1 

a "Oos a
6

ebczn e o czo- ~y e,N . . opdro~a zie. gumd o
1
we. wę- .adrasowane.„ martwemk . ca e~ którym ziJ\j,~arto parę " s'ł6w słabej 

no, og em 11 os „. ze.. le z ązono, me u a o się na JC nelo(o z marynarzy, · tory us1 - . d · . . "'. „. ,, „ · „ ". „ 

t k • Ł ·d, ł ł d . · na z1e1. . czas ego wy onac: : o z spoczę- owa wy oslac się przy pomocy . . „. , 
Tragedja ta jest czemś szcze· la na dnie najpierw przewrócona apHalu, Davis.a . . · Nikt , .iui ·w lo nie wierzy. Ah· 

gólnie koszmarnem. Przecież łódź, na .bok, potem _ ·aeh! potein„. · w n:;i..stępnej' . '}iolejnośd po glja ws-trią ·ni~ta · jest str_sszłi· 
unieruchomiona początkowo na wywróciła się d.o góry dnem~„ tych, którym u<lalo się wypły- wem, o~.rdpnem w.ydar:r.enie111 , 
dnie morskiem, wypłynęła .potem W stoczni llirkerihead pod Li. nąć, ,mieli w~·ko1rnć. Inką próbę które zre$zlą w całym świede 
tak wysoko, ie br~l,cło · jej zaled· verpoolcm przed półhocą już o- dwaj ludzie.:_ marynarz Hole i .je- w,ywołało ~.;głębokie .w1'ażeni'e: I 
wie 6 meJrów do oslągnl~cia po- świadC'zono oczeku.fącym ·w slra- den z . techników załogi. Ciało współczucie. · ·· " 
wierzchni. Wynurzyła się nawet szliwe.l trwodze żonom, krew- technika znaleziono. Zachodzi X ·· · 
jej rufa ponad wodę. Trwało 10 nym i przyjaciołom nieszczęśli- przypuszczenie. że Hole zmarł w 
kil.ka godzin. w ~iągu ,których wych marynarzy, że n:ulzieje ra- otworze, właśnie w lym włazie, 
u~ił?wano W)'.dobyc . łódz całko- tunku są minimalne. \\'skutek zmiany ciśnienia a ciało 
'~' 1c1e na powierzchmę zapomocą ~7krótce po północy powie<łzia jego zatarasowało drogę innym. 
Im stal.owych . Liny nie wyJr~J: I no jeszcze więcej : Xien1a już pra - Usunięcie ciała gro7.iłoby zała
mał;\' c1~żaru. zerwały się I Io z I wie żadnej nadziei... I niem całej komory · przez wodę .. . 
poszła bezwładnie znowq -~ na Jeszcze , mi~rlzy 1 Ił 2 w. noc~· 1 O('a len.i ofic.erO~' ie . opowiada.i~! · 
dno.„ nu.rkowłe za~y~nalizowali .iakiś ŻP wogóle.: załoga· n.1iała opuszczać 

Straszliwe to wydar.zenie prze- zn•k żyeia. słyszrli z wn~trza Io- I !ódź w · aparatach' ·Davisa ·po 
kreśliło JUZ praw.ie :całkowicie dzł pukaniP. Potem i ·to ueichło. J dwó.<•h. przyczem zawszę miał. to 
możność ratunku. Tlen, p~zwala· . Nad ranem odjeQhały„ z terem1 · h:'l;Ć jeden · ·. ~nąryńarz i Jędcn ,.<',V· 
Jący ludtłom \.\'. łod'zi ,i~ od~yćha· stoczni ambulanse. ratu1~kowe. ,,;\F'. LicŻono, · ź~ mai·\; narż -'>am 
nie. mial. si~ 'W)'~e~:p~ć ~~i.~- które . przybyły ahy 0<lw'ieźć .tfra ~ ·J~ _.z.r,Qbi . l;la-17~.z:i~j Jach.Q.wo 'i-„ uła
dzy 1 a 2 w nocy. Łudzono się towanych. Zrozumiano, co to o-j · t,~i ' pl~zcdsięwzięcie towarzyszo-
jeszcze tern, że może - przy o- znacza. w1. 

Sens"anUn~ . 'ot1owipdani~ ' J°eclri.~ 
go · z wyratowąnych . 21amieszc.za 
dzien~~ik . · „D;:iily E-~pi,'e~s". ,„ 

„G.dy „QpuszczaJE>m · łód:t. , - m.~wlł · u
ratowll11y - . p9wieti:ze by1!1 .fu:i, .bn
dzo złe. Ludzie leżeli w kab~acli i 
pogodzHJ.'się z myślą o śmler.c;t ' Nle ~Y· 
Io żądnydt" oznak pilniki. Nlekt.6rty 
cziw:ik,owle . ;r;ałogl ~łitkall się po ko· 
morą<>h łpdzi l,V nll~trl)ju, ,zu-vem~.e ~
patyc~nym. · Straszna · ~<>..eną miaJa idę 
rozegrać ubiegłej nocy, gdy .dW1J · Ju
dzi usRow1\ło wrdMtać ślę. 11rte:r.·. lu
kę ,w · wieży do~ódcY.: ()ba;!' ;r.atb:tl\>,ll. 
Je(len 'z· ciłonków ·zalogi wpadł w o· 
błęd, a póżniej zmarł na rękach towa
rzyszy•. 
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W chwilach zadumy ... 
-----------------------

Uczeni polscy 
258. Szesna~ele sylwetek dał p. Jó· tej sali. „Poprostu, najnaturalniej w 

zeł Szpecht w swej pięknie napisanej świecie sięga Appel do najtrudnlej
kstąice p. t. „W,ród fizyków polskich" szych, najśmielszych tematów - ion
(Państwowe wydawnictwo książek gluje liczbami, gwiazdami.- A żad· 

szkolnych we Lwowie). Zygmunt Wr6- nych nie obawiając się metafor, powia
blcwski, Karol Ols2;ewskl, August Wit- da z szerokim gestem pana I władcy. 
kowskł, Marjan Smoluchowski, J\Iaury- - „\Vięc biorę I rzucam słońce"- Na 
cy Pius Rudzki, Tadeusz Godlewski, ustach Mani pojawia się wnłebowzh:ty 

Józef Wierusz Kol\·alskl, J\farja Curie- uśmiech. Czyż może być coś bardziej 
Skłodowska, Stefan· Pieńkowski, Cir· porywającego, niż prawa rządzące 

s•aw Białobrzeski, Stanisław Kalinow- wszechświatem - I cudowniejszego, niż 
ski, Czesław Witoszyóskl, l\fleczysław umysł ludzki, eo je odkrył-. J\fanJa 
Wolfke, Stanisław Zlemlęcki, Antoni Jlo jest zupełnie szczęśliwa. Do głębi" (E

lesław Dobrowolski, Ludwik Wertcn-1 wa Curie: {„Marja Curie"). 
stelo - oto zastęp uczonych, którzy I „Zupełnie szczęśliwa"... Właśnie w 
niejedno hlłatło zapalili w nocy ludz- dniach największej biedy, kiedy to ze
kiej niewiedzy, niejedną zdobyczą wzbo mdlała z głodu •.• 
gudłi naukę wszechświatową ku chwa
lii Imienia polskiego. Cudowne są chwl· 
le ieb natchnienia, chwile włelkl<t!(O 

napięcia ducha i olśniewających wzlo
tów myśli. i.udzie pracy tylanlcznej, 
charakten świetne I serca wrażliwe. 

Propon~ję ankietę. Ankietę wśród I. 
zw. ,,szerokich k61 inlellgeneji": Ile z 
tych znakomitych nazwisk zna owa 
„Inteligencja"? Dwa! Trzy? Mote czte
ry? Wysnulibyśmy z takiej ankiety 
••niosek o przeslueni, Jaka dzieli „tn
tellgencję" od świata nauki, 

Wniosek nie byłby radosny. 
• • • 

• 
262. Antoni Bolesław Dobrowolski, 

już po słynnych podróżach, Już jako 
pisarz znakomlly, już jako autor „ Wy
praw polarnych", „Snlegu i szronu", 
„Kryształów lodu", znalazł zarobek w ••• 
P.K.O, jako urzędnik IX kotegorjł. 

Przez cały rok załatwiał reklamacje 
klljentów I slPdzlał nad czekami. W 
tym samym roku napisał po francu
sku wspaniałą rzecz „Ruch wody I po
wietrza po nierównościach gruntu". Po
tem ukazała się jego upajająca książka 
„Hlstorja naturalna Jodu". 

Szedł przez życie - jak sam powia
da - „na połów wszystkiego, co pięk

ne". 
Połów z przeszkodami." 

• • 
263. Stanisław Kalinowski marzył w 

młodości o poświęceniu się muzyce. 
Grał już pięknie. Sludja uniwersyteckie 
traktowaJ raczej jako przymus. Dopiero 
przed ostatecznym egzaminem z fizyki, 
czytając kilka nieznanych mu przedtem 
dzieł, doznał olśnienia. Objawił mu się 

nowy, pełeu wspaniałości świat uaukl. 

Ukraińcy w RnDluńskiJD Froncie 
zasiądą w parlameneie bukareszteńskim 

\ 

„Diło" ogłasza wywiad, udzielo- ny l język ukraiflskl w szkolnictwie, 
ny przez przywódcę mniejszości u- to nie kładziemy wielkiego nacisku 

I 
kraińskieJ' na Bukowinie dra Wło- na urzeczywistnienie innych postu-

. . ' łatów. Do niedawna rokowania te 
dztm1erza Załozeckiego. stały na martwym punkcie. 

Dr. Załozecki na zapytani~, czy Dopiero obecnie, przed wyborami. 
prowadzone był~ .rokowan~~ W ktOre odbędą się 1 czerwca, doszło 
sprawie przystąp1erua Ukramców, do porozumienia. Młnist.er Dragomir 
jako grupy samodzielnej, do ru-1 przyjął mnie I dra Denysa Młchal
muńskiego Frontu Odrodzenia Na- sklego I oświadczył ustnie, te gwa.

rodowego, odpowiedział: rantuje Ukraińcom rozwój kultural-
ny. Będzie utworzona sekcja ukral.fl-

„Ukralflcy w Rumunji nie posła- ska. Wszyscy członkowie Frontu bę
dają żadnych praw kulturalnych ł dą należeli do tej ostatniej. Będzie
narodowych. Oświadczono nam, te my mieli również przedstawicieli w 
tylko te narodowości m~ją prawo do Radzie Najwyższej. 
rozwoju, które przystąpią do Frontu. 
Z początku nie chciano n~s uzna- Naatępnie przyjął nas mlnlster 
wać za samodzielną mnlejs~ość, ze szkolnictwa Andrei. Obiecał ogłosić 
względu na politykę zagranicznlł, a w dzienniku ustaw rozporządzenie o 
to głównie wskutek interwencji są- wprowadzeniu na calem terytorjum 
siadów. Bardzo utrudniał nasze ro- Bukowiny i Besarabji, gdzie tylko 
kowania fakt, że wielu ukraiflsklch mieszkają Ukraińcy, 2 godzin języ
inteligentów, niesumiennych karjero- ka ukralflsklego tygodniowo. W I-ej 
wiczów, jak np. p. Krakalia, przy- i Il-ej kl. szkół powszechnych wpro
stą.piło samopas, nie stawiając żad- wadzone będą 2 godz~y tygodniowo 
nych warunków, do Frontu, i to ni& religji w języku ukraińskim, w wyż
jako jednostki, lecz jako przedsta- szych klasach ~ .1. Wszystko to, bez 
wiciele nieistnieją.cych ugrupowali. Mu potr~eby ~kładarua podań. i dekla
simy jednakowoż przyznać że rząd racyJ rodziców. W cerkwiach kaza
rumuńskl we wszystkich , sprawach nie będzie wygłaszane i Ewangelia 
mniejszości ukraińskiej zwracał si~ będzie śpiewana w języku ukraifl
wyłą.cznie do kierownictwa b. Ukra· skim. Będzie zapoc~_ąt1f:owane wykła
ińskiej :eartji Narodowej". danie języka ukramskiego w semi-

narjach nauczycielskich i na wydzla-
W ostatnich czasach, jak wyni. łach teologicznych. 

ka z wyjaśnień dra Założeckiego do- „Po tych oświadczeniach zwołall
szło do zgłoszenia kandydatury śmy do Czerniowiec kierownictwo n

jego · jako przedstawiciela Ukraiń- kraińskiej grupy narodowej. Zatwier 
ców do parlamentu rumuńskiego. dziło ono te ugodę ł postanowiło, że 

Na temat prowadzonych w tej wszyscy Ukraińcy mają przystąpić 
· k • z ł . k' • .• do Frontu Odrodzenia Narodowego. 

sprawie ro owan a ozec 1 mowi. Jednocześnie zgłoszono moją kandy-
11Nasi delegaci postawili nastcpują-

daturę do izby z kurji włośclaflskiej. 
Coprawda osiągnęliśmy niewiele, ale 
mam wrażenie, że tym razem rząd 

rumuiiskl wprowadzi w tycie obie
cane reformy". 

Nie znają pocałunku 
miliony łudzi 

W jednem ze swych dzieł Vol
taire napisał, że ludzie mają tę 

wyższość nad zwierzętami, ponie
waż „żadne zwierzę nie zna... po
całunku, tej długiej, przeciągłej, 

rozkoszy". Okazuje się jednak, 
tymczasem, że Voltaire mylił się. 

Angielski przyrodnik prof. Robert 
Dale zamieścił w jednem z cza
sopism naukowych artykuł o lu- . 
dach, które nie znają pocałur..'l:u. 

A więc ludy Cejlonu, Sumatry, . 
szczepy środkowej Afryki, plemio
na Australji nic nie wiedzą o na
szym sposobie wyrażania uczuć. 

N a północy zaś, w Grenlandji Es
kimosi.„ ocierają się nosami. 

Do Chin i Japonji pocałunek 
„przywieźli" Europejczycy przed 
200 laty. Zwyczaj ten, mimo, iż 
był bardzo zwalczany przez tam
tejszych kapłanów - przyjął się 
w dość szybkim czasie. 

Natomiast w sąsiadującym z 
Chinami Tybecie pocałunek jest do 
dnia dzisiejszego ostro zwalczany, 
pod groźbą niezwykle surowych kar. 

ce warunki: 1) swobodny rozwój kul
turalny Ukraińców na terytorjum 
etn.ograflcznem; 2) sekcje ukraińskie 
we Froncie; 8) język ukraiflskl w 
szkolnictwie; 4') przedstawiciele ukra
ińscy w dyrektorjacie; 15) posłowie 

ukraińscy w nowym parlamencie. Do
magaliśmy się jednego przedstawicie
la w dyrektorjacie, 2 w Radzie Naj
wyższej, 2 posłów i 1 senatora.. O
świadczyliśmy jednakże, że o ile nam 
zapewnią swobodny rozwój kultura!-

Stracone plony 
Największą zaletą rolnika jest 

wytrwałość, granicząca z uporem. Rol 
nik, który tej cechy nie posiada, nie 
powinien mleć nic wspólnego z pra
cą na roll. Bo, wyobraźmy sobie rol
nika, który zostawia ziemię odłogiem 
dlatego, że mu nie obrodziła tak, jak 
się spodziewał, lub te burza gradowa 

I WYblla mu zboże, czy tet powódź za
Nłemniej piękny I niemniej tajemniczy, , lała pole. Klęsk żywiołowych unik
nłż muzyka. ,. nąć nie sposób, ale trzeba pamii;tać o 

W tyciu, pra~y I twórczości uczo- tern źe nie są one stałem zjawiskiem 
nych polskich wielką rolę grał ten Im- ' ' 
puls· zachwyt podziw olśnienie przy 1 że po burzy następuje pogoda i że, 
oglądaniu piękna i tajemnic świata. j' - co najważniejsze - trzeba jak 

Wędrowiec. najstaranniej WYkorzystywać wszyst-

kie te okresy, które pozwalają ze
brać plon w całej pełni, by mieć za
soby na dni gorsze, chudsze. Ale że

by mleć ten zapas na czarną godzinę, 
trzeba w dni sprzyjają.ce pracy zie
mię zaorać, zasiać, poczekać cierpli
wie aż zasiew wzejdzie, by wreszcie 
mleć zasłużony w pełni plon. 

259. Było to jakieś trzydzieści lal 
temu. Wypełniona po brzegi sala Uni
wersyłt!tn Lwowskiego. Smoluchowski 
pisze wzór na tablicy. Nagle pisać prze
stał. Zamyślił się, trzymając kredę we 
wzniesionej ręce. Po dłuższej chwłll rę
kę opuścił, wciąż wpatrzony w tnbll
ce. Na sali - ciszo śmlcrleh10. Andy
łorjnm rozumie I odrzuca powagę 
ehwlll, kiedy Smoluchowski natl czemś 
się namyśla. Tak mija kwadrans. Roz
lega się dzwonek na przerwę. Nikt no 
sali nie drgnął, nikt się nie poruszył. 

Smoluchowski siał jeszcze przy tabllcy 
kilka minut. Polem odwrócił się do 
audylorjum, powiedział „dzięknJę" i 
wyszedł z sali wśród wspaniałej, wciąż 
jeucze panującej ciszy. 

Nailżeiszym prowiantem na wycieczki są 

Podobnie należy postępować w wie
lu analogicznych okolicznościach ży

ciowych. Weźmy dla przykład1,1 gra
czy loteryjnych. Kupują los pierw
szej i drugiej klasy, potem nachodzi 
Ich nagle jakieś zniechęcenie, jakaś 

niczem nieuzasadniona obawa 1 prze
stają wykupywać losy, zapominając o 
tern, że najlepszym lekiem w każ

dej okoliczności, a tern więcej w złej, 

jest pieniądz. Tylko trzeba wpierw so
bie samemu wytworzyć dobre wa· 
runki, by móc lepiej przetrwać e
wentualne złe koleje losu, tak, jak 
rolnik zbiera pośpiesznie zboże z po
la przed nadchodzącą burzą. Dlategc 
też trzeba kontynuować wytrwale 
rozpoczętą akcj~ i - znów podobnie, 
jak rolnik czeka na plon - oczeki
wać wytrwale, z uporem na wygra
ną, wykupując stale los od klasy pier~ 
wszej do ostatniej. 

Takle to byfo młsłerjum. 

• 
260. Wielki uczony i nieporównany 

ezłPwlek, Marjon Smoluchowski, rzekł 

przed samą śmiercią: „A przecież ży

cie wafle jest życia". 
Komn ciężko, niech wspomni te sio-

wa. • • • 
261. Wyldad prof. Pawła Appcla w 

paryskiej Sorbonie. Wśród studentów 
- Marja Skłodowska. Pierwszy raz na 
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czysto utylitarne na jej załama- ponadto przebiegał z panią Jo

nie się i pragnienie i czułość na lantą świetne drogi, gościł w we· 

SWIĘTA RZEKA 
. POWIEŚĆ 

I 
widok męstwa z jakiem znosiła sołych oberżach, przemykał obok 

„to głupie życie", jej trzeźwość i zelektryfikowanych wsi, gdzie 

jej poezja, wesołość i dziarskość nie mógł znaleźć odpowiednika 

Szejdy - wszystko to stawało się do słowa „chłop", gdy spacero-

ł jego udziałem, jego podniece- wał między domkami kolonji ro

niem, nadzieją lub rezygnacią. botniczej na Raju - powstawa

Nie uzyskawszy nic, czuł się ła w nim wewnętrzna, łatwa zgo

szczęśliwy lub nieszczęśliwy z da. Ten kraj był istotnie polski, 

niewiadomych powodów, od pięt do czubka głowy i ani 

IX. 

I czemu bez winy jestem niespo- przez moment Czołhański nie od

i kojny nosił tu wrażenia obcości. Po. 

I się ani na krok. Gdyby tak któ- domiło jej sprawy i uczucia któ- 1 nie mam pokoju, nie prowa- czucie, że jest u siebie było w 

ry z jego warszawskich znajo- re ją ominęły. Jej twarz, jej o- 1 dząc wojny? .• nim tak instynktowne, że mówił 

Stos niedopałków urósł w po- mych wiedział że... że co?„. że czy, jej usta mówiły mu więcej 1 Mógł tak rozmyślać do wieczo- głośno różne rzeczy, podczas gdy 

pielniczce do porządnego kopca, poniechał romansu„. Boże Swię- niż gdyby poczyniła mu zwierze- j ra i to nie prowadziło do niczego. miejscowi ludzie skłonni byli do 

gabinet adwokata Szejdy tonął ty, jakiego romansu?„. Był odu- nia. Pewnego dnia, gdy zdecydo- 1 Gwałtem oderwał się od Jolanty szeptu. Smiał się, gdy dostrze

w kłębach dymu, artykuł nie po- rzony, zakochany, wzięty i nie wał już swój wyjazd i powie- 1 i spojrzał na zabazgrany arkusz. gał że to on, w pociągu, tramwa

sunął się ani o włos. Czołhański mógł się zdobyć na żaden gest dział jej o tern, pani Jolanta jak- , W tej samej chwili gdy postano- ju, sklepie, odnosił się do „urzędo 

zapakował neseser, ułożył nowy zbliżenia. Dlaczego? .. zapytaliby. by nagle zmartwiała, zanim rze- , wił: muszę to skończyć! - uczuł wycb czynników" jak do przy· 

garnitur w nowej walizce (to Gdyby im powiedział, że rodzaj 1 kła zwyczajnym tonem, a z pro- '. także nieprzezwyciężoną niechęć padkowo zabłąkanych emigran

zdobyczne, wymienił zaliczkę na rozmów, jaki prowadził z damą, I szącem wejrzeniem: - Niech pan do swojej roboty. Nie mógł wzbu- tów. Sprawa przynależności tego 

dobra doczesne) i zamierzał do- że jej styl, jej wreszcie sposób 
1 

jeszcze zostanie, dobrze?.. dziś w sobie tych uczuć jakie go kraju była dla niego poza dysk u

kończyć swó.i cykl efektownemi bycia„. jaki sposób bycia, co zno- Odkąd gościł u Szejdów, za- ogarnęły w pierwszych dniach sją, leżała jakby osobno; nie 

spięciami pożegnania i melan- wu?„. Pani Jolanta prowadziła smakował w pełni dotąd niezna· pobytu. Istnieją tematy - rzekł mógł jednak wzbudzić w sohie 

cholji. Chciał to zrobić na miej- auto, piła wino, nosiła dekolto- nych uczuć: pierwsze spojrzenie sobie teraz, - których lepiej nie nienawiści do Czechów (poza 

scu, póki w nim trwał nastrój, wane suknie i z wdziękiem plotła na jej twarz, zrana, Nasłuchiwa- zgłębiać, nie przypatrywać się, ciągłemi zastrzeżeniami w sobie 

na gorąco. Czuł już Warszawę, takie głupstwa jak wówczas o nie przez sufit co się dzieje tam, brać z wierzchu... Szejda, przy i istotnem uczuciem iż przyna

redakcj~. kawiarnię, kolegów i hucie i balecie Joosa. Poświęca- : na górze?„. Bezsenne noce, pod- bliższem poznaniu nie wytrzymy- leżność państwowa tej ziemi jest 

kobiety I.„ To, co tu widział, co I ła wiele czasu praktycznej stro- czn .„ których przeklinał swój po- wał próby „niestrudzonego dzia- w tej chwili prowizoryczna) nie 

odczuwał, pierzchało już, ucho-1 nie życia, a jej rozmówki ze służ- mysł, który mn kazał wzgardzić łacza i patrjoty". Grono osób mógł powstrzymać się od apro

dziło z niego. Niecierpliwił się, bą. przyprawiały go o paroksyz- pokojem gościnnym na piętrze. przy stoliku w Polonji, gdzie był baty, a sugestje ucisku wysuwa· 

kołował, przekrdlał , spacerował„ my śmiechu. Jego doświadczenie 1 Niety lko Jolanta, ale i Szejda stał jeszcze kilkakrotnie, straciło po- ne przez miejscową zasobną i za

nie mógł znaleić ~1<"1w. Przekląty męskie mówiło mu, że ma przed ' się przedmiotem jego obserwacyj, smak „przedstawicieli miejscowe- gospodarowaną inteligencję za

feljeton utknął w i11!ejscu, wszy- ! sobą kobietę, której małżeństwo dociekań i wniosków. Zazdrość, go społeczeństwa", a zyskało in- częły z dnia na dzień blednf!i' 

stko leżało na płcrnk. Jego bistor- I nie przyniosło nic z tego czego · obrzydzenie, wstręt i nieprzepar- dywidualne rysy ludzi z ich zwy- (D.c.n.). 

ja z panią .Jolantą nic posunęła się spodziewała, ale za to uświa-1 ty pociąg zmysłowy... rachuby kłemi wadami i zaletami. Gd)' 
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ozwieia sie marzenia o . neutra ności 
wobec snów hakaly pruskiej o potędze 

Poseł Józef Sanojca, burmistrz I Ruhry i' Saary, osiągnąć Ren i u- o zwalcza.nie komuny chodziło, to po Niemcy zmiszczyć swoje dobre są- nów, właścicielki wysp Fnoer, Is 
:miasta Kołomyi, piastujący man- zbroić jego brzegi, dojść do osiąg- co zabierać Kłajpedę Litwie, po co siedzkie stosunki' z Litwą i Polską. landji i Grenlandji, 
dat niemal bez przerwy od cza- nięcia zjednoczenia z Austrją. wyclą.gać rękę po Gdańsk, po co G 
SÓW Sejmu Ustawodawczego o- Były to' wyniki wielkie. Niemcy ltalji tak dalece niekomint.ernow- Pokój nad Bałtykiem roźba dla l.01rlji 
głosił przed paru tygodnia.mi na IlI i R bij ł . -1• 1 kr . Jak Alb . i NI -·'· j odbo"' Bał Zd j i ' .... ' tr b duż 
łamach naszego pisma sensacyj- - -c a zesza wy a Y się na iwuego aJU anJa, po co emcy 'ł''-'UAa ą p JOW na a e m się, 1"' me ze a o 
ny artykuł 0 polityce zagranicz- pi~rwszo:z~ne i;noc~rstwo europej- walka z tak bardzo niekomunistycz ka.nach, szukają podbojów we udowadniać, że to dałoby militar-
nej. Poseł Sanojca był też auto- skie. 1:'11emaczeJ rruała się spra":a nym królem jak Achmet-Zogu? wschodniej Europie, szukają pod- nie na morzu otoczenie Archipela-
rem nieprzyjętej do laski mar- z zajęciem Sudetów. Polska me bojów nad Bałtykiem. . gu Brytyjskiego. Bardziejby to za-
szałkowskiej interpelacji na te- sprzeciwiała się wielkim i fywot- N ie eh od ził o Zdaje im się, że siłą miecza i bru- groziło morskiej potędze Anglji, niż 
maty polltyki zagr:micznej. In- nym osiągnięciom Rzeszy, ceniąc 0 Komintern talnej przemocy zawładną szerokie· zajęcie przez Niemcy Holandji i 
terpelacja ta wniesiona bez wie- wysoko dobrodziejstwa europejskie- mi ziemiami na południu, wscho- Belgji, opartych zresztą o potężną 
dzy klubu Ozonu, do którego po- go i światowego pokoju. Nie o komintern chodzi i chodzi· dzie i północy i zagrożą potem An- pomoc na morzu i lądzie tak Fran-
seł Sanojca należy, ściągnęła na Niemcy zostały jednak pokonane ło, nie 'o Gdańsk czy Kłajpedę, tu glJ"i. cJ"i jak Anglji. 
autora rygory organizacyjne. hod i d b i dl N' · 

w artykule nadesłanym nam o- przez Hakatę, a IDtler uległ fa.uta- c z o z o yc e a ierruec po- Tak im się zdawać może, skoro Stąd linje Zygfryd;:- Nie zdaje 
becnie poseł Sanojca wyłuszcza smagorjom Wilhelma. Il. Zrobiło zycji w świecie, to droga: „zur Bałkany, to chłopskie rolnicze pań- mi się, by Niemcy chcieli uderzać 
swój pogląd na aktualne położe- się Niemcom za ciasno u siebie w Weltmacht", do władania światem. stwa, przeróżne królestwa bez od- na Holandję ciy Belgję i powta
nie międzynarodowe. domu i zapragnęli panowania nad Dlatego musieli Niemcy zlikwido· powiedniego chociażby przemysłu rza.ć błąd 1914 r., skoro mają bar-

Niemcy nie umieli stworzyć im- Europą i nad światem.. J?l~tego wać resztę Czechosłowacji, by nie wojennego, bez odpowiednich zaso- dzo ponętne możliwości w Skandy
perjum 0 światowym zasięgu. Nie przystąpili do budowy wielkieJ. flo- mieć na drodze niewygodnej siły bów wojennych, a nawet bez odpo- nawji, nad Dunajem, czy Warda.-
umieli tego dokonać na przestrzeni ty ":ojennej. Dlatego stworzy~ oś: zbrojnej i terytorjalnej zapory. Dla . wiednich sojuszów obronnych. rem. Stąd zajęcie Kłajpedy tak 
całego tysiąca lat. Ber~m - Rz~. Stąd to zaczę~1 or· tego samego celu zajęta została Al· S t • Sk rł • • ważne, stąd ta kołomyJ"ka hitlerow-

Chociaż Karol Wielki pod swem gamzoyvać związek antykommter- banja. Przez to i nieduża i bez żad 'J 08CJ8 łl n yna WJI ska w Gdańsku, by mieć silne 0 _ 

berłem zjednoczył i Szwabów i Fran nowski. . . nego gospodarczego dla Niemiec Bezbronną wobec taki •h dwu mi- parcie na Bałtyku i wolne ręce do 
ków i Sasów, oraz chociaż dzięki ~rzez to tak ~>ni Jak WOJska wło- znaczenia Kłajpeda litewska i nie- litarnych potęg jak Niemcy i Wło- akcji militarnej w krajach Skandy
szczęśliwym małżeństwom Habs- sk1e. znala~~Y się na polach walki duże „prowincjonalne miasto" pol- chy czuje się nie tylko Jugosławja nawji. 
burg Karol V. miał pod swem ber- w HiszpanJi. ski Gdańsk tak dalece stały się dla ale i Węgry nie posiadające nawet 
łem tyle ziem, iż o nich powiedział: Lecz gdyby tak na.prawdę tylko Niemiec ważne, iz nie zawahały się nadziei na skuteczną pomoc czyją- tł.ni naprzód ani 'W tył 
„w państwie mojem słońce nie za- ============--m:1111111 _____ „1111:=sm1-----=-===-==-== kolwiek. • Dlatego tacy wściekli Niemcy na. 
chodzi", to przecież nie powstała Tak im się zdawać może, skoro Polskę. Nie docenili paktu niea-
potęga niemiecka o tym zasięgu o- nad Bałtykiem pogrążone w błogo- gresji z Polską. Myśleli, że Polskę 
raz zasobach co imperjum anglel- stanie dobrobytu państwa Skandy- uśpią ułudną nadzieją wygody i 
skie, rosyjskie czy choćby francu- na.wjt zakochały się na zabój w Idei spokoju wzamian za Gdańsk. Zda· 
akie. neutralności ł hasłach pokojut są- wało się im, że Polska zachorowała 

Niemcy lubią się bić, są zna.komi- dząc, że zostaną na boku i że na na pokój, jak na ten pokój _ 
tymi administratorami, skrzętnymi ewentualnej wojnie znów dobrze za- „pacyfizm" _ zachorowało wielu. 
gospodanaml - ale nie wnieją rzą- robią. Niemcy wściekli są, ale jakoś sta... 
dzić. Stąd sami siebie dusili, roz- Zdawać tak im się może, skoro nęll i stoją. Ant naprzód a.ni w 
bijali się, walczyli ze sobą, stąd du- małe państwa: Estonja, Lotwa, Fin- tył. Tylko się pienią. I Goebbels 
sili innych sądząc, że rządzenie to landja, czy Litwa zaniedbały mili- do Gdańska jedzie. I skacze pru-
tyranizowanie i duszenie ludzi i na- tarnego związrunia się choćby mię- ska Hakata i szaleje i brutalnie 
rodów. dzy sobą i Polską, jako krajem, nie gnębi Polaków w Rzeszy zamiesz-

Na tem podłożu wyrosły znane mającym żadnych imperjalistycz- kałych, dusi i gnębi ludzi, nie daje 
pojęcia: „pruska buta", „hakata", nych aspiracyj. żyć mści się. 

na tem podłożu powstały fakty drę- Czyż n~przykład za~ęcie militar- Robią Niemcy jedno głupstwo za 
czenia polskich dzieci, pozbawiania ne SzwecJ1 J?~zez wo_Jska .Rz~sz; drugiem. Szaleją w Czechach i na 
pr1Wwiary i języka, nieposzanowa-1 przer3ista mi~tarne sił! Nie!lllec . Morawach, próbują szaleć i w Sło-
nie łudzych nietylko ziem, ale kul- ~ . ~v Jaki sposob chociaz Ang~a po- wacji, cały świat widzi jakie cudo 
tury i prawa do życia innych na- spieszyłaby_ 1!~ pomoc SzwecJi, ~ko- dobrodziejstwa zawiera w sobie 
rodów, pruska brutalność przeja- ro będzie sCisle neutralną DaDJa.?! t kt t" . dl ł ś'" 
wiająca się w hasłach: ,,ausrotten", Którędy? Zostaje Rosja jako oaól- „pr~ e . or8; ' czy ".mepo eg 0 c 

. •. 
0 w menueck1em wydamu. ~esi trak· 

,,Drang nach Osten" i t. p. ne lekars~wo. przeciw a~esJl ze I towani są gorzej, niż Zulusi, a Sio· 
I diaspora niemiecka. Mimo bu- s~r?ny ~ie.miec.. . A czy Jest cho· . wacja. niepodległa ma mniej praw, 

ty i pychy krzyżackiej i mimo bru· przezorna Pani Domu nie ciazby Jaki ~ummaln:y układ ze i niż którekolwiek angielskie domi· 
ta.lnoścł niemieckiej hakaty rozpró- stro,ny SzwecJi z Sowietami, czy 1 njmn. Coś jak niepodległość Abi· 
szenie Niemców po szerokim świe- potrzebuje się męczyć chocby z Polską na wypadek a-j s ji 
cle bardzo wielkie, niezdolność do gresji ze strony Niemiec?! 'I yn , 

. . . h 'b . l dn , . przy rozpalone)' płycie ku- Jakież wielkie zaś korzyści gospo Gd • • t Wł bo 
wyzywiema c OC y SWeJ u osci, darcze i militarne zyskałyby Niem- l zie ID eres Oe ł 
niezdolność do stworzenia takiego h 
porządku i osiągnięcia tego stanu, C ennej-kuchenka spiry- cy w razie podboju Szwecji. Ogrom- · No i Włosi mają się nagle z Pol-
by naród niemiecki miał zaspokojo- ne zasoby najlepszej w Europie ru- ską bić. Wczoraj jeszcze zapijali w 
ne swoje potrzeby ~yciowe choćby tusowa ..&nes• gotowa do dy żelaznej, dużo dobrych zatok i Warszawie braterstwo i wszystkie 
w dziedzinie gospodarczej, choćby wysp dogodnych na bazy wojenne, gazety pisały o wiekowej z Polską 
w tym stopniu, żeby każda rodzina użytku zawsze i Wszędzie ogromna siła zakładów wodno-elek-1 przyjaźn~ Italji. I bić się ItaJja z 
niemiecka miała swój kawałek chle- trycznych, kraj wysoce zamożny i Polską ma o to, żeby Gdańsk na-

. ba z masłem, ciY. kawałkiem słoni· finansowo i przemysłowo, skarbni-1 leżał do Bzeszy. Jaki w tero inte-
ny. ca nie gorsza od Czechosłowacji i res mają Włosi? Nie słychać jut 

bardzo łakomy kąsek. , o Tunisie, Dżibutti i Suezie, czy 
·Niszcząca zachłanność Od zawładnięcia Szwecji niedale- i Nizzie. Gdańsk marzeniem i na-

ko do militarnego opanowania Nor- tchnieniem dla włoskich dywizyj? 
Pomimo doświadczenia ponad ty- ·· T k 'akb d • 

siąca lat, przecież ostatnie lata t wegJI, co dla pozycji morskiej Nie- a , J y napraw ę w Gdansku 
miec na Atlantyku i Oceanie Półn. nie rządzili Niemcy 1 nie rządzili 

dnie ostatnie dają dowód, że kon- miałoby olbrzymie znaczenie, A do• hitlerowcy, a tylko zarabiają na. 
struktywne zdolności narodu nie- datkowe zajęcie Danji, kraju o- Polsce olbrzymie sumy i tyją z dnia 
miecltiego znowu zostały zgnębione gromnej kultury rolnej, głównego na dzień na polskiej krwawicy 
przez pruską zachłanność, że rozsą- 609 dostawcy dla Anglji masła i beko- przez to, że są wolnem miastem i 
dek narodu niemieckiego uległ w portem dla Polski. Więc, chociaż 
walce ze złośliwym potworem krzy- sojusz podpisano w Berlinie, prze-

~Ó~kirj ~ab~~~. żądnej tylko mor- N I e s z c z _. s n e m 1- 11- 0 n y cie go nie zapito zdaje się 1 wa· 
..., loru on zbyt wielkiego nie ma. 

Zdawało się zaś nietylko nam, te Nleb••U1al•• I ~ ~ d J ..a. I No, zacisza wiecznego nie będzie. 
rozsądek w Niemczech zwycię-h·L .., .., sp Oa araqe V &••c OUJ„Ch ... 

"J " " DzlSleJsza cisza, to cisza przed bu-
~e wyrazem tego rozsądku jest po- James Bothwell, dziedzic spadku siły, by się przeciwstawić tym intry- kinga 1 jego miljony. rzą. Należy mocniej związać się 
litylka Hitlera, który jasno i wy. Hickin~a, niedługo nacieszyć się móg1 gom. Krótko przed śmiercią za.wezwał W 20 lat później Hicking padł ofia- z Rumunją, należy zorganizować. 
raźnie określił stosunek Niemiec majątkiem, przyznanym mu przed notarjusza i sporządził testament, w rą skrytobójczego mordu. Wkrótce po nietylko obronę Polski ale na.leży 
do Polski, przyznając Polsce prawo trzema laty przez chicagowski sąd którym cały swój majątek zapisał na- tern małż.emka jego zmarła naskutek . . ć b , . 
dostępu do morza i szanuJ·ąc skrom- spadkowy. Odziedziczywszy znaczną rzeczonej, wydziedziczając swych bliż- ciężkich obrażeń wewnętrznych, spo- I z01gan;zo.wa o ~onę Jugosławji, a 

sumę w wysokości kilku mlljonów szych 1 dalszych krewnych. Rodzina wodowanych kopnięciem przez konia. s~cze~ol:me ~ęgier, bo ~o obro~a 
ne gospodarcze interesy Polski na dolarów Bothwell postanowił zaspo- usiłowała obalić testament, jednalc bez Miljonowy spadek przeszedł na dru- piersi Polski na połudmu, nalezy 
szerokim świecie. koić jedno ze swoich najdawniejszych skutku. Jedynie James Bothwell uzy- giego syna Williama. Dziedzic miljo- mocniej zorganizować obronę państw , 

F ' pragnieft i wybrał się do Afryki, by skał dwa miljony dolarów na tej za- nów udał .się w podróż do Indyj, gdzie bałtyckich, bo to obrona Polski od 
antasmegorje I zapolować na lwy. sadzie, że w testamencie sporządzo- został ukąszony przez jadowitego wę- północy. 

Zd wał 1 ź NI rozum! W czasie jednego z takich polowa.A nym przez ojca młodszego Hick1nga ża i w godzinę pótniej zmarł. . 
a O s ę, e emcy e- został rozszarpany przez króla pusty- znaleziono klauzulę, na podstawie któ M j t k dl W 1. ) " 

ją, Jak ~lki?Jll d?br~ejstwem I ni. James Bothwell był prawnukiem rej Bothwell miał prawo do odziedzl- klng~.\~ór:~=:zlcz~s:~ ~~~= ą1p llfłł neutralność 
dla nich Jest JStnieme silnego pań- znanego chicagowskiego miljonera, Sa- czenia tej sumy. Sądzono że przynaj- ki spadek poślubił ~ ukochaną, z I To muszą zrozumieć i państwa 
stwa polskiego, które Niemcom da- 1 muela Hickinga. Mają.tek pozostawio- mniej te dwa miljony ok~ż„ si" szcz„ któ " j i i lił i I -. " " nić r.., o c ee n e pozwo mu s ę oże- Skandynawji, czy drobne pwtwa walo pełną gwarancję spokoju na 

1 
ny przez miljonera ża~emu z je?o I śliwsze. b 

wschodzie I zabezpieczenie przed , spadkobierców nie przyniósł szczęścia. Tragiczna śmierć Bothwella dowio- w czasie uczty weselnej wśród gości nad . att;yckie, skoro chc11r uratowa4 
wszelką agresją ze wschodu w ple· ' Wszyscy kolejni spadkob~ercy tego dła j~dnak, że przekleflstwo ciążące zakradł się rywal młodego Hick1nga SW~J mepodległy byt. Wygoda l ko-
cy mają.tku, który z syna Hickmga prze- na m1ljonach Hick1nga działa nadal i zamordował jego dopieroco poślubio- rzyscł, płynące z neutralności. mon 

• • 1 szedł na jego wnuków 1 prawnuków, z fatalistyczną siłą. ną żonę. dla. nich zamienić się łatwo w cl~ 
Nie dzięki czemu innemu, jak tyJ., umierali n. a ciężkie choroby lub wsku- Przed mniej więcej 75 laty najstar- Hicking ożenił się po dwóch latach kie jarzmo pruskich hakatystów. 

ko dzięki paktowi o nieagresji z tek nieszczęśliwych wypadków. Pra- szy syn Hickinga odebrał sobie życie poraz wtóry Maliel'l t to b ł tak 
Polską, mogły Niemcy pod wodzą , wnuk Hickinga zmarł przed pięciu la-1 ponieważ bezwzględny ojciec, wielo- nieszczęśliw~, że w ~;~ lat ~~miej t ~ien~;c1k~ gjra wyło:anśali_jeet 6na Hitlera dokonać przebudowy pań- i ty na grużlicę. Cały swój majątek za: krotny miljoner, odmówił mu 10.000 miljoner skończył śmiercią. samobój- a o e, a e y ą prze re c zg ry 
stwowej u siebie gły d k , 1 pisał on narzeczo.nej, z któr!ł krewni dolarów na załatwienie honorowego OJ!lłł. Jego syn, a prawnuk Samuela 

1 
na dół, by raz na zawsze z prui- „ 

· d i 6 . ' modo h 0 onac multimiljonera me pozwolih mu się I długu. Matka, na wieść o tragicznych Hicktnga, twórcy tragicznego apadku,J aldem warcholstwem skończyć. 
zJe r:oczen a r znor nyc swoich ożenić. okoliczno4ciach agonu swego p1erwo- ni ó 1 et k ~-A 
orowmcyj, mo~ły odz~kać za1ł~bia. l Prawnuk cidko cho~ nie mJ,qł ®'O ~eł"n avna., nM"A'l){l<>ła S„-mu„1„ Hl"- 9 m g na.w 0 l"ZY.0 ...., & odziedzl. J~f Sanojca 

:..• a„ .,,- ...-- - - - .,.. qiJOJlelQ. maJ'łtku. fO•d, 

/ 
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Ksie:ż:na Gda(lska Gonitwa za rekordeni 
Na wystawie w Genewie wystawto- ją.ć 'musł . Inny . rekord: .. rekÓrcf Pri:Y· 

no najpotężniejszą z lokomotyw, ja- sparzania ludziom dobrobytu. , ... -Napoleon I Madame Sa'1S•G@n·e ką. kiedykolwiek oglądano na llnjach · Sprawić, aby człowiek pracy f,i~ycz
kolcjowych. Lokomotywa ta rozwija nej cey umysłowej z dnia pa dzietl 
siłę 12.000 kont parowych i osiąga poprawił swe warunki pra~y i bytu, 
szybkość do 150 km. z pociągiem, by stał się samodzielnym, by uzyskał 
złożonym z sześciu ciężkich pulma- gwarancję spokojnego jutra dla siebie 
nów. i rodziny - to jest, przyznać .trzeba, 

W dzielnicy Saint Severin w Pa- k~.ztałcić na damę dworu. 
ryżu znana była w r. -~792 maleń~a Bonaparte pamięta o swojej daw 
pralnia Katarzyny Hubscher. Nie~ nej praczce, okazuje jej dużo ser
raz przed frontowem oknem, za kto deczności, prawi komplimenty: 
rem bieliły się koronki, koszule, - Pani Lefebvre jest godną żo
prześcieradła, zatrzymywał się mło- ną swego wielkiego męża. Podszew
dy, szczupły oficer, o twarzy smut- . k& warta jest tyle, co sukno„. 
nej i zamyślonej. Ujr~awszy za. szy-j ·Katarzyna, wzruszona uznaniem 
bą właścicielkę pralm, wchodził ?~ cesarza i objawami miłości swego 
sklepu zażenowan:y i wręczał JeJ męża, odpowiada: 
paczkę z koszulami, choć ~przed- _ Chętnie zapomnę o zaszc,zy
n~e rachunki za pranie były JeS?JCZe tach t sławie, a.le nigdy nie zdołam 
nieuregulowane„. . zapomnieć, że jestem żoną Lefeb-

Ale podporucznik Bonaparte zył ne'a 
w serdecznej przyjaźni z Katarzy- I . 
ną i jej mężem, Janem B~ptystą . MASKOTKA KATARZYNY 

„ Lefebvre, kapitanem gwardJl. Czę- 1 w woreezku swoim pieczoło~cie 
sto zapraszali młodego oficera na J. zechowywała Katarzyna niezal'ła
śniadanie, prowadzili z nim długie eony przez porucznika Bonapartego 
dysputy i w potrzebie pożyczali mu rachunek za pranie. Przyrzekła so-
trochę grosza. h:e, że przy pierw.szej nadarzajacej 
M.\LŻONKOWIE LEFEBVRE się okazji wręczy go Napoleonowi 

z pokwitowaniem odbioru n_ależno~ Jan Baptysta Lef~b.vre .• Alzat~zy!c . . , ł k SCl. 
z pochodzenia, opusc1 Ja 0 osiem- Wkrótce już miała przyjść taka 
nastoletni młodzieniec swe rodzin· okazja. 
ne strony i wstąpił w Paryżu do Po niezliczonych zwycięstwach, 
gwardji. Dobry i dzielny żołnierz Orzeł Napoleona ujarzmił Europę. 
awansuje szybko. W r. 1783 zosta- Lefebvre był bohaterem wszystkich 
je sierżantem._ . rozdziałów zwycięskiej epopei. On 

W tym cz9:~1e poznaje na zab~WJe . jt:den znalazł się u boku c<:sarza 
Katarzyr.~ H1:1b.scher, przr.byłą p. zed podczas triumfalnego wjazdu tło 
rokiem rowmez. z AlzacJ~ do Pary- Berlina. Tam z rąk Napoleona przyJ 
ża, gdzie wstąpiła na służbę do mar moje buławę marszałkowską. · 
kiza de ValadY: ~~b:ze zbudowan9:, Ale Bonaparte wydaje Lefohvre'o
przywykł~ d? c1ę~aeJ pracy n9: wsi, wi rozkaz dalz:cgo marszu w kie
zawsze usm1echmęta, we~ła 1 go- iunku Gdańska. Dnia 1 lutego 1807 
spodarna, Katarzyna lu~ian~ była roku wojska francuskie rozpoczęły 
przez chle?oda~ców, sluzbę 1 chłop oblężenie tego miasta. 
ców, z ktorymi tańczyła na zaba- Ci żk" lk" toc ł ' i do 24 
wach w dzielnicy Saint-Germain. . ę ie wa I . zy r s ę 
L f b k h ł się w dziewczy- maJa. Napoleonowi zalezało na zdo-

e e vre za oc '.I- • • • b"ciu Gdańska. 
nie która odwzaJemma się uczuciem ,J Tw • cl tw . 1 
i . j~s~ze w tym samym roku po- ce;;rz d~J~f:~~e·~ ~~ędzi:1:. 
b1eraJą się. · · Gd • k N" k „ · · W r. 1792 Lefebvre jest już ka- Jęci~ ans a. ie o az.ę się me-

Al b ł cane są wdzięcznym ... 
P!tanem. . e po ory ~pua dchodz Mia.sto poddało się. Po kilku 
n1eregular~ie, często Dl a ą dniach Napoleon wydał swemu adju 
wcale. W owczas Katarzyna posta- . . . 
nawia zająć się pracą zarobkow,. tantowi polecem~. . 
Wynajmuje mały sklepik i zakłada - Za:wi~omic księcia _I goberna-

1 i J · · .~ J·ny maF•onek tA>ra. Gdanska, marszał!.a Lefeb-
pra n ę„ eJ przys-~ ud vre'a że zapraszam go wraz z księż paraduJe w eleganckim mun urze ' • . 

1 k •ta d .. po salonach prze- ną Lefebvre na sniadan e. j a.pi na gwar Jl K' d d · t t d ł · wt6 · różnvch · kamitetów, albo zdobywa ie Y a. JU an os owme ,PO -
ł • l eh BelgJ"i i Niemiec. rzył zleceru~ c.esarza, ~azywaJąc Le· 

s awę na po a febvre'a, ks1ęc1em Gdanska, marsza-

- Księżna lubi czekoladę? Pro
szę przyjąć to pudełeczko, bowiem 
drobne podarunki podtrzynmją przy 
jaźń. 

Wzruszona i szczęśliwa Katarzy
na wyjmuje z woreczka długo prze
chowywany rachunek za pranie bie
lizny i wręcza go Napoleonowi. Ce
sarz nie potrafi ul<ryć swego wzru
srenia. Rachunek został zapłacony 
hojną ręką„. 

MADAHE SANS-GENE 

Na tejże samej wystawie znalazł największy rekord. . · 
się inny cud techniki: motorek elek- Przed kaMym stoi otworem droga 
tryczny wielkości... orzecha. Najmniej do lepszego jutra. l{ażdy ma jedna.
szy motor na świecie waży tylko 160 kowe szanse, do każdego 'może U· 
miligramów i rozwija siłę 5 mil!wa- śmiecłinąć się Fortuna. Trzeba tyl
tów. ko wykupić loa clo pierw~zej kla,ey 

Obok rekordów szybkości, wielko.1 czterdziestej pl~tej Lo. terji_ ~lasowej, 
ści, precyzji i innych wyczynów na której ciągnienie rozpocznie si~ dnia 
polu mechaniki, gdzie celem dzialal- 20 czę~ca. 
ności jest przedmiot martwy - ma- , Kto gra, tęn mote wygrać. Nie ma 
szyna, pierwsze jednak miejace za- żadnych szana tylko ten, kto nie gra. 

Dla próstej kobiety, jaką była 
Katarzyna, tytuł księżnej i mar
szałkowej - to zbyt wiele szczę
ścia, aby nie było to opłacone tro
skami. Zazdrosne damy dworu ro-
bifl intrygi. Oskarżają księżnę Gdań i-'1'ren1jerg lllnlOUJe. 
ska, te krytykuje i odzywa się nie- -
odpowiednio o siostrach Napoleona. K 'I 0 y" (KI.OO ,,Ro1na") Ale dawna praczka Bonapartego " OrS&rze po 0 C 
zostanie do końca faworytką Napo- Rzecz dzieje się w Kanadzie. Kor- groziło zlynczowanie przez rozwście-
leona, dzięki jej moralnym Walo· sarzami Północy są. bandyci, napada- I czonych poszukiwaczy złota, w ą
rom i ze względu na wspomnienia jący na statki, któremi przewozi sit I statniej chwili, został zrehabllltowa
przeszłości. Pełen był dla niej współ cenne futra i złoto z nad Zatoki ny, a bezecny Drummond. poległ od 
czucia .f podziwu. Ta kobieta o zło- Hudsona. Właściwymi jednak boha- rku1i łagodnego warjata, który ze~
tem sercu, wierna małżonka przy- terami nie są. ci złoczyńcy, lecz po- 1 ścił się w ten sposób za podeptane 
jaciela cesarza, miała z Lefebvrem licjańci, należą.cy do słynnego kor- przez Drummonda małe drzewko„. 
czternaścioro dzieci. Wszystkie zmar pusu kanadyjskiej policji konnej. Tre- : -W akcji~ oprócz zu~hwałych oprysz
ły w młodym wieku. ścią. filmu jest właśnie bardzo dra- ków i dzielnych policjantów uczest

Kiedy na an1spie Sw. Heleny Na- matyczny fragment ustawicznej wal- niczą. dwie piękne dziewczę~, wi>lą.-
" J ki tych stróżów bezpieczeństwa z tane w romantyczną. oczywiście in· 

poleon wspominał dni zwycięstw i „korsarzami północy". Walki, nota- trygę, oraz malutka dziewczynka z 
sławy, tak się wyraził kiedyś o Ka- bene rozpoczętej w niepomyślnych ogromnym psPm. To dziecko i ten 
ta rzynie: warunkach, bo lokalny szef policji, pies wnoszą. do surowego dl'amatu 

- Pomimo płaskich konceptów Inspektor Gore, stał się bezwiednem surowych ludzi, duto ".'dzlęku, bu
Talleyranda i na złość naszym ga- narzędziem w rękach przebiegłego I moru i poezji. Ale najwięl<szą. zaletą. 
datliwym księżnom, zawsze okazy. spekulanta Drummonda, który, bę- filmu są. przepyszne plenery kana-

ł k · · , dąc głównym hersztem „korsarzy", j dyjskle - lasy, rzeki, jeziora t gó-
wa em s1ężneJ Gdanska moje nai- potrafił !!kierować poszlaki przeciw ry - pokazane w kolorach natural· 
większe przywiązanie i przychyl- osobistemu swemu przeciwnikowi, nych ... Film obfituje pozatem w sen
ność. Dla tej cudownej kobiety mia Mac Milla.nowi. w pogoni, ~le skiero- sacyjne sceny, wykonane z niepospo
łe.m wyłącznie uczucie głębokiogr wanej, za rabusiami, poległ jeden litą. brawurą.. Dużo wraże!l i dUŻQ 
szacunku. policjant, drugi stracił nogę, trzeci wzruszetl! 

Taki był r:reczywisty stosunek został niesłusznie ukarany, ale jed- Nad program - nowy Walt Disney 
Napoleona do Madame Sa.ns-Gene. nak sprawiedliwości stało się zadość: z pociesznym kaczorem Donaldem. 
Ale jakże o:'lbiega ta spopularyzo- dwaj dzielni policjanci, wystarto- · B. 
wana w teatrze postać od owej pro- waw~y na wodnop_łatowcu, dopadł~ 

. ·ł d j . . . . rabusiów, na rzece i stoczyli z nłm1 D b k '' ~teJ. 9: ne .1 pocieszi:ie~ bo?ater~i . I homerycki bój _ jeden z najlep- „ om an o•y 
JedyneJ ~ob~ety, podz1wianeJ bezm- szych tego rodzaju bojów, jaki zda· 
teresowme i szczerze przez Bona- rzyło się nam widzieć w filmach a- 1 ł Kłoo „Stodło"r 
partego. · (j. m.) merykańskich. Mac Millan, któremu Film francuski. Rzecz, udatna w po 

TRVSKAH'IEC 
ZDROJOWISKO SIARCZANO-SOLANKOWE 

Sezon wiosenny do 15 czerwca NIEZAPLA.CONY RACHUNEK ł~k tak _był t~ za~ko~zony, że . w 
Rankiem 10 czerwca ~79-2 r:·~Bo-' i~r~szc~~~b sądził, ze nie 0 me-! „N aft us i a" w butelkach .oraz ·naturalna woda 

napa:.-t<: wpad~ ?-0 pralm . . ~ata.rzy·. Gdańsk juź wówczM słynął z do-1 gorzka i sól gorzka· ~,Barbar a" do nabycia 

myśle i wykonaniu. Pomysł jest ka· 
pitalny: . w domu n<K?le~owym na 
przedmieściu Va:nglrard znalazł się 
pewnego razu niemłody już y.rłóczy: 
kij, z torbami pod oczyma, p(ł~żneJ 
postawy, nazwiskiem Rotszyld. .tA-Ja~ 
można być nędzarzem, maj~e 
nazwisko-? I taki wygląd? J 

Znalazł się w przytułku brat • ła
ta spryt.ny kompan, który podjął 
się $finansować atrakcyjne brzmieJtie 
wyrazu: Rotszyld. Różnie się ta.m 
z począ.tku wiodło obu wspólnlk?m· 
Narazie osiedli w areszcie. Ale tam 
uśmiechnęło się do nich szczęście ·w 
postaci czeku na. 2000 fr., wystawio
nego przez sekretarza prawd~wego 
Ro~lda „ubogiemu krewnemu". Po
tem poszło już gładko. Starszemu pa-

ny~ miną mmeJ ponurą, mz zazwy- brej czekolady. Podczas śniadania 
czaJ. ed1 d b , bi li n• cesarz wręczył Katarzynie bombQ- w aptekach, składach aptec111ych i drogerjach. 

- Przysz em 
0 

.e rac e z ~ ni erkę ze słowami: '----------------------------..;6::,7;_;7;._ i uregulować należnosć. Udało m1 

się zastawić u lichwiarza ,Fauvele.ta •--------------------------------------------• moj zegarek za 15 frankow. Ile Je- H' ś111lecle łllntu 
11tem winien? 

Katarzyna wzruszyła ramionami. 
- Zapłacisz mi, drogi przyjacie

lu, później, gdy dostaniesz genera.l· Teatr k h · b I h nu z t~wą. twarzą bankiera, do P ·USZ 8C 8SZ8DYC którego mówiło się „Mo~sieur Rot-
. " schild", oddawano na wyścigi, Il!!- kre· @kie .szlify„. 

Kiedy Bonaparte opuścił sklep, 
Katarzyna odezwała się do swoich 

Skondensowanym teatrem, a ści- I dlatego jeszcze, że bodaj ze wszy- 1 szle pokolenia sądziły o nich tylko dyt,- wezystatko, kpoocńczzą:'csznya O:p· ó~~~; 
Śl j k d k t tk. h · h s I k' k · f'l h · · sowego au , .., ę s on ensowanym , a torem ea- s 1c pop1sowyc scen o s 1ego, j z reacyJ 1 mowyc , to wrazeme ~hwianym cokolwiel) banku · Bar-

pracownic: 
- Bieqny chłopiec! Nie mam od

wagi p0kazać mu rachunku. Jest 
mi ju~ winien 30 franków, ale mam 
d.o . niego zaufanie." On daleko zaj-

tralnym we fragmentach najcelniej- ta jedna była właś~i"1e wprowadzo: byłoby . niepełne, a więc niekorzyst- 1 sac'.a. Bar11ac podszedł mnlema.rięgo 
szych swoich kreacyj - nie wszy. na na ekran dzięki sf1lmowaneJ ne. Ftotszylda, podsunąwszy mu do pod
stkich, oczywiście - jest „Genjusz prelekcji A. Grzymały Siedleckiego, I Przede wszystkiem, rzadko się pisu jakiś łajdacki kontrakt, ale mhie 
sceny" czyli sfilmowana antologja który przygotował widownię odpo- zdarza, by aktor teatralny okazał 1 mimy Rotszyld odpłacił mu pięknem 
Ludwika Solskiego. wiedniem streszczeniem dramatu się równie wielkim na ekranie, jak za nadobne, rozpuściwszy pogłoskę. !' 

dzie.„ . ' 
~iedługQ przyszło cz~kać szla

chetnej pani Lefebvre na uregulo
wanie. ·dtugµ przez„. Napoleona Bo
na partego, .. ~elkiego cesarza Fran

Rzecz ta zresztą krótko gościła J. I{. Rostworowskiego. na scenie. Zdarza się to, ale„. nie swojem samobójstwte, aby ~kupić za. 
na zeroekranie stołecznym, bo też X u nas. Pomiędzy klasą naszego bezcen ·akcje banku· Bal'sacJ.a. .. . 
„Genjusz Sceny" nie jest filmem, Tu wyłania się kwestja: dla ko- teatru a . klasą naszej produkcji l'fa ten wą.tek ·nanizano · mni óst~o 

' soczystych epizodów, naprzem an SR• a zwłaszcza nie jest i nie może byc go ·na.kręcono pokaz gry Solskiego I filmowej jest luka, jeszcze nie wy- tyrycznych, komicznych .i sentymeń· 

cuzów. 
filmem kasowym. i W jaldm celu? pełniona. Kto by chciał sądzić np. talnych . . Film . nakr~ono z . . rozma-

Nie wiemy, z jakich pobudek na- Kwestja zasadnicza, bo w zależ- ' o Cwiklińskiej z jej „gościnnych'' chem, · nie ustępującym !Lffiel',Y~" 
kręcono „Genjusza Sceny" i co ności od; niej stoi krytyczna ocena I występów na ekranie, ten skrzyw- skim komedjom pokrewneg~ t_ypą, 

ZDUMIEWAJĄCA KARJERA ' chciano tym filmem dokazać lub „Genjusza Sceny". I dziłby niewątpliwie znakomitą ar- np. „Całe miasto mówi o tem''· · Głó-
Wypadki toczą się w zawrotnem ; pokazać. Jeśli ta antologja gry teatralnej tystkę. Wl'.lą. · atrakcją jest oczywiście · Harry 

tempie. Na wieść o ucieczce Ludwi- , Jeśli chciano dowieść, że teatr i powstała po to, żeby służyć adep- 1 Odwrotnie: zdarza się, że mier- ~:ó~ ':taf~llsi:0i:fs~de"m n=~=~ 
ka XVI ze wszystkich departamen- film - to dwie rzeczy różne, w ta· 'tom i adeptkom Państwowego In- 1 ny lub żaden aktor teatralny zasły· czem. Poza Baurem uwaga widzó'w 
tów - spieszą żołnierze gwardji naro- 1 kim razie eksperyment udał się wy. stytutu Sztuki Teatralnej za wzór nie na cały świat, jako „gwiazdor" skupia się na tenomenaln~ .. gruba
dowej. Na ich czele - kapitan Le- , śmienicie. i przykiad - to można przyklasnąć ! filmowy. Przykładów możnaby za· sie który z temperamentem wciela 
febvre. Udaje mu się odstawić z po Istotnie, teatr można reproduko- tej imprezie, czyniąc jednak zastrze- : cytować mnóstwo. się' ·w postać bankiera :aa.rsac'a. 
wrotem tchórzliwego króla, bacząc, wać w całości, albo w kawałkach, żenie, że w takim razie prelekcja 1 $tąd wniosek podwójny. Primo: Wartkie tempo, sprawna· reżyserja, 
by ~ włos z głowy nie spadł. Tłum 1 na taśmie filmowej, ale filmem na- A. Grzymały Siedleckiego nie dość nie trzeba mieszać kategorji gry do)>ra gra - i nięszablonowa treść . -
ma.Difestuje na cześć dzielnego ka- zwać tego nie można. jest wyzyskana jako wykład teore- · scenicznej z kategorją gry filmo- oto . główne zalety, filmu, · któremu, 
Pitana, batalJ·on kobiecy aw. Tom2..· Tak, jak nie była filmem repro- tyczny. . .,' wej. Są to d'lfie rzeczy różne. bez względu na koniec sezonu, wró

żyć można powodzenie. sza przysięga mu dozgonną wier- dukcja operetki angielskiej „MWca- Możliwe, że „Genjusz Sceny" na· Secundo: chcąc utworzyć archi· 
· • · '"k' Nad program - nowa świetna .ko-ność. do", rownież nie Jest nim po~ i kręcono w celu zapoczątkowania w wum czy antologję wielkich krea· lorówka Walta Dlsney'a p. t. „Dzlel-
Szyb~o pnie się Lefebvre po stop- „Genjusz Sceny". ten sposób polskiej filmoteki tea- l cyj teatralnych dla potomności, na- ni skauci". B. 

niach wojskowej karjery. Zo~taje , Nie znaczy to wcale, by widowi- tralJ!ej, czyli archiwów sztuki, z na- I leży kreacje te przenosić bezpośred· 
majorem, potem puł~ownikłeQt i sko pod tą nazwą przeszł_o bez wra- tury efemerycznej, bo związanej z 

1 
nio na taśmę. W ten sposób wiel-

wreszcie generałem. Pobory otrzy- 1 żenia. Przeciwnie, patrzą.c ·na prób· okresem czynnego życia poszczegól- '! ki aktor teatralny, dzięki reproduk-
muje regularnie. Nie wypapa już I ki niepospolitych kreacyj znakomi- nych aktorów. cji filmowej , może być niejako Kankan wraea 
generałowi być właścicielem pralni. tego aktora, jednego z najwi~k· Jeśli kreacja takich sław sceny ! skondensowany w blaszanem pu· · 
Katarzyna nie bez żalu likwiduje szych nietylko w Polsce, ale na ca- polskiej, jak Modrzejewska, Popiel- : dełku i przechowany w konserwach, Tt& Paryż na świat 
przedsiębiorstwo. I łym świecie; widownia przeżyła nie· Swięcka, Królikowski, ~ółkowski, czyli w filmotece. 

&naparte jest cesarzem. Lefeb· wątpliwie więcej różnorodnych · wra- Bolesław Leszczyński, Wincenty , Zrobiono to właśnie z Ludwikiem 
vre zostaje jego najbliższym ofice- 1 żeń artystycznych, niż na niejed- Rapacki (ojciec), M. Frenkiel i w. Solskim. „Genjusz Sceny", to nie 
nm I ozdobą na cesarskim dworze. ' nym czysto filmowym „przeboju'' innych zachowują się tylko w pa- film z gatunku tych, które trzyma· 

Katarzyna niebardzo pasuje do ' Tchnienie wysokiej . sztuki wionęło mięci Judzkiej, bo nie istniał jeszcze ją się długo na ekranie, bo miljo· 
wykwintnych salonów Tuileries. Ta z ekranu zwłaszcza w kapitalnej film, a zwłaszcza film dźwiękowy, nowa rzesza miłośników kina znaj
trzydzi.estoletnia wówczas kobi„ta scenie z „Niespodzianki' '. Może dla.- koll6erwująey obraz i słowo na taś- duje w nich to, czego pragnie. „Ge
rozpoozyna dopiero swoją edukację. tego, że ten właśnie fragment był mle. - to dzisiejsi luminarze teatru njusz Sceny" to monografja sztuki 
Uczy się czytać i pisać, pobiera lek najwięcej „kinowy" w scenerji i w. znajdl}ją. się w szczęśliwszych warun doskonałego teatralnego aktorą, 
cje kop.wersacji francusk;iej i nie- , grze. Dlatego również, że stanowił ka<:h, dzięki dobroczynnej X-ej Mu- wyreżyserowana spos6bem teatral-

•miecJCiej. ' Jej zapracówany małżo- . jak gdyby odrębn:r ~~cz, zro,zu- .zie. · 1 nym, przez człowieka teatru, . . dla 
nek dokłada w chwilach wolńy<.h miały od początku ~o ·· ko~ga. :ze I Wi~lu z nich .występuje zresztą lu~zi teatru i dla miłośników sce· 
dużo starań, by kobte~ .z lud11 prze~ n~pem, z ekapozycJ~ z firiałeD1. rówmet na ekranie, ale gdyby przy- ny. L B. 

W ostatnich miesiącach w paryskich 
music - hallach i restauracjach znowu 
zaczęto tailczyć kankana. 

Taniec ten, jak wiadomo, pora.z 
pierwszy ukazał się przed wojną. świa 
tową., a .wj>rowadziła go słynna na~. 
'6w:cza.s tancerka • Saharet. 

Obecnie lansuje go Heddl Pfund
rnayer, tancerka wiedeńska a inicja
torem · wskrzeszenia jęgo jest słyn
ny meriager Monsieur Chica.rd. . 

Kankan pochodzi z Algeru, ale 
drugą jego ojczyzną jest Pa.ryt, ską.d 
wła~nie poszedł na ~ lwiat. 



• 
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. _Czy. uzdrowiska są przemysłem? 
. W , ~ku , ~ zwróceniem: ·sio wzgl~e przetwarzające wody łalnośoi ponQSZą cięhry, związane 

·UJ:drowisk do B. G. K. o udostop- kruszcowe, jak np. wytwórnie ta- z ich charaktenn przem}'llłowym, 
ulenie im kredytu obligacyjnego, bletek z soli wód :\Dineralnych, wy- tedy niesprawiedliwe jest i krzyw
pQ"eznaczoJ!ego ~a .h.?-westycje prze- .twómi~ suchego lodu, eksploatacja dzące odmawianie im tego charak
mysłowe WYJ)ływa ·na nowo kwe- i butelkowanie wód mineralnych. I teru jeżeli chodzi o prawa i przy-
stja, CJiY niektóre 4twestycje czy- . Wszystko to jest niewątpliwie · wileje. . 

· uione \\' uzdtowiskach mon 'by6 przemysłem i to sui generis prze.. f W tym te.t duchu podjęte zostały 
zallc::one dó kategorji przemysło- mysłem uzdrowiskowym, z którym j starania Związku Uzdrowisk po~
wYCh i ·czy jako takie mają pra- .łączy się działalnoś6 nie tylko za- skich, a celem ich jest modyfika
wo do korzystania z wymienionego kładów . zdrojowych lecz i komisyj cja interpretacji odnośnych prze-
kredytu. · uzdrowiskowych, a także osób pry- pisów prawa przemysł9wego. 

Otót władze odmawiaj!l uzdro· watnych lub prawnych zajmujących Na dowód słuszności tego stano-
wiskom tego charakteru, a to na slę utrzymywaniem i prowadzeniem wiska przytoczyć można opinję Mi
podstawie .wydanego dn. 7.6.1927 domów .. rorojowych, pensjonatów, nisterstwa . ·opieki Społecznej, które 
i. rozporządzenia P. Prezydenta restauracyj i t. p. jest władzą nadzorczą nad uzdrowi-
Rzeczypospolltej o prawie przemy- Ca.la ta działaln najszerzej po- skaml. Otóż Ministerstwo to wypo-
słowein.. Odnośne artykuły tego ł jęta ma charakter wybitnie prze- wiedziało się, te budowę zakładów, 
rqzporządzenia stwierdzają bowiem, _mysłowy, najważniejszym zaś ar- łazienek i urządzeń leczniczych za-

. ie · „zakłady lecznicze", zdrojowi- gumentem, przemawiającym . za liczyć należy niewątpliwie do łn
ska. i uzdrowiska, ambulatorja,' lecz tero stanówiskiem jest fakt, że od westycyj przemysłowych i naogół 
nice zwierzęce nie są przemysłem tych przedsiębiorstw pobierany jest rentownych oraz, że uzdrowiska 
w rozumieniu prawa przemysłowego podatek prz.emysłowy ł to w naj- zasługują na szczególne uwzględ· 
i przepisom jego nie podlegają. wyższej skali nienie przy udzielaniu kredytów 

Jasne jest, że taki. stan rzeczy Jeżeli więc uzdrowiska. z .tyt~łu na !inansowanle . odnośnych· przed· 
utru!lnia ·wielce rozwoj uzdrowisk. swej gospodarczo - leczmczeJ dzia- sięb1orstw. 

Przypatrzmy się tymczasem jak 
są· traktowane uzdrowiska przez Nll · d • k 0 • 4 lk I • 
istniejące ustawodawstwo polskie t~a oro ZBJ cze Blłł Dleay O ro Bił~} 

Nadzieje przemysłu włókieooiezego 
poza prawem przemysłowem. Obo
wiązująca ustawa o uzdrowiskach, 
wydana w r. 1922 a znowelizowa-
na rozporządzeniem Prezydenta R. ·(-) Jakie będą zbiory? Czy mo- łów włókienniczych a zwłaszcza 
P. w r. 1928, nie dając ogólnej żna liczyć na urodzaj, a jeśli tak, konfekcji. 
definicji ·uzdrowiska, stwarza · po· czy rolnicy będą kupować? Oto py- ============== 
jęcie uzdrowiska, jako określone· tania, które w tej chwili najbar-
go zesp(łhl . czynników szczególni~ dziej · absorbują przemysłowców 
,drowotnych I_ leczniczych dańeJ Włókienniczych. Jesteśmy bowiem 
miejscowości, ujętych w ramy s}le· w przededniu sezonu zimowego, 
cJalnych przepisów ustrojowo • ad· przemysł łódzki czyni o tej po
ntinlstra.cyjnycb. Przepisy te two- rze, jak co roku, przygotowania na 

Bezpłatne. pokazy 
gotowania elektrycznością 

w CZERWCU · ną odrębną jednostkę administra~ pokrycie zimowego zapotrzebowa
·cyjną 0 charakterze publiczno • nia krajowego i pierwszą jego 
prawnym, t. j. komisję uzdrowi- troską jest czy rolnicy rozporzą- w 
skową, wypQSażoną w pewien za- dzać będą dostatecznemi środka

·~61:> władzy pubjjcznej tak , w dzie- mi na zakup tkanin, artykułów 
dzinie sanitarno - administracyjnej, dzianych, trykotaży i konfekcji. 

S.lUHllE llEKTROWll 
MIEJSKIEJ · 

jak i podatkowej; równocześnie u- Wieści z frontu rolniczego są 
~lawa przewiduje wyraźnie okre- naogół pomyślne: przewidywane są 
ślony zakres działania i obowiąz- dobre zbiory. Od ich wielkości i 

Marszałkowska 150 (we.jście 

od Kredytowej) 
ków komisji w dziedzinie lecznic- rentowności zależą już teraz - na 9 twa. podstawie przewidywań - rozm.ia-

Uzdrowisko zatem w ustawowem ry produkcji w większości fabryk piątek 
pojęciu jest kompleksem różnych włókienniczych. Szereg lat poprzed i 3 
dziedzin administracyjno • gospo- nich preyniósł coprawda wiele roz- wtorek 

. .ijarczyeb, przeto jako całość nie czarowań na tem tle, mimo korzy- f 6 
ttioże · być_ uważane . za przemysł, stnych nieraz zbiorów. Urodzaj nie 

' gdyż skJada się z odrębnych czę- szedł bowiem w parze ze zwyżką piątek 
ści, które z natury rzeczy powin- cen na zbote, przeciwnie nawet 20 
.po. się traktować rozmaicie. Dlate- powodował ich zniżkę. wtorek 
go też tak . ogólnikowe zastrzeżenie W roku bieżącym jednak - jak 2 3 

Pokaz p. t. .„Przetwory 
jarzynowe". 

Pokaz gotowania. . 

Pokaz p. t . „Napoje owo
cowe". 

Pokaz gotowania. 

Pokaz p. Ł : „Spoeywajmy 
jarzyny". 

Pokaz gotowania. 

Pokaz p. Ł „Przetwory 
owocowe" . 

oliDlieszczone w cytowanym wyżej dochodzą wieści z frontu rolnicze
artykule prawa pr2emysłowego jest go - spodziewane jest umocnie- pi2ąt:!' zupełnie nieistotne. nie się cen na wyższym poziomie, · ' 
.' -~ozostaje do omówienia jednak- co jest pierwszym warunkiem ren wtorek 
że · drtiga kwestja, mająca dla na- Łowności produkcjj wiejskiej. W 30 . 
~zego zagadnienia znaczenie dęcy- związku z tem liczą się ze zWięk- piątek 
. dt}jące: czy i w jakim stopniu doty- szoną siłą nabywczą ludności wiej-
czy naszych uzc' owisk wyłączenie skiej na jesieni. Wszystkie pokazy o godz. 17-ej 
z pod prawa przemysłowego ich O ile te przypuszczenia nie oka- Kursy rozpoczynają. się: 
zakładów- zdrojowo - kąpielowych tą się zawodne przemysł łódzki dnia 5-go o godz. 17 dla Pafl Domu, 
i ' innych, które niewątpliwie 1 ·u- znajdzie okazję do pokrycia strat. 

'w ·lnagazynach 

. „ . własnych: 
Iłowy. Świat · 40, 

Marszałkowska· 
. ~ -

102, 56 i 154/ 

Chmielna 

·pofe<'a: 

s'velry. da111~kie, męskie ' i dziec-inne 

9d Bałtyku do Morza C_~arneK~ · 

'· 

'' 

Osią 's~ ·„t.efi · L «Omll!liht>.<,.>'jn"l>·v ?ol-1 W!!lh. ;,„m na zachód Idzie pt zez Pr):_ 
skl 'je;t Wisła· '• M dopływ San, który peć, dopływ Dniepru, połączoną sy
... pada Jo Wisij w pobliżu Sandomie- atemem kanałów przez Bug z ·wisłą. 
' Za . Wuiła· łączy poludnfowo-zaehod- Systelft dróg wodnych na· ziemiach 
mC' ~agłębie węglowe z ceńtrilm ·kra· ·Polski pozwala na zorganizowanie: ts
ju, przepływa· : następnie prze:z stoli- niego transportu . produktów ma:Są
cę, przez Pomorze, by· w GdańskU wych do wszystkich dzielnic państwa. 

złączyć zaplecze państwa z mor.zetn fi,tnieją.cy 1 projektowany układ ko
Bałtyckiem. San przepływa przez po- hiunikacyjny wy~IJ,Cza również stoli
Iudniowo-wschodnie obszary kraju. cy_ Centraln~go Okręgu Przemy~łowc; 
Złączona . projektowanym kanałem z go - Sandomierzowi punkt węzło\vy , 

Dniestrem .. i. rzeką Prut, wpadają.cą. w którym · przecinać się będą liajwaZ'
do morza Czarnego, utworzy odwlecz- niejsze szlaki komunikacyjne o zna<iŻt' 
ny szlak międzymorski Bałtyk - mo- nlu wewnętrznem · I · międzynai!odo
rz~ Czarne. Szlak komunikacyjny ze wem. 

wagi na funkcje spełniane są za- jakie przyniosły mu pierwsze mie- dnia d~~~~h.godz. 17 dla. pomocnic 
kładami leczniczemi. . siące bieżącego roku. . ~ 
.. Otóż tę kw„StJ·ę· należy rozstrzy- Jui obecnie w sferach prźemy- dnia. 20-go o godz. 11 dla. Pafl Domu. Prz.ewrót Hl f(ps ... et~·ce !: 

,., sfowych lleza. się ze wzrostem r · · ' 
gnąć w oparciu o rozporządzenie k • ik . ... ik Wcześniejsze zap sy na kursy~ osobi· .. . . 
Prezydenta R. P. z dn. 22.III.1928 WS azn a pro'dq cji włókienni- ście w Salonie, lub tel. 311.-02 w godz. Starożytny Egip.t . po dzień dii- stp dostarcza riam odkryć o cha~ 
r. 0 zakładach leczniczych. Rozpo- czej również i z tego względu, po- od 9-ej do 19-ej. siejszy pełen jest tajepinic, . a ba- rakterze wręcz rewelacyjnym. '0-
nf!ldzenie to dzielj zakłady leczni- niewaź wieś odczuwa brak 1 artyku- 680 danie tajników życia Egipcjan czę- statnio badanię. ·naukowe wykaza;y, 

· ) i 1 wysoki kunszt' Egipcjąnek w dżi~-
cz.e ni,. a ~zp ta, e, gdy są prowa- dzinie pieJęgnowania cery. WsnA1-~ 
iµlone bez zamiaru osiągnięcia 'XV. p d • "'-
Skó „ b) 1 zn1 -„ rasa o gospo arslw1e czesny świat kosmetyczny z dużprn . 
. w, 1 ee ce, gdy są utwo- . · zainteresowaniem śledził badańia , 
rzone i prowadzone z zamiarem o- · · · · 
i · f k • • przeprowaQ.zane przez Mgr . . pą_ź. 

$ ągruęc a •zyt! ow przyczem tak · ABY ~KSZVC PRODUKCJĘ sznie też pisze „Czas'' : UMOWA „GENERALSKA" dzierskiego, . ~óre doprowadziły qo 
jed~e jak i drugie winny. mleć ROLN~ TRZEBA PAlUIĘTAC „Rolnik nie zaniedba niczego, aby W SPRAWIE IMPORTU I EK'S- odkryć, ·~ających dla. . Pielęgno"Ną·, 
a!OJe . własne. ~tatuty, zatwierdzo. I O CENACH produkcję zwlęksey6. WYt-azem tego PORTU ZAOLZIA PRZESTAŁA nia skóry charakter prawdziwie h.1·, 
ne przez wła.sc1we władze. jest nlewą,tpllwte wzrost konsumcjl OBOWI & '7V\V A,,.. 

Z · · · na.wozów azoto\vvcb. Według urzędo- ~... "' storyczny. 
. tego 'WYl;lika, że prawo prze- Zwiększenie produkcji rolnej jest .. „ Po zajęciu Zaolzia przez wojska 

nfyśłowe z dn. 7.6.1927 r. nie u- w obecneJ· chwili nakazem nietyl- wej statystyki w ciągu pierwszych polskie zawarta została umowa po- Jak się okazuje; Egipcjanki sto-
. . . S miesięcy 1938 r. zbyt łeb wynosił · k d tiu' 

zna;ie za przemysł jedynie takich ko racji gospodarczej, ale i obron- '74,814 ton, a obecnie _ lOl.15'7 ton, między gen. Bortnowskim a czeskim SUJą · remy, sporzą zane na • 
7.:altładów leczniczych, które odpo- nej, a to z uwagi na konieczność t. j. o S6 proc. więcej. Nle trzeba za,. gen. Hrabczikiem, wg. której przy- szczu węży, krokodyli i żółwi. Sze~ 
~aqają ~nkom poveyższego roz zapewnienia dostatecznej aprowiza- pon'tlnać, że przed rokiem za żyto pła- wóz z Czechosłowacji na teren Zar reg przeprowadzonych przez Pana 
porządzema. A więc wszelkie za- cji na wypadek wojny. Aby jednak cołto p1·zeszłó 20 zł., a obecnie około olzia niektórych potrzebnych Zaolziu Magistra doświadczeń dał mu mo1:--· 
kłady tego rodzaju a wśród nich rolnictwo mogło sprostać stawia- 14 zł. Ulegając jednak głosowi opl- artykułów z jednej, a wywóz . do ność spreparowania kremu na tłu·: 
także 'znajdujące .się na terenie n- nym mu zadaniom, jest rzeczą ko- nji społ~mej, rolnik nie za!'1'3hał si~ Czechosłowacji wytworów Zaolzia z szczu żółWia o skutkach odmładza· 
;~q~sk, są wyłączone z pod prze• nieczną, aby zagwarantować mu ta- zrobić poważny nakład, aby prodok~ drugiej, strony, korzystały z szere- jących, którego używanie daje gw'a~ . 
pisów prawa , przemysłowego. ki~ ceny produktów rolnych, przy cję zwiększyć. Jeżeli jednak rolnik o· gu udogodnień, szczególnie w zakre:. rancję zaćhowania ' młodej i świeżej ' 

N . _ - · słyszał wołanie o wzrost produkcji, d · póź · t ' ' • Skł d ··k· '· 
. a to można · się zgodzić. Jedną.le ktorych byłoby ono w stanie po- to zdaje się ma prawo spodziewać sie celnym. Obecnie, ·jak · się do- cery o neJ s arosci. a Dl a-

że na terenie uzdrowisk istnieje krywać zwiększone koszty produk- się, że i jego głos 0 godziwą ceną u- wiaduje „Codzierina Gazeta Handlo- mi, które · powodują długowieczrio'ść 
~ereg urządzeń' leczniczych, które .cji przy intensywnej uprawie. Słu- słyszany zostanfe.'l wa": · i odmładzanie·· tkanek, są specjal'- . 
nie są zakładami Ieczriiczemi w _ ___ . . _ _ _ _ ·- --· „Po okresie przejściowym, w którym ne witaminy, hormony i inne skład· 
rozumieniu rozporządzenia Prezy-. · - ==z, -· z podjęte były wysiłki, zmlerza,Jące do niki, jakie ' zaviiera w sobie żółw. 

d~nta Rz. P., 3 natomiast przy' Rew1·a przem "Siu obrab1·arkoaarego zespolenia gospodarstwa !ll\olzlai1skle- Stoisko na 'W)'stawie „Swiat KO-. 
bbższem rozpatrzeniu nabierają .; ,,... go z gospodarką innych dzielnic Pol- b' t•"' k~J.. d 

ski, Mlnlsterstwo Skar~u ztlecydowa.- ie .1 , : W . IAlrem emonstrowany 
wszelkich cech przemysłlJ. na Tar"aeh Teebnit'ZD'ł'.h we twowie Io wstrzymać z dniem ·11 <'zerwca jest cały pr.oc~ wYrabiania kremu . 
. Są. to zakłady wodol:::znicze, la- b. r. przyznane „wuową genera1„1·ą" z żółwia, urządzone jest z wielkim · 

ZJenk1- do ·naturalnych kąpieli mi- Tegoroczne Targi Techniczne we udział jego przekroczy znacznie ra zwolnienia celne. z ·tym dntem więc smakiem, utrzymane wszystko. ,we 
ner~lńych i borowinowych, bas.eny Lwowie, które odbędą się w ramach my dotychczasowych pokazów. Jed- surowce ł półfabrykaty, prz.vwożone wschodnim stylu, co doskonale har- „ 
kąpielowe z· wodą mineralną, mor- i w czasie Międzynarodowych Tar- na z firm obrabiarkowych, która w z obszaru protektoratu C'zC<'h 1 :\to- mor,iizuje z egzotyką nowoś.ci. 
ską lub zwykłą pa ') h h • W h d · rl).w podlegać · będą normalrt•,n staw-.•. '· . ,Wl ony suc Yc . gow se o mch, t.J·. od 2 do 12 roku ubiegłvm za· J'mowała 50 m2 „ o· d • k • 1 · · dr k U h „ kom celnypi, tak, jak Wl!l~y<;tkm . to-· o a c ·· w oncu na ezy, ze ·w ' ti-
ąpie gazowyc • urządzenia hY'· września b. r., zapowiadaJ'ą się J·a- przestrzeni, zgłosiła J'u.t obecnie za- hod 1 •~ • • • ś · t d · d · l ktr t wary poc zen a n...,m1eckiego, prz.v- g1e3 · c zę ci · wys awy urzą zone Jest 

hrol - ~ e 0 - erapeutyczne, in• ko najWiększy z dotychczasowych potrzebowanie n a 200 n12 i zapowie- wożone do PolskL Tem samem 1!la jeszcze jedno · stoisko, gdzie odby
a .ato~a,. ~omory pneilmatycżne, przeglądów przemysłu maszynowe· działa pokazanie 30 maszyn w peł- całego szeregu 'przywozów zamku, <.~(' wa się, demonstracja chłopca i jed-

ema,natorJa I t. P· - prowadzone go. nym ruch1!. zostaną możliwości, a Zaolde od te.i ri ocześni'e drobna sprzedaz· znanych 
w ·aposób przem'ysłowy Be p d b h 111 J · llnl J 1 · 1 · • "' . . · zsporny . rowa zone o ecnie rozmowy ka- Licząc się z tak wielkim udziałem c w . eszcze s e zw ąze s e z go- . · „ ł . k · · d k · ł · 
zas JUZ charakter przemysł b .i.„ d · • i b spodarstwem całeg· o kraju. · "" .a ym ra3u z~ ~WeJ ?S ona o-

. . owy ę- - spo Z1ewac s ę ardzo licznego po I przemysłu obrabiarkowego, Zarząd Jednocześnie Mlnlstentwo Skarbu .

1 
śc1 kremów na ·piegi „Hahna". 

ddą1 miały ión!ł~ . urządzenia, ~dą~e kazu krajowego przemysłu obrabiar Targów Technicznych postanowił \vyJ'aśnllo podległym urzftiłom celnym, : „„ 
a ~em zr źh1czkowanien;t . dzia. h. ·- .kowego, którego rozwój postępuje I przeznaczyć specjalną halę na sa- ..,„ 

nośCl gos~odarczo - u.zdrówtsk~wej ostatnlemi czasy milowemi krokami lon obrabiarkoWY. u zalecenie to nie odnosi ąlę do sn-1 1 · , . 
W)"twarzaJące produkty hódlane .napaód. Oczekiwać więc naleły, .ie :w~~~~abrykatów przrwoto111~ ·(1ąpisujcie ·s1e do LOPP'. 
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Tow. 0·~1e~r Ku~turalneJ n~d Polakami zagranicą 
SZAWA, M10nowA.1s, ZA lsss BOK . · Im. Adama M1ekłewłcza 

.AKTY,ViA: Mają.tek stały: Budyn- W sali posiedzed Polskiego ' Banku stwa . zajęło wyd11;wnictwo ksią.żkl do 
ki i plące Zł. 2.672.638,78; Maszyny ł Komunalnego odbyło się Walne Zebr&'!· nąboteAstwa z historją. i mapklł Pol
\n'zlłdzeńia. techniczne Zł. 1.897.090,85; nie członków Towarzystwa im. Adama ski p. t. „Bóg l Ojczyzna". 
Inwen~ fabryczny, biuro'YY i. ~kle- Mickiewicza z udziałem przedstawi- ·Następnie przewodnlczą.cy zre.fero
pów. Zł. 647.911,64. Mają.tek p~y: ciela światowego Zwiiµku Polaków z wał sprawozdanie kasowe, zaznajamla
Kasa t banki Zł. 814:.375,84; Papiery zagranicy. jłC zebranych z protokółem Komisji 
procentowe Zł. -63.538,84; Akcje i u- · Przewodnicząóym zebrania. , wybra- . Rewizyjnej. Komisja złożona z pp. 
działy. Zł. 83.240,-; Weksle w portfe-· ny został przez aklamację prezea To- Czesława Klarnera, Antoniego Rzą.da, 
lu i w inkasie Zł. 104:.699,04; Zalicza- warzystwa, p. Piotr Drzewiecki. Ryszardą. . Kaszuby, Antoniego Szy
nia kolejowe i pocztowe Zł. 51.497,58. Na wniosek przewodniczą.cego ucz- ma.dskiego i Jana Feista stwierdziła, 

Surowce, półfabrykaty, gotowe wyro- czono przez powstanie pamięć człon- , że Towa.rzystw:o ze względu na nie
by Zł. 1.426.514,36. Dłużnicy: Odbior- ka założyciela Towarzystwa, ofiarne- zmfern!e dori.iosły cę! społeczny i na.
cy Zł. 432.058,97; Różni Zł. 82.778,58; go obywatela-patrjoty, A. p. Mauryce- rodowy, tak ściśle i bezpośrednio zwią. 
Dostawcy Zł. 28.629,69. Sumy prze- go Ordynata br. Zamoyskiego. mny z pa.Mtwowością. polską., zaslu-
chodn~e Zł. 11.221,29. Razem Złotych Po przyjęciu protokułu poprzedlµe- goJe na najgorętsze poparcie ze stro-
7.816.194,96. go Walnego Zebrania przewodniCZ!lCY ny polskiego ogółu. 

p ASYW A: Kapitały własne Złotych oświadczył, te działalność . Tową.rzy:. Po <>ączytaniu preliminarza. na 1939 
4.274.521,85; Kapitał amortyzacyjny stwa nie odbiegła od zasadniczej llnjl rok - na wniosek p. Władysława Soł 
Zł. 2.515.536,58; Zobowią.zania: Wierzy- wytkniętej od ' szeregu lat, najskutecz tana - sprawozdanie l preliminarz 
ciele: Akcjonarjusze Zł. 254.181,40; Od niejszej w zakresie pomocy rodakom zostały przyjęte, Zarządowi zaś udzie
biorcy Zł. 3.932,26; Różni Zł. 118.797,64 na obczyfuie, a polegaj11-cej na zaopa- lopó ·ab!lolutorjum. 
Dostawcy krajowi l zagraniczni Zł. trywaniu ośrodków polskich w ksią.ż- Na za~o:Aczenie dokonano wyborów 
803.686,65; Towarzystwo Kredytowe ki i pisma, oraz udzielaniu w miarę uzupełniających do Zarządu Główne
Miejskie Zł. 146.502,34; Sumy prze- możności zasiłków pieniężnych. Waż- go 1 Koini.9ji Rewizyjnej, przyczem 
chodnie Zł. 24.651,64. Zysk Złotych ną. pozycję w działalności Towarzy- skład władz pozostał bez zmiany. 

l74.384,60. Razem zł. 7.816.lM,96. 

Francuska Spółka .lkqjna 

Towarzystwo Bezimienne Kopalń -węgla „Czeladi" 
Societe Anonyme des Mines de fzeladź 

Sledztl>a 7Aml.ądu: Pa.ryt, '76 Rue de _Ja .'71eto~ 

Siedziba w Polsce: <>uładź p. Oalladt !. 

. Bilans z działalności ogólnej Towa.rzys~ na Sl.Xii.1tf88 r. . 
AKTYW A: Urządzenia kopalni: Nieru.chomoŚQl Fr. 93. 7«.4:U,~;· Rucbó

mości: Mą.szyny i urzą.dzenia Fr. 46.259.899,29; 'Towary ll'r; 4.967.711.42; ~ 
Handlowy Fr. 16.415.512,33; Mają.tek płynny: Kasa 1 Banki we :rr&neJi l .. ~ 
nicą Fr. 18.702.283,65; Portfel i udziały Fr. · 11.4$4.706~; .c ft6tfte J'r. 
8.458.815,06; . Razem aktywa Fr .. 200.033.371,26 • . PASYWA: Ka~ akcyjny 
Fr. 19.500.000,-; Kapitał dodatkowy Fr. S.'150.000,-; Rezerwa. uet&Wow& .n. 
2.820.444,60; Rezerwa porządkowa dla przer.ii.chowania Fr. 82.871.<Mso,90: AiftOr• 
tyzacja ogólna Fr. 89.684.696,14; Wierzyciele. i dłużnicy różnl Fr,. 39.999.sst,S(J; 
Zyski l Straty z przeniesienia Fr. 271.444,52; Zyski · 1 Straty s 1938 r. Fr. 
11.136 .. 375,80. Razem pasywa Fr. 200.033,371,26. 

Bilans ~a na dzle:ai 81.XIl.1988 r. dzfałalnokł w Polsee. 
.AKTYWA: L Mają.tek stały: Grunty Zł. 1.447.615,90; Budynkl - prs.

mysłowe Zł. 8.055.371,23; - gospodarcze Zł. 521.690;33 - mleakalne Złotych 
6.138.227,86; Urządzenia techniczne Zł. 16.5-78;919,37; Inwentan; Jl&kł. 1 bł~.: 
a) żywy Zł. 40.112,85; b) martwy Zł. 431.441,65; Pola górnicze Zł. 8.013,724,88; 
Szkody górnicze Zł. 71.868,84. II. Mają.tek płynny: Gotówka w KUte I Bin
kach Zł. 1.445.607,07; Papiery wartościowe Zł. 21.270,-; Bony Ska.rbowe 
Zł. 700.000,-; Weksle w portfelu i inkasie Zł. 379.821,85; Akcje 1 udziały w in· 

RACHUNEK STRAT l zysKOW 
WINIEN: Koszty admlnlstracjl ogól

nej Zł. 442.612,64; Koszty fabryka
cji Zł. 1.184.497,31; Koszty sprzedaży 
Zł. 1.185.53(},85; Koszty kredytów Zł. 
22.281,37; Podatki Zł. 151.161,78; 
świadczenia socjalne Zł. 94.290,04; A
mortyzacja Zł. 240.793,63; Różne odpi
sy Zł. 49.779,75; Zysk za 1938 rok 
Zł. 174.384,60; Razem Zł. 3.54:5.331,97. 

nych przedsiębiorstwach Zł. 144.375,-; Materjały i zwał węgla Zł. 709,678,06; 

Skaz. any na śm1•er. c'. wamp•1r Io' dzk1• Dłużnicy: a) odbiorcy Zł. 1.248.716,47, b) dostawcy Zł. SS0.6M,18, c) róhli 
Zł. 983.714,44, d) wierzytelności wątpliwe Zł. 23.157,43; Sumy przechodnie: 

P rzed .Sądent Apełac••Jn••nt a) wydatki dotyczą.ce okresu prz~złego 1939 Zł. 14.800,-, b) przewidywane 

. MA: Zysk z lat ubiegłych Złotych 
2.:497,32; Zysk brutto z produkcji 1 
aprzedafy Zł. 3.455.021,56; Zysk net
to ·z domu Zł. 41.838,18. Różne wpły
wy Zł. 45.974,91; Razem Złotych 

3:545'.331,97. 678 

fundusz Obrony ł1orskleJ
konto w P .K.O. 42.000 

„ „ wpływy z r. 1938 Zł. 82.801,06. Razem majfłtek stały 1 płynny Złotych 

Wczoraj na wokandzie war- Grilnlnga na ·karę śmierci. 42.378.064,45; Sumy pozabilansowe: Dłużnik hipoteczny· Zł. 69.560,-; :ąan.k 

szawskiego Sądu ĄpelacyJ·nego Od wyroku 'tego morderca od- Francusko - Polski - Stypendjum im. T6zenas du . Monteel Zł. 10.611,82; Bank 
Francusko - Polski - Stypendjum im. Jana Kellera Zł. 7.719,37; Rótnl za 

znalazła się sprawa bestjalskłego wołał się i wczoraj sąd apelacyj- gwarancje żyrowe Zł. 300.090; Ogółem aktywa Zł. 42.766.043,1'- PASYWA: 

mordercy kilkunastu młodych ko ny rozpatrywał sprawę. I. Kapitały własne: Kapitał przeznaczony na d;iałalność w Poll!ce Złotych 

blet Ferdynanda Grłlnlnga. Sam Griining na rozprawę nie 13.173.225,-; Kapitał zapasowy Zł. 767.472,78; Kapitał rezerwoW)' z przewa-

G. - • · lód t ł d · · · lutowania aktywów na dz. 1 lipca 1928 r. Zł. 5.533.602,10; II. Kapitał &morty· 
runmg, zwany „wampirem z zos a sprowa zony z Wlęziema zacyjny: a) saldo z roku ubiegłego Zł. 15.776.180,93; b) doptaano w roku ope-

kim" popełniał swe zbrodnie na w Lodzi. racyjnym 1938 Zł. 1.090.000,-; razem Kapitał amortyzacyjny Zł. 16.866.180,93. 

tle seksualnem. Zwłoki kilku po- Na wniosek obrony sąd posta- m. Zobowiązania: Wierzyciele: a) Banki Zł. 3.604.849,71, b) Zaległe ~tld 

mordowanych dziewcząt odnale- nowił rozprawę odroczyć celem Zł. 22.966,50, c) Dostawcy Zł. 20~.918,97, d) Odbiorcy Zł. 6.622,56, e) R6tni 

ziono, J0 ednak istnieje podejrzenie wezwania lekarzy psychjatrów Zł. 133·026•20• Fundusze i zobowiązania specjalne: a) Prowizja na podatki 
. . . ' i inne Zł. 104.439,79, b) Specjalny rachunek 'przejściowy rótnlc kursowych 

że liczba jego ofiar jest znacznie doc. ~umewsk1ego l dra Dresze-
1 
Zł. 1.096.026,14; Sumy przechodnie: sumy do uiszczenia dotyczące roku 1988 

większa, tembardziej, że w tym ra. Pozatem Sąd nakazał sprowa- Zł. 394.581,71; Zyski i Straty na dz. 3J..XIl.1938 r. Zł. 473.152,06; Razem ka.pl

okresie zginęło bez wieści kilka- dzenie Griininga na następny ter- tały i zobowiązania Zł. 42.378.064,45; Sumy pozabila.nsowe: Hipoteka. Złotycll 

naście młodych kobiet. min do sądu 69.560,~: Stypendjum im. Tezenas du Montcel - Depozyt papier6w ~ 
· ściowych Zł. 10.611,32; Stypendjum im. Jana Kellera - Depozyt papierów 

Sąd Okręgowy w Lodzi skazał wartościowych Zł. 7.719,37; Gwarancje żyrowe Zł. S00.090,-; Ogółem pa.sywa 
Zł. 42.766.045,14. 

UWAGA: Zobowiązania zagraniczne Zł. 8.604.849,71. 

Rachunek Zysków l Strat z dzlałalnoścl w Polsce u dz. SlD.1938 r. Przą ziełonąn1 stolihu 

. Finał bridgejowych mistrzostw Warszawy 
WINIEN: Koszty Administracji Ogólnej Zł. 1.289.4'6,SG; Koszty ·~ 

dukcji Zł. 6.180.388,16; Koszty sprzedaży Zł. 69.155,87; Koazty kredytów a 
220.559,63; Podatki państwowe i inne Zł. 283.344,11; Różnice kursowe Złotych 
23.998,98; Odpisy amortyzacyjne Zł. 1.090.000; Koszty nabycia licencji Złotych 

,W ubiegłym tygodniu odbyły się w 
\Varszawskim Klubie Zjednoczonym fi
nałowe rozgrywki wielkiego turnieju 
bridge'owego, zorganizowanego na te
ren ie 11tolicy o bridge'owe mistrzostwo 
Warszawy. 

.W rozgrywkach udział brało 6 par, 
oraz jako 7-a ~ dotychczasowa para 
mistrzów Warszawy, bronią~ ~ego 
tytułu. . 

Przygotowane przez kierownictwo 
turnieju rozkłady przedstawiały nie
zmieri;iie trudne problemy bridge'owe 
i dostarczyły uczestnikom · wiele emo
cji.i 

Poziom gry był naogól bardzo wy
soki, niemniej nastrój zdenerwowania, 
jaki ze zr.>zumiałych względów panuje 
w decydujących momentach końcowych 
zawo!lów - sprawił, że nawet najlep
sze pary popełniały nieoczekiwanie du-. 
że błędy zarówno rozgrywkowe, jak 
i licytacyjne. 

Poniżej . podajemy dwa najciekaw· 
s.ze rozkłady finałowe: 

+10.9.7.6.5 
• 4 
+ 8.5.4. 
+lo.9.8.5 

+A.D.4.S 
.K.2 
+A.D.8 
+A.D.4.3 

I W~E.1ur: S. .J.K.W.7.8 

• 2. 
• D.W.10.9.8.7.6.5. 
+w.10.2 
+ 2. 

Oble. strony przed partją. 
Karty rozdawał E. i zapowiedział 

bez atu. 
$. spasował, W - spasował, a N. 

posiadając bardzo wielką kartę bez. 
atutową znalazł się w trudnej sytuacji 
licytacyjnej. 
~a~ować z tą kartą nie mógł, zaś 

odzywk!l bezatutowa ze strony E. zdra 
dzała wszystkie brakujące figury w je
go ręce, a zatem rozkład dla pary 
S.N. niepomyślny. 

Przeważnie zatem N. licytował 2· 
bez atu, poczem S. licytował kiery i 
w rezultacie S. rozgrywał 4 (lub wię
~ej) kier. 
· Za.daniem S. było wygranie szlemi

ka w 'klery. 
Pierwsze wyjście W. było w 10 pik. 
Rozgrywka ta jest grą na „przymus 

atutowy". Gra ta zdarza się o wiele 
częściej niż się "'Ydaje, a w każdym 
razie ·częściej, niż gra na d\vustropny 
zrzut przymusowy. Przy bardzo długich 
atutach w ręce rozgrywającego i przy 
dobrej (z kilkoma wpustami) karcie 
„dziadka" - prawie w każdym roz
kładzie można doprowadzić do gry 
na „przymus atutowy", - trudność 

polega jedynie na tern, ie nie każdy 
gracz potrafi dostrzec, że przy danym 
układzie można szukać szansy u :eali
zowania zapowiedzi właśnie omawianą 
grą na „przymus atutowy". · 

W danym rozkładzie S. miał na za
sadzie licytacji absolu~ą pewnoś6, te 

~aden Impas udać się nie może, mo· 
żliwość zatem zrealizowania szlemika 
kierowego opierać się może na wyro· 
bieniu jednej lewy na stole, a następ. 

nie na „przymusie atutowym". 

. 96.007,50; Straty na wierzytelnościach wą.tpliwych Zł. 2.000,-; Zysk za 1938 r. 
. Para SN. ma tu wygrać 4 piki, E. Zł. 473.152,06; Razem Zł. 9.728.053,11; MA: Sprzedaż węgla Zł. 9.189.682,09; 

hcytow~ł kiery.. . ' Sprzedaż energji elektrycznej Zł. 326.365,33; Dyskonto Zł. · 81.668,01; Wpływy 
Prz~b1eg gry Je~t następujący: W. wy różne Zł. 158.129,52; Zysk na różnica.cli kursoW)·ch, za.racqowanych J30 proc.) · 

chodzi w damę kierową. E. bije tę da· Zł. 22.208,16; Razem Zł. 9.728.053,11. · · · 665 

S. bije 10 pik asem na stole; od E. 
spada 8a. S. wychodzi ze stołu w 3 
pik E. bije waletem, a S. 5 kier w rę
ce ł i już się orjentuje, że pny na 

mę królem l wychodzi w 3 karo, z tą 

myślą aby po dojściu do ręki atutem 
"il'pUścić do ręki W. Waletem kiero
wym i przebić karo, które mu partner 

stępnym zagraniu pika ze stołu apad- Pr9bleni rozgrywki S. polega na tem, 
nie od E. król pikowy i dama pikowa te o!lpowiednią rozgrywką winien tej 
na stole się wyfortuje. grożącej mu przebitki uniknąć. 

Teraz S. gra damę kier, którą E. mu-1 S. musi tu zastosować L zw. „za. 
si zabić asem aby móc od'Wl'ócić kiera, granie bez nazwy". Chodzi tu o wyr
- każde in~e bowiem wyjście jego, wanie dojścia do niebezpiecznej ręki, 
do którego byłby zmuszony przy po- przez oddanie lewy w innym ~olor~e 
wtórnym zagraniu kiera - jest mu !emu gracr;~wi, którego wyjście me 
niewygodne. Jest n~ebezp1eczne. . 

S. - po dojściu do e;tołu królem kie- S. w1dz,c, te .E. tworzy sobie renons 
rowym znów zagrywa pika _ przebija ~arowy nie .moze za żad!1ą. cenę dopu
go w ręce i fortuje damę pikową. scić do ręki W. Po wz1~c1u lewy na 

Teraz s. gra atu do przedostatnie- karo na stole zgrywa asa i króla treflo. 
go włącznie, zrzucając ze stołu blotkę wego na które seada .od E-. 7 I walet, 
trefl, oraz damę i 3 karo. Sytuacja - poczem atuhue, bijąc . pik a~em w 
przedstawia się teraz jak następuje: ręce (ma ra.~em 9 sztuk i prawidłowo 

+9 ·-+ 8 
+ló.9.8 

+n ·+A. 
+A.D.4 

W.• E. :K.9. 138 
.... 

S. +K.W.7 ·-.7. 
+w.10.2. 
+2 

gra „Z góry ). 
Mając dużą szansę, że dama trefl 

jest, u E. - zagrywa 10 h'dl - zrzu· 
ca ze stołu 15 k•er (I) I oddaje lewę E. 
na damę treflową. 

Teraz - E. nie mote jui wpuścić 
kierem swego partnera (aby ten mógł 
wyjść mu na przebitkę karową) - bo 
na stole niema kierów. 

W cokolwiek wyjdzie E. S. musi już 
wygrać zapowiedziane 4 piki. Gdyby 
w czasie rozgrywki dama treflowa o
kazała się w ręce W., to S. ma zaw
sze możność przebić to trefl atutem 
na stole i szukać możliwości wygra-

W tym momencie S. "gra 2 tren, bije nia gry przez atutowanie, co mu sii: 
na stole aseroQ i zagrywa damę piko· uda, jeśli piki dzielone będą 2-2. 
wą. 

E • t · „ . . Rozgrywka ta zasadniczo jest nie-
. Je!! „w przymus'.e : jeśh zrzuc! zmiernie prosta, jednak bardzo mało 

9 karo. S. zgr~ asa karowego, wróci aczy zna ten system „bezpiecznej 
do ręki przeb!łką treflową i odegra ·gr „ . · . zychodzi im na myśl po· 
„wyfortowanego" waleta kAl'O, jeśli gry i nie- pr 
taś E. na damę pik zrzuci waleta dane zagr~n.łe. 
trefl - S. zagra ze stołu 4 treflo· W turnieJU tylko dwie pary roz
wą - przebije ją w ręce 7 kier, - kład te~ rozegrap~ - re15zta f.ar po
wróci na stół asem karowym i zgra łotyła się na 4 p1k bez jedne · 
wyfortowaną damę treflową. · X 

W ten sposób S. wygra szlemika w Na zakończenie .Podajemy ciekawy 
kiery. rozkład do rozegrania: 

Przymus atutowy zastosowany w tej 
ro:sgrywce jest bardzo ciekawym ł po· 
mysłowym zagraniem, a technikę lej 
gry omówimy w osobnym artykule, 

W turnieju omawiany rozkład pra· 
widłowo rożegrała tylko jedna para 
konkursowa. 

.D. 
,'D.W.6. 
+6.5.4.2 
+9.8.4.8.2 

+ W .10.7.6 
.5.4. 
+A.K.D.9.8 
+A.K. 

w •• E. • A3K.10.9.8. 7 I N ~K.8.2 

5. D.W.7 · 

+ A.9,8.~ .4 . 
. .• 3.2 + W.10.7 k l0.6.Q 

+w 
· • A.D.W.10.9.S · 

+A.K.D.W.9 
+K +s.1.u J·-N-.-1+0.u.2 

.K.7 w E .6.5.4.8.2 
+...- • +6.U.3 
+A.D.W.10.9.8. 5 • +-

+ A.K.D.10 ·-+ 10.8.7.2 
+6.5.4.3.2 

Ato pik. 
W. wychodzi w 8 pik. 
S. po tern wyjściu wygrywa szleml· 

.U .w piki. . 
R<>żwią~anie podamy za tydzień. 

Karo. 

ZASTOSOWANIE: 

GBYPA. PRZEZIEBIENIE 
BuLE liŁDWV. ZEIOWitp. 

~oryginalnych 1>1onk0w u a. laba. .KOGUTEK• 
GĄSECKIEGO 

r.~.- o~wcmiu hlgieliicmym_. TOłłEBKA1:111 • 

Giełda pieniężna . 
P A.PIERY PBOOENTOWE ne wszystkie odcinki 61.150, ' l p6ł 

Na wczorajszem zebraniu giełdy 

1 

proc. wewnętrzna 60.50 - 61, 15 pr. 
pieniężnej w Warszawie tendencja dla konwersyjna 65, 15 proc. kolejowa. 61, 
papierów procentowych była mocniej- drobne odcinki 59, 4: l pół proc. Zie?n 
sza, przy większych obrotach 4 l pół skie 60.50 - 60 - 66.50, 4: 1 ~ł 
proc. poż. wewnętrzną.. Notowano: S proc. Warszawy 68, 8 proc. poeycz. 
proc. inwestycyjna I em. 77,50, II ka szkolna 75, 5 proc. Warszawy st&· 
em. 78.50, 4 proc. dolarowa 40, 4 pr. re 72.50, 5 proc. WarszaWY z r. 1983 
konsolidacyjna 61,75, pozostałe drob- 67.50 - 68, odcinki po. 1.000 . Ił. 71, 

5 proc. Łodzi z r. 1933 - 60 - 60.50, 
5 proc. Lublina z r. 1933 - 157, 5 pr. 
Radomia z r. 1933 - 57, 6 proc. o
bligacje m. Wa.raza.wy 8-m& 1 9-t& 
em, - 68. 

. AKCJE 
Na rynku akcyjnym tend~cja była 

wybitnie mocna, przy wi~zych o
brotach akcjami Banku ,Polsklego i 
metalurgją.. Notowano: :Bank POlskl 
105-106-105.50, imienne 1Q4, Wtgiel 
32..25 - 33, Norblin SS-96, M()drie
jów 18.~5-18.50, Zieleniewski 62, O
strowiec 81 - 82.50. 

e::.• 



POGODA NA DZU 

Pogoda słoneczna przy umtarkowa-
11em' zachmm-zenlu na północy, a nte
fl'ielkiem w ~rodku 1 na południu kra· 
JU. Temperatura od 15 st. na Wlletl
•zczytnle i wybrzeżu do 20 st. na 
1,1ołudniu. Umiarkowane wiatry zacho
inie t północno • zachodnie. 

W teatraeb 
PRZEDSTAWIENlA POPOl.UDNIOWE 

Teatr NoWJ": „Week-End", 
Pocz. o goctz. ł-ej. 

Teab' Lełnh „Pen.Jonat we dworze", 
Pocz. o godz. ł-eJ. 

Teatr lllalickłeJ: „Julja kupuje aoble 
dziecko". Pocz. o godz. ł.111. 

Teatr Atenemń: „Cyrulik aewttald". Po· 
czątek o godz. 4.15. 

Teatr Kameralny: „Espoae panl mini· 
atrowej". Pocz. o godz. 4-ej. 

PRZEDSTAWIENIA WIECZORNE 
Teatr .Narodo"7: „Samuel Zborowski", 
Teatr Pol11ki1 „Koletanki", 
Teatr Mały 1 ,.Brat marnotra'WD1". 
Teatr NOWJ'I Weelt·hd'•, 
Te:str Lełah .~Jonat n dworM'", 
Teatr &łenf'am 1 „(..'yrulllt SeW'ltallt'', 
I11sł;rłał Bedaty1 „Haneczka I ducb". 
Teatr Kameral.a;r1 „Expoae panJ mlnl· 

ltrowej". 
· Teatr lltalicldeJ: „Jułja kupuJe sobie 
dziecko". 

BosyJsltle Stadjo Dramatyeir:ne: „Szczo-
•11we malzei1stwo". 

TPntr • .ó,11'": .. Baron Klmmel", 
;\lałe Qui Pro Quo: „Strachy na Lachy''. 
Teatr All Baba (Karowa 18): DziA t co-

4:i:iennle rewja polityczna w 20-tu obra· 
zach „On:eł cey BeB:tka .• .'' 1 Ml!'1' ZI· 
m!ń~k4, Krukowskim, Foggiem, Sempollil· 
skiru na czele zespołu. Pocz.: 7.30 l 10 w. 

lNFOK~IAu:& O FfLMACU 

DOZWOLONYCH DLA AIŁODZIEH 

TELEFON '1-11·!5. 

W ldnaeh 
.td:rla t „ Trzy walce". 
Allantłe1 J.: Wle1k1 -k!"'. 
Bałty lu „I.idy Madelon .•• ", 
Caslntl: „Booloo" I „SZalona pogo'll", 
Capitol: „ U knlłlU droel"'. 
CloJosseum: „Orły moraltle". 
Czary: „Byłam szpiegiem" l „K'.&Wlarnta 

Ila granicy", 
Ellte: „J'ezebel'" ł „Dede". 
Europa: „Studentka". 
Fama1 •• Serce matk1". 
FilharmonJa: „Gibraltar", 
Jf Piio„ „SercP matki" I tfot!atl!1. 
Hollywood: „Przestępca." I rewjL 
lmpt>rlal: „Koehalo A dwóch"'• 
Italia: „Barbara Radziwiłłówna". 
.Jurata! „Zbł4dzlłam" l „Kapry.Sna ela!

pedjentka". 
Kino parafJI Aw, AndrzeJa: „MalJr azuo. 

dziej", 
Lot: „Oddział Atnlałycb'~ 1 „Kocha, lu· 

bi, szanuje", 
Miejskie: „Brawura". 
Majestie: „Pani I cowboy". 
Mewa: „Modelka" t ,,Strzał w nocy"'. 
Napoleona •. Francja czuwa.„". 
Nowa Tombola: „Fortancerki" I .Ano-

nlmowY kochanek". 
Ob.a: .. NlebeZPll'CZ!la granica". 
Palladium: „ Ucieczka w nieznane". 
Pan: „Zbudt sio 1 tyj" 1 „Ostatnie o

strzeżenie". 
Petit Trianon: „.TOl!ette'' I „Lokaj Ja· 

ble pani", 
Rlatto: „ Wlell)lclele panny NanCJ"•. 
Beu „Sygnały'' I „Czerwone Jabluazko„. 
Bema: „Korsane północy", 
Sok61: „Agentlta H-31" I „Zaginiona 

dłungla". 
Sorrentot „Skłamałam" I „Hotel pod 

paJiJkiem". 
Sfinks: „Burza nad Bengalt". 
StudJo: „Dom bankoW7". 
Stylowy i „Panna l!lwa", 
Awlatowld i „Uknchany''. 
Awlts „Serce Matki": 
Ton: 1,Postraeb Alongoljl" l „Djabel11ka 

eakadra'. 
'Uciecha: ,,Prawo prot. Ltnd.eeJ"a" l c!o

datk.I. 
Vlc1nrla1 „Wl6czegt••. 
Fołoplaałtkon (Ul, Marmłb l'oci. I) 

wyśwtetla codziennie od IOCb. 16-eJ do 
2Z-ej plutyczne widoki w aaturałnycll 
kolorach a Ameryki. 

Panorama (Nowy l!lwtat 27): Konte-Cvlo 
I Monar.o. 

FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka Fo· 
cha 2) wYś'Wietla codziennie od godz. 
lo·eJ do 22-ej plutyczne widoki "' na
turall\Ych kolorach s Berchłespden. 

Żółw !y)e 400 lat! 
Katda Pani powinna utywać 

Il REM t Gł W I O W V Mgr. W. Pafdzlersklego 
Na wystawie „Świat Kobiety'' demonatruiemy 

sposób wyrobu Kremu Żółwiowego 663 

KłJRJER RADJOll'I' 
&WJĘTO JODLERÓW I ny malkontent", „Megaloman", „Bez. 

Transmisja w:e Szwajcarji bronna ofinra". Wnystkie ludzkie sła· 
Wśród różnych wrate6, jakle kaidy I boslki, wszystkie śmiesznostki i dziw.ac

lurysta wynosi z podróży po pięknej t"'.a ~ak często. do~trz.egane u naszych 
Sz\vajcarji, długotrwałem wspomnie· bhimch, a moze n.1eraz i u n~s zosta
niem jest oryginalny i charakteryslycz· n~ w weso')'.ch d1alogach wzięte pod 
ny .śpiew górali alpejskich _ jodle- skalpel • do~c1pu I satyry. Sa~o prze
rów. „Jodłowanie" _ to zwyczaj bar· zna~en.1e Jednak .tych audycyj jest '?' 
dzo stary, który polega na tern, te czyw1śc1e P.o":aż~1ejsze I głębsze, nit 
śpiewający górale zmieniają swój głos tylko wyśm1e~ame. wad ludzkich. Cłto
naturalny w wysoki falset, wykonu· dzl u ro~ładownme ~społecznych In· 
jąc różne pełne wesołości sztuczki gło- stynktó": 1 pn:~zwyczaJ.eń, o propagan· 
sowe. Jak to brzmi, przekonają się ra- dę ~ado.sci tycia i zdrowego snmopo
djosłuchacze w audycji radjowej w so- czucia JednostkL Audycje te nadawa· 
botę, dn. 3 maja 0 godz. 17.35 trans· ne będą o godz. 8.15 we wtorki. 

u. 

t!CI!e bogaciWo tylko tym. którzy J:)Ołra• 
fili po nie sięgnqć. I Tv możesz zdoby" · 
maiqtek. jeśli nabędziesz los I-ej klQ8J' 
45 Loterii w szczęśliwej kolekturze 

łl. ldolańske 
Centrala: Warszawa, Nowy - Świat 19 
Oddziały w Wąrszawie. Wilnie ·i Krakowie. Zamówienia 
Eamleiecowe załatwiamy odwrotnie. Konto P. KO. 7192. 

Ciqgnienie TOZJ)O~a eię 20 czerwca r. b. 

Rad/o 

66T 

miłowanej ze Szwajcarji. W koncercie 
tym weimie udział 2000 najlepszych 
śpiewaków górali szwajcarskich. 1.00 Sygnał czasu. 7.05 Audycja dla wsi. 10.00 Tranem. I! OssowL Msza polowa 

Wampy na Indeksie NIEDZUL&, ł 4t1erwea. I NIEDZIELA, ł ezerwca. 

ZR Oeeaoem 8.00 Dziennik poranny. 8.15 Koncert. 9.00 13.00 Wyjątki a Pism Józefa Pił· 
„CHORY Z UROJENIA" Jedno z pism ameryk-"'-ldch prze Płyty. 10.00 Transmisja z Ouowa: Repor· eudskiego. 

......, W W'!ltępny. Msza polowa. Urocsyatoścl HAS „Czytamy Mickiewicza". 
Nowy cykl pogadanek radjowych prowadziło · ciekawą ankieto na te- odsł<!nlęcia pomnika ks. Ignacego Bko· 16.3() Koncert Marji t Kaz. Wił· 

Y cie awyc 1 owc1pnyc au Y· ma• a ie 0 ie Y po 0 a.,, ę ar muzycmy. 13.00 Wyjątki z pism Józefa 1900 Klub Pickwicka" K. DickeDM C kl . k h . d . h d t j k" k b' t d b j" si b ruplti. 11.57 Sygnał ~u. 12.03 Poranek komirsklch. I 
cyj nada w programie letnim Rozgłoś- dziej mężczyznom: malowane czy też Piłsudskiego. 13.05 Czasopisma katolickie 119:30 Fcstlval a!plewaczy na wawelu. 
nia Lwowska. Będą to audycje wyśmie- naturalne, bez żadnych „dodatków". w Polsce - omówi Jerzy Landman. 13.15 20.10 Mlędz. Zawody Konne. Kon· 
waJ·ące różne naJ·częścieJ· spotykane Okazało się, że większość mę:tczyzn Muzy~a obiadowa. 14.45 „Czytamy Mlckle kurs o Puhar Narodów. 

dziwactwa ludzkie, wszystkie urojone woli ten drugi rodzaj kobie · 15.00 Audycja dla wsi. 16.30 ~oncert so- stwowego meczu piłkarskiego. t wleza - Recytuje Stanisława Wysocka., 21.40 Transmisja fragm. mlędzypd· 

kompleksy, utrudniające życie i zahi· Malowane policzki, czernione rzęsy, listów • Torunia. 17.15 „TaJemne sto-
j b · l sadnl 0 dul warzyszenla w Liberjl" - teljcton lCa· 

jające spokój i radość. Audyc e te o- 8.l'WlOne warg• prze e n o- m!la Gl:tycklego. 17.35 Awloto jodleró'lV.

1 
WARSZAWA n (Mokot6w) 

pracowane przez \V. Budzyńskiego i wane włosy - wszystko ~o ·zostało Tranem. ze Szwajcarjl, 18.00 Koncert roz 14.00 Parę Informacyj. 14.15 Duet for-
01 W Óbl k U t k b d · I stanowczo potępione Modny do nie rywkowY z Poznania. 19.00 Teatr Wyo- teplanowy: ArkadJusz Bukln I Władysław 

gę r ews Ił' 5 ups ą, ę Ił nosi- · • br&Znl. 10.30 Festlval śpiewaczy na Wa· Walentynowicz. 15.05 Muzyka angielska 
ły następujące tytuły: „Chory z uroje- dawna typ „wampa", jest obecnie, welu. 20.10 Mlcdzynarodowe Zawody Kon· (płyty). 15.55 Muzyka lekka z płyt. 16.45 
nia", "Polityk kawiarniany", „Wiecz- w oczach Amerykanów na. indeksie. ne w Warszawie. Transm. fragmentów kon Transm. fragmentów uroczystości P.W. t 

kursu o nagrodę Polski (Puhar . Naro· W.F. (monta.t dźwiękowy). 21.00 Gil.t!'eppe 
dów). 20.SU Audycje lnlormacyjne, :.U.OO Verdi: „Alda") opera w 4 aktach. (Płyty). 
Muzyka tAneczna. 21.3C Report11:t dtwle- 23.27 Muzyka taneczna. 

Poleca 

l 

ostatnie modele 
okryć i sukien J. S K (IJ A R A. {l)lelka Z I kowy. T .wam. !ragmedów międzypatl• KBOTKOFALóWKI 

stwowego meczu i>lłkanki go Polska-Szwaj 24.00 Zapowied:t stacji. 0.05 Przy dhrlę-
carj4. 22.20 Muzyka tar~ na. 23.00 Oetat· kach marsza i piosenki ~łnienklej, 0.40 

116 Die wiad. dziennika 'Wltczornego. Dziennik w jęz. portuga!Bklm. 0.45 Dzien

MATERIALY STOLARSKI~. BUDOWLANE ~~~:::,~~ DYKTY, 
POSADZKI, KOMPLETY SKJIZYNKOWB. OPAia 
produkclf 

LASOW c: PAŃSTWOWY CB 
ZNAK. TOWAlOW't 

L p 
STANDARYZOWANE WYMIARY•DO.KlADNE SORTOWANIE 

STARANNA KONSERWACjA.KLASYFIKACJA JAKOŚCI 

-:abezpie~..1.ajQ no.byw..~J: ·e.r..u.d' kf.s.d.ng bJksdo$ 'i l.lra!Q.ml 

s ~ t z. a o*' 
»PAGED« POLSKA AG~NCJA DRZEWNA Sp. ł et. o. 
· · C•~.•~ał~: Gdynia, ul • .Śwl•łofcu\fko 44, tel. 19·16 
ODDZIAL~ Warszawa, Slltrowa 62, tel. 1).54-80, SKLADY: Wolska 84, tel. 608-38 i 619-86 
Leszno 13, tel. 11.02-55 (dykty), PJ:,aga, ul. Białostocka 22, tel. 10.58-37. AGENTURA: 

Kutno, ul. Sienkiewicza 16, 001. 255. 654 

nik pol8kl. 1.00 Ze śpiewnika Monluazki. 
l.SO Koncert w wYk. orkiestry 11ymto
nlcznej P.R. pod dyr. Grzegorza Fitelber
ga. 2.00 Dziennik angielski. 2.05 Gra ze. 
spół Stefana Rachonia. 2.50 Program na 
jutro. 

PONIEDZIAŁEK, 5 ezerwea. 
8.SO ,.Kiedy ranne wstaJlł zorze", 6..85 

GlmnastykL 6.50 Muzyka z płyt, 7.00 
Dziennik poranny, 7.15 Muzyka z płyt. 
8.00 Audycja dla ezkół. 8.10 Muzyka • 
płyt. 8.15 Moollwoścl rozwoju handlu ł 
przemysłu na ziemiach wschodnich - po 
gadanka dla kupców, wYgł. .r. Neuman. 
11.00 Audycja dla szkół. 11.25 Muzyka ii 
płyt. 11.SO Audycja dla pobon>wYch. 11.57 
Sygnał czasu. 12.03 Audycja południowa. 
13.00 Płyty. 13.SO Audycja dla młodztety 
gimnazjalnej. lł.45 Teatr Wyobratnl dl& 
dzieci. 15.15 Muzyka popularna. 15.45 W!& 
domoścl goepodarcze. 16.00 Dziennik po
p9ludnlowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 
16.20 Koncert z Katowic. 16.45 Kronika nau
kowa. 17.00 Muzyka taneczna. 18.00 „Echa 
J1'rancji w Kanadzie" - aud. w oprac. 
ScrgJusza Kontera. (1 Wilna). 18.25 Mu· 
zyka dawnych mistrzów - audycja ka
meralna (ze Lwowa), 19.00 Audycja łoi· 
r>L!rska. 19.30 „Przy wieczerzy" (ze Lw& 
wa). 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Audy
cje Informacyjne. 21.00 Utwory Claude De
bussy' ego w wyk. Bolesława Woytowicza 
- fortepian. 21.30 „Echa mocy I chwa· 
ty". 21.35 Recital śpiewaczy Adeliny Ko- . 
rytko • C7.ap1kiej. 22.00 Muzyka tanecz
na. 23.00 Ostatnie wlad. dziennika wie
czornego, Komunikat meteorologiczny. 23.05 
Wlad. z PolaJtl w jęz. niemieckim. 23.13 
Wlad. z Polaki w Joz. angielskim. 

PONIEDZIAŁEK, S eurwea. 
13.SO „Chopln"-aud. dla gimnazjów. 
14.45 „Przygocty doktora Muchoła:p

sklego" 
16.20 „Na wloaenn• nuto"-koncert 

wokalny. 
18.26 Muzyka dawnych mllltrz6w. 
21.00 Bolesław Woytow2'z gra utwo

ry Cl. Debussy'ego. 
21.so .i:E<:ha mocy l chwaty", 
:n.35 HeCital a!plewaczy Adeliny Ko

rytko - Czapskiej. 

WARSZAWA D (Mokoł6w) 
U.OO Zeepół Stefana Rachonia. 14.00 Pa.

re Informacyj, 14.16 Współczesna muzyka 
kameralna. 15.00 Pleśni l piosenki toł• ' 
nlerskle - koncert. 15.80 Muzyka oblado- i 
wa. 16.80 Muzyka popularna. 17.0ii śycie 
kulturalne stolicy. 17.15 Chwila L.O.P.P. 1 17.26 Płyty. 31.00 Muzyka z płyt. 21.16 
„z wędrówek mędrca - Baltazara Gra- ' 
zl~" w przekładzie Stefana Essmanow- ~ 
sk.iego. 21.30 Muzyka popularna. 22.00 Dro- , 
bne utwory lnstrwnentalne. 23.00 Muzyka 
taneczna, 

KMTKOFAL6WKI 

ll'leczorą teatralne 

0gfłoszenia drobne J 1. k · bi d I k '' 
Hotel. !:eJj:COi~~·r:;,t;:e&i; ,, U JB UpUJe SO e Z ee O 

U.OO Zapowledł stacji. 0.05 l!!plewa Chór ' 
Dana I Janina Godlewska. 0.40 DlJ!ennlk j 
w języku portugalskim. 0.45 Dziennik wt 
językku pot Isk11 6

m. ~~. Koklncehrt WOrklestrJ' l 
Pul u Strse c w _..ows c . przer
wie „Wyprawa Szczepka i Totika na Wy l 
stawę do Nowego Jorku" - djalog. L45 l 
„Wl11ł!ł z V:areza'lt'Y do Torunia" - re- , 
portał Stanisława Bumldskłego. 2.00 Dzlen 
nlk w jez. angielskim. 2.05 Co llłychal! 
w eporcle polskim - pogadanka w Jęz
angielsklm. 2.15 Gra sekstet Kazimierza 
Blaschkego. 2.60 Program na jutro. 

Kamienica m piętrowa do sprzedania G. Martinez Sierra i O. Maura - TElTR !łlł.LICKIEJ 
z powodu śmierci właściciela. Wiado
mość w Administracji „Kurjera Pol
skiego". 6'4 

Froterowanie, ;/,6.:o":::.:·~: 
i)eracja poudaek; myde o'le& 

Sprzątanie biur, :;:;:::1~ ~; 
nczenle tapet I .ufll6w, odkuruale 
aparatami ełeklryeznemt orH •lała leb 
kon1erwacJL J. Cetfelakl al. Browar-

10 09 " fplpf fl. 21ł-02. 

A MEBLE coznę, WJęUU wyt>Or. 
• rozpłata trzyletnia, be2 

zaliczki. Ceny gotowkowe. 

Jl w I K T o Ru Ma81rszal.kow8ka !12. 

Zupełnie mi nieznani autorzy hisz- stkiego niema w tej ,,Julji" ani śladu. mi repertuaru, z któremi waleey już 
pańscy - ów pan Martinez Sierra i Jest zato pomysł farsowy - nie- dość długo! Najrzetelniejszy wysiłek 
O. M.aura - nazwali swoją sztuczkę tylko już zużyty, ale 1 w założeniu na nic się nie przyda, o Ue najzdolniej 
,,kaprysem". Gdyby chcieć wobec sym sztuczny a w przeprowadzeniu try. szym nawet aktorom każe się grać 
patycznego teatru pani Malickiej być wjalny. Rzucająca na lewo i na pra- w podobnych „kaprysach". 
naprawdę złośliwym, możnaby na te- wo mlljonami dziedziczka wielkiej for ,,Julja" pomyślana jest jako sztuka 
mat tego „kaprysu" wysnuć całą. ga- tuny - gdzież są jeszcze takie! - popisowa dla pary aktorów i reżyse
mę mniej lub bardziej udanych „po- zrażona brakiem „bezinteresownej" ra. Tym razem reżyser (p. Janusz 
wiedzonek". .1;e np. kaprysem ze stro- miłości u mężczyzn, kupuje sobie za Nowacki) nie bardzo mógł się zdecy
ny teatru było wystawienie tego „ka· „4 miljony" męża, który ma być oj- dować, w jakiej tonacji ma być „Jul· 
prysu", ze strony aktorów jego gra- cem jej dziecka a następnie znllmąć ja" zagrana. Gdyby może jeszcze za. 
nie - a ze strony publiczności byłoby z jej życia. Oczywiście rzecz cała kotl grać to bardzo mocno po farsowemu, 
jego podziwianie._ Nie chcemy jednak czy się.„ uściskiem miłosnym małt.on· knykliwle, hałaśliwie, nawet jaskra· 
wcale bawić się w taką złośliwość. ków, odnajdujących się wzajemnie w wo, motnaby tę „Julję" zaakceptować 
jest nam raczej szczerze przykro, iż miłośc~o siebie 1 do dziecka. Rezul- jako niezbyt wybredne, ale wesołe spę 
teatr pani Malickiej potyka się raz tatu tego spodziewamy się zresztą. od dzenie wieczoru. Niemal koturny ko
po raz o fatalne pomyłki repertuaro· pierwszej chwili, podczas gdy kaprys medjowe, w jakie „Julja" przybrała 
we i że uznano tam za możliwe po- pp. Sierra 1 Maura dochodzi do niego się u Malickiej, kładą ją ostatecznie. 
święcić poważny wysiłek dla reallza· poprzez szereg niepotrzebnych scen, Zbyt komedjowo, dostojnie, na serjo 
cji teatralnej tego rodzaju sztuczy. zbędnych słów l fałszywych sytuacyj. ujęła też swoją rolo p. Malicka-któ· 

Srebrne wyroby: nakrycia, półmt· dla. Niestety, trzeba stwierdzić, że cze- rej szkoda ogromna na tego rodzaju 
ald ltd., złoto, blłuterję. Sztuka ta jest do tego właściwie goś podobnego nie było jut dawno w wycfyny. Pluc!Mki jako jej partner 

Kupno. Si:rzedd. Kwity lombardowe. sztuką dla dwóch aktorów, wszystkie teatrach warszawskich. Sympatycz- był weselszy 1 lżejszy, także jednak 
Najstusza Henryk J u w 11 er inne bowiem „postaci" ~ą najbardziej nemu teatrowi przy ulicy Karszał- nie zdołał tchnąć fycia w bezduszny 

firma • nlkłemi epizodami.„ Rodzaj sam w so-, kowsklej mo.temy teł tylko wyrazićj twór, jakim jeat w tej komedyjce 
ł-to 55 telefon 6.GG.28 ('1\lwnt,j ble trudny, nużący, wymagający nie· szczere współczucie. Oby jako6 ta pia pud hlszpa6ak1, zwany Jackiem. 

Kreyska 1 NOW7. Swlat H), FUJI byle jaldej techniki, pomysłowości i cówka dała .obie radt :s trudno.tcla· · A. Qlor. 
ni& ~ • - ~ komedjoweJ. z tego WBZy· - ' ·-

Koty w słu2ble policyJnel 
O wielkich usługach, jakie oddaj~ 

psy służbie policyjnej, wiemy prawie1 
wszyscy. O tem, :te i koty potrafią by~ 
w tym kierunku pożyteczne dowiad11·1 
jemy się z jedego 1 pism franca· 
skich. 

Dyrekcja policji kryminalnej w Pary
żu, która gromadzi olbrzymie stosy ak· 
tów nletylko z Francji, ale prawie z 
całego świata, gdy:t 1tollca nadsekwań
ska jest ulubioncm miejscem występów 
mir.rlzynarodowych szajek złodziej· 
i.kich, trzyma specjalnie kilkanaście ko-· 
tów dla uchrnnienia archiwów przed 
mysz~;n1i 

Utrzyrnauie każdt!go takiego kota 
kosztu je około J 5 fr. miesięcznie. Koty 
olrZ~'TTIU Jt! coctz;ennie ~wojl\ porcj\ oala 
ku. mh~s9, nrzycicm Jednak dba P"ię • 
to, al.iy icll nie prz.!urmit.ć i aUi za· 
bijać w nieb w ten sposób iust.rtakN 
„.~ 



!tr.10. „'DZIENNIK NAROBOWV" 

Frontem do~produkcji polskiej~ 

Obywatelska działalność 
browaru Okocim. 

I wie ,toczy w całej fEu~opie, za-1 Boże Ci ało w 
częh oszcz-:dzać na kazdym od· k . Piotr- i' Akcją k:- lonii w mieśćie i po

wlec,e zajmują się pos2czególne 
organizacje, które otrzymają po· 

W czasach ___ obecnych cała Również i spadkobiercy za-
Polska zespoliła się w kierunku służonego obywatela Rzplitej 
popierania wytwórczości pcls· nie ustają w pracv na niwie 
kiej, rozumiejąc, że tylko prze- społecznej. podtrzymąjąc śwle· 
mvsł i handel, na zdrowych tlaną tradycję, tak chlubnie za. 
oparte podstawach, stanowią pisaną w dziejach aaszej Ojczyz
fundament dobrobytu państwa ny.Najlepszą podzl-:ką za wielkie 
i jego obywateli. Przede wszyst· zasługi, położone dla mieszkań
kim ogłoszono bojkót produkcji ców Małopolski zachodniej, jest 
niemieckiej, która swymi Ersa· fakt, że obecny właściciel bro· 
tzami zalewa rynki polskie. waru Antoni baron Goetz·Oko· 
Szereg firm o nazwach o brz· cimski, ~ 9brany został posłem 
mieniu nlemle1kim, począł za na Sejm Rzplitej i na tym po. 
pomocą ogłoszeń w pismach sterunku iak I na innych dał 
odżegnywać się od niemieckoś- sie poznać jako wypróbowany 
ci. Mlędzy innymi ogłoszenia i pełen poświęcenia patriota i 
takie dały niektóre f I r m v _wybitny znawca gespodarczo· 
łódzkie i warszawskie. narodowych zagadnień. 

Natomiast stare polskie przed - Reprezentantem tej wielkiej 
siebiorstwo-browar OKOCIM pclskiej placówki prze•ysłowej 
ale potrzebuje legitymować się na terenie Ziemi Piotrkowskiej 
swoją polskością. Istniejący od jest cieszącv się dzięki swei 
1845 roku browar Okocim w solidności jak najlepszą opinią 
Małopolsse chlubną posiada w sferach handlowych dyr. Wła· 
kartę nie tylko dzięki w1soklej dysław RYBIŃSKI, który od 
jakości swej produkcji, która roku 1925 godnie piastuje to 
oddawna ustaloną ma renomc odpowiedzialne stanowisko. Dla 
w krafu i zagranicą, tak rów· dobra flrmv, której jest przed· 
nież l na odcinku pracy spo· stawlclelem, dyr. Rvblńskl licz· 
łecznei. Małopolska Zachodnia nym swoim klientom przycho· 
w dalekim zasiegu do dnia dzl- dził z pomocą, uwzględniając 
slejszego we wdziecznej zacho· cieżkie ich warunki finansowe. 
wuje pamh:ci poświęcenie i Na podkreślenie zasługuje fakt, 
ofiarną prace śp. Jana barona e •dostarczane tutejszym od
Goetz • Okocimskiego, prezesa biorcom piwo Okocim, dzleki 
Koła Polskiego w parlamencie znakomitej konserwacji, posla
wiedeńskim. Własnvm sumptem da najwvższe walory swojej 
budował śp. Jan Goetz • Oko- jakości i w smaku jest nlezrów· 
cimski świątynie, Gimnazjum nane. Toteż cieszy się wszedzie 
w Brzesku, szkoły, domy ludo· zasłużonym uznaniem. 

cinku życia. OWI e. 
Związek Pracv Ob9watelskiei 

Kobiet wraz z Rodziną Policyj
ną pragn-c stanąć, na równi z 
innymi do współpracy w ob· 
ronności państwa - wzywa 
wszystkie obywatelki naszego 
miasta i powiaty do zbierania 
wszelkich niepotrzebnych resz· 
tek, materiałów, starej odzldy, 
gałganów, strzep ów i t. p.,' łdó · 
re użyć będzie można po od· 
powledniej przerObce na koce 
dla wojska. 

Nie wolno nam marnować ni
cze10. Wszystko umiejetnie 
przerobione da nam ogromne 
korzyści; a naszemu Państwu 
możność zwyci-:stwa-na fron· 
cie gospodarczym. 

Nie dajmv się prześcignąć w 
oszczędności innym narodom. 

I OSTATNIE DNI 

PREMIOWANEJ 
SP R'Z E DA Ż V 
IMBRVKÓW 
EL&KTRVCZNVCH 
NA SPł.ATV 

12 
MIESIĘCZNE 

w 

SKLEPIE ELEKTROWNI 

ORAZ u AKWIZVTORÓW 

Program tegorocznych uro· 
czystości w dniu Bożege Cf ała 
w kościele Parnym przewiduje: 
o godz. 11 m. 15 Suma. O godz. 
12 . wyruszy procesja. Organl· 
zac1e ze sztandarami wlnnv ze
brać sie e godz. 11 m. 30. Ulice, 
którymi przejdzie procesja ude· 
korowane będą obrazami św. 
oraz zielenią, jak również fla· 
gami państwowymi I papies· 
kim i. 

7 osób n ?J ławie oskar
żonych o spowodowa
nie bójki na zabawie. 

We wsi Zagrody Jutroszew· 
skie odbywała sie zabawa ta
neczna, w której wzieła udział 
młodzież wiejska z bliżs'zei I 
dalszej okolicy. 

Ogólnym powodzeniem tan· 
cerzy cieszyła sie piekność 
wiejs ' a Helena Mielczarek. Po
między współzawodnikami o 
wzgledy pięknej tancerki wy· 
buchta sprzec1ka, która wkrót
CE'... zamieniła .sle w ogólną 
bo1ke, w wyniku której kilku 
uczestników zabawy zostało ra· 
nionych lub poturiowanych. 

Epilog roz_egrał się w Sądzie 
okręgowym ~w Piotrkowie. Na 
ławie oskarżonych zasiedli: Piotr 
Podmajstrzy, Józef I Wacław 
Kisielowie, Jan I Józef bracia 
Budzlejewscy, Tadeusz Zgoły I 
Józef Skonecznv. 

mpc finansową z pow. komi· 
tetu pomocy dzieciom i mło· 
dzieży. 

Półkolonie zorganizowane zo· 
staną w lesie państwowym w 
Meszczach. We wszystkich szko· 
łach powszechnvch rozpoczęto 
już zapisy. Opłata od jednego 
dziecka za czas pobytu na pół· 
koloniach wynosi 3 zł. 

Półkolonie trwać bed11 przez 
lipiec i sierpień. W lipcu z pół
kolonii korzystać będą dziew· 
azęta, a w sierpniu chłopcy. 

Niezależnie od tej akcji na 
kolonie letnie zarząd miejski 
wysyła około 500 dzieci, poza 
tym Tow. Opieka oraz Ubezpie· 
czalnia Społeczna wvszlą znacz
ne partie. Ogó łem z dobrodziejstw 
kolonii i półkolonii korzystać 
będzie w rb. ponad_3000 dzieci. 

Wtaiemniczony hinduski 
w Piotrkowie. 

Przejazdem zatrzymał sle w 
Piotrkowie, głośny na całej ku
li ziem ki ej fakir - Okultysta 
uczeń Prof. Dr. Dumonta, dy
plomowany przez Swiatową Li
gę Okultystyczną. 

Chorym usuwa najgorsze 
bóle głowy, wątroby, reumatyzm, 
artretyzm, nerwowe, wenerycz
ne I t. p. bez lekarstw I bez su· 
gestii i hypnotvzmu za pomocą 
magnetyzmu własnego. 

Przepowiada przyszłość i 
radzi w każdej sprawie z Kuli 
Kryształowej, Czarnego lustra, 
linii r~k. charakteru pisma i 
i Gwiazd-udziela lekcji-Ceny 
przystępne. Przyjmuje od 10-
13 i od 16 - 20.30. Hotel Wi
leński p. 7, ul. Słowackiego 7 we, spieszył z pomocą pogo

rzelcom, organizował Straże 
Pożarne i tp. Pomoc ta sięgała 
setek tysiecv złotych. Specjalną 
opieką śp. Jan Goetz· Okocims
ki otaczał pierwszych żołnierzy 
Komendanta-Legioay Polskie, 
przeznaczając na ich cel - ol
brzymi, jak na ówczesne czasy 
majątek- bo ponad ćwierć ml· 
lif)na koron. 

Wiejscy członkowie 
L M K Ś · " Przed każdą zagrodą . . . na „ c1gacz . 

- sad owocowy 

W wvnlku rozprawy Piotr 
Podmajstrzv I Józef Kisiel ska· 
z~ni zostali po 1 roku więzie· 
ma a Wacław Kisiel na 8 mle
cięcz więzienia. Pozostali oskar· 
żeal z powodu braku dowodów 
zostali uniewinnieni. r= ~cze .. 

W Piotrkowie i okolicy 
jedyna 

Osobiste. 
Dr. Jan Olszowski, asystent 

Szpitala św. Trójcy, po ukoń· 
czeniu kursu Roentgenologlcz· 
nego w ł.odzi, wrócił do Piotr· 
kowa i objął • z powrotem zaj
mowane dotychczas stanowisko 
w tymże Szpitalu. 

Dr. Olszowski w cittgu swego 
kilkeletniego pobvtu w Piotr· 
kawie zyskał sobie rgólną svm
patię i uznanie wśród społe· 
czeństwa. 

Reduta w Piotrkowie 
W dniach •aibllższych przy· 

bywa do Piotrkowa znakomity 
teatr 

cR EDU TA• 
z Juliuszem OSTERWĄ i ode· 
gra w sali im. Kilińskiego świet· 
ną komedie w 3 aktach Jerze· 
go Zawlejskiego p. t. cPowrót 
Przełeckiego. 

Bilety od~ nledzi ' li będą do 
nabvcia w cPijalnl Mleka• przv 
ul. Słowackiego. 

PLACE DO SPRZEDANIA 
w p ięknym połoźeniu przy 
ul. Żwirki obok parku. Wia· 
do mość: Al. 3 ·go Maja 4, m. 6 
telefon 13·47. 

Staraniem M, M. K. Wolbórz, 
pod protektoratem cObwodu 
Piotrków• urządzają przedsta
wienie cDziewczc: z Cluty za 
Wsią• Golaslewlcza w/g po· 
wieści Kraszewskiego, w dniu 
4.Vl.1939 r. w sali Rzemieślnl· 
czej w Piotrkowie o g. 4 po 
południu dla młodzieży I szkół 
o godz. 20 po południu wie
czorowe. 

Jeśli chcesz poznać prace: wsi 
polskiej, jej stałe dźwiganie 
sle wzwyż, 
Jeśli chcesz wzmóc jej ofiar· 
ność dla celów Obrony Pań· 
st wa, 
Jeśli swoim groszem chcesz 
tą "bronność spotcgować 
przyjdif na przedstawienie. 
Wykonawcy członkowie L.M. 

K. wsi Bogusławice. 
Początek o g. 16 i o g. 20. 
Blletv w cenie 2 zł. 50 gr. 

nabyć można w Pijalni Mleka. 

Odezwa 
do społeczeństwa 

Wszyscy · wiemy już o tym, 
jak doniosłą role odgrywa kon 
sekwentnie · przeprowadzona ak 
cja zbierania odpadków dla 
przemysłu. 

Na zachodzie ta akcja już 
dawno jest prowadzona, a my 
te odpadki jak szmaty, żelastwo 
i inne sprowadzamy i to z kra· 
jów bogatszych od naszego, 
podczas gdy na naszych śmiet
nikach marnuje sie miliony zło· 
tych. 

Czas najwyższy, abyśmy zro· 
zumleli to marnotrastwa dóbr 
materialnych i wobec walki gos 
podarczej, jaka się już właści· 

W trosce o estetyczny wygląd 
osiedli ziemi piotrkowskiej I pod· 
niesienie dochodów drobnych 
rolników-Okregowe Towarzy· 
stwo Organizacyj i Kółek Rol
niczych w Piotrkowie opraco· 
wało plan, zmierzający w kie· 
runku założenia jak największej 
liczby gospodarskich sadów o
wocowych na wsi. Dążeniem tej 
organizacji jest, aby przed kat
dą zagrodą wiejską urządzony 
został sad owocowy, który przy, 
czvnl się do upic:kszenia osled· 
li I dzięki rentowności-do pod· 
niesienia stopy ż-yciowei rolni· 
ków. 

Akcja ta spotkała sh~ ze stro 
nv ludności wiejskiej z wielkim 
uznaniem. Kilka gromad zało
żyło już sady gospodarskie. 
Celem o bjecia tą akcją całego 
powiatu plotrkowskirgo-orga· 
nizowane są kilkudniowe kursy 
sadewnlctwa w różnych o~ rod· 
kach. 

N a drodze do uzdro
wienia szpitalnictwa 

w Piotrkowie. 

N a ostattnim pasie zen i u 
międzykomunalnego Związku do 
spra JJ s tPitalnictwa w Piotrka· 
wie p stanowiono połączyć ist
niejące w Piotrkowie 2 szpitale: 
św. Trójcy i Zvdowskl imienia 
małżonków Braun i utworzyć 
jednolitą administracj~. Dzłeki 
tej unifikacji wyda ki ulegną 
reduk.:ji, wobec czego bedzie 
można przeprowadzić w obu 
szpitalach inwestvcje. Na czele 
miedzykomunalnego Z\s; i ązku do 
spraw szpitalnirtwa st a nął Pre· 
zydent miasta Stetan Fiszer. 

Kolonie i półkolonie dla 
dziatwy rodzin najbied

niej szych. 

Komisja półkolonii i kolonii 
letnich przy powiatowym komi· 
tecle pomocy dzieciom i mło· 
dzieży w Piotrkowie ustaliła 
plan i zasady tegorocznej akcji 
wczasów letnich dla dzieci ro· 
dzin najbiellnlejszych. 

restauracja - ogród 
,,ZEOTY • RÓO" naprzeciw 
dworca autobusowego. 

Wielki wybór trunków. Co· 
dziennie świeże piwo z beczki. 
Bufet bogato zaopatrzonv w 
zakąski gorące i zimne. Dan
cing. Doborowy zespół muzy· 
czny. 

W sezonie bieżącym z kolo
nii i półkolonii korzystać bedzie 

1 

około 2000 dzieci, czyli o kilka· 
set wiecej aniżeli w r. ub. 

llllilllllililllll!llllllllllllll 
Przystań Ligi Morskiej 
w Sulejowie nad Pilicą OtWlrtl -

RESTAURACJA i KAWIARNIA 
DOSKONALA Iru10HNIA. -- W1ELKI V\Typrr-. ·~ r -·n-(1W. 

PIWO BRAUUNSKIEGO., OKOCIM! ~YWIEC.- D.AiNC.ilNGI. 

CENY OGŁOSZE~: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekicie 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wynz { Redakcja i admini•łracja 1 
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