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; - WARTO ZWRóCI~ UWAG.tl na 
; trzy, szczególnie Istotne momenty, 
· opublikowanych tn wczoraj uchwał 
' Centl'aJnego Zwiąlliku Przemysłu Pol 
&kiego. 

Polieja każe podpalae! 
„ Jednym jest udokument.owanie I 

niezłomnej woli przemysłu trwania. J 
na posterunku I współdziałania w I 

, t.em, aby tryb pracy wal'S'Zta.tów I 
Okropny dokument hitierowski~h czasow 

, był na..lbardziej inten_sywny i naj- ; Ideolodzy niemieckiego naro
b&.r~eJ iOOrm~v. Nie trzeba pod- dowego socjalizmu zwykli w 
kreslać, Jak duze znaczenie z punk· j h · · · tu widzenia. potrzeb · materjalnych. swyc wystąp1e;i1ach . p~bhc~-
naszego życia i ,jego atmosfery psy-, nych szermowac naJwzmośleJ 
•ehieznej, ma ta deklaracja zorga.ni- szemi, najszczytniejszemi hasła · 
f -zowa.nego przemysłu: hasło nor- mi nowej etyki" i moralności 
f\nalnej i wytężonej pracy, głoszo-' ·1 'ż' d„ . h b d .. 1 ' 
, ne przez t?.ąd uznano za zasadę, o 1 e , we 1ug me , ar ZieJ udz 
obowiązującą ,rlelką dziedzinę nasze kiej od zakłamanej moralno~ci 
go życia - przemysł polsld. i etyki „zgniłych" demokracyj 

jemy sobie dostatecznie sprawy, I cja, na to jut brak słów i okre
ze, wyzuci z wszelkich uczuć ludz śleń, nie mieszczą się one bowiem 
kiej litości, pozbawieni kryterjów w słownictwie cywilizowanych 
moralności człowieczej, panowie ludzi. 
brunatni zdolni są do każdego 
czynu, do niejednej potworności, 
jeśli ta droga może ich do wy
tkniętego celu doprowadzić. 

Pot "'ornośe 

Ściśle taine 

Drugim doniosłym punktem u- Nikt już fm dziś na szcz~ście 

ehwa! .jest stwierdzenie peł_nej. go- nie wierzy, każdy bowiem miał Dokument, którego odbitkę fo-
towosci przemysłu do współdział~ dziesiątki. okazyJ' stwierdzić że 
ida w umacnianiu obronności pan- ' . . • tograficzną tu reprodukujemy, 

Pod stemplem komendy policji 
państwowej w Wiedniu widzimy 
dokument, który z datą dnia 10 
listopada 1938 roku głosi co na
stępuje: 

Odpis 

fonicznie osnajmM o następują
cem: 
Zatrzymywać należy w p I y • 

w o w y c h, d o b r z e s y t o • 
o w a ny c h m~żczyzn ·Żydów, 
niemieckiej przynaletno§cl pa6-
stwowej; niezbyt podeszłego wie
ko, sprawiających wrażenie zdro
wych. 

1 \ltwa. Wprawdzie intensyfikacja i w propa~an~owyc~ pieniach no- stanowi w dziejach metod rzą-
norma.Uzaeja przemysłowej pracy wogermawk1ch „fuhrerów" kłam dzenia narodem jedyne w swoim Komenda policji państwowej, 
sama przez się dostarcza donlo· stwo na kłamstwie jeździ i · I R • k d d Pif d d 7 j 

Posiadaczy ręcznej broni pal
nej należy specjalnie ostro po
traktować I poczynić o tem osob· 
oe adnotacje urzędowe. 

Dalej naleiy w §ełsłeJ_ tajemni
cy donieś~ telefonicznie nrz~dom 
policyjnym, te majątek miejsco
wych Żydów trzeba z r 6 w n il ł 
z z ł e m i ą. Polłeja przeto w 
tego rodza,iu wypadkach n Ie 
powinna lnterwenJo· 
w a ć na rzeez Żydów. Pożar 1 
tylko łam w y w o I y w a ć mpt
na, gdzie niema nłebezpłeue6-
stwa rozszerzenia 1lę ognia, dla
tego z reguły nłe w gęsto · zabudo
wanych dzielnicach miejskich. 

'Słych materjalnle i moralnie atutów kl rodzaju cur osum. zuca 1as ra-

1 

ra ca r. ra er, o go z. -e 
obronnych. Chwila bieil}lla kładzie amsh. ~m po~imia. we światło na etykę, moralność min. 30 komunikuje telefonicznie: 
jedn~ na przem,;vsł,, poza. obowiąz- Niemniej, wciąż jeszcze wie- i stopień uwstecznienia cywiliza- Ponieważ z oddziałów policji 
k~ normalnem!- l'owniez ~adania my, okazuje się, bardzo mało cyjnego łudzi rządzących dziś I kryminalnej przy urz~dacb poli
~~~~y~fo!t;rl~~ą ~i:=;: o tern, do czego zdolni są wład- Trzecią Rzeszą. Tego jeszcze nie cyjnycb nadchodzą ciągle zapy
nić. · · cy Niemiec dzisiejszych. Nie zda I byłol To jest więcej niż rewela- tania do Gestapo, należy Im tele-

Nłe jest to przytem teorja: Już 
dziś szereg zadań tego właśnie ty
pu jest priez przemysł, na zlece
nie właściwych czynników, rozwią
zywany. Podkreślić przytem nale
ży, że odbywa się t.o w' niemałym 
st.opniu w oparciu o wolne zrzesze
nie przemysłowe, których Central
ny Związek · Przemysłu Polskiego 
jest nadbudówką.. 

Fakt ten poh\.ierdza zasadę, gło-
1n1oną. tu sta.le, że do rozwiązywa
nia wielkich zadań nie trzeba a.r
gumentn przymusu; że skuteczniej
szym od nfogo jest argument dobrej 
woli, opartej na zaufaniu ł do· 
świadczeniu, którym wolne Z!Zesze
nia mobilizują swych członkow dla 
.zs.~ań zbiorowyclt. 

N-a tem tle uwidacznia się teł 
znaczenie tego punktu uchwał, któ 
ry mówi o potrzebie dalszego, peł· 
nie.iszego wykorzystywania przez 
miarodajne czynniki istniejących e
lementów po\\-ią.zań organizacyj. 
nych. 

żywiołowy Pł{d dobrej wo~ pły
nie pnez kraJ. Podchwytują go 
najbardziej skwapliwie i przekształ 
cajl} najpełniej w motoryczną. siłę 
te zrzeszenia, którvch żagle na ten 
podmuch były zawsze nastawione. 
Statek naszego życia coraz szyb
cie,j posuwa się naprzócl. Obowiąz
kiem jego kierowników jest żagle 
dobrej woli coraz szerzej rozwijać. 

(k.). 

P. Lauterbach z lancą 
Na drogach socjalizacji 

i klęski 
(Patrz.- artykuł wstępny na str. S) 

Nowi dygnitarze 
albańscy 

u Mussoliniego 
RZYM, 4.6. Agencja Stefani do

nosi, że wczoraj o godz. 19.30 Mus
solini w obecności min. Clano, pod
sekretarza stanu do spraw albań
skich Benini i rezydenta J acomoni 
przyjął w pałacu Weneckim misję 
albańską, której towarzyszył do·.vód 
ca albańskich sił zbrojnych. 

Premjer albański podziękował 
Mussoliniemu za jego troskę o Al
banję, poczem przemówił Mussolini, 
zapowiadając rozpoczęcie nowej e· 
ry pokoju i prosperity dla Albanji. 

Mussolini zakomunikował jedno
cześnie, że premjer albański Szew

... get Verlaci, oraz Marka Gioni, Mu-
' staf a Merlika Kruja i V angiel Tur

tulli mianowani zostali senatorami 
królestwa włoskiego. Ojciec Jerzy 
Fishte mianowany został akademi
kiem· a Gemil Dino ambasadorem 
króla i cesarza. Pozatem Ernest Fo
ligi został profesorem zwyczajnym 
uniwersytetu rzymskiego a gen. Jó· 
zef Sereggi generałem dywizji. 

Min. Ciano _podejmował wieczorem 
delegację albańską obiadem w Vil
la Mada.ma. 

Razem zatrzymanych ma byf 
3000 Żyd6w. 

Uwaga urzęd.: O powyższyni 
nakazie ze względu o a p o u f. 
n o g E ł n f o r m a c y J, wszy
stkie urzędy policyjne powiado· 
mione zostały telefonicznie. 

Z dobrego źródła 
Ten jedyny w swoim rodzaju 

dokument zorganizowanego bar
barzyństwa pochodzi z bardzo 
pewnego iródła. Reprodukujemy 
go za tygodnikiem „Die Zukunft", 
wychodzącym w Paryfu organem 
„ Unji niemiecko - francuskiej". 
Pismo to grupuje elitę emigracyj 
nego, demokratycznego dzienni
karstwa i publicystyki niemiec
kiej. Miarą zaś poczucia odpo
wiedzialności i poziomu wydaw
nictwa słu!yć mogą nazwiska ta
kich mętów stanu .jak: Oułf Coo
per, Churchill, Eden, których ar· 
tykuły „Die Zukunft" drukówał. 

{Doko'ftczente na str. 3-ej} 
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Pracujemy normalnie 
Wi~epremier Kwiatkowski o Polsce nad Bałtykiem 

Wczoraj n:i.. inauguracyjnem po
siedzeniu Pomors;kiej Rady Gospo
darczej w , Toruniu wicepremjer 
Kwiatkowski· · wygłosił przemówie
nie, kt6rego . wstęp brzmiał dosłow-
nie: · 

„Jest niezmiernie wielkim dorob· 
klem Polski współczesnej ta budząca 
się coraz sze~j świadomość, że Pol
skę możemy t ,"'musimy dźwigać w 
zwyż i bronić,j>fzez wysiłek zbiorowy, 
przez harmonizowanie pracy zarów
no czynnikól"' rządowych, jak i spo
łeczeństwa:- pólskiego. 

Przez najznakomitsze zinwentary
zowanie braków, niedomagafl, postu
latów - nie można rozwiązać ani je
dnego dużego czy małego zadania, je
żeli obok rejestru żądań i idei nie sta
ną ludzie zorganizowani, świadomi ce
lu 1 przepojeni wolą pracy. Z tego 
punktu widzenia dzisiejsza Inaugura
cja prac Pomorskiej Rady Gospodar
czej zasługuje na szczególnlł uwagę, 
a ma dla siebie zapewnioną. z góry 
pełną· życzliwość wszystkich czynni
ków rządowych i najlepsze życzenia 
całej Polski." 

mienie, że bez swobodnego, prawdzi
wie wolnego dostępu Polski do mo
rza, przez własny, etnograficznie pol· 
ski, od wieków polski, teren Pomo
rza, nie ma podstawowych warunków 
kU temu, by dla kilkudziesięciu mi· 
ljonów ludzi w centrum Europy zape
wnić możność r " · oju, postępu cy-
wilizacji, swobo(. pracy gospodar· 
czej i wolności f· -1cznej. (Oklaski). 

Ta świadomo~< -vlelkiej życiowej 
prawdy polskiej, 1 n instynktowne od
czucie „polskiej rac ji stanu", które 
ustaliło się pod każdą strzechą chłop
ską, w każdem sercu polakiem - spra 
wiło ten nowy cud świata, ten nowy 
cud nad Wisłą, i ż wobec najl:!lejszej 
myśli o zagrożeniu tego fundamental
nego prawa do życi'!t naszej Polsk1 -
cały zjednoczony naród powstaje soll
damie do walki, gotów do najcięż
szych ofiar, do największych wysił
ków, do najtrwalszego oporu, do naj
szerszego ryzyka., byle obronić 1 za. 
chować to dobro najwyższe, które 
warunkuje, Iż Polska ma I mled będzie 
dziś i w przyszłości własne oblicze, 
własną postawę, własny dorobek 
wśród cywilizowanych 1 wolnych lu~ 
dów Europy. (Oklaski). Dalej zatrzymał się wicepremjer 

na roli i znaczeniu incjatywy spo-
łecznej na Pomorzu, poczem oświad Wojna bez wałki 
czyi: Po scharakteryzowaniu osiągnięć 

11.1 d d ·w• ł .Polski nad morzem wicepremjer 
l'łlOWy CU na IS ą ' mówił: 
„Ustalił sl.ę nowy sprawdzian Poh „Najnowszy wynalazek wojenny, 

skoścl: jest nim odczucie . 1 zroźU"' nie gorszy od bombowców, gazów tr.i-

jlłCych, łodzi podwodnych, podkopów 
- to „wojna bez walki". 

cy na terenie województwa pomor
skiego jest dlatego szczególnie cetma.. 
gdy~ właśnie Pomorze bardziej nit ja
kakolwiek Inna dzielnlca Polski, jest 
u samego pocz"tku swego wielklego 
i nowego zadania gospodarczego, któ
rego realizacji sama logika wypad
ków pocznie się domagać. 

Słowa mężów st8Jlu mają w tym 
systemie wytrącać elementy pracy t 
dobrobyt z rąk mlljonów ludzi. W tej 
walce zwycięży ten, kto pierwszy 
zmontuje silną. wartę na zewnątrz a 
wewnątrz swego gospodarstwa odda 
się normalnej, codziennej pracy, opar
tej na metodach spokoju 1 wiary w Dzi~ła wielkie i trwałe 
zachowanie pokoju. (Oklaski). W drugiej części przeszedł wice· 

„W walce tej zwycięży ten naród, premjer do zagadniefl gospodar
który dla siebie ustali następującą za- czych. Opi-eraJ'Ac się na awojem 
sadę w stosunku do siewców zamętu: .,, 
nie obchodzą nas wasze mowy, czy 8-letniem doświadczeniu · członka 
wasze deklaracje. Chcecie pokoju, rządu mówił jak rozstrzygano za
będzlec!e go mieli z naszej strony gadnienia gospodarcze i jak po
niezależnte od wszelkich, wciąż dep- wstawały dzieła wielkie i trwałe. 
tanych przez was własnych światopo- „Powstały dzieła i to nietylko go
glądów, nie zamierzamy bowiem na- spodarcze dzieła Wielkie, trwałe, umac
ruszyć czyjegokolwiek Interesu, ani niające potęgę paflstwa l samopoczu
też istniej,cego stanu rzeczy. Chce- cie narodu polskiego, a często ponad
cie wojny, to spróbujcie jej. (Huczne to podnoszące ogólny dobrobyt 
oklaski)• warstw pracujących, rentowność w 

„Dzlefl i miejsce jej zaczęcia są. gospodarstwie I rozwój Inicjatywy 
inicjatorom wojny zawsze wiadome, prywatnej. 
ale nie znacie ani dnia, ani miejsca, Tak powstało największe dzieło ocl· 
gdzie ją ukodczycle. (Huragan okla- rodzonej Polski - armja narodowa. 
sków). Dwp.dziescia lat wysiłku, około 18 
Więc Pomorze daje dziś hasło zgo· i miljardów złotyćh pieniędzy, pośwlę

dne całkowicie z hasłem rzą.du: „Pra· conych na ten cel w tym okresie -
cujemy normal.I).ie, budujemy, produ- to nasz kapitał zakładowy prawa do 
kujemy, zarabiamy, oszczędzamy, za- niepodległości, prawa do pracy go
trudnlamy, żyjemy z ołówkiem w rę- .spodarczej, prawa do spoko~u wew
ku - to Pomorze wskazuje całej Pol- nętrznego, "spokoju podz1wH ··r.·0 
sce drogę najiupełnlej właści:w4. przez obcych • 

Powtóre - inicjatywa waszej pra- (Dalszy ciąg na str. 4-cj) 

Piwo lliełseowe Braalińskiego w ~mellae~ i sgtonaeb nie~ośei1nione small i 11t1iu 



Prowokac-yjD.e burd-y Policja każe podpalać!_·; 

·(Dokoóezeoie ze str. ł•szej) 
lni jednego kurac!osza nad zatoką .luit-oty ... zoe . . 4}° zabraniały pollcjl lnterwen· 

mieszkania Polakowi. Jak wiadomo Dodajmy, że redakcja tygodni- jować na rzecz poszkodowanych. Gdańsk, 4 czerwca. 
Mnożą się szykany i zajścia an· 

typolskie nad morzem gdańskiem 
w Sopotach. 

Przed kilku dniami w Sopotach, 
grupa · młodzieży składająca się .z 
20 chłopców ze szkoły Pestalozzi. 

-' Schule, zebrała się obok kiosku, 
przy przejściu na perony w Sono· 
tach i urządziła demonstrację an
typolską. 
Zwymyślano . w ordynarny spo

sób sprzedawczynię Polkę. Przech<> 
dnie Niemcy starsi, którzy przy· 
glądali się antypolskiej hecy, nie 
reagowali, w obawie przed repre
sją „opiekunów" młodzieży, stoją
cych w pobliżu miejsca awantury. 
Wystąpienie antypolskie zorganizo
wał kierownik szkoły, renegat, o
becnie piszący się Bonk, a dawniej 
Bąk. 

Zebrana młodzież, urządzając de
nonstrację, groziła wybiciem szyb 
w kjosku, wrzeszcząc, że kjosk pol 
ski spalą i rozprawią się z „weis· 
se Juden" (to jest białymi 1'yda
mi), jak teraz nazywają. hitlerow· 
cy Polaków. 
Wśród podjudzających młodzież 

do tej awantury, znalazła się nie
jaka Szymikowska, zamieszkała w 
Sopotach przy Mackenzenalle. Szy
mikowska, członkini Gminy Pol
skiej i Związku Polaków, wyraźnie 
- jak wynika z zeznań sprzedaw· 
czyni kiosku, złożonych w General· 
nym Komisarjacie R. P., nawoły
wała młodzież szkolną do czynnego 
wystąpienia. Oczywiście Szymikow· 
ska po wydarzeniu w Sopotach bę
dzie usunięta z organizacji. 

X 
Wczoraj zrana w Sopota.ch prze· 

chodnie, zdąrzający do pracy mie· 
li okazję obejrzenia rysunku, wy
malowanego na frontonie jednego 
t domów. 

łudnia przybyła policja spisała 
protokuł oraz poleciła WYSkrobać 
napis, jak również rysunek. Prze· 
chodnie, którzy przystawali przed 
rysunkiem zostali wylegitymowani 
przez policję. W jakim celu legi
tymowano ich narazie nie wiado
mo. 

Ustalono natomiast, w jakim ce· 
lu umieszczono napis i rysunek. 

W domu tym, jak się okazuje 
mieszka jeden z Polaków, zatrud
niony na kolei. N apis miał być pro
we>kacją dla wywołania antypol· 
skich wystąpień w Sopotach oraz 
przyczynić się do wypowiedzenia 

Niemcy pod byle pretekstem wypo· ka zaznacza, że dokument ten A potem sam Goebbels uznał 
wiadają mieszkania Polakom. j t t t h tentycz ża stosowne przedstawić to wszy-

es w s u procen ac au - k · k d 1 · I X .& ź ódł którego po- st o Ja o... o i:uc 1 „gme.wu u-w b k6 . . ni ny, z.e zna r o, z d " tr · 11 j ś • · ·· ··1 o ee warun w zycia, c chodzi, drogi, któremł dotarł do I u • po ag1cz .e. . ~i~.r~I cz on-
dziwnego, że obecnie w Sopotacb p t i b które tem po- ka ambasady mem1eck1eJ w Pa· 
niema żywej duszy z przyjezdnych; • ~rdyni~ 

1
050 y, w · ryżu, von Ratha, w listopadzie 

niema ani jednego kuracjusza. sie zy Y• ub. roku. By móc„. nakładać kon 
Dla propagandy przyślą zapew- .Niem~ więc na:jmniej~z:ej wąt- trybueję. 

ne z III-ej Rzeszy kilkuset głodo· phwośc1, te w listopadzie ub. ro- Mamy więc niezbite św. iadedwo 
morów z 10 markami w kieszeni. k ł d ot i ki 
Będą oni zakwaterowani po luksu- u w a , ze em ee e: , podstaw moralnych naro<jowego 
sowo urządzonych pokojach Kasino 1) zorganizowały pogromy? • socjalizmu, ~ietod, któremi dyk-
Hotelu i w innych hotelach, by wy- 2) nakazały ,,zrównać maJąłk1 tatura brunatna rządzi nieszcz~-
wołać wrażenie „sezonu" nad mo- z ziemią", · snym narodem niemieckim. 
rzem w Sopotach. (x). I 3) polecały wzniecanie pożarów Tego jeszcze naprawdę nie by-

Senat gdański pisze ,,noty'' 
ło, przynajmniej w tak zwanych 
krajach cywilizowanych, jeśli nie .1 

liczyć wyczynów „czm·nej sotni" 
w carskiej Rosji. 

Ci ludzie są do wszystkiego 
zdolni, u nieb naprawdę c2J o· 
śwlęca wszelkie środkL 

«tądanie» zmniejezenia liczby celników, polskich 
Z Gdaflska donoszą: 
Senat m. Gdańska wystosował 

znów dwie „noty" do Komisarza Ge 
neralnego R. P. 

Jak twierdzi biuro prasowe Se
natu - pienvsza „nota" dotyczy 
incydentu w Kalthof (Kałdowo). 

Senat oświadcza, że polecil pod-

ległym urzędnikom, by zerwali st.o-1 sła do przeszło 100, co - zdaniem 
sunki służbowe ł prywatne z nrzęd· Senatu - nie jest zgodne z umo
nikamł Komlsarjato Generalnego, wą polsko • gdańską. 
którzy w dniu znanych 7.a.jść bawili * 
w Kaidowie. Zapowiedź Senatu gdańskiego, hl 

W drugiej „nocie" Senat porusza 
sprawę polskich inspektorów cel
nych, uważaj~, że liczba łeb wzro. 

Inspekcja w Gdańsku 

polecU podległym mu urźędnlkom 
zerwanie stosunków służbowych I 
prywatnych z urzędnikami polslą&
mi, którzy ba'Will w Kaltbot. w -OZA 

sle znanych .aj~ - budzi oczywiście 
w polskich kołach politycznych tyłku 
humorystyczne uwagi. 

Jeśli chnifzl o drogą ,,notę" -
to w. rzeczywisto$Cl wobec fak~, iż 
hltleri>w<'y gdańscy w ostatnich cza 
saeh popierają. przemyt na granicy 

Szef niemieckiei Służby Pracy V1V1łosl 1rzem6wlenl! 

Słusznie też „Die Zukunft". za
uważa, że grozę budzi sama myśl 
o tajemnicach, których pewnego 
dnia dostarczą archiwa Trzecie.i 
Rzeszy. . 

Bo te metody stosuje się dzi~ 
w Rzeszy wobec każdego, kto 
miał. nieszczęście ściągnąć na sie
bie cień podejrzenia. o nieprawo
myślność, czyja „likwidacja'.' t;ik 
czy inaczej ... umocnić ma, ohe~ny 
regime. Bon •. ·. 

BERLIN, 3.6. Niemieckie Biuro W niedzielę odbę.dzie się defilada Gdaiiska l Pnl8 ·"Wschodnłcb, wt~ 
Informacyjne donosi, że przywódca gdańskiej Służby Pracy przed Hler· !:~8~11:;08~:=~~w d~i!~t~sze· NA WIDow·.· N .. 1 
niemieckiej Służby Pracy Kierl O· lem, poczem zabierze on głos na pu· Oczywiście niema mowy 0 owzglęll 
dał się do Odaliska na Inspekcji: blicznej manifestacji. nlenlo „żądania" Senatu gdańskie- Podsekretarz Stanu w M. , S. ·z. 
tamtejszych oddziałó\V Inspekcji Pobyt Hierla w Gdańsku potrwa ł o wobec .faskraWYch. faktów nar...su. Szembek przyłął w dn:.' .3 b. m: po· 

Służby Pra.cyS. tało_,;s b.;rób 103n1a tnłteores6wdpoz1sklcl;· ,.,.w::~:~::': pra&• ~ra· 
W WY debitu w Polsce dla WYChodzą-

k cego w Paryżu dziennika „L'Epo-\\' sze łka nadzieja ra~UO U sir&COOB que", organu deputowanego _de Ke-

Na tynku nieznany sprawca wy
malował wielką szubienicę, na któ
rej wisiała swastyka. Pod spodem 
swa.~tyki olejną f&;!'bą ~8:lowano LONDYN, S.6. Admiralicja o- I LONDYN, 4.6. Późnym wieczorem jednakowoż nie 'Wydaje się prawdo
napIS „Bell P?len • NaJ?lS i rys1;1· głosiła wieczorem komunikat dono- w sobotę ogłoszono, że przygotowa- podobne, żeby lód.i mogła być wy
nek ,P_rie.z długi czas ~aJdowały się s~y, że niema żadnej nadziei na nia do podniesienia łodzi podwodnej dobyta na powierzchnię przed wtor
n11. sc1ame domu. Dopiero około po·• uratowanie 102 osób, znajduj~ych „Thetis" zostały już poczynione klem. 
I!!!'.!~~~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~~\ się w zatopionej łodzi podwodnej ----------------------------

rillis'a, WYja.śniają, że gazecie 
„L'Epoque" przywrócono debit w 
Polsce jeszcze w kwietniu r. b: 

I)( . 

Dziś wyjeżdża na Sląsk Zahl?fan· 

POdfói prezydenta Lebrun, ,,T~d~kenie si? łodzi do • góry 
do północo•t"h dnem, oo nastąpiło, wczoraj wieczo-

" , rem przy próbie dzwignlęcla kadłu· 
deportłłmt>otow ba przy pomocy Un stalowych, u-

p ARY~, 4.6. Dziś o godz. 7.40 niemożllu-ia. jakiekolwiek wysiłki 
rano prezydent Lebrun wyjechał w wydobycia załogi lub też wprowa
podróż oficjalną do Lille i Ro~~aix. dzenia sprężonego powietrza. • 
Prezydentowi towarzyszy mi1!1st~r Ogłoszenie komunikatu a.dmirall
handlu minister pracy, sprawiedli- cjl wywołało nowe sceny rozpaczy 
wości, 'zdrowia i szereg wyższych wśród zebranych w st-Oczni Ca.mmel 
dygnitarzy. Lalrd rodzin zat.oplonycb. 

Prezydent przybył o godz. 10.40 O wstrząsających szczegółach 
do Roubaix, gdzie zwiedził wystawę j wysiłków uratowania załogi angiel
„postępu społecznego" zorgan.izowa- skiej łodzi J?Odwodnej informujemy 
ną przez Związek merów połnocy, na str. 5-teJ. . . 
reprezentujących 14 departamen· LONDYN, 4:.6. Firma V1ckers 
tów które uległy zniszczeniu w cza- Armstrong ogłosiła, że na pokładzie 
sie 'wielkiej wojny. łodzi podwodnej „Thetis" znajduje 

się jeszcze jeden, czyli czwarty przed 
stawicie! tej firmy, a zatem liczba 
ofiar tej strasznej katastrofy wy

Amb. Łukasiewicz 
u min. Bonneta nosi 103 osoby. 

Oba wy o · los Slowacii 
Budowa dziwnych lor~,Hkat"yi 

LONDYN. 4.6. (Tel. wł.). Już odi zdaniem niektórych czynników lon· 
dłuższego czasu wyrażane były w dyńskich stanowić przyszłą grani· 
Londynie obawy, że dni „niepodłe· cę niemiecko - węgierską l Słowa
głej" Słowacji są policzone, mimo, cja miałaby zostać podzielona mię
iż Rzesza gwarantowała jej 25-let- dzy te dwa państwa. Rzesza za. 
nią niezawisłość i Integralność. O- mierza podobno zaanektować te
becnie obawy te wzrosły na sile i rytorjum na zachód od Wagu, resz
panuje opinja, że wobec niemożli· tę oddając Węgrom. 
wością aneksji Gdańska, Hitler wy- Zwraca się uwagę, że kampanja 
bierze sobie inną. łatwiejszą ofiarę o niepokojach na. . Słowaczyźnie I 
- Słowację. prześladowaniu mniejszości węgier-

W tej chwili na ukończeniu są sklej może mieć na celu przygo
już prace, nad budową fortyfikacyj, towanie takiego podziału. W .ten 
które Rzesza miała wznieść dla o- sposób Hit1er osiągnąłby nową zdo
brony Słowacji. Fortyfikacje te nie bycz międzynarodową i mógłby się 
ciągną się jednak wzdłuż granic chwalić tym „sukcesem" na fron
tego kraju, lecz - jak donosi „Dai- cie wewnętrznym. 
ly Herald" - przepoławiają go. 
Linja tych fortyfikacyj miałaby, 

(R.). 

P ARYż, 3.6. Min. Bonnet przy· 
jął dziś ambasadora R. P. Lukasie
wicza. Pod kollleńdą Berliną 

sowiety ratyfikowały 
układ handlowy z Polska 
MOSKWA, 3.6. Na posiedzeniu 

prezydjum Najwyższej Rady Z. S. 
R. R. w dn. 1 b. m. został ratyfi
kowany układ handlowy pomiędzy 
Polską a Związkiem Sowieckim. 

Afera szpiegowska 
w Holandii 

nawet propaganda włoska 
WIEOE~, 3.6. Dziś pnybył do 

Wiednia min. Goebbels w towarzy. 
stwie sekretarza Stanu Hanke i 
radcy ministerjalnego Kuttera ce-

Iem odbycia konferencji z wło
skim ministrem Kultury Alfiery, 
ldóry przybędzie do Wiednia w nie· 
dzielę. 

Wizyta kardynała Villeneuve w Lotaryngji 
\\lięzy łą~ząee Kanadę z Franeją. 

Obaj prinistrowie wezmą · udział 
w obradach zjazdu kierowników u
rzędów propagandy Rzeszy. · 

Obrady te wytyczą Hoje wsp·ół· 
pracy narodo~ego socjalizmu i fa
szymru na polu prasowem, knltu~ 
ralnem i propa.gandowem i będą się 
odtąd stale powtarzały pod prze
wodnictwem obu ministrów. 

ski wycieczka senatorów, złożo.mi __ z.. ,,. 
kilkudziesięciu ośób z marszałkiem 
Senatu płk. Miedtińskim na czcl~. 
W pierwszym dniu pobytu uczestni· 
cy WYCieczki zwiedzą Bogumtn, Kar 
winę i Trzyniec. W następnym dniu 
w Cieszynie nastąpi zetknięcie się 
senatorów z przedstawicielami sw
łeczeństwa śląskiego. . 

Policja gdańską 
aresz~owała 

dziennikarza angielskiego 
Z Gdańska donoszą: 
Jak podaje „Der Danziger Vor

posten" gdańska policja polltyC'~ha 
przytrzymała s1>ecjalnego korcspon· 
denta „Daily Herald", Scott Wat- . ...., 
sona. 

w kilko słowach 
- Iman Jemenu Yehia wystosował 

protest do rządu brytyjskiego w zwlą< 
ko z ,,BlaJą. księgą". 

Dowódca wojsk ft"ancoskicb na. Bli
skim· Wschodzie Gaillaut w towarzy
stwie płk. Lucier, dowódcy lotnłctwlł 
ł szeregu oficerów swego sztrabu, prey 
był samolotem do Palestyny. 

Uniwę_rsytet w New Jersey, który 
nadał pani Czang-Kai-Szek ccyploco 
doktora praw, otrzymał depeszę, w 
której stwłerd7.a ona, że naród chlii 
ski będzie walceyl do ostatniej kropli 
krwi w obronie zasad prawa i Apra
ftiedliwości. 

P ARY2. 4.6. Lotaryngja zgoto- xeville i Neufchateau, witany przez 
wała entuzjastyczne powitanie le- ludność i władze. Walka ze szkołą i językiem polskim-.. 

Napady i pismo Gestapo 

HAGA, 3.6. W wyniku dochodzeń 
w sprawie wykrytego na holender· 
skiem lotnisku wojskowem Soester
berg szpiegostwa, władze policyjne 
i wojskowe stwierdziły, że uprawia
ne ono było na wielką skalę. 

Aresztowano właściciela pewnej 
kawiarni, znajdującej się w pobli
żu lotniska. 

gatowi pa.pieshlemu na uroczystoś- W przemówieniach, jakie z okazji 
ci Joanny D'Arc w Domremy, kar· powitań wygłosił kardynał Ville
dynałowi Villeneuve. neuve dostojny gość Lotaryngji 

Drogi, kt6remi przejeżdżał arcy- wielokrotnie podkreślał więzy, łą
biskup Quebec'u dosłownie zasypa- czące Kanadę z Francją l Anglją, 
ne były kwiatami, któremi witała stwierdzając, że przybywa z prowin· 
go zgromadzona ludność. Kardynał I cji, zamieszkałej przez Francuzów 
Villeneuve zwiedził Vittel, Contre- z serca i z ducha. 

W miejscowości Jondorf pow. ol- jalt i wogóle w Rzeszy Niemieckif'.j 
sztyński dokonano trzeciego z kolei nauczenia się języków obcych w mtJ
napadu na P<?lak"ów. W nocy w .cza- pri;eróżnlejsZJ·ch instytutilch ns•1ki Ję-. z· l h ,,.. . t i . . zyków obcych, wobec czeg~ nie po- ... 

Głód bawełny 
w Niemczt>ch Przyjaciele czeskiego Gaydy BERLIN. 3.6. Rozporzą<lzenie Mi

nisterstwa Gospodarki Rzeszy za-
kazuje przemysłowi t.ekstylnemu n- art'sztowoni przt-z Gesiapo 
żywania przy fabrykacji materja-
łów dekoracyjnych, materjałów do PRAGA, 3.6. W dniu wczoraj-, stali w a.reszcie: dr. Rada, najbliż
mebli, na suknie kobiece i t. d. ba.- I szym Gestapo clokonała aresztowai1 szy współpracownik gen. Ga.ydy, o
wełuy, której wielki brak daje się I wśr6d kierownictwa czeskiej partjl raz dr. Locber, przewodniczą.cy ko-
tu dotkliwie odczuwa6. faszystowskiej. M. in. osadzeni zo.. mitetu wykonawczego partji. 

s1e ie onyc owią „n eznam. spraw trzebują korzystać z urzu~b;eń nauk-0-· 
cy" wybili szyby W szkole polskiej wycb niemieckiej grupy narodowościl>-
i W mieszkaniu Sikory, miejscowe-· wej. Stąd dalsze opiekowanie się za
go nauczyciela. granicznymi obywatelami przez Zwią-

,,NieWYśledzeni" również spraw- zek Polskich Towarzystw Szkolnych 
cy napadli na mieszkanie samotnie w Niemczech nie może być dozwolo
mieszkającej wdowy Hanowskiej. ne". 
Szczapami wybito szyby w jej domu. Związek Polskich Tow. Szkolnyc·h 

Gestapo przesłało na ręce Związ- utrzymywał dotychczas kilka kur
ku Polskich T.owarzystw Szkolnych sów języka polskiego; na które \i· 
w Ber!inie następujące pismo: częszczali Polacy zaróvmo obyw~te

,,Jak . wiadomo, obywatele zagra.ni· le niemieccy jak. i nieposiadający 
czn1 mają okaz~ zar6wno w Berłliile, ob~telstwa niemieckiego. 

t 



socjalizacji i kltł·ski 
: ~ pawnego rodzaju sensacją stał I tyimu i t. d. Chodzi nam nato- Słowem, p. Lauterbach w imię 

~. si-;; artykuł ~'stępny łódzkie- miast o ~prawę najbardziej zasad celów wojskowych· chce podwa-
. go dwutygodnika „Polityka· niczą -- zwycięstwa, czy klęski. żyć ·normalne działanie maszyny 
"Gospodarcza". Ten organ, żywo l • gospodarczej, zdolnej jedynie do-

teresuje się 011 jeszcze żywiej sta-
1 

będą koła maszyny gospodarczej, 
nem naszego aparatu - gospodar- tern śmielszy będzie przedw.nik, 
czego, stwierdzając tern samem, tero bardziej agresy wny 1 . ' .. tern 
co uważa za najczulsey punkt ak- bliższe będzie widmo nietylkq woj 
toalnej politycznej rozgl'ywki. ny, alę - klęski. -i _inte~esuj_ąco prowadzony, głosi! . . * . *. starczyć tym celom pieniędzy ; 

z.1ezmienme zasady gospoda:-k. , . . P. Lauteibach z~leca w grun- wzamian r,a to pragnie uruchomić 
klasycznej, liberalnej. Parę tygod c~e. rze~zy natychmiastową demo~ maszynę drukarską, zdolną do
.ni temu bojowy front „Polityki b1!1zacJę gospolłarstwa d~a nątych starczyć jedynie banknotów. 
·t;ospodarczej" uległ pewnemu zła 1 '?~?S!?wego .spot~gowa1!".18 mohi~ l\faszyna dl'Ukarska, zamiast 
godzeniu. Cytowano tutaj słuszn, ; •;zaCJI tech~iczn~J a~mJI. 1!1~emi maszyny gospodal'czej - to jest 
pogląd naczelnego redaktora tego I s owy - c ce, ?sz em zme~ze- już trzeci , szczególnv wybór p. 
organu, iż w czasach takich, iak nill. obrotów cywilnych, podmeść Lauterbacha. 

Widać to choćby z prasy niemie- • 
ckiej, która bez porównania wię- • • 
cej uwagi poświęca kształtowaniu Na pierwszej stronie ·omawia:-
się naszych obrotów handlowych, nego numeru „Polityki Gospodar 
rozmiarów produkcji, spożvcia , czej" odnajdujemy jedno tylko 
kapitalizacji i t. d. niż ilości ar- zdanie, z którem się solidaryzuje-
mat czy samolotów. my. Jest to zdanie, wypowiedzia-

'cbecne, poniechać należy walk WOJSkow~. • 
Plyncypja:tnych, również na polu Popełma przytem dwa kardy- • • 

opi.nJ"a · · k . b ne swojego czasu przez Ignacego 
mem1ec a rozumie o- M · • ' · 

,„1·em to c· d · · 1 k . • I atuszewsk1ego. Demobdizacy.1-
ek.onomicznem. nalne błędy. . . 

C 
· · • d k · ·, Jeden wyziera z założenia że Drugi błąd ma charakter racze] 

„ , o z aJe się e cewazyc • fi · · l' 
p. Lauterbach: wielką ilością ar- no-1.n acyJnO-SOCJa istyczną , sym-

lk
o mnego _Jest Je na za~ś~e,,,d· ic państwu nie, może zabraknąć 'pie- polityczny. P. Lauterbach sądzi', 

-wa ę, a co mne"o - przej c o . • , .- · I · h · l 
mat i• sam I t' · • I fonię p. Lauterbacha zamyka .. ono 

o o ow mozna wyg1•ac k · d • N" 
bl.ł•""' 1

·ed k · kt. . a or em przestrogi. ie ulega 
. · '" b 0 A k właś- mędźy. To Jest nieprawda.- Pan- : ze Jego za ecema uc romą nas oc 

p1 zeciwne"o o ozl.i. ta • • b k ć I wojnv Że wróg widząc ile to 
„ ... , na WOJnę, Ola Z na- dl b . J' Ś • • 

tury rzeczy oznacza zdolność prze a nas ow1em . wątp iwo . . c1, ze 
nie czyni w ostatnim numerze stwu me moze za ra ną bankno · • · ' , . 

P l 't k '" 1 t b h , _ łów. Ale to rrie jest to samo. Ban- mamy armat, samolotow 1 t. 'P·· 
„h o~ y 1 d p . b _,au er act , f~~e knot nabiera „wartości pieniądza zrezygnuje z agresywnvch zamia-

k
cl o ąc ob o otzud przec dwp w gdv ma pokrycie w cywilnych rów. Sfowem, qemobilizację go-

asycznyc me o gospo arowa- J d ~ t • dl ló 1 h 

trwania wysiłku, można wygrać g~yby_ ta symfonJa slab się obo
jedynie wtedy, gdy ją się rozpocz- wiązuJącym .hy~nem, na co skąd 
nie przy najwyższej mobilizacji, inąd wcale się me zanosi, to wów-
zasobności i sprawności nietylko czas: i · • . obrotach gospodarczych. Gdy spo ar,,, "a a ce w o Jronnvc 

n ~ . d . l'b ś . , h wzrost tych obrotów nie poki'y- traktuje p. La u terbach jako . ,,_ 
a1·mji, ale i gospodarstwa. " ... ruiną stałby się nasz dom, 

złudzeniem wolność, kłamstwem 
• owie zie 1 Y m_y, ze prz~c o-j • - b ó · dzaj asekuracji. 

dz1 ze sztandarami, gdyby me to. wa się z wzrost~m .~ rot w ma-
te „Polityka Gospodar.cza" ~ szyny druka~sk!eJ, wowc~a.s wszy- . Również to wyrachowanie je!Sł 
gruncie rzeczy swo.1 sztandar llO- stko zawodzi: :m s.zy~meJ p~zy- mylne. Zapewne - wróg bardzo 
~zuca; pozostając na placu z sa-! bywa. b~n~notow, tern szybem.1 U· interesuje się stanem i ilością na-
mem tylko drzewcem - z lancą bywa 1>1emędzy. . szego aparatu wojPn nego. Al(" in -

I dlatego metody p. Lauterba
cha, demobilizując t!·ospodarstwo, 
nic zaasekuru.fą nas przed wojną. 
Nie wystraszą przeciwnika; prze
ciwnif' - im wolniej obracać się 

sprawiedliwość, ha.ńbą tycie, .hi
czem śmierć - a prawdą jedvną 
ponowna niewola". 

M. K. 

bojąwej, żywej, błyskotliwej ar- : u -· at 
gumentacji. r . : „ -

• u ..... „.~···-·„„„„„„ .... „„„-.„„„ 
Jakie drogi toruje lanca p. Lau· ff' Slfl•etle prasg 

łerbacha? 
·-~O• • 

. Sens jego wywodów sprowa- J k t • k ń 
dza się do tego, Iż względy na • 8 0 się s O czy 

ó • d • • Sytuacja dyplomatyczno-stratcgi-
rozw J gospod81'stwa muszą Zl'i czna· jest przedmiotem dwóch arty-
odpaść; jedynym względem , któ· kułów w „Kurjerze Warszawskim". 

Odpowiedź I kfeś propoeyc,fe na piśmie, lecz fakt, „Kulmlna<'y.fny punkt temperatur& 

S . , . że \\ia.domośd o „kusze11iu p. pre- uczucl;iwa zjazdu osiąga, gdy na mów 
mec. ' ZUIDBDSk leflO zesa" istotnie były przez dr. Tabl- nicy pojawia się przedstawiciel sp6ł-
W „Dzienniku Ludowym" pisze Foza rozpuszczane, a odrzucenie tych dzlelczości Litwy, pro.I. P. Salcius. 

"" musi obowiązywać, J
0

est doraź· St st · •J • • pisze: 
ne ł najznaczniejsze powiększe- „Nacjonal-socjalizm wywołał duchy 

mec. Wacław Szumański: po_kus było przedstawiane jako ~o-, Klika minut trwają bez przerw)' g.o-
„Treść całej skargi, mojej do syn- wo~ nieznk~ego heroizmu I 11ośw1ę- rące, serdeczne brawa delegat:Qw. 

dykatu polega na żądaniu pociągnlę- cema. _ A . to Jest faktem w chwili o- Prof. Salcius mówi po litew6ku~ koń
cia do odpowiedzialności „dyscyplinar· b~cneJ n!ezaprzeczalnym. I dlatel?'o czy jednak okrzykiem po polsku: 
nej" p. (X) Hr. :za niedopuszczalny, z me 11odz1elamy_ o_błudnego oburzema „Niech żyje RzeczpospoI~ .a Sp6łdzlel 
7,a.1vodowo - dziennikarskiego punktu I prasy opozycYJneJ, skierowanej pod cza!". Okrzykowi towarzyszy nowy 
widzenia - poziom polemiki polity- adresem _.,Kurjera: Porannego" I ra- huragan oklasków. Dalej mówi przed· 
czne,j. Szkoda słów na przekonywa- t17.!my skierować Je pod b'.l'rdziej wła.- stawicie! spółd~Iczości szwedzkiej, 
nie p. (X), że istnieje zasadnicza i !'ci" ym a.dresem, paml('.taJąc o rosyj- Stolpe, 11oczem nast.ępuje wzruszają.
elementamle zrozumiała różnica mię- sklem przysłowiu „usłuzny lecz ogra.- cy moment życzeń rozwoju spółdzlel
dzy podpisaną skargą do prokurato-

1 
nlczony przy ja.ciel jest niebezpieczniej czoścl w Polsce, złożońy na. ręce prze

ra. w każdej spra.wie, a szczególniej I szy od wr~ga". Zaznaczamy, że w ję- wodnlczącego Zjazdu przez przedsta
w poważnie godzącej w godność i zyku rosyjskim przysłowie to brzmi wieiela Polaków w Niemczech. Moc
honor obywatelą - a anonimową de- zna<':rnfe drast~·cznlej." ną, charakterystycznie archaizowaną 
nuncjacjl} w artykule prasowym.'' Głos prasy ozonowej w chórze polszcz~ną mówi o gorący~b uczu-

nie zbrojeń. ruchu w bezmiar t w bezkres, a nie 
Nie o to dziś chodzi - brzmi tylko pozbyć się ich nle może, ale 

myśl autora ·- aby mieć więcej bodaj czuje, że wraz z niemi uszło-
. by zeń życie. I dla.tego ~ pytaniem, 

kapitałów, więcej dochodów, wię- jak to się skończy, "iąże się w świe-
rcj normalnej pracy, ale o to, aby cie świadomość niezbędnej walnej roz 
mieć wi~cej armat, samolotów, a prawy z naporerą zaborczym, by na.
w konsekwencji - więcej emisyj stać znowu mogło _ życie w pokoju, 
banknotów. prawie, wolności I bezpieczeństwie." 

Generał Wł. Sikorski uzupełnia 
'· Bo do tego- ostatniego punktu . jak gdyby te wywody: 
sprowadza się w ostatecznej illr „Teorja. wojny nagiej 1 raptownej, 
stancji koncepcja p. Lauterba- w oparciu o zaskoczenie l napad 
1 ha. Co jest napozór o tyle 1.god- nleoczekiwa.ny, a więc krótkiej i za.- · N,apość 

prasy polskiej _ jest solistą. ciach „Polactwa" w Niemczech ich 
przedstawiciel. Przewt><lnlczą-0y wymie 

1 · k ł • wlerają.cej elementy względnie la.twe- . . . 
ne z ogi ą. że spo eczenstwo na - go zwycięstwa, jest podstawą kaiku- ·:~a.rszawsk1 Dz1enmk Narodo- Motor amPrykaóski 

terbach mówi, że chce i może od]1owia.da duchowi padstw total· „O . napa:śd ,,Kurjera Porannego" rU~ZJ 
!ize wiele pieniędzy nie ma. P . Lau lacji kanclerza Tr'.reciej Rzeszy orai; I wy pisze: 

- . ć l h . . d . , nycli. Hitler nie chciałby narazić na \Vmcentego Witosa. nie warto wo- K p , k" I K C " 
mie yc p1emę zy wtęC'eJ na swego ludu na ciężkie dolegliwości góle pisać. „Jest ona. poprostu ha-1 sa~e~y ruszyns l w, „ . . . 
ermaly. Jednocześnie jednak za- Jakie 7,e sobą niesie nieuchronnie kon~ niebna. Tak j~ ocen~a cała niezale~- o wraz~ma~h ze Stanów ZJednoczo
deś.nia normalne drogi tego przy- flikt przewlekły 1 długotrwały. Pań- na prasa, taki sam Jest z pewnością nych pisze. 
rostu. W tym stanie rzeczy nie stwa totalne zresztą nie są zdolne sąd olbrzymiej większości społ~zeń- 1 „Każda mowa Hitlęra, każdy nowy 
pozostaje mu nic innego, jak szu- do wysiłku, jakiego kon~~t taki wy stwa._ Posądzenie_ Witosa o wspołdzia.- zatarg graniczny przygotowują opi
kać szczęścia na anormalne)· dro- maga od narodu, wystaW1&J11;C na pró- łanie z Ge~ta'?o Jest pozatem tak ab- nję amerykańską do wojny. I to, na 

• . • . •. · · I bę , zwartość I wytrzyłllałosć moral- s1;1rc1a1ne, ze Jakakolwiek argwnenta- co czeka jeszcze oplnja amerykafiska, 
dze - ZWlększoneJ em1sjl. ną ,Jeg'! obywateli. Dotychczas bo- CJB w Jego obronie jest najzupełniej to na prawdziwy, wielki wstrząs. Jak 

• wiem _nie wynaleziono leku, któryby zbyteczna". To też nikt niezależny a.- motor spalinowy na tę Iskrę, która 
• • zastąpił szczery entuzjazm Ideowy, ni przez. chwilę nie myśli o obronie spowoduje wybuch benzyny, wybuch 

Autor ~aopatruje swą myśl a- wzrastająey jedynie . w atmo8ferze Witosa przed· pa.nahra.bykową jazgo- pierwszy, po którym dalsze pójdą już 
peiem do poczucia odpowiedział- wolności. Stosowane w tym celu środ- tliwą napastliwością, z którą nikt same. Aby Ameryka poszła, jak je
noścł wobec państwa ł wobec Na- kl przymusu mechanicznego mogą zresztą w Rzeczypospolitej się nie li- den mąż na wojnę, potrzebny będzie 

st_worzyć nieraz bardzo błyskotliwe po czy, obojętnie wzruszając na nią ra- 1 wstrząs. Co może być tym wstrzą-
ezelnego Wodza. Istotnie, chwila zory,_ iecz te nie zastąpią nigdy wla.- miona.mi.'' sem? . 
bieżąca obciąża również publicy- śclwej treści. Ujawnia Ją nieomylnie Cytu~ąc dru~~ zna~e · n~zym Tym wstrząsem może być wszyst-
~tykę gospodarczą zwiększonemi dopiero próba wojenna., a ta musia- Czytelmkom oswiadczeme Witosa, i ko. Bombardowanie wielkich europej
obowiązkami w tej mierze. Nie laby się dla systemów totalnych o- „Warsz. Dziennik Narodowy" do- skich stolic przez eskadry niemlec
wydaje nam się jednak, aby o- kazać tern groźniejsza, im dłużejby daje: kie, postępy wojsl• hitlerowskich w 

trwała." „Sprawa jest właściwie _ teraz całko- Europie, zagrożenie Londynu, czy Pa-
statni artykuł „Polityki Gospo- wicie wyjaśniona, jeśli chodzi 0 w. ryża, jakieś storpedowanie neutralne-
darczer mógł tu służyć przykła- Co wzmacnia, . Witosa.'' go statku,. może zbombardowany szpi-
clem. a CO o~f a bi& tal. Nie wiadomo, co będzie tym 
_ Nie tak ważny w tym związku "Partyjnicka" robota wstrząsem. To ,jedno wiadomo, że 

B. poseł Zygmunt ~uławski pisze wojna przynosi takich wstrzasów set-
jest przytem fakt, że system p. ' w ,

1
Robotniku": K. Cz. w „Robotniku" tak ocenia ki. Może nie odrazu, może nie w 

Lauterbacha kopie grób pod u- ;,ws:z:elld totalizm z ltonieczności głosy prasy ozonowej w sprawie pierwszym okresie. I wreszcie motor 
5łrojem prywatno - gospodarczym. s_twarza nacjonalizm i wojnę. Tota- napaści na Witosa: . amerykański zapali się i ruszy. Ale 
Nie tak ważny dlatego że gdy- lizm st~ana w Niemczech u 'Yłas- „Rozumiemy oburzenie całej nieza- ruszy. A dziś, życie gospodarcze a-
h < • 

1
. d ' . nych obywateli zupełną obojętność, a leżnej prasy. „Kurjer \Varszawski", merykańskle pracuje na rzecz zbro-

nia z mówcą symboliczne pQCałunld, 

"' sala znów wybucha spontaniczną 
lawiną braw. 

Pan minister Poniatowski zaprasza 
11rzedstawicieli s11ółdzlelczośCI Lifwy I 
Polaków w Niemcze.eh do swej loży ..• 
Na.st;ępują nowe, mocne uściski dło
ni.'' 

Bf'z~zelna prpwokaeia 
„I.K.C." donosi z Katowic: 
„Dnia 80 maja, podczas odb;Ywa· 

jąeego się w Lipinach Sląskich nabo
żeństwa majowego w języku nlemlec 
kim, zaszedł wypadek nlebyw.ałej pro
wokacji. Mianowicie pod koniec nabo
żeństwa, gdy licznie zebrani obywa
tele Lipin, oraz członkowie polskich 
stowa1;zyszeń zaintonowali hymn „Bo 
że coś Polskę", miejscowy ks. wika
ry, Paweł Krullig; odstąpiwszy od oł
tarza, uderzył kilku bliżej stojąeych 
ołtarza obywa.tell po twarzy(!!!) lwy 
rzucił ich z kościoła ( ! ! ) . Zajścłe to 
wywołało niebywale oburzenie. W 
związku z tym incydentem, na wnio
sek prokuratora sądu okręg. w Ka
towicach, w dn. 2 b. m. ks. KruIJlg 
został aresztowany I osadzony w wlę 
zieniu pod zarzutem znieważenia na
rodu polskiego 1 kośclQła.'' 

Zaniedbania 
i bohaterstwo 

.ysmy m1~ i o wyboru: SOCJa-1 czasem nawet wrogość wobec spra- „Kurjer Polski", „Słowo", „Czas" it;d. ,jeń francuskich, na rzecz zbrojeń a.n-
hzm państwowy i orężne zwy.Cię- I wy . obrony dzisiejszych Niemiec hi- itd. protestują. gro:'1ko przeciwko tym , gielskich, na rzecz zbrojeń anty- Z Londynu donosi „Kurjer War-
stwo, albo· kapitalizm prywatny tlero.wskich .~ i powoduje, że Rze- osobliwym metodom tej prasy, która I niemieckich. Ameryka nie pozostanie szawski": 
i orężna klęskę wybralibyśmy ~z.a. - mimo militarnej potęgi _ przecie wciąż nawołuje do „konsoli- ' neutralną." „Straszna tragedja łodzi podwodnej 

. . r , . . . I Jest słaba. Siła każdego kraju bo- dacji"! To dopiero robota „konsolida- „Thetis", w której zginęło 96 ludzi, 
zawsze soc Ja izm , 1 z~vycięstwo . wiem I eh~ jego obrony wzra.stają cyjna!" W obecnym momencie dzie- Wieści Z Gdańsk a należących do załogi 1 do stoczni, któ-
P. Lauterbach, ktory, Jak to po- wraz z poczuciem wartości tych dóbr jowym! Czy pisma Ozonowej „kon- ra łódź zbudowała, wstrząsnęła opl-
przednio widzieliśmy, wybrał ar- r litórych trzeba b.ronić. W tym kie~ solldacji" zdają sobie sprawę z echa, Agencja . Telegraficzna „Express" nją publiczną i niewątpliwie spowo-
maty, a odrzucił rozwój gospo- i runku poszedł tez obecny P. Pre-.t.y- które ta brzydka robota budzi w$ród (ATE) donosi: duje gwałtowl\e ataki w parlamencie 
d I I d i~ i . d dent Rzeczy11ospolitej, zapowia.dają-0 chłopów? Czy to jest dziś potrzeb- „Nieznani sprawcy wybili ostatniej na zaniedbania, jakie zaszły przy 

arczy, zam 8~ _pogo z JC no rozszerzenie podstaw obecnego Sej- ne? Głosy prasy Ozonowej zdemasko- nocy szyby w domu Akademickim we próbnych ćwiczeniach „Thetis". Prze-
~ drugie, rówmez tym razem zdra ; mu w swem orędziu, które cały na- w~~ ls~?tę gry. Jes~ to zai~te „par- i Wrzeszczu, zamieszkałym przez stu- dewszystklem wybór miejsca ćwlćzeń 
d~a gust szczególny: wybiera so- ~ó~ P,rzyjął _z prawdziwą wdzięczno- tyJm~~a robota (_me party,1na, lecz dentów Politechniki Gdarisklej. jest powszedmle krytykowany, gdyi 
CJałlzm państwowy i klęskę. sc1ą 1. w ktorem dopatrzył się wek- partyJnicka) w naJgorszem tego sło-1 w Gdań k" 1> • . ik u t Kanał św. Jerzego między AnglJą I 

D b t h 
. sla,' wystawionego prze-.t. obecny rząd. wa znaczeniu!" .8 im zienn u s aw u- I I d" · t i t · b 

o. o u . yc rzecz_y musiałyby Niezapłacenie go na. czas 1. rz
6
telni"e kazało się rozporządzenie Senatu, ran Ją Jes n eus anme wz urzony, 

b h 
~ zmieniaJ·,,,„e rozpo n•• e 1 wi a dno J·ego pełne zatopionych w cł"-

o.~:1em meuc ronrne. doprowa- ·I bezs_przecznie nie osłabi zdolnos' c1· i· R 1••-• .,.... rz""'z n e w spra e .• 
d . ~.P '"' I o oprowadzaniu wycieczek na ·tere- gu stuleci statków. Nie jest wyklu-

z1c. zalecane przez mego metody.

1 

w~I~ obro_ny, _ale mo_że podkopać zau- Ozonowa „Gazeta Polska" repli- nie w. M. Gdańska. Zarządzenie to czone, że dziób „Thetis" zawadził o 
Nie ?ędzi_emy się tu szerzej zaj- ~=· d~i:::m~!st tez cennem i wyso- kuje na odpowiedzi prasy niezależ- ?waża~ można jako zamiar sparali- tald zatopiony . statek I utknął. Kry-· 

mowah pierwszym elementem nej w sprawie napaści na Witosa zo~v~ma ruchu t~r~stycznego z Pol- tykowany jest fakt, że „Thetis" pozo-
~ryborn p . Lauterbacha. Ograni- K t• k t pisząc m. in.: ' sk! i unie<!ostępmema zabytków g~ń stawiona została na ćwiczeniach próh 

czymy się jedynie do zaznacze- ABC" d O~ 18 8 J „Z naszego 1mnktu widzenia nie to ::~~! wycieczkom z Polski do Gdan- ny~~e:~~o~:~·ortu obu oficerów, 11ie 
nia że stawia on 1"uż dziś do d " onos1: . jest w toczącej się obecnie polemice należących do załogi łodzi, któr1.y 

' .. , . , , . ys- „W sobotę z.ostało skonfiskowanych na,jistotnleJ"sze, czy tir. Tabisz na ze-
p ozycJi panslwa cały ubl sze . k" h 0-1-... a• s·e zagra • uciekli w anaratach 1:atownlczycJt, by 
. , p tczny · .reg pism warszawą 1c za umiesz- braniu w Tarnopolu zapeiuniał, z"e p. "- "'-. • DleZDE' k" ,- · · · t • ierować dalszą akcją ratut'1kową, 
l prywatny majątek, i że jego s'y- czenie :al' ykulów w sprawie _Witosa.- Witos konferował z „Gestapo", czy wśriHł spółd 1ieleów W~IJ'~c·y uwłęzlenl IV 1.„Jzf 7achowali 
stem jest p·rawdziwą ziemią obie- Skonfiskowane zostały: „KurJer Pol- z innymi przedstawicielami rządu nie - do o• ł.atui•' i t·hwłli bul. <tt< r.u-~ dyscy-

. dl t t · · . ski",, „~nłec • Warszawski", „Wieczór miecltiego, czy konferował bezpośred- , „Dzienn.'ik Powszechny" donosi, · 
caną a e a yzmu mterwenCJO u ra· ki" D · nnlk L d , plin~. 'la-!nęU u o,t<,zy•tyc i • .~•t„o-;)<V 

' .. • - · .-.- i:szaws • . n . ~.ae u owy", nio przez osoby trzecie, czy wresz- l że na zjeź<.lzie <Lnółil7.ielców „Spo- za IV1"1kuAf; Anlt'!Jl. ok1 yw·s. h.4 blłj 
nbmu, reglamentaCJI, bmrokra:-1 „Cza.s" i „Kurjer Poranny". ole nie konferował, lecz otrzymał J·a- 1 łem" •· "" 

, ~OlYeZOO!wą ~"' 

•f 
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Pracuje1D~ nOr1Dalnie 
(Dokoóezenłe ze str. ł•ell 

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia AkclonarJuszow 
Fabryki K bll Sp. Akc. w Warsl wie 

Cele pracy na przyszłość pan wi
Dnia 31 maja 1939 r. odbyło się I powiększyła się o 20.0 .Judzi. Po 

dy statek mors.kl pod polską ,Qande- rza, - gdy patrz~c wstecz zbny, K 1.. • w· l z d · · d I · t . · F 
rłł _ to nasz „lebensraum". I że żadne burze nie zdołały wyt.J;-zeć w ra.:ow1e a ne groma zeme czymono a sze 1nwes ycJe w •a. 

cepremjer określa tak: 
„Celem jest głęboka przebudowa 

at.ru.1~ ..ury ludnościowej w Polsce, tym 
ce~eu, jest odcią.żanlc wsi od nadmia
ru łudno~l oraz stworzenie tak po
jemnego rynku zbytu dla płodów rol
n~h~ ~yśmy nię byli skazani na usta
wiczne kryzysy rolnici:e 1 na reduk
cję konsumcji na wsi. Tym celem 
jest wszechstronne uprzemysłowienie 
k.raju, tak by surowce polskie, prze
twOl'Zone poł11ką pracą dawały egzy
stencję trwałą miljonom ludzi, a Pol
sce chwałę z jej wytworów i jej eką

l\lad Bałbkiem 
Kończąc wicepremjer oświadcza: 
„W czternastym wieku ekspansja 

handlowa Torunia dochodziła cll.wila
mi do bardzo powa:l:nego międzynaro
dowego znaczenia. Obecnie, gdy zbll
ż.aniy się do daty tysiącletniego ist~ 
nienia Polski chrześcijańskiej, Polski, 
której gra.nice, jak stwierdzą.j11 stare 
kronik!, biegły wzdłuż długiego mo-

naszego imienia nad Bałtykiem, mo- akcjonarjuszów firmy Fabryka bryce kosztem około zł. '1.700.000 
żerny spokojnie patrzeć w przyszłość, Kabli Spółka Akcyjna pod prze- Zainstalowano kilka nowoczes
wiedząc, :i:e żadne zakusy nie po- wodnictwem p. prof. Edmunda nych maszyn i specjalne urządze-
mniejszą naszej roll w tej dzielnicy, Trepki. nie do impregnacji kabli celem 
str'Aegącej dostęp\l Polski do morza, i · 
a nasza praca, nasza zwartość i nl!<SZ Z przedstawionego przez Za- tlm~żl ~iema prod~kc'ii lt~bli · na 
spokój wydadzą nieprzemijające skut~ 

1 

nąd sprawozdania wynika, że u.ap1ęc1e 60.000 V. 1 wyżej. '.· NV.y 
ki dla Polski i dla jej najcenniejszej rok 1938 Lvł okresem. utrzymu- budowano oddzielne laboratorjum 
dzielnłcy-Pomorza. Wtem dziele nieeb · · · śl · k · kt elektrotechniczne z uiządzeniem 
Pomorska Rada Gospodarczą stanie JąCej się pomy neJ OnJUn ury. . . . . 
się czynnikiem ważkim i twórczym." I Zaznaczvł się wzrost obrotów wysokiego. nap1ęc.ia do 360.COO V 

handlowych, a załoga robotnicza dla badama kabh. 

-pansji gospodarczej. 
Tym celem , jest rozbudowa własne

go t>Olsldego handlu i polskiego rze-J 
młosła w takiej formie działania, by 
Polak wleclzlal, że jest go.spodarzem 
we własnym kraju, że wseystkie pola 

Polacy wygrywają konkurs <<Armij Zagrani.cznych>> 
Kpt~ Nowak pierwszy indywidualnie 

pracy są jegq nienaruszalnym pra- Wczorajszy konkurs Armij Zagra sce zajął kpt. Nowak z czasem 
wem. (eywe oklaski). nicznych im. Ministra Spraw Za- 1 min. 45 s. Otrzymał on oprócz 

Tim celem jest potężna rozbudowa granicznych zakończył si~ ZWyCię-, nagr-0dy Ministra Becka również i 
sieci instytucyj_ kredytowych 1 finan- .stwem Polaków, którzy zajęli sze- nagl,'odę senatora Kars210 • Siedlew
sowych, d_Zlała3ących _zgodnie z inte- reg pierwszych miejsc. lndywidu- sk.iego dla najlepszego jeźdźca -
resem pan.stwa polskiego i ~k usy- alnie 7.UTV"i"ivł k t N ak T of. l k. D · b ł t 
tuowanych prawnie, by mogły odpo- read -··"" ~-„ P • ow · na or icer~ po~ iego. rugi Y. r m. 
wiedzieć potrzebom rozrastającego się orze Il. . . Cz.ermawski z czasem 1 mm. 4~,4 
g0$podarstwa narodowego. Zawody wezoraJSZe toczyły się s. Trzeci kpt, Epure (RumunJa) 

o nagrody ofiarowane przez Mini- z czasem 1 min, p3,8 s. Czwarty 
stra Becka, oraz o nagrodę hono- kpt. Tropescu (Rumunja) na Ful
rową ~enatora Ta<}. Karszo - Sie- gerze, piąty rtm. Rylke na Wizji, 
dlewskiego dla oficera - Polaka szósty kpt. Biliński na Florku-Si
o najlepszym wyniku. : łaczu, siódmy. por. hr. Swante -
Konkurs był dosyć trudn, gdyż wy- Bielke (Szwecja) na Fuxie i ósmy 
magał pokonania wielkiej ilości rtm. Czerniawski na Aragwie. 

Pnt>strzeń życiowa 
Osiągnięcie celów - m6wi włce

premjer - nie jest łatwe. 

swą d21ielną postawę otrzymał też 
ppor. Sroczyński rzęsiste brawa 
publiczności. 

Dziś, w niedzielę o godz. 15-ej 
rozegrany zostanie • najważniejszy 
konkurs Zawodów - Nagroda Pol
ski (Puhar Narodów), . oraz kon
kurs „Sw. Jerzego" (dla pań i 
jeźdźców cywilnych. (j. ż.). 

H>LSCY BOKSERZY ZAPROSZENI 
DO mLANDn 

Irlandzki związek bokserski zwro.. 
olł się do P. Z. B. z propoeycją ro
zegrania w Dublinie 13 pddziernlka 
b. r. oficjalnego bokserskiego spot
kania międzypaństwowego. 

P.Z.B. nie wypowiedział się jesz;;ze 
co do tej propozycji związku 'rlandz
kiego. 

Walne Zgr-0madzenie udzieliło 
władzom Spółki pokwitowania z 
działalności za rok 1938, zaiwier 
dzając równocze~nie rachunek 
strat i cy.sków oraz bilans Spqłki 
.w rok 1_938, zamykający się p 1 
obu stronach kw(}tą 25.953.858,78 
złotyeh . .Walne Zgromadzenie u
d1waliło : równocześnie. wypłacić 
dywidendę w wysokości · 4 proc. 
kapitału .zakładowego i zatwier
dziło. dokonaną w bieżącym roku 
"płatę kwoty zł. 50.000 na FON 
jakotei' subskrypcję kwoty zł. 
200.000 na P.O.P. ·. 

Po odbyciu WaJne~o Zgroma· 
dzenia ukonstytuowały si~ włą
dze Spółki wybierając prezesem 
Rady Nadzorczej p. prof. Ed.mun
da Trepkę, · zaś prezesem Zarzą. 
clu p. dra :Wacława FAjansa. 

„Właśnie okres ostatni wykazał, ie 
wielki program jest naszą życiową 
konfocznością. Mamy wielkie zagęsz
czenie ludzkie • w nasZ'ym kraju, a 
l'udzie cl, nie wstydźmy się tej szczyt
nej prawdy - są bardziej pracowici 
niż Inni, bardziej oszczędni, bardziej 
wytrwali, bardziej patrjotyczni, muszą 
więc mieć prawo do życia 1 do roz
woju. (2ywe oklaski). 

Nikt nie mógłby się pogodzić w 
świecie z taką doktryną., ;ie jedne na
rody muszą Qzyskać wcilł:l: nowy, tak 
modn1 dziś „lebensraum", a inne, nte 
nmiej -pracowite i szybko wzrastaj3-
ce w cyfrę, mają być dla pierwszych 

(ok. 20) przeszkód o wysokości Duży zawód sprawiły dwa do-
140 cm. i szerokości ok. 450 cm. bre polskie konie, które skakały w 
w jak najlepszym czasie. To też konkursie z widocznym pechem. 
jeźdźcy, zwiększając szybkość jaz- Mowa tu o Dyngusie pod ppłk. 
dy zwalali przeszkody jedną za bar. Rómmlem, który zwalił aż 
drugą. . trzy przeszkody, obrywając 12 

. Najlepsze konie polskie i zagra punktów karnych, oraz o Ben Hu
ruczne nie startowały we wczoraj- rze pod mjr. Kuleszą (zwalił dwie 
szym konkuri!ie - prawdopodob- przeszkody i dostał 8 p. karnych). 

łJpadloścl 

pożywko. 

nie były oszczędzane na dzisiejszy Bardzo ambitnie jechał jeden z 
Puhar Narodów. najmł-Odszych polskich jeźdźców 

Parcours bez błędu przeszło je- ppor. Sroczyński, który, jadąc na 
dynie trzech jeźdźców: ·kpt. Epure koniu Boraksie u~adł na ziemię 
(Rumunja) na Graurze, kpt. No- przy braniu przeszkody, nie wy
wak (Polska) na Torreadorze i puszczając lejc z rąk - by p-0 

rtln. Czerniawski (Polska) na Ce- chwili dosiąść ponownie konia i 
lebesie. Po rozgryWce pierwsze miej 1 ukończyć parcours z honorem. Za 

„Lebensraum" jeet dla. nas być mo
że więksq 1 dotkliwiej odozuwan• 
potrzeblb n1ż dla innYCh narodów. 
(Hucme oklaski), T j przestrzeni ży
ciowej nie chcemy jednak szukać w 
fol"Jllie łupu u innych narodów. Two- -----------------------------rZYff1Y j3 8aml, t;>udU11'C Polskę w 
zwyt, Każdy nowy warsz~t pracy 
polskiej, każda nowa inwestycja, kU.. 

'1arszałek śmlgły-Rydr 

Nowe trzęsienie · ziemi w Japonii 
Nowe trzęsienie ziemi, które nte-·ł musi z uznaniem myśleć o tym na.ro

dawno nawiedziło okoliee Kobe, po- dzie, lttó.ry mimo, iż nietylko dnia, 
chłonęlo, jak donoszą oatatnle tele- ~ i sekundy 1JWego eycla i dobyt
gramy, około tysiąca ofiar 1 znisz- . Jtu nie jest pewny, po każdem trzę
czyło doazczętn~e kilkadziesiąt zabu- sieniu z niesłabnącą energj3 zn~ na •1•tawle mlod1eb 

malarzy 
Dn.. S b. ~· otwarto w gmachu 

Akademji Sztuk Pięknych w War· 
azawie doroczną. ·wystawę prac ucz
niów. 

dowań, wraz z całym prawie dobyt- zabiera się do pracy. Wzrost lub spadek liczby pr;<edsleblor!ltw, , roku 1988 ogłÓszonÓ dwa razy mnl J ,,_, 
kiem. Gdy więc w kraju tak ciągle „trzę którym ogłoszono upadłości, Jest w ścisłej padłaścl nlł 11&wet w roku 1928 t ~l ,; 

Kiedy się czyta w Polsce o strasz- lll}Cym się", jak .Taponja, nikt nie zalemoścl od sytuacji gospodarczej. W roku największe~ pomyślności ' ' . 
. okrasi~ dobrej konj.unktury powstaje zwy Na 195 upadłości ogłoszonych w roku 

nych scenach, jakie rozgrywały się cofa się przed nowemi wkładami e- kle wiele Erzedsięb1!>rstw o niezbyt mąc- , ubiegłym, .przypadaj11 52 w przedslębler
przy tern, o pożarach, walących się nergji 1 pieniędzy, któż mógłby l!!ię n;vch pods awach finansowych. Przy Ja· stwach przemysłowych i 83 - w handlo

kiemkolwlek pogorszen~u konjuktóry przed- WYCh. :Ootyozyło to: 7 spOłek akcyjnycb, 
i zapadających w ziemię domach, o zawahać pod tym względem chociaż- sleblorstwa te załam~Jlł się, zawieszaj11 44 spółek z ogr. odp., 12 ~ llPółek; ko· 
ludziach żywcem grzebanych w roz- by przez minutę w kraju tak moc- ~łaty 1 w rezultacie ll;achodd koniecz- mandytowyeh I flrmowYch, · 21'1 - spół• Na wystawę przybył Marszałek 

Smigł' • Rydz. 
ność ogłoszenia :upadłości. dzielni i 45 przedąl@bior1tw jednooio-

wierającej się ziemi i o tych, co zo- no trzymającym się w awych p()(!a- Bardzo interesuJąca jest w tej dziedzl- bo-wYch. 

Oprowadzany przez rektora prof. t · i i l b wi ni d " d h · k p 'ftk I dl t nie analiza ilości ogłoszonych upadłości s aJą. os erocen poz a e a.c.~u ac , )8. o.., a. ą ego wszyscy, na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. 

Jastrzębowskiego i kierowników pra 
cowni :Marszałek szczegółowo zwie
dzał wystawę, na której zabawił 
ponad dwie godziny. 

nad głową, mimOWoll radość i ufność jak najśpieszniej PQwinnl wykupi~ la. Kryzys ekonomiczny, przypadający na la· 

oglU'lliają człowieka, że Polsce ni,e sy na nadchodzą.ee ciągnienie, by od- ~0A!;~z~o 19i.;1~el~!~~:,::~1;rs~~a ~: 
groż!} przynajuiniej tego rodzaju klę- powiednio móc zu:l:ytkować wygrane ratnie kol!-junkture,lne - poprawiająca 
ski żywiołowe Jednocześnie każ"" pieni"dze I się sytuacja gospodarcza zastała na l'l'l1· 

• u;, ..- • ku przedsiębiorstwa zdrowe. To te~ w 

' 
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ŚWIĘTA. RZEKA. 
Mój Boże, - powiadał sobie -I uwodzicielskie i pocieszyciel- I 
wszędzie panuje ucisk. Niema skie... pomyślał nagle. „Którego 
państwa, ba - niema demokra- pragnę, a zyskać się ·boję, .• " Co 
cji w którejby nie stosowano ta- więziło jego ręce, instynktownie 
kiej lub innej formy ucisku. Wre- i zawsze gotowe do uścisku tej 
szcie, znajdował ii „ten" ucisk 1>łabości, kobiety?... Co czyniło 
był wyjątkowo łagodny, a uświa- wstrzemięźliwym jego język zaw
domiona, wyrobiona• politycznie sze gotów do pieszczotliwej dani
ludność dzielnic dawała ,sobie ra- ny słów i adoracji? ... Obawa? ..• 
dę z przykrościami obęej admini- Czołhański wspomniał na pewne 
stracji, Wobec czego myśl po- zahamowania natury wewnętrz
mknęła znów do Jolanty. Jakiś nej jakie go opadały w obecności 
sonet uporczywie błąkał się w pa Jolanty, w chwilach gdy byli sa
mięci i nasuwał na wargi. Od mi, na jakiś strach przed słowem, 
pewnego czasu czuł nieodpartą domagającem się jej odpowiedzi 
potrzebę głośnego monologu, był - i wzruszył ramionami. Srebr
pełny, nh~wyładowany dyskusja- ny dźwięk zegara uprzytomnił mu 
mi ka wiarnianemi i tak zwaną godzinę. Znów schwycił za pióro. 
„wymianą myśli" nagminnie u- Tym razem poszło. Pisał, prawie 
prawłan~ w Warszawie. te mechanicznie, spiesząc się, 

O 1.lf' i dobre, które w sercu wiedząc, ił. gdzieś w głębi domu 
noszę!„ . znajdzie Jolantę, oczekującą. Pi-

któ n ·go p rngn~ . a zyska~ się sał, podczas · gdy wewnętrzny 
hoję . , rytm · wciąż wikłał nieznan;y 

Co i>okczyiow..iło jcg9 p9.1>~dy ;vl~rsz, nieznanego autora: 

~ · 

PO ·WIE Ś Ć 

jeśliś ty dobre, czemu tyle 
znoszę? ... 

gdyś złe, za co lubi serce 
moje? ... 

Odczytał ostatnie zdania felje
tonu i poskrobał się po nosie. By
ły martwe, wobec tej innej tre" 
ści jaka go przepełniała. Ale nie
nadaremnie jest się dziennika
rzem, a od niedawna dopiero 
pewna niezależność materjalna 
czyniła go niezawisłym od 
„ wzmianek" okoliczności chwili 
i tematu. Trzykrotnie jego pismo 
zmieniało redaktora politycznego 
i trzykrotnie zmieniało oblicze. 
Ostatecznie, gdy się jest człowie. 
kiem serjo jest się wył.szym po
nad te rzeczy. Czołhański doko
nał w sobie sztuki rozdwojenia, 
a w miarę upływających lat i 
doświadczenia .zawodowego umiał 
na.wet znaletć ten wygodny 
punkt, to miejsce, które pozwa
lały mu pi~ać słusznie w nie-

słusznych 1 niesławnych spra
wach. Moinaby zaryzykować 
twierdzenie, iż im bardziej doj
rzewał Czołhański - człowiek, 
tern bardziej mechanicznie i z 
dobrym wynikiem pracował Czoł
hański - dziennikarz. Jego utar
te okresy, jego potoczl\e omawia
nie potocznych spraw i sytuacji 
politycznej, zawsze utrafjało w 
czyjeś tam zdanie, a przeważnie 
w zdanie kół decydujących. Nie 
dostrzegał jui swego cynizmu, a 
jeśli do::itrzegał, nie robiło to na 
nim wrażenia. W. „okresie Abisy
nji" feljetony jego niedwuznacz
nie opiewały cywilizację i obszer
nie traktowały rzecz o „ Włoszech 
Zmartwychwstałych''. Tego same
go dnia był w kinie i zdumiała 
go reakcja ~publiczności podczas 
wyświetlania dodatku gdy samo
loty zwycięskiej cywilizacji z war 
kotem mknęły nad obszarem, z 
rozpierzchajacą si~ w popłochu, 
nie uzbrojoną, odzianą w płótno 
gromadką tubylców, dzieci, ko
biet i starców. Szmer współczu
cia, głośny i żywy odruch P. T. 
Publiczności nie miał jednak żad
nej łączności z jego feljetonem 

On, .Czołhański, myślał i czuł 
zresztą tak samo. Wreszcie, uka
zywała się ludność z kwiatami, 
wiwatująca na cześ6 zwycięzkich 
generałów. Sala oddychała z wi
doczną ulg11, Cs:ałhański jminl 
si~ 

Fu n dusz Obrony Morskiei
konto w P .K.O. 42.000 

Teraz pisał: ... „Ośmnaście lat 
oporu, ośmnaście lat walki? A
leż nie, mówmy: pięćset! Pię6!et 
lat niemczenia, austryjaczenia 
czechizowania - ł ten lud żelaz~ 
ny, niepożyty .•• · 

rozkoszne bóle, bolesne rozkosze! 
jeśliś nie miłość, jakież imię · 

· twoje! 

.- Co za. tacet napisał ten 
wiersz?„ to fajne - rzekł sebie. 
Jednak to mu przeszkadzało, ten 
motyw: „ o złe l dobre, które w 
sercu noszę!'' b~zmiał w nim jak 
dzwon. Pisał dalej: - „ja:k ska
ła. Ze swą wspaniałą polszczyzną, 
ze. swym odwiecznym, piastow
skim ładem i harmonją życia 
gromadzkiego. Stoją na szańcu i... 

Zegar cyknął dyskretnie. Czoł
hański zerwał się, rzucił arkusze 
d? walizki, pewny, te zakoncze. 
me nie sprawi mu już żadnej 
tmdności. Przygrywka została 
napisana. .Wi stołowym. Eryka 
z?ów ~akrywała do stołu z wy
~nekam1 ·na twarzy. Uprzedzono 
Ją, ż~ gość wyjeżdża i przeraziła 
się Ujrzawszy go, kucharka jesz. 
cze nie była gotowa z kolacją. 

- Nic się nie bój - rzekł Czoł
hański, k.tó:ry lubił ją rozśmiesuć 
- gdzie pani? 

- Pani jest u siebie, wnet zej-
dzie. 

.(D.c.n.). 

I 



PONIEDZLU..E& 
Bonifacego, WalerJl 
Ws. sł. 3,19. Z. 19"9 

W teatraeb 

,. 

Teatr NaredowJ'I „Samuel Zborowald„. 
Tntr Polaki: ,.Koletankl". 
Teatr Mal:r: „Brat marnotrawtlT', 
Tuh N-·ir: ' Weelł-l!llld". 
Tntr Letah „ił9UJonat we dww.". 
Teatr &&ellł'11m 1 „t."Yntltłl Sewtlald". 
la•łTłllł BedułJ': „Haneczka t duch"„ 
Teatr Kameraln:r: •• Expoae pant mtn1• 

•trowej". 
Teatr !lalleldeJ: „JWJ• lrupUje eoble 

dziecko". 
Bosyjlllde SłwdJo Dnm•t;r-e: „Szeze-

śliwe małżeftstwo". 
TeatT .,4,111"1 „Baron KlmmeJ". 
Male Qui Pro Quo: „Strachy na Lachy". 
Teatr AU Baba (Karowa 18) : Dziś t co-

dziennie rewja polityczna w :.IO-tu obra
zach „Oneł esy Beazka ••• „ e Kirą ZI· 
mlflsklł, Krultowsklm, Foggiem. Sempollń· 
11k1Jn na czele zespołu. Pocz.: ?.BU 1 10 w. 

INFORMACJE O FILMACH 

DOZWOLONYOB DLA MŁODZIE~Y 
TELEFON '7-11-96. 

W ldnaeb 
Athla: „Trzy walce", 
Atłaatle: „ Wle1kl -•e"'. 
Bałtyk: „Gdy Madelon„.". 
Castn.l: „Boo!oo" 1 „Snlona pogoit". 
Capitol: „ U kreeou drogi". 
f'oloHeum: „Orly morskie". 
Czary: „Zew pOłnocy" I „Zw;rclet1klf, wal· 

ka". 
EUte: „Jezebel'' t ,,De4e". 
l:':uropa1 „studentka". 
Fama: „Serce matki". 
FUharmonja: „Gibraltar". 
n„uns: Rel'Cf' matki" I dodatki. 
Hollywood: „Przestepca" I rewja. 
fmJH'rlal: „Kochało 11ł thv6ch", 
ItaUa: „Zam.kntety świat". 
J1m,ta1 „Zbłlłdzllam'" I „Kapryjq e-. 

~djentka". 
ltlno Paraf.li Aw. Andreja: „Lot po 

uczeście". 
Lotc „DzleBlecla z Pawłaka•' f „Sło4-

ki karnawał". 
Mle,llllde: „Btawura". 
1114.Jf!stle: „Pani 1 cowboy", 
lllewa: „Modelka" l „stn.ał w noc3•". 
Napoleoa1 „Francja czuwa ••• ·•. 

,Nowa Tombola: „Fortancerki" l Ano-
nu;nowy kochanek". 

. Olza 1 „N 1ebezp1eczna grantca". 
Palladium: „Ucieczka w nleznme". 
PH: „zbu~ Ilio l tyj'' t „01tatnto o

st.ri:e~nte". 
l'etlt Triaao:a: „ltłopoty młodej pani" l 

„Pola Elizejskie". 
Kł&lło: „ W1ełbtcJele oann7 NaneJ"", 
Re:r: „Sygnały" l „Czerwone jabłu11Jto". 
Roma: „Korsane północy". 
Słlnke: „Burza nad nengal!". 
Sokół: .,Agentka E!-21" I ,.z&staJona 

c:itunglll„. 
Sorrento: „Gehenna" i „Przygody Do-

nalda", 
StudJo: „Dom benkowy". 
'5tyłoWJ'I „Panna lllwa". 
~wła&owld: „Ukochany". 
:"wit: „Serce l\Iatkl": 
Ton: „Chicago", 
Uciecha: „Prawo prot. Llndsey'a" do-

iatkt. 
Vle1orfa: „ Włóel!ogi". 
Fotoplaałlli:on (Ul. lhruałlla rocba :I) 

wyśwtetla codztennte od soeh:. 11-ej do 
22-ej plaatycme widok.I w nat1ll'&IQcb 
kolorach z Amerykł. 

Panorama <Nowy 8w1at :1n; Monte-Carlo 
Monaco. 
FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka Fo

cba 2) wyświetla codziennie od godz. 
15-ej do 22-ej plastyczne widoki w na
turalnych kolorach • Berehł<l1gade11. 

laby na stole obrad 
Rady ł11eJskiei 

Za wolnością wśrGd narodGw 
Głos oezonego włoskiego 

W Polskim Instytucie Współpracy 
~ Zagranicą odbył się pod przewod
nictwem dyrektora Instytutu min. 
Tadeusza Grabowskiego, odczyt wy
bitnego profesora włoskiego, p. Con 
Śta.ntino Gonni na temat humoru J 
satyry w powieści Aleks. Manzo
tdego. 

Dr. Gorlni, prof. uniwersytetów 
w Pawji i Medjolanie jest wybitnym 
specjalistą. w dŻiedzinie mlkrobiolo
gjl, a w szczególności w odniesieniu 
do mleka i jego mikrobiologicznych 
wartości. 

Zainteresowany obecną postawą 
społeczeństwa polskiego wobec wy-

Zelazna· porcja zapasów 
,Jak to było w tS?O-'lt i t9f4•t9t8 

Czy pamięta pani o „żelaznej 
porcji" zapasów'! Czy śpiżarnia na 
sza jest zaopatrzona w mąkę, ka
szę, masło, kcnserwy i t. p.? Czy 
nie zapomniała pani czegoś, bo je
śli tak, to zapamiętajmy sobie 
czem żyły wielkie miasta w cza
sach wojennych. 

W Parytu, podczas wojny prus
ko • francuskiej w 1870-71 r. z 
nabiałem i jarzynami było nie naj 
gorzej, wina też były duże zapa
sy, odczuwano natomiast dotkliwy 
brak mięsa. Początkowo wykupy
wano ryby ze stawów w Tuilleries, 
lecz starczyło ich zaledwie na ty
dzień. Wówczas restauratorzy do
brali się do.„ ogrodu zoologicznego. 
Za kae"1, dziki, antylopy, płaco
no olbr::yrnie sumy. Po nich po
wędrowały do garnków pawie i 
wielbłądy. 

Paryski ogród zoologiczny został 
tak przetrzebiony, że pozostały w 
nim jedynie hieny i dwa słonie Ca
stor i Pollux. Przez długi czas 
Paryżanie oraz dyrekcja Zoo sta
rały się oszczędzić ulubione zwie
rzęta. tolądek jednak zwyciężył ser 
ce i słonie zostały zakupione przez 
związek rzeźników za cenę 27 ty
sięcy franków. Kilku mężczyzn ze 
łzami w oczach, strzelało do bied
nych zwierząt z karabinów. Słonie 
poćwiartowano i paryżanie delek
towali się ich mięsem, płacąc po 60 
franków za kilogram. 

W Niemczech podczas ostatniej 
W~jny zjedzono wszystkie psy, a 
za szczury płacono olbrzymie su
my. 

A więc pamiętajmy o „żelaznych 
zapasach". 

Tydzień Ziem Wschodnich 
w prot:(ramaeb Polsklee;ro Radia 

Z okazji Tygodnia Ziem Wschodnich I godz. 18.50 p. mln. Marjan Zyndram 
Pol.ekie Ra.djo między 3 a 10 czerw- Kośclałkowskt mówić będzie na temat 
~a organizuje szereg specjalnych audy- znaczenia gospodarczego Ziem Wseho
cy,J w programie, które przekażą ra- dnich. 
djosłuchaczom zarówno uroczystości, Dn. 9 czerwca - pogadanka dla 

padków politycznych nit arenie mię
dzynarodowej, zapragnął - mimo 
podeszłego wieku (lat 72) - zapo
znać się ze stanem rzeczy w Polsce, 
odwiedzić swoich przyjaciół profe
sorów na Uniwersytecie J. P. i WY· 
głosić kilka odczytów. 

Jeden p; nich, z dziedziny swojej 
specjalności wygłosił w Instytucie 
Biologji Doświadczalnej, dla kół na.u 
kowyeh 1 młodzieży uniwersyteckiej, 
w ubiegłą środę. 

Jako wybitny humanista, poświę
cił drugi odczyt zagadnieniu litera
ckiemu, a mianowicie: ulubfnoemu 
swemu poecie i powieściopisarzowi 
Aleksandro Manzoniemu, którego 
powieść „Promessi Sposi" („Narze
czeni") była w swoim czasie rewe
lacją, wywołując w pierwszej po
łowie XIX w. poruszenie w całym 
świecie literackim Włoch i dając 
początek nowemu kierunkowi w roz 
woju włoskiej powieści. 

Zestawiając światła i cienie na.tu
ry ludzkiej, w której czynniki zła 
biorą nieraz górę nad dobrem wbrew 
boskim prawom sprawiedliwości, 
wolności 1 braterstwa, prelegent za 
kończył charakterystyczną aluzją 
do chwili obecnej. Niestety - mó
wił - zło pleni się nietylko wśród 
jednostek i rodzin, ale wśród naro
dów. Jednak otrzeźwienie przyjść 
musi, a z nim równowaga, spra
wiedliwość i wolność wśród nar1J
dów. 

Interesujący odczyt wypowiedzi9 · 
ny piękną, klasyczną włoszczyzną. 
wywołał aplauz licznie zgromadzo
nych słuchaczów. 

Nie są slodkie 
l!:Wią.zane z Tygodniem, jak i audycje, szkół nosi charakter okolicznośctowy. iasoowłose ezarodzie1"ki 
omawiające znaczenie gospodarcze O godz. 16.10 w tym dniu nadana bę-
tych ziem kresowych, lub te! zapoz- dzie jesz.cze z Rozgłośni Lwowskiej po Brunetkom, które zostały zdy
nają.ce blitej słuchaczy z regjonal- gadanka gen. Paszkiewicza p. t. „Cze- stansowane _ pod względem po
nym charakterem i wanmlcami fycia go .~hce od nas Małopolska Wsehod- wodzenia_ pn;ez blondynki („męż-
na Kresa.eh Wach()dnich. nia • zyźn' l bl d ki") edł Dn. 3 czerwca o godz. 19.50 prze- Dn. 10 czerwca o godz. 8.10 nadaje c 1 wo ą on yn przysz 
m6wienie programowe wygłosi Prezes Wilno reportat - „W zaścianku ta-1 W sukurs wybitny psycholog ame
Rady Głóvmej T.R.Z.W. p. sen. Alek- ta.rskim". O godz. 12.30 w transmi· rykański dr. James Hollyday. 
sander Prystor. sji z Lublina usłyszą ra.djosłuchacze Profesor Hollyday wydał ostat-

Dn. 15 czerwca o godz. 8.15 p. Ma- pieśni 1 taflce poleskie w wykonaniu I nio książkę, której tematem jest 
rek święcicld wygłosi pogadankę p.t. dzieci z Polesia. Równ1e2 z Lublina wpływ koloru włosów na charak-
„Motllwo§ci rozwoju handlu i przemy o godz. 18.00 transmitowany będzie ter człowieka Twierdzi on na 
słu na Ziemiach Wschodnich". Pre- „Festival pieśni poleskiej" w wyko· . · . • ' 
lekcja ta przeznaczona jest dla kup- naniu chóru i orkiestr Lublina i wo- podstawi~ długoletnich badan, że 
ców. jewództwa lubelskiego. O godz. 19.15 blo~dynk~ - wbrew . przyjętemu 

Dnia 6 czerwca o godz. 15.45 Lwów Polskie Radjo nadaje fragmenty z mmemamu - wcale me są łagod
nadaje na fali ogóinopolsltiej pogadan- uroczystości Tygodnia Ziem Wschod- ne, opanowane i „słodkie", ale 
kę Mieczysława Smereka, zatytuło- nich, zorganizowanych w Teatrze przeciwnie, są one złemi, egoistycz
wą.ną „Województwa wschodnie cze- Wielkim w Warszawie. Program obej- nemi i rozhisteryzowanemi istota
kają na pionierów życia gospodarcze- mie zagajenie przewodniczącego Sto- mi. 
go". łecznego Komitetu Tygodnia Ziem 

Dnia 7 czerwca o godz. 8.115 poga- Wschodnich, Prezydenta m. st. War• Wedlu~ oblic::eń z 5 ostatnich 
danka turystyczna prof. Zaborowskie- szawy p. St. Starzyt!.skiego, poza tem lat, t. J. ~ roku 1933 do 1938 
go odmaluje słuchaczom krajobrazy przemówienie p. sen. Aleksandra Pry bohaterkanu procesów o morder
Ziem Wschodnich. stora 1 wiceministra Skarbu J. Kożu- stwa, włamania, kradzieże i szan-

Dn. 8 czei;wca o godz. 15.15 w au- chowsklego. O godz. 19.30 Wilno, B~- taże były w 72 proc. blondynki, a 
dycji dla wsi omówione zostaną zaga- ranowicze i Lwów nadadzą audyc3ę więc brunetki zajęły tylko 28 proc. 
dnienia rolnicze województw wschod- słowno - muzyczną. Wreszcie o godz. tej bohaterskiej" listy p0~atem nich, w pogadance p. Pic-de-Repelonge. 20.00 audycja z Wilna, obrazująca jak '~ykazują statystyk' ·; j ' 

Czcigodni rajcy miejscy miasteczka 'regot dnia o godzinie wcześniejszej, Wileńszczyznę w pieśni i tarum zam- , : . . 11 . a czę-
Penarth w południowej części Wałji o ~1.30 montaż dźwiękowy. zapozn~ knie progr~m radjowy, związany z Ty sCleJ r~zwodzą. się_ ~londynki. 
przeżyli dr.ień wielkiej konsternacji. \V radJosłuchaczy z uroczystościami „Dni godniem Zlem Wschodnich: A więc męzczyzm, strzeżcie się 
czasie obrad na salę posiedzeń wlar-- -LuJ:>lina", również dn. 8 czerwca o blondynek! 
ł.'Dął pewien człowiek z koszyczkiem 
w ręku i, zanim się spostrzetono, wy-
sypał zawartość koszyczka na stół ob- Ze śwla~a ,..UZQhl 
rad. Ku pneraieniu radnych na stole 
roalazły się dwa tuziny żab, które w 
jednej chwili ro7.biegły się po całej 
sali. 

.Jednemu z radnych żaba wskoczyła 
do teczki, inueąiu wpadła do kieszeni, 
trzeciemu wreszcie skoceyła na łysinę. 
Harce żabek zmusiły rajców do przer
wania posiedzenia i zajęcia się wyłapy· 
wauiem intruzów. Człowiek, który w 
ten nieoczekhrnny sposób obdarował 
radnych iniknął rówrue szybko. jak 
niespodziewanie się pojawił. 

Gest jego był wymownym protestem 
przeciwka. niezaradności panów rajców 
miasta, którzy od l2 lat uie mogli zdo· 
być się na powzięcie uchwały w spra
wie zasypania starego, wyschniętego 
prawie zupełnie stawu zatruwającego 
wyziewami sweml powietne miasta. 

W st11wie tym lęgły się takie masy 
żab, że stały się prawdziwem utrą.pie
niem mieszkańców miasteczka. którzy 
w tej sprawie kiilknkrotnie i11terwen
jowali u władz miejskich-bez skutku. 

Ostatnio demonstracja źabla na po· 
siedzeniu rndy przyczyni się niewątpli
"·ie do przyspies,;enin likwidacji poJą. 
cego zngndnienia stawowego w mia
steczku Pcnarth. 

----------------------------------Klasy kompozycji na popisie w Konserwatorium 
SpiS tegorocmych absolwentów Kon I niów i dania tym talentom właściwej I na była otrzymać kwalifikacyj na wy 

serwatorjum wymienia czworo ucz- i niezbędnej s1,1llly Wiedzy muzycznej, kona.nie publiczne. „Uwertura" p. wo 
nlów klas kompozycji, którzy otrzy- aby ci uczniowie ;mogli odtą.d samo- diczki, zupełnie chaotyczna w swej 
mali dyplomy - wszyscy z odznacze- dzielnie już twórczości kompozycyj- I budowie mogła była również bez szko 
niem. Są to: pp. Alina Karafa-Kor- nej się oddać ku swemu i muzyki 1 dy pozostać w tece autora, czy też w 
butówna i Bohdan Wodiczko z kia- polskiej pożytkowi I archiwum uczelni. To samo da się też 
sy prof. P. Rytla oraz Ber Bagon i Już nieraz zar -awialiśmy się na 'i· powiedzieć o niejasnej w pomyśle i 
Artur Malawski z k~asy prof. K. Si- tei:i miejscu, ja kryterja obowią.- niewicie mówiącej, o ile chodzi 0 in
korskiego. Na popisie wykonane zo- zuJą. w nauce kio.;, kompozycji war- • wencję melodyczną i harmoniczną 
stały .,kompozycje" wszystkich czwor szawskiego Konserwatorjum. Zdawa!o- l kompozycji p. Malawskiego. Najgo: 
ga, a mianowicie III l IV część Sym- by się, że pod.stawą powinno tu być 1 rzej jednak przedstawiały się War
fonji p. Korbutówny (pod dyr. prof. zaprawianie ucznia w możliwie naj-1 jacje p. Bagona, które dowiodły, że 
W. Bierdiajewa), „Uwertura" p. Wo- gruntowniejszej znajomości harmonji,: autor nie zdaje sobie sprawy, na 
diczki, „Warjacje symfoniczne" p. Ba kontrapunktu i nauki o formach, a · czem polega forma kompozycyjna 
gona i część I Symfonji p. Malawskie- więc tego wszystkiego. na czem się l warjacyj. wymagająca właśnie eywej 
go (wszystkie trzy pod dyrekcją sa- opiera zasadnicza technika kompozy-1 rozmaitości w opµcowanlu tematu. 
mych autorów). cyjna. Nie znaczy to bynajmniej, że Jak się to stać mogło, że prof. Si-

Sprawozdanie z tej części popisu absolwenci mają operować jedynie ; korsk1 mógł uznać to arcynudne i mo 
należy rozpocząć, niestety, od stwier szablonami klasyeyzmu. czy roman- notonne przelev..-anie z pustego w 
dzenia, te wrażenie, jakie te cztery tyzmu. Jeżeli ich zdolności twórcze . próżne za pracę, godną sprezentowa
prace .uczniowskie zrobiły, było wręcz skierowują. ich ku nowoczesnym sp<>- nia publicznoiici. tego pojąć zaiste nie 
przygnębiające. Nietylko bowiem nie sobom wypowiadania się, nie potrze- sposób. 

' 

Rad jo 
l'ONIEDZJAŁ'EK, IS eurwea. 

e.30 „Kiedy ranne wRtają zorze". 6.35 
Gimnastyka. 6.50 .Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 
8.00 Audycja dla szkól. 8.10 Muzyka z 
płyt. 8.15 Mo±liwości rozwoju handlu I 
przemysłu na ziemiach wschodnich - po 
gadanka dla kupców, wygł. J. Neaman. 
11.00 Audycja dla szkół. 11.25 Muzyka z 
płyt. 11.30 Audycja dla poborowYch. 11.57 
Sygnał czasu. 12.03 Audycja południowa. 
13.00 Płyty. 18.30 Audycja dla młodzieży 
gimnazjalnej. 14.45 Teatr Wyobraźni dla 
dzieci. 15.15 Muzyka popularna. 15.45 Wia 
domoaci gospodarcze. 16.00 Dziennik po
południowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 
16.20 Koncert z Katowic. 16.45 Kronika nau
kowa. 17.00 Muzyka taneczna. 18.00 „Echa 
Francji w Kanadzie" - aud. w oprac. 
Sergjusza Kontera. (z Wilna). 18.25 Mu
zyka dawnych mistrzów - audycja ka
meralna (ze Lwowa). 19.00 Audycja tol
nierska. 19.30 „Przy wieczerzy" (ze Lwo 
wa). 20.25 Audycja dla wsi. llOAO Audy
cje Informacyjne. 21.00 Utwory Claude De
bussy' ego w wyk. Bolesława Woytowicza 
- fortepian. 21.SO „Echa mocy I chwa
ły". 21.85 Recital 4piewaczy Adeliny Ko
rytko - Czapskiej. 22.00 Muzyka tanecz
na. 23.00 Ostatnie wiad. dziennika wie
czornego, Komunikat meteorologiczny, 23.05 
Wlad. z Polski w Joz. niemieckim. 23.13 
Wlad. z Polski w jęz. angielsklJn. 

. PONIEDZIAŁEK, IS czerwea. I 
18.30 „Cbopln"-aud. dla gimnazjów. 
14.45 „Przygody doktora Muchołap-. 

skiego" 
16.20 „Na wlosenn" nutQ"-koncert 

wokalny. 
18.:15 Muzyka dawnych mistrzów. 
21.00 Bolesław Woytowicz gra utwo

ry Cl. Debussy'ego, 
21.30 „Echa mocy i chwały". 
21.35 Recital śpiewaczy Adeliny Ko

rytko • Czapskiej. 

WARSZAWA U (:Mokotów) 
13.00 Zespół Stefana Rachonia. 14.00 Pa

ro Informacyj. 14.15 Współczesna muzyka 
kameralna. 15.00 Pleśni i piosenki toł· 
nlerskle - koncert. 15.SO Muzyka oblado· 
wa. 16.30 Muzyka popularna. 17.()5 eycle 
kulturalne stollcy. 17.15 Chwila L.O.P.P. 
17.25 Płyty. 21.00 Muzyka z płyt. 21.15 
„z wtdrówek medrca - Baltazara Gra
zlana" w przekładzie Stefana Essmanow
sklego. 21.SO Muzyka popularna. 22.00 Dro· 
bne utwory Instrumentalne. 23.00 Muzyka 
taneczna. 

KBóTKOFALOWXJ 
U.oo Zapowledt stacji. 0.05 śpiewa Chór 

Dana i Janina GodleWBka. 0.40 Dziennik 
w języku portugalskim. 0.45 Di:iennik w 
języku polskim. 1.00 Koncert Orkiestry 
Pułku Strzelców Kaniowskich. W przer
wie „ Wyprawa Szczepka I Tońka na. Wv 
stawę do Nowego Jorku" - djalog. l.ł°5 
„Wisi" z V arszawy do Torunia" - re
portat Stanisława Sumińskiego. 2.00 Dzien 
nlk w jęz. angielskim. 2.05 Co słycha..5 
w sporcie polskim - pogadanka w j<•z
anglelskim. 2.15 Gra sekstet Kazimierza 
Dla.schkego. 2.50 Program na jutro. 

WTOREK, 6 czerwca. 
6.0 „Kiedy ranne wstttj'ł zorze". 6.35 

Gimnastyka. 6.liO Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 
ą.OO Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka z piyt 
8.15 „Chorzy z urojenia" - djalog w o
prac. Wiktora Budzyńskiego i Olgi Wró 
blewskiej-Ustupsklej (ze Lwowa). 11.00 
Audycja dla szkół. 11.25 Muzyka :.. płyt. 
11,30 Audycja dla poborowych. 11.57 Sy
gnał czasu. 12.03 Audycja południowa. '<z 
KatoWic). 14.45 Samotni ~eglarze - poga 
danka dla młodzie~y. 15.00 Muzyka popu
larna. 15.45 Województwa wschodnie cze 
kaj11. na pionierów tycia gospodarczego
wygł. Mieczysław Smerek. 15.51 Wiado
mości go13podarcze. 16.00 Dziennik połu
dniowy. 16.10 Pogadanka aktualna. J6.20 
Utwory klarnetowe w wyk. Antoniego 
Makowskiego. 16.45 Kronika literacka -
w oprac. Andrzeja Trletlaka. 17.00 Mu
zyka taneczna. 17.45 Skrzynka ogólna. 
18.00 Koncert z Katowic. 18.25 Koncert w 
wyk. Margerlty Trombin! - Kazuro -
klawesyn. i Mieczysława Szalesklego (vlo 
la. d'amore. 19.00 Audycja· dla robotni· 
l<ów. 19.30 „Przy wieczerzy" - koncert. 
!'0.10 Odczyt. 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 
Audycje Informacyjne. 21.00 Audycja z Po3 
11ania. 21.45 „Sprawiedliwość" - wyg!. 
Kazimierz Ajdukiewicz. 22.00 Koncert nm 
zyki klasycznej. 23.00 Ostatnie wiad. dzlen 
uika wieczornego. 23.05 Wlad. z Polski ..,, 
,ezyku niemieckim i angielskim. 

WTOREK, 6 ezerwca. 
14.45 „Samotni teglan:c" - poga

danka dla młodzieźy. 
15.00 śpiewa Stanisław Kruzer-bu. 
18.25 Koncert M. Trombinl-Kazuro 

<klawesyn) i Mieczysław Szale
skiego (viola d'amore). 

21.00 „Lipiński i Paganini w War
szaWie". 

21.45 „Sprawiedliwość" odczyt 
prot. Kaz. Ajdukiewicza. 

22.00 Koncert muzyki klasycznej. 

WARSZAWA IJ (Mokotów). 
lS.00 Koncert muzyki rozrywkowej. 14.00 

Pogawędka gospodarska: „Gdyby zabra
ldo cytryn". 14.05 Parę informacyj. 14.15 
Płyty. 14.5.S Muzyka z płyt. 15.10 Recital 
rortepianowy Janiny Wysockiej - Ochlew 
sklej. 15.30 „Letnie nastroje" - muzyka 
obiadowa. 16.30 „Piosenki przy gitarze " 
początku 19-go wieku" - audycja słowno
muzyczna w oprac. Michała Jaworskiego. 
17.05 życie kulturalne stolicy. 17.25 Koncert 
kameralny. 21.00 Muzyka z płyt. 21.20 
Teatr Wyobraml. 22.00 Płyty. 23.00 Mu
iyka tanecana. 

KRóTKOFALOWKl 
24.00 Zapowiedź stacji. O.Oó Koncert. 0.40 

Dziennik w jęz. portugalskim. 0.45 Dz:ien 
nlk w jęz. polskim. 1.00 „Uczmy sio pol
skiej piosenki" - audycję prowadzi Mi
chał Jawor~ki. 1.20 Orkiestra Wojskowa 
Pułku Ulanów J'azłowlecklch. 1.45 Kroni
ka dtwlekowa. 2.00 Dziennik w jęz an
gielskim. 2.05 Pogadanka w jęz. ańgtel
akłm. 2.15 Ze~pół harmonistów Tadeueza 
Wesołowskiego. 2.50 Program na jutro. 

Ławki• ogrodowe od 8 złotych, 
krzesło 1 złoty, blt1rko na 

nafkach 50, tapczan niklowy Sli, u
rządzenia biurc:.ve, letniskowe, sypial
nie, gabinety, pokoje stołowe, płanina, 
najrozmaitsze meble ltupuje, sprzeda
je, wynajmuje, gotówką, ratami. 
przedsiębiorstwo Wojciecha Luśniaka, 

motna; było zdać sobie sprawy, czy i bują się ich w~Tzekać, ale niech ich że nie każdy uczeń ldasy kompo
w jakiej mierze ci „odznaczeni" ucz.- prace uczniowskie wykazują, że grunt. zycji· musi posiadać wybitny talent 
niowie posiadają rzeczywisty talent na którym ich ewentualny talent ma wiadomo powszechnie. że nie wszy~ 
kompozytorski, lecz trzeba było so- się korzystnie rozwijać, został głę- stkie prace uczniowskie bywają ar
bie zadać pytanie, czego się w kla- boko przeorany 1 zaprawiony, że za- cydziełami, także wiadomo. Nie jest 
sie kompozycji nauczyli. Ten ostat- tern nietylko mają dobrą wolę, lecz · też koniecznością, by na popisie wy. 
Jll WZglą.d zwłaszcza sprawia, że po- i dostąteczną sumę wiedzy. bez któ- · Jwnywać za wszelką cenę prace kom
Zliższe uwagi, choć formalnie będą. rej ta dobra wola sama niczeg-o nie pozytorskie, zwłaszcza, gdy są słabe 
się wtą.zały z pracami, wykona.nem! na osiągnie. i zbyt już uczniowskie tylko. Ale ko
poplsie 1, z konieczności, z ich auto- Wszystkie kompozycje, które na niecznością jest bezwzglęt'ną, by z 
rami, w Istotnej swej treści skierowa- popisie usłyszeliśmy, tego konieczne- . prac uczniowskich można bylo wi
ne być muszą. do tych, którym po- go warunku nie dopełrtiły. Praca p. i dzieć, te praca nad uczniami zaczy
wierzone zostały klasy kompozycji, a Korbutówny, bardzo jeszcze nieudol- na się od tundarnentu, a nie od da-, 
przez to samo i obowiązek naletytego na, pełna reminiscenc j Beethovena chu. • • • • 
ocenlenia wartości talentu ich ucz- i wielu innych muzykiv. nie powtn-1 .M. Skołuba, Zap1su1c1e s1e do LOPP Mokotow1ka 44. 411 

• 
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c~eesz, ~u 'reez ~~~i~~tu tros~i, 'ii Żywiecki n~~tar ~os~i ! 
Frontem do produkcji polskiej. -

Obywatelska działalność 
browaru Okocim. 

VJ czasach obecnych cała 
Polska zespoliła się w kierunku 
popierania wytwórczości pols· 
kiej, rozumiejąc, że tylko prze
mysł i handel, na zdrowych 
oparte podstawach, stanowią 
fundament dobrobytu państwa 
i jego obywateli. Przede wszyst· 
kim ogłoszono bojkót produkcji 
niemieckiej, która swymi Ersa
tzami zalewa rynki polskie. 
Szereg firm o nazwach o brz· 
mieniu niemieckim, począł za 
pomocą ogłoszeń w pismach 
odżegnywać się od niemieckoś· 
ci. Między innymi ogłoszenia 
takie dały niektóre f I r my 
łódzkie i warszawskie. 

Również i spadkobiercy za· 
służonego obywatela Rzplitej 
nie ustają w pracy na niwie 
społecznej. podtrzvmąjąc świe
tlaną tradycję, tak chlubnie za
pisaną w dziejach aaszej Ojczyz· 
ny.Najlepszą podzleką za wielkie 
zasługi, położone dla mieszkań
ców Małopolski zachodniej, jest 
fakt, że obecnv właściciel bro· 
waru Antoni baron Goetz·Oko· 
cimskl, wvbranv został posłem 
na Sejm Rzplitej i na tym po
sterunku jak I na innych dał 
się poznać jako wypróbowany 
i pełen poświęcenia patriota i 
wybitny znawca gospodarczo· 
narodowych zagadnień. 

Reprezentantem tej wielkiej 
pcłskiej placówki prze•ysłowej 
na terenie Ziemi Piotrkowskiej 
jest cieszący sie dzleki swej 
solidności jak najlepszą opinią 
w sferach hand!owych dyr. VJła· 
dysław RVBINSKI , który od 
roku 1925 godnie piastuje to 
odpowiedzialne stanowisko. Dla 
dobra firmy, której jest przed· 
stawlclelem, dyr. Rvblński licz· 
nym swoim klientom przycho· 
dził z pomocą, uwzględniając 
ciężkie ich warunki finansowe. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, 
e dostarczane tutejszym od

biorcom piwo Okocim, dzi~ki 
znakomitej konserwacji, posia
da najwyższe wal~ry swojej 
jakości i w smaku jest niezrów· 
nane. Toteż cieszy się wszędzie 
zasłużonym uznaniem. 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

I wie toczy w całej Europie, za. 
częłi oszczedzać na każdym od· 
cinku życia. 
Związek Pracv Obvwatelskiej 

Kobiet wraz z Rodziną Policyj· 
ną pragnąc stanąć, na równi z 
innymi do współpracy w ob· 
ronności państwa - wzywa 
wszystkie obywatelki naszego 
miasta i powiat11 do zbierania 
wszelkich niepotrzebnych resz· 
tek, materiałów, starej odzieży, 
gałganów, strzępów i t. p„ któ · 
re użyć będzie można po od· 
powledniej przerObce na koce 
dla wojska. 

Nie wolno nam marnować ni· 
czego. VJszystko umiej~tnie 
przerobione da nam ogromne 
korzyści; a naszemu Państwu 
możność zwycięstwa-na fron· 
cie gospodarczym. 

Nie dajmy się prześcignąć w 
oszczędności · innym narodom. 

Boże Ciało w Piotr
kowie. 

Program tegorocznvch uro· 
czystości w dniu Bożege Ciała 
w kościele Parnym przewiduje: 
o godz. 11 m. 15 Suma. O godz. 
J 2 wyruszy procesja. Organi· 
zacje ze sztandarami winny ze
brać się e godz. 11 m. 30. Ulice, 
którymi przejdzie procesja ude· 
korowane będą obrazami św. 
oraz zielenią, jak również fła· 
gami państwowymi i papies
kimi. 

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

V.Je wsi Zagrody Jutroszew· 
skie odbywała się zabawa ta
neczna, w której wzi~ła udział 
młodzież wiejska z bliższej i 

!!11---------~ . dalszej okolicy. 

I Ogólnym powodzeniem tan· 

Os cerzy cieszyła się piękność 
TA TNIE DN I wiejs f; a Hełena Mielczarek. Po· 

PREMIOWANEJ 
SPRZEDAŻY 
IMBRYKÓVJ 
ELEKTRYCZNYCH 
NA SPł.ATY 
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SKLEPIE ELEKTROWNI 

ORAZ u AKWIZYTORÓW 

miedzy współzawodnikami o 
względy pieknej tancerki wv· 
buchła sprzeczka, która wkrót· 
c~. zamieniła .się w ogólną 
bo1kę, w wymku której kilku 
uczestników zabawy zostało ra
nionych łub poturli>owanych. 

Epilog rozegrał sie w Sądzie 
okregowym w Piotrkowie. Na 
ławie oskarżonych zasiedli: Piotr 
Podmajstrzy, Józef I Wacław 
Kisielowie, Jan I Józef bracia 
Budziejewscy,' Tadeusz Zgoły I 
Józef Skonecznv. 

W wvnłku rozprawy Piotr 
Podmajstrzv I Józef Kisiel ska· 
zani zostali po 1 roku wiezie· 
nia a Wacław Kisiel na s mie· 
cięcz więzienia. Pozostali oskar· 
żeni z powodu braku dowodów 

Akcją kc. knii w mieście i po 
wiec,e zajmują się poszczególne· 
organizacje, które ,otrzvmają po· 
mpc finansową z pow. komi· 
tetu pomocy dzieciom i mło· 
dzieży. 

Półkolonie zorganizowane zo· 
staną w lesie państwowym w 
Meszczach. We wszystkich szko· 
!a~h po~szechnvch rozpoczęto 
1uz zapisy. Opłata od jednego 
dziecka za czas pobytu na pół· 
koloniach wynosi 3 zł 

Półkolonie trwać będą przez 
lipiec i sierpień. W lipcu z pół· 
kolonii korzystać będą dzlew· 
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 wyszlą znacz
ne pa~tie._Qgółemzdobrodzlejstw 
kolonii 1 półkolonii korzystać 
będzie w rb. ponad~ 3000 dzieci. 

Wtajemniczony ninduski 
w Piotrkowie. 

Przejazdem zatrzymał się w 
Pietrkowie, głośny na całej ku
li ziem ldej fakir • Okultysta 
uczeń Prof. Dr. Dumonta, dy
plomowany przez Światową LI· 
gę Okultystyczną. 

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

Przepowiada przyszłość I 
radzi w każdej sprawie z Kuli 
Kryształowej, Czarnego lustra, 
linii r21k, charakteru pisma i 
i Gwiazd-udziela lekcji-Ceny 
przystępne. Przyjmuje od 1 o-
13 I od 16 - 20.30. Hotel Wł· 
leński p. 7, ul. Słowackiego 7 

Natomiast stare polskie przed
siebior5two-browar OKOCIM 
nie potrzebuje legitymować się 
swoją polskością. Istniejący od 
1845 roku browar Okocim w 
Małopolsse chlubną posiada 
kartę nie tylko dzięki wysokiej 
jakości swej produkcji, która 
oddawna ustaloną ma renome 
w kraj u i zagranicą, iak rów· 
nieź I na odcinku pracy spo· 
łecznej. Małopolska Zachodnia 
w dalekim zasiegu do dnia dzi
siejszego we wdzięcznej zacho· 
wuje pamieci pośwh~cenie I 
ofiarną prace śp. Jana barona 
Goetz • Okocimskiego, prezesa 
Koła Polskiego w parlamencie 
wiedeńskim. VJłasnym sumptem 
budował śp. Jan Goetz • Oko
cimski świątynie, Gimnazjum 
w Brzesku, szkoły, domy luda· 
we, spieszył z pomocą pogo· 
rzełcom, organizował 11raże 
Pożarne i tp. Pomoc ta sięgała 
setek tysięcy złotych. Specjalną 
opieką śp. Jan Goetz· Okocims· 
ki otaczał pierwszych żołnierzy 
Komendanta-Legioav Polskie, 
przeznaczając na ich cel - oł
brzvmi, jak na ówczesne czasy 
majątek- bo ponad ćwierł mi· 
liona koron. 

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

- sad owocowy 

zostali uniewinnieni. 
W Piotrkowie i okolicy 

jedyna 

Osobiste. 
Dr. Jan Olszowski, asystent 

Szpitala św. Trójcy, po ukoń· 
czeniu kursu Roentgenołoglcz· 
nego w łodzi, wrócił do Piotr· 
kowa i objął z powrotem zaj
mowane ~otvchczas stanowisko 
w tvmie Szpitalu. 

Dr. Olszowski w ci~gu swego 
kilkoletniego pobvtu w Piotr· 
kowie zyskał sobie rgólną svm· 
patię i uzRanle wśród społe· 
czeństwa. 

Reduta w Piotrkowie 
W dniach majbliższvch przy· 

bywa do Piotrkowa znakomity 
teatr 

cR EDU TA• 
z Juliuszetn OSTERVJĄ i ode· 
gra w sali im. Kilińskiego świet· 
ną komedie w 3 aktach Jerze· 
go Zawiejsklego p. t. cPowrót 
Przełęckiego. 

Bilety od : niedzh li bedą do 
nabycia w cPijalni Mleka> przv 
ul. Słowackiego. 

PLACE DO SPRZEDANIA -

Staraniem M, M. K. VJolbórz, 
pod protektoratem cObwodu 
Piotrków> urządzają przedsta
wienie cDziewczę z Ciuły za 
Wsią> Golasiewicza w/g po· 
wieści Kraszewskiego, w dniu 

• Vl.1939 r. w sali Rzemieślni· 
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 
sic wzwyż, 
Jeśli chcesz wzmóc jej ofiar· 
ność dla celów Obrony Pań· 
stwa, 
Jeśli swoim groszem chcesz 
tą obronność spotcgować 
przyjdź na przedstawienie. 
Wykonawcy członkowie L.M. 

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

nabvć można w Pijalni Mleka. 

Odezwa 
do społeczeństwa 
VJszyscy wiemy już o tym, 

jak doniosłą role odgrywa kon 
sekwentnie przeprowadzona ak 
cja zbierania odpadków dla 
przemy siu. 

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 się miliony zło· 

w pięknym połoźeniu przy tych. 
ul. Zwirki obok parku. VJia· Czas najwyższy, abyśmv zro· 
domość: Al. 3· go Maja 4, m. 6 z umieli to marnotrastwa dóbr 
tełffon 13·47. materialnych i wobec walki gos 
----------• podarczej, jaka sle już właści· 

W trosce o estetyczny wygląd 
osiedli ziemi plotrkowskij!j i pod· 
niesienie dochodów drobnych 
rolników-Okręgowe Towarzy· 
stwo Organizacyj i Kółek Rol
niczych w Piotrkowie opraco· 
wało plan, zmierzający w kie· 
runku założenia jak najwiekszej 
liczby gospodarskich sadów o
wocowych na wsi. Dążeniem tej 
organizacji jest, aby przed każ· 
dą zagrodą wiejaką urządzony 
został sad owocowy, który przy 
czyni się do upiększenia osied· 
li I dzięki rentowności-do pod· 
niesienia stopy żf clowej rolni· 
ków. 

Akcja ta spotkała sle ze stro 
ny ludności wiejskiej z wielkim 
uznanit!m. Kilka gromad zało· 
żyło jut sady gospodarskie. 
Celem objęcia tą akcją całego 
'powiatu piotrkowskiego-orga· 
nizowane są kilkudniowe kursy 
sadownictwa w r6żnych ośrod· 
kach. 

N a drodze do uzdro
wienia szpitalnictw.a 

w Piotrkowie. 

Na ostattnim posiedzeniu 
mledzykomunalnego Związku do 
spra..v szpitalnictwa w Piotrka· 
wie postanowiono połączyć ist· 
niejące w Piotrkowie 2 szpitale: 
św. Trójcy i Zvdowskl imienia 
małżonków Braun i utworzyć 
jednolitą administrację. Dzięki 
tej unifikacji wydatki ulegną 
reduk~ji, wobec czego będzie 
można przeprowadzić w obu 
szpitalach inwestvcje. Na cz~łe 
międzykomunalnego Związku do 
spraw szpitalnictwa stanął Pre· 
zydem miasta Stetan f isier. 

Kolonie i półkolonie dla 
dziatwy rodzin najbied

niejszych. 

Komisja półkolonii I kolonii 
letnich przy powiatowym komi· 
tecie pomocy dzieciom i mło· 
dzieży w Piotrkowie ustaliła 
plan i zasady tegorocznej akcji 
wczasów letnich dla dzieci ro· 
dzin najblellniejszvch. 
· VJ sezonie bieżącym z kolo· 
nli i półkolonii korzystać będzie / 
około 2000 dzieci, czyli o. kilka· 
set więcej aniżeli w r. ub. 

restauracja - ogród 
,,Z~OTY • RÓG" naprzeciw 
dworca autobusowego. 

VJielki wybór trunków. Co· 
dziennie świeże piwo z beczki • 
Bufet bogato zaopatrzony w 
zakąski gorące i zimne. Dan· 
cing. ltoborowv zespół muzy
czny. 

. i' • 

; 

Emmmmmmmmmmmmmmm 
Przystań Ligi Morskiej 
w Sulejowie nad Pilicą OtWlrtl -

'RESTAURACJA i KAWIARNIA 
DOS.KONALA KUCHNIA. -- WłELKI WYfVY0 . ...... '"'r•(óW 
PIWO BRAUUN"SKIEGQ, OKOCIM .i żYWIEC.- DANCJINGI. 

llll!lll!iEllllllllllllill!il!!llll 
CENY OGŁOSZE!'.: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tckicie 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz { Redakcja I admini•łracja 1 

Prenumerata za „ DZIENNIK N AR OD OWY" wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złe te miesic;cznie. ul. Słowackiego nr. 28, parter wejście od frontu. 

Re.Iaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. Zakłady Oraficzae ·Adolf Pański Spalik." Piotrków Tryb. Legloaów :i 
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