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fBZJDMOWIENIE WIOE.PBEMIE 

BA KWIATKOWSKIEGO dało do
~ aynt.err.ę aktualnydi potrzeb 
l na.strOJóW. WynikaJlł teł s niego 

aktualne WnlOflkł nr6wno po 
jak goe~. 
e nazwał p. wlcepremJer 

postawę narodu wobec za,grotenia 
Jego praw nad Ba.łtyklem, dru~ 
cudem nad Wlsłit; cudem u jej UJ· 
ścla. I słusznie jako na. źródło te
go cudu wskazał świadomość ka.i· 
dego Polaka, ft pr7.M Pomorze bie· 
JtD.ie główny nerw życia P<?lskl. 

Wynika stąd wniosek polityczny: 
tylko taki system, który budzi oby· 
wat.elską świadomość l poczucie od· 
powiedzia.Inoścl za losy zbiorowe, 
sprzyja. narodowym cudom. 

Trafną jest t.eż tma. p. wlcepre
mjara, że o naszem „Lebensraum" 
stanowi rozwóJ wal'S'Ztatów pracy I 
gospodarczej ekspansji. Ba.rdzo na 
CZMłe było też pnypomnienie „1?10· 
gosła.wionej'' w skutkach WOJDY 
eelneJ z Niemcami. Ona to bowiem 
mbogaclla nas o t;en najcenniejszy 
element obtn:aru życiowego każdego 
narodu, ja.kim jest przemysł. Stwa
rzając przez ł<? opar~le . dla tyc~ 
wszystkich osią,gnlęc mwestycyJ· 
nycb i obronnych, o których p. wi· 
cepremjer mówił. 

Z tych doświadczeń wynlka.wnło· 
sek ekonomiczny: nie ustaw&JmY w 
rozszenaniu J186zego „Lebensrau· 
mu"; „pracujmy normalnie, buduj· 
my, produkujmy, za.i;:abiaJmy1 osz· 
czędzajmy, zatrudnlaJmy, źy.Jllly z 
ołówldem w ręku"; i tylko ta.ki SY• 
st.em, kt.óry temu sprzyja., przyozy· 
nia ~o tego, te naród nietylko 
psyc ale i mat.erją sta.Je. się oo· 
raz bardziej, coraz cudowmeJ zb:roJ· 
ny. (k.). 

• • • 
„KUR.JER PORANNY" pisze, że 

powsrechną uwagę zwrócił fakt, iż 
w sprawie Witosa zamilkł w nie
dzielę „OLas" I „Kurjer Polski". 
Na,jwidoemlej - ciągnie ,,Kurjer" 
- pisma t;e ~ uzasadnioną przy 
O'!ynę, aby zając stanowisko bar· 
dziej oględne. 

Istotnie, na nasze, PQCZll:.WS'ZY od 
niedzieli, mllC'Zenle, wpłynęły wzglę 
dy uzBBadnlonej oględności. A te 
sDOSÓb tego uzasadnienia. nie zwró
cił powszechnej uwag.I., to dlat.ego, 
że nie leżało b> w int.enej~h czyn· 
nlków uzasadnlających. 

Nie wYdaJe nam się wszakże, ~ 
by t.akł typ mllm;enia mógł dostar
rp;yć ar;llment.ów vzaAAdnła.jących 
&łiisznośc bronionej przez „Kur· 
jer Poranny" sprawy. 

W dzisiejszych bowiem czasach 
zna.ne powledŻenle: milczenie jest 
znakiem zgody, coraz bardziej vsł,ę
puje miejsca 7.Madzie: milczenie 
jest znakiem trudności mówienia. 

(k.). 

Głód sukcesów 
wobec zdene:rwowanej 

opinji 
(Patrz artykuł wstępny na atr. 8) 

ProwJanty dyplomatyczne 
dla orzęduiących 

w Niemczech 
LONDYN, S.6. (Tel. wł.). Przed· 

stawlciele dyplomatyczni i konsn
larnl W. Brytanji w Niemczech za
opatrywani są obecnie w masło i 
Inne prowjanty, które nadsyła im 
się z Angljt w bagażu dyplomatycz· 
BJID. Powodem tego jest dotkliwy 
brak środków spożywczych, który 
dał się we znaki nawet korpusowi 
dyplomatycznemu w Berlinie. 

(R.) 

W kilku słowach 
- Do Brukseli przybył dn. 5 b.m. 

arcybtą.żę J<Yzef Franciszek Habs
burg I areyksłęł.na Anna. Arcyksiążę 
Jako prezes federa.cjl międzynarodowej 
stacyj termalnych I kllmatycznych 
przewodnlczyó będzie kongresowi fe
deracji w Lłgne w cln. "I I 10 b. m., 
a w LukBemburgu w dniu 8 I 9 b.m. 

- Przywódca opozycji major At
tlee amłena poddaó się operacji chi 
l'Dl'głomeJ. 

- Brazylijskie ministerstwo spraw 
wewnętrmych za.mknęło dziennik ja
pod$kl ,,Nlppak Szlmbun", wydawa
ny w San Paulo, oraz 60 szk6łek ja
oodskłch w słanie Sao ~o. 

•r 

U • • 
sun1ęe1 

Przerwane nagle karjer1 wojskowych niemieckich 
Głośne echo wywołała na ca- wódcą 7 pułku artylerji, a w cą artylerji bawarskiego okręgu. 1930 zostaje dowódcą VIII afJ1it 

łym świecie nowa czystka w ar- 1927 dowódcą artylerji V okrę- Szybko posuwa się w karjerze gu oraz komendantem krajoWyin 
mji niemieckiej. Wielu wyższych gu · w Cannstadt, a następnie w wojskowej, dowodzi XV dywizją Bawarji. W roku 1984 dowódełł 
oficerów usunięto ze służby randze generała brygady dowód- piechoty w Wiirzburgu:· W roku 2 grupy w Kassel. poczem prze-o 
czynnej. Oto sylwetki kilku wy- chodzi do centrali rozdziału su• 
bitniejszych usuniętych genera· rowców. 
łów. Generał von Loeb, stojący Jeden dz1·en· w Krakow1·e Generał Geyer w chwili wybu„ I 

ostatnio na czele centrali roz· · chu wojny został odkomendero-
działu surowców, jeden z reali- • • . wany do wielkiego sztabu gene.. 
zatorów planu czteroletniego. Przygotowania do zjazdu s1erpn1owego rozpoczęte ralnego w Berlinie ze 119 puł„ 

W chwili wybuchu wielkiej . . . . \ ku grenadjerów wirtemberskich; 
wojny był kapitanem sztabu ge- W k?łach legJonowy~h czymo-1 pamiątkowego wydawwctwa al- W czasie wielkiej wojny piastuje 
neralnego w dowództwie I kró· ne są JUŻ przygotowama do uro- bumowego. wyłącznie stanowiska sztabowe.. 
lewskiego bawarskiego korpusu czystości sierpniowych w Krako- Zniżki kolejowe zostały w ten ciesząc· się dużem uznaniem Lu· 
w Monachjum. Koniec wojny wie. Tegoroczny zjazd, organizo- sposób skalkulowane, że np. o- dendorffa. 
zastaje go na stanowisku kwater- wany w 25-lecie wymarszu kom- płata za przejazd z Warszawy do .Po klęsce i zawarciu pokoju 
mistrza przy Dowództwie Armji p~nj: kadrow~j i po~st~nia ~e- Krakowa ł z powrotem wrnosić zostaje dowódcą kompanji, a 
bawarskiego następcy tronu Ru- gJonów Polskich, obeJm•e legJo-1 będzie 9 złotych. W pociągach następnie bataljonu w 13 pp. w. 
prechta w Gandawie, a •.vięc na nistów i peowiaków. nadzwyczajnych przewidziane są Sztutgarcie. W roku 1924 zo-
stanowisku w hierarchji wojsko- Zjazd jest w zasadzie jedno- 1 miejsca do leżenia za dopłatą 1 staje powołany do sztabu V o· 
wej bardzo odpowiedzialnem. dniowy I odbędzie się dnia 6 , złotego od osoby za każdą noc. W kręgu w Sztutgarcie. Dowódcą 

Po „rewolucji" zostaje w służ- sierpnia, który to dzień w tym : ten sposób kwestja organizacji okręgu był wówczas generał 
bie czynnej, dowodzi w Reich- roku przypada w niedzielę. 

1

1 noclegów i kwater w Krakowie Reinhardt, a szefem sztabu płk. 
wehrze dywizjonem 7 pułku ar- Program zjazdu pr~ewiduje staje się uproszczona. Blomberg. 
tylerji w Monachjum. W czasie m. in. uroczyste nabożeństwo na · W wydanych dyspozycjach or- W roku 1927 zostaje w randze 
httlerowskłego zamachu gen. von błoniach krakowskich oraz prze-1 ganizacyjnych powiedziano, ł.e podpułkownika dowódcą bataljo
Loeb z większą grupą oficerów mówienie ~arszałka Śmi~łego- raze?1 . z legjonistami i peowia- nu 13 pp. w Lugwigsbµrgu. Ge· 
bawarczyków należał do prze- Rydza. Ma się też odbyć defilada, i kami Jechać mogą do Krakowa nerał·Blomberg jako szef oddzia· 
cłwnlków hitleryzmu. Jednak po w której wezmą udz_iał przybyli I dorośli członkowie Ich rodzin, łu w urzędzie wojska - mini· 
zostaje w służbie czynnej nadal. na zjazd legjoniści i peowiacy. którzy jednak nie mogą znajdo- sterstwa Reichswebry powołuje 
Gdy szereg wyższych oficerów Uczestnicy zjazdu otrzymają wać się w szeregach w czasie Geyera w roku 1929 do swego 
zostaje po zamachu usuniętych kartę zjazdową, która uprawniać zbiórki na błoniach i defilady. oddziału. Z dniem 1 stycznia 
(gen. Lossow, ppłk. von Ber- będzie do udziału w uroczysta- Legjoniści i peowiacy wezwa- 1930 roku zostaje Geyer pułkow
chen), von Loeb zostaje szefem I ściach I w imprezach widowisko- ni zostali, aby do dnia 10 czerw- nikiem. W roku 1931 zostaje do
sztabu dowództwa dywizji bawar wych, do korzystania ze zniżki ca zgłosili udział w zjeździe wódcą 17 pp. w Brunświku. Na
skiej. W roku 1925 zostaje do- kolejowej riraz do otrzymania sierpniowym. stępnie szybko awansuje, piast11· 

------------------------------------··· •' ----• jąc ostatnio dowództwo V kor· 

Na polach Mandżurii 
znów toezą się bitwy 

LONDYN, 5.6. Według doniesień I zatknął flagi sowieckie. 
z Tokjo doszło wczoraj do starcia Gdy wczoraj p.atrol japonski przy 
oddziałów grantcznych mandżur-1 stąpil do usuwania flag, które U· 
skich l sowieckich. Według źródeł mieszczone były na wzgórku wido
japońskich, sowiecki oddział grani- cznym ze znacznej odległości, od· 
czny wkroczył jeszcze w czwartek dział sowieckl w sile około 20 ludzi 
ubiegłego tygodnia wgłąb teryto- przekroczył ponownie llnję granicz. 
rjum mandżurskiego kilka kilo- ną i zaatakował patrol japoński. 
metrów poza linję graniczną w po- Po dłuższej wymianie strzałów 
bliżu miejscowości Czang-Ling-Tse 

c - n n a 

wycofał się, pozostawiając kilku za
bitych i rannych. Ogółem z obu 
stron zabitych zostało 6 żołnierzy, 
kilkunastu zaś odniosło rany. 

Zaznaczyć należy, że miejscowość 
Czang-Ling-Tse położona jest w po
bliżu Czang-Ku-Feng, rdzie jak wia 
domo w czerwcu ub. r. wydarzył 
się poważny incydent graniczny. 

pusu w Sztutgarcie. 
Generał broni Llebman jako 

kapitan pełni w chwili wybuchu 
wojny służbę w sztabie obozu 
warownego w Grudziądzu. Powo
łany do sztabu 9 armji Macken
sena przechodzi do sztabu 11 ar· 
mji, dowodzonej przez generała 
von Seechta, pozostającej jednali 
pod rozkazami Mackensena. 
W roku 1917 zostaje majorem. 
Po wielkiej wojnie obejmuje do· 
wództwo bataljonu 1 pp. w Tylży. 

(Dokotlczente na str. 2-eJ) 

Bezczelna osłona przemytu 
Znane zakazy i nieznani sprawcy 

(Telefonem od własnego korespondenta) Gdańsk, 5 czenrea.. 

Senat Wolnego Miasta wydał I Sabota! zarzaidzeit polskleh ma I ~wida --=- nie zostali odwołani ze I prasa hitlerowska. Można je tralt 
poufne zarządzenie zalecające wytworzy~ sytua~ję, w której swoich stanowisk, jak tego do- tować tylko jako humorystyk~. 
jaknajdalej posunięty osobisty przemyt na wschodniej granicy magał się Senat gdański (!?). • • 
bojkot polskich inspektorów cel· Gdańska byłby masowy l jaw- W. zakończeniu pismo Senatu • 
nych w życiu prywatnem i pod- ny. DU1 ilustracji stosunków do- jak donosiliśmy, zapowiada zer- W. ubiegłą niedzielę miała się 
czas służby. dać wypada, że celnicy g~ańscy, wanie stosunków służbowych z odbyć polska uroczystość harcer-

W myśl tego zarządzenia, cel- mający się przeciwstawić polskim tymi trzema urzędnikami polski- ska w Nowym Porcie staraniem 
nicy gdańscy nie będą się ani wi- zarządzeniom, są w całości opla· mi, jak również i stosunków pry- miejscowej Chorągwi. :Wieczor· 
tać ani żegnać z polskimi inspek- cani przez skarb polski. walnych. nica miała się odbyć w jednym 
torami. Następnie nie wolno im • • \V komentarzach do lego pis- z lokali Związku Polaków. ~ O• 
będzie odpowiadać na pytania • ma prasa hitlerowska w Gda1isku statniej chwili bez podania powo- . 
służbowe zaraz, a tylko najwcze- Senat gdański nadesłał do Ko- nawołuje do ograniczenia działał dów, władze administracyjne 
śniej po trzeciem-czwartem za- misarjatu Generalnego R. P. od- l!Ofri polskich inspektorów cel- Gdańska zakazały urządzenia U· 
pytaniu, i to nigdy dokładnie, a powiedź na pismo rządu polskie- nyl'h w Gda6sku, która, według roczy:stości. 
tylko ogólnikowo. Wreszde ma- go w sprawie wypadków w Kał- zdania hitlerowców, przekroczyła Obchód dziesięciolecia koła mło• 
ją obowiązek sabotować zarzą- dowie. Senat irytuje się , że nie ustawowe uprawnienia. dzieży Gminy Polskiej Związku 
dzenia inspektorów tak długo, jak otrzymał odpowiedzi na -;woją Szczególniej chodzi hitlerow- Polaków miał się odbyć równie! 
tylko to będzie możlłwe bez nara- ,,interpelację" w sprawie przclo- com o to, że inspekto1·zy celni w ubiegłą niedzielę w lokalu 
żenla się ua sporządzenie skargi tu polskich samolotiłw nad tery- chod~ w mundurach straży gra- „Friedrichshain" w Szydlicach, 
1rrzez inspektora. Szczególnie zaś torjum gdańskiem (?) i stwier- nicznej. co podobno ma dratnlć należącym do Polski. 
mają celnicy gdańscy nie respek- dza, że odpowiedź polska, oma- ludność gdai1ską, ponieważ są to Władze gdańskie zakazały rów, 
tować zarządze11 inspektorów do- wiająca wypadki w Kałdowie, mundury p_odobne do wojsko- nież i tej uroczystości, motywu. 
tyczących przeprowadzania rewi- jest „niewystarczająca" (!). W wych. „Przez odwołanie inspek· jąc decyzję rzekomem niebezpie 
zji osobistej na granicy wschod· szczególności Senat oburza się, torów celnych" - pisze urzędów- czeństwem wywołania rozruchów 
nio-pruskiej. że trzej urzędnicy polscy, którzy ka gdańska - „Polska ma moż- w Szydlicach. Poraz trzeci wybito 

Polscy inspektorzy celni nie pojechali do Kałdowa w dn. 20 ność dać dowód, że ze swojej stfo szyby w lokalu „Friedrichshain" 
mają prawa przeprowadzania re- maja celem zbadania okolic"zności flY uczyniła wszystko, aby usu· należącym do Polki Drąkowskiej, 
wizji, jedynie wydają zarządzenia zdemolowania budynku inspek· i\łlĆ podstawowe przyczyny spo- narażając ją na znaczne straty. 
i asystują przy re,vizji uskutecz- torów celnych, P~P· radca Per- rów". ·. ._ Sprawcy .wybicia szyb p!lZostaH 
nianej przez celników adańskich. kowski, dJr. Schiller i inspektor Takie crriiezne propozycje robi oczywiście „nieznani". (XX) 

Piwo liejseowe BraDiińskiego w ~utellael i sutonad niedlś~IDiHe w small i 111tnl1 



Uduszeni i zatopieni DHla przen1óH1lenia 
Co mówi dyrektor stoczni o lodzi „Tbetis" Marszałek Śmi~ly•Rydz w Lublinie 

LONDYN, 5.6. Premjer Chamber
lain postanowił odpowiedzieć na in· 
terpelację opozycji w sprawie kata
łtrofi'/ łodzi podwodnej „Thetis". 

we, ażeby uratować załogę lodzi. załogi oświadczył, iż gdyby pozostał 
Trudności jednakże, z jakiemi się pół godziny dłużej w łodzi, zmarłby 
spotkano, były niemożliwe do prze- z braku powietrza. 

Dn. 4 b. m. na uroczystościach nie, gdy masy wojsk obcych o eu
związanych z obchodem „Dni Lu- dze ścierały się interesy, a myśmy -
belszczyzny" Marszałek Smigły-Rydz garstl•a żołnierzy polskich - ma

szerowali wśród łun pożarów, dy-
wygłosił dwa przemórienia. mów 1 zgliszcz. Drugie wielkie prze-

Dyrektor naczelny stoczni Cam· 
men Laird, która budowała łódź pod 
'WOdJul „Thetis", oświadczył, iż ka· 
ta&trofa została spowodowana prz~z 
wdarcie się wody do jednego z przed 
nich wylotów torpedowych. Był on 
albo uszkodzony, albo niezbyt szczel 
nie zamknięty. Kiedy załoga otwo
rzyła drzwi prowadzące do tego 
wylotu, po opuszczeniu się łodzi, 
spotkał ją strumień wody, uniemoż 
liwiając zamknięcie drzwi. Dwa 

zwyciężenia. W miejscu, gdzie zato- Dyr. Johnson zakończył swe o
nęła łódź silny prąd utrudniał a świadczenie oznajmiając, iż obecnie 
czasami całkowicie uniemożliwiał · czynione są usiłowania powolnego 
pracę nurków, którzy pomimo wiel- i stopniowego holowania łodzi na 
~dego obciążenia byli zmuszeni pra- nieznacznej odległości od dna mor
cować w pozycji prawie poziomej. skiego w kierunku wybrzeża. Zda
Umocowanie lin do łodzi podwod- niem Johnsona łódź podwodna jest 
nej było niemożliwe. obecnie całkowicie wypełniona wo-

Przy poświęceniu szkoły pilotów tycie miałem w Lublinie w 1920 ro
mówił o walorach sprawności lot- ku, gdyśmy już budowali niepodle
niczej. przy wręczaniu dyplomu 0 _ głość, a armja moja weszła na zie
bywatelstwa honorowego gnu'n wiej mię lubelską, chwycila wroga za gar-

' dło, odnosząc po długich i ciężkich 

Jeden z uratowanych członków dą. 

skich i miejskich Lubelszczyzny, bojach szereg kolejnych zwycięstw, i 
Marszałek Smigły-Rydz powiedział: doszła. do obecnych kranie Rzeczypos

„Z ziemią. lubelską łączą mnie nie polltej. Jestem wyjątkowo wdzięcz
bylejakle przeżycia, bo przeżycia wo- ny Wam za nadanie ml obywatelstwa.. 
jenne, żołnierskie. Pierwszy raz, pod- Pogłębiło ono więzy, łączące mnie z 
czas wojny, znalazłem się w Lubli· Wa.ml i z Waszą ziemią. Dziękuję." 

' przednie przedziały łodzi podwodnej 
zostały w ten sposób całkowicie za
lane. Nikt .z załogi jednakże nie u-

Wymowa wyborów lwowskich Uchylona lionfisk.ata 
UJedluq oplnJI fJ.N.D.O. IJlotki „Siewu" o Niemcach 

cl ła.ł t dk Urzędowy organ UNDO „Nacjo-
erp w ym wypa u. In P li k " · 'k h 
Dyrektor Johnson ujawnił iż 4.-ch na a . o tyi a p1s~e. o wyru ~c. 

Ozłonków załogi zginęło w chwili, ~h?row .do lw?wsk.1eJ r~dy mieJ
gdy usiłowali wydostać się z łodzi I ~kieJ, ~WladczaJąc! ze dnia 21 ma
prey pomocy aparatu Davisa. Ja Lwow wyrządził Polsce fatalną 

Pierwsi wydostali się kpt. Oram I przys~gę ,ze stanowiska interesów 
i porucznik Woods. Z 4-ch członków całośct panstwa. . 
załogi i ekspertów, którzy znajdo- Wyix;>ry ~? - pisze .'~ACJon~l
wall się w łodzi i usiłowali wydo· i:ia Polityka - stz:~zliwie. obc1ą
stać się za pomocą aparatów Davi- 1 zyłr polsko • uk:amską hipotekę 
sa, trzej zmarli w czasie tych usi- P?lityczną. UsuwaJą o~e ostat~z
łowań i byli wciągnięci z powrotem me ~nt pod nogami wso/st~m 

·do łodzi. Jeden z nich żył jeszcze . Ukramc?m, ,kt?rzy pra~ęh?Y ~e-
przez jakiś czas, ale wkrótce potem szcze wierzyc, ze .porozwmenr~ mię: 
umarł. Uratowali się poza kapita- dzy obu narodanu przy dobreJ woli 
nem Oramem i por. W 0ods'em ma· . obu stron jest możliwe. 

Nie uczyniono nic dla pozyska
nia nastrojów ukraińskich, lecz 
przeciwnie, uczyniono wszystko mo· 
żliwe, by wszelkie u.kraińskie polo
nofilstwo polityczne skompromito
wać i odepchnąć. 

Wybory lwowskie były nietylko 
dniem zwydęstwa endeków lwow
skich. Stały się one także dniem 
zwycięstwa tych Ukraińców, którzy 
proklamują hasło radykalizmu po
litycznego, liczą. na wybuch wojny, 
na zawalenie się dzisiejszej Euro
py - i w swej determinacji od
chodzą od twórczej i pozytywnej 
pracy dla dobra społecznego. 

rynarz Shaw i palacz Arnold. ----
Dyrektor Johnson wyjaśnił, iż z p Q s-red n 1• a ag re$ 1• a 

lodzi wydostali się pierwsi dwaj O• 

UJ #orn1ule pahtu trzech 

Dnia 16 marca skonfiskowano o
dezwę Centralnego Związku Młodej 
Wsi, wydaną w związku z zabo
rem Czechosłowacji przez Niemcy. 

Konfiskacie uległy następujące 
zdania: 
„Odezwał się odwieczny kr.eyżacki 

Instynkt zaborczy. Trzecia Rzesf'.a we 
szła na fałszywą drogę, po której 
szły niegdyś cesarskie Niemcy. Dro-

Syn Paul Boncour•a 
ofiarą katastrofy 

samochodu 
HAGA, 5.6. Attache handlowy 

poselstwa francuskiego w Hadze, 
Guillaume Boncour, syn znanego 
męża stanu. francuskiego, Joseph'a 
Paul Boncour'a, uległ wypadkowi 

ffcerowie, ponieważ przypuszczano, . 
iż okażą pomoc przy akcji ratow- I 
niczej. Kiedy opuszczali łódź, nie 
wiedzieli, że na miejscu katastrofy 
znajdują się już okręty. Przypu
szczali, iż będą musieli przez czas 
dłuższy czekać na zjawienie się po
mocy. Na szczęście wynurzyli się 

LONDYN. 5.6. Minister Halifax są obecnie badane przez rzeczo- automobilowemu, wracając w nocy 

w -pobliżu okrętu „Brazen". 
. Johnson podkreślił, iż a!1Jnlralicja 
oezyniła wszystko, co było możll-

Z.,;on muzyka 
ś. p. Wacław Koebańskł 

\Vczoraj rano zmarł w \Var
szawie na udar serca wybitny 
skrzypek ś. p. Wacław Kochai1-
ski, profesor i b. prorektor 
Państw. Konserwatorjum Mu
zycznego w Warszawie. 

X 
S. p. Wacław Kochański urodzil się 

V:.• r. 1878 w Kamieńcu Podolskim. 
Ukończył wydział nnuk przyrodniczych 
na uniwersytetcie w Petersburgu \V 
Petersburgu też rozpoczął studja mn
z~·czue . W r. 1903 przenosi się do Pra
gi, gdzie studjuje u prof. Szewczyka. 

Karjerę urystyczną rozpoczął w r. 
190-! konct>rtując we Lwowie. Tum też 
rozpoczyna działalność pedagogiczną 
w szkole muzycznej p. Otlawowej, po
częm obejmuje klasę skrzypiec w Kon· 
s1·rwatorjum Muzycznem we Lwowie. 
Wybuch wojny zastaje ś. p. Wacława 
Kochańskiego w Kamieńcu Podolskim. 

W czasie wojny przebywa w Ros.ii. 
Wraca do krajn w roku 1920, poczem 
uóa je się do Stanów Zjednoczonych 
gdzie urzqdza tourncc koncertowe i 
pracuje na polu pedagogicznem. 

W roku 1923 obejmuje wyższą kla· 
sę gry skrzypcowej w Konserwatorjum 
~luzycmem w ,,·:irszawie, gdzie przez 
długi czas piastuje godność prorekło· 

ra . 
ś. p. Wacław Kochański był wielkim 

przyjacielem i oddanym opiekunem 
młodzieży-uczniów konserwałorjum . 

Odznaczony był orderami: oficenkim 
krzy°żem „Polonia Restituta" i „Zło· 
tym Krzyżem Zasługi". 

Burzenie parkanów 
Wznowiona wojna 

z płotami 
W Warszawie i w wielu miastach : 

przyjął dzisiaj rano ambasadora znawców rządowych. z Lejdy do Hagi. 
francuskiego Corbina. Możliwa jest dalsza wymiana po- Auto jego z niewytłomaczonego 

W kołach d.yplomatycznych pa- glądów w szczegóh1ości co do for dotychczas powodu wjechało całą 
nuje przekonanie, iż rozmowa ta muły ujmującej ewentua.htość po- siłą na drzewc: 1 rozbiło się, łamiąc 
dotyczyła rokowań z Sowietami i od średniej agresji. Ponieważ odpo- przytem samo drzewo. Pan Boncour 
powiedzi sowieckiej na ostatnie pro wiedź sowiecka została zakomuni- doznał ciężkich obrażeń na twarzy 
pozycje brytyjskie. kowana również rządowi francu- i w nogach. 

Kontrpropozycje sowieckie, będą- , slriemu, należy oczekiwać konsulta-1 Ciężko rannego przewieziono do 
ce odpowiedzią na notę brytyjską, cji z rządem francuskim. szpitala. 

Jeszcze jedna 01owa Hitlera 
Francja i A.oglja wywołały ••• wojnę światową 

BERLIN, 4.6. Na zjazd około 1•olitykę okrążania. 
trzystu ty~:ęcy byłych żołnierzy Prawdziwym celem wojny by
niemieckicb, który odbywa się w ły: grabież kolonij nłemłecklch. 
Kessel, przybył dziś kanclerz Hi -zniszczenie handlu niemłec'kiego; 
ller, !.:óry w dłuższem przemó- rozbicie egzystenl'jl Nłem:ec, a 
wieniu starał się obalić tezy o zatem i życiowych podstaw 1.a
winie Niemiec w sprawie wybu- rodu, odsunięcie od znaczenia po
chu wojny świa!owej. litycznego i pozycji mocarstwo-

Pokój wersalsl.i wykazał zda- wej Rzeszy. 
niem kanclerza Hitlera, że wy- A wię'1 podkre§lił kanclerz, by 
buch wojny spowodowany ~o· 1 ły to te same eele, któreml kie· 
stał przez bryty,iską i francusk~ rują si~ dzisiejsza bcyty~ka l 

francuska polityka okrążania 
\Vina Rzeszv, dowodził knncll'."rz, 
polegała na zanieduaniu zuroi· ń. 
co ułatwiło nieprzyjaciołom pro
pagowanie iC:vi zniszczenia Hze
szv, co też w rc-..tltncie ze ... ~atn 
osiągnięte. Dziś, ,,0dki:cślil Hii 
tłer z naciskiem, interesy Rzeszy 
i narodu niemie:-:kicgo nie bc:~ą 
już tak lekceważone, jak to mb 
ło miejsce w r. 1914. 

Usunięci generałowie 
(Dokońezeole ze .~ •• ł-eD 

W roku 1921 zostaje podpuł- fosłwo sztabu 2 grupy w Kassel. Liebman według powszednwj 
kownikiem, w roku 1925 szefom Po nominacji w roku 1931 na opinji na wypadek wt1juy miał 
oddziatu wojskowo - statystycz- generała dywizji obejmuje w .ro- być przydzielony do sztabu wo
nego w urzędzie wojska (był to ku 1932 dowództwo V okręgu dza naczelnego. Pogłoski te za
oddział II). W roku 1926 zostaje w Sztutgarcie. W lipeu 1936 zo- częły już krążyć w roku 193.J:, 
pułkownikiem, w roku 1927 o- staje mianowany · komendantem kiedy to Liebman miał być zwC>l
bejmuje dowództwo 5 pułku pie- akademji wojskowej, otrzymującr niony ze służby czynuej, a w o
choty. Generałem brygady zosta-1 w październiku tegoż roku awans statniej chwili zwolnienie cofni~-
je w roku 1929, obejmując sze- na generała broni. . to. 

c z ar n i b I s k • u p I 
szerzą ·wiarę kaiołicką w liryce 

prowincjonalnych odbywa się na . Papież Pius XII na propo=ycję Jest wychowankiem seminarjun 
szeroką skalę usuwanie parkanów św. Kon.'.jregacji Propagandy mia- jezuickiego w Tananarive, gdzie '.>· 

drewnianych i murowanych. Na ich nował dwóch nowych biskupów ra- trzymał święcenia kapłańskie w 
miejsce wznoszone są parkany szta sy czarnej, mianowicie msgra Igna- r. 1925. Powierzony mu wikarjat 
chetowe i metalowe siatki. cego Ramarosandratana, krajowca Jiczy 120,000 mieszkańców, z któ-

S?kańców liczy przeszło JO() tysię
··y katolików i około 6,000 katech" 
menów. 

Oprócz Ojców Białye:h w wika
rjacie Masaka pracuje w duszpa
sterstwie 50 księży i liczni bracia 
i siostry pochodzenia krajowego. 
Wikarjat ten szczyci się posiada
niem wielu świetnie rozwijających 
się zakładów i instytucyj kościel
nych i charytatywnych. 

W samej Warszawie ma być zmie z Madagaskaru, oraz msgra Józe- rych 40,000 jest katolikami. 
nionych około 20 tysięcy parkanów. J fa Kiwanuka z murzynów Bentu. Pracę misyjną tam prowadzą 
Burzenie ogrodzeń murowanych i 1 Nominacje te wywarły wielkie trynitarze włoscy przy współudzia
drewnianych przybrało też wielkie wrażenie, zwłaszcza w kołach mi- le 13 kapłanów· 9ochodzenia krajo
rozµiia.ry w Lodzi, gdzie przedsię- 1 i:yjnych. Poza biskupem Chidani- wego i czterech sióstr krajuwvch, 
biorstwa przemysłowe otrzymały 

1

. Maryam Cassa, ordynarjuszem ka- W seminarjr.m micj~cowem do !!tA

nakazy zmiany parkanów z cegły tolików obrzędu nleksandryjslćego nu kapłańskiego przygotowuje się 
lub z drzewa na siatki albo szta.-

1 
w Erytrei, który jest r: ~iopem, - ·12 kleryków 

chety. I si.i to właściwie dwaj pierwsi bi- Nowym wikarjatem apastolskim 
Władze administracyjne poleciły 1 skuni rasy czarnej. ;;est również Masaka w Ugandzie, 

wykonanie wszystkich tych zarzą-j Msgr Ramaresandratana, który którego adminfstrację obejmie Jru
dzeń porządkowych, które w roku otrzymuje godność wikarjusza apo- gi nowomianowany biskup afry
ubiegłym zostały w okresie żniw stolskiego w Miarinarive, misji na kański, msgr Józ~f Kiw.anuka. 
wstrzymane. Właściciele chat na Madagaskarze, podniesionej obec- Pracę misyjną na tym terenie 
wsi oraz domów w miasteczkach i rtie do godności wikarjatu apostol-1 prowadzili Ojcowie Biali tak owor:
miastach mają teraz pełno zajęcia skiego, urodził się katolikiem i li- n' e, że .->hecnie nowy wikarjat ap.o
z ~ i »lotami. ezy obecnie 46 lat tycia. stolaki na 180 tyaivey ogót.i mię-

Msgr. Kiwanuka liczy obecnie za
ledwie 40 rok życia. Urodził się 
katolikiem i nauki odbył najpierw 
w seminarjach miejscowych, na·· 
stępnie w Rzymie w Angelicum, 
gdzie uzyskał stopień doktora pra 
wa ka:ionicznego. święcenia ka
płańskie otrzymał w r. 1929; w 3 
lata później wstąpił do zgromadze
nia Ojców Białych. 

ga ta doprowadzila ich przed dwu
dziestu laty do klęski wojennej i trak· 
tato wersalskiego. Dziś weszli Niem
cy na t~ samą drogę, która będzie 

ich zgubą. 
Koledzy! Te Niemcy są sąsiadem 

Po~ki. l\llędzy obu krajami istnieje 
uk?a.cJ. IO-letni, gwarantujący nam 
sp•>klij od strony zachodniej granicy. 
Układu tego Polska napewno nte za
mierza naruszyć, lecz czy wobec od
radzających się wśród Niemców In~ 
stynktów zaborczych nie oczyntą te
go oni? O tern pytaniu nie może za... 
pomnieć przedewszystkiem młode po
kolenie, które jutro weźmie na siebie 
odpowiedzialność za przyszłość nasze
go narodu I państwa.." 

Sąd Okręgowy w Warszawie w 
dn. 20 maja wniosek prokuratora 
o orzeczenie konfiskaty odrzucił i 
zajęcie ulotki uchylił. 

NA N1 
Dn. 6 i 7 b. m. odbędzie si~ w 

Gdyni ·-- Orłowie d 1roczne posie
dzenie sekcji uzdrowiskowej pań
stwowej rady zdrowia. 

• 
Bawiący od niedzieli w Warsza

wie dowódca estońskiej straży 
granicznej gen. Kurvits w otocze
niu towarzyszących mu w podróży 
do Polski oficerów straży granicz
nej estońskiej i attache wojskowe
go Estonji złożył wieniec na grobie 
Nieznanego żołnierza. 

Zdziwieni 
'f~lko G Niemców 

WIEDEŃ, 5.6. Prasa wiedeńska 
donosząc o wyniku wyborów w Ru
munji wyraziła ździwienie, że wy- .... 
brano tam tylko 5-ciu niemieckich 
posłów do parlamentu rumuńslde
go, a do senatu nie wybrano żad
nego przedstawiciela ludności nie
mieckiej. 

13 5(imochodów sanitarnych 
ufundowało "S l)ołem" 
Onegc' j na Placu Marszałka Pił

sudskiego odbyła się uroczystość 
poświęcenia i przekazania armji 13 
samochodów sanitam:,' ch, ufundo
wanych przez spółdzielnie zrzeszo
ne w związku „Społem", bank 
spółdzielczy „Społem", pracowni
ków spółdzielczych, Związek Spół
dzielni Spożywców R. P. 

e 

~~ 

~ ---• 
" ~·fiJ; OD 16 KWIETNtĄ 

t.ETł\ll ROZKŁAD LOTOW 

Dowódca wojsk francuskich na Bli
skim Wschotlzie Gaiłlant w towarzy· 
stwie płk. T,ucier, dowódcy lotnictwa 
I szeregu oficerów swego sztabu, przy 
był samolotem d<' Palestyny. 

- W Salamance odbyły się urocz~·~ 
stości po:tegnania oddziałów ochotni 
ków portugalskich, którzy walczyll 
... lllszpan.11-



• 

I 

OLOD SUKCESÓW 
li) dniu wczorajszym ksią

żę-regent Jugosławji Pa· 
weł wraz z małżonką o

wo hec zdenerwowanej • •• op1n11 
puścili stolicę Niemiec. .W. ską· cami. Na szczęście - poza prasą łoby rzeczą nad wyraz łnteresu
pem tegorocznem słońcu łomo- niemiecką - są jeszcze inne ~ró- jącą zdać sobie sprawę z tego, 
tały znowu na wietrze sztandary dla informacyjne i te w tej spra- czy o b e c n i e jest ktoś w sa
niemieckie, tym razem z jugosło- wie mówią zgoła co innego. mych Włoszech, kto bardzo na 
wiańskiemi,. dzieci niemieckie zo- : Ale. i to jest bardzo charakte- ser jo bierze te żądania rewindy· 
stały zwolm?ne ze szkół, ma~a- rystyczne dla dzisiejszej taktyki kacyjne; we Francji bowiem opi
zyny zamkmęte na parę godzm. niemieckiej a właściwie dla tak- nja publiczna przeszła nad nie· 
Pobyt ~e~enta ju~osłowiańskiego tyki państ~ osi. mi odrazu do porządku dzienne· 
w Berhme wyr~zyserowano na 1 Sukcesów, sukcesów, za wszel- go. Krzyk ł ostre żądania bardzo 
v:telką uroczy~tosć narodow~, u: ką cenę sukcesów! , często są nletyłe wyrazem siły, 
siłowano zrobić z tego wielki . lle... próbą zastraszenia, a próby 
sukces międzynarodowy, rozpi- T~mu gorączkowemu poszuki· takle nłezawsze się udają. 
11ywano się też o tern długo i sze- wanm. sukcesów moż~aby też Poprzez ten krzyk i te pogróż· 
roko„. przypisać z~ec~dowam~ agre- ki przebija i w tym artykule tak 

I - nie zdołano wmówić ni- sywny ton, Jaki właśme teraz charakterystyczny dla Włoch dzi 
komu na świecie, że jest to suk- odnaleź~ mo~na .na ~amach prasy siejszych głód sukcesów, za 
ces prawdziwy i istotny i że ta włoskiej i memieckiej. wszelką cenę sukcesów. Można 
nawskroś kurtuazyjna wizyta ma Tak więc, np. „Relazioni Iter· też być zgóry pewnym, U jeżeli 
jakieś głębsze znaczenie politycz· nazionali", organ reprezentują· zabraknie Włochom sukcesów 
ne. cy dzisiaj poglądy najbliższych prawdziwych, zadowolą się one 

Co najwyżej hałas, jaki pod-\ współpracowników .hr. Ciano, O· sukcesami pozornemi. 
nieśli Niemcy na tle odwiedzin , głasza w ostatmm numerze To samo wyczuwa się i w nie
sympatycznej pary jugosłowiań- 1 sz~mn~ arty~uł,. z którego do· dzielnej mowie kanclerza Hi tle· 
skiej, wzbudził pewne dla niej w1aduJemy się, iż czas ustępstw ra wygłoszonej podczas dorot'z· 
- współczucie. Jugosławja bo-[ minął i że Włochy wystąpią nie· 1 nego zjazdu b. kombatantów 
wiem w dzisiejszej sytuacji po· , ba':em z rewindykacjami tery- niemieckich w Cassel - i to jest 
litycznej zmuszona jest do bar- I torJalnemi wobec Francji... By- w tej mowie bezsprzecznie na.i· 

bardziej interesujące i godne u
wagi. Nie sposób bowiem zatrzy. 
mywać się dłutej nad „rewela· 
cyjnem" odkryciem kanclerza, 
it Niemcy cesarskie - od stóp 
do głów zakute w stal i uzbro· 
jone niesłychanie silnie zarówno 
na 11\dzie jak i na morzu, boga. 
te i znakomicie zaopatrzone w 
surowce - przegrały wojnę dla
tego, iż swoich zbrojeń zanied· 
bały!„ Pogróżki zawarte jednak 
w tej mowie - i to jest, powta
rzamy, najwatniejsze - pokry· 
wają niepokój I gorączkową, na
mlęłnq chęć sukcesów. 

• • • 
Jakiż z tego wniosek na przy. 

szłość? 
Tylko jeden. Sądzimy, iż za· 

równo Włochy, jak I przede
wszystkłem Niemcy starać się 
będą w najblltszym czasie o o
siągnięcie jakiegoś nowego suk· 
cesu, którym mogłyby słę po· 
chwalić wobec zagranicy i wo-

dzo moz~nego i skomplikowan~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
go lawirowania między rafami l 
najróżniejszych tn1dności mię- \ 
dzynarodowych - co napewno , 
nie jest rzeczą łatwą, ani przy. , 
jemną, W żadnym jednak śtOp• I 

niu nie przesądza ani o obecne., 

Tajemnica księ:i:nei 
Arystokratka niemiecka nie wpuszczona do ln,,;lji 

polltyee Jugosławji, ani - o je,1 Z Londynu donoszą nam: Na lot- Księtna Schulenburg jest córką. 
zachowaniu w chwill, w której nisku w Croydon rozegrała się nie· znanego generała, przyjaciela Wil
nad Europą zbiorą słę kiedyś po- i zwykła scena. Urzędnicy imigracyj- helńtłl. II i w ostatnich latach życia 
ważniejsze chmury. 

1 
ni, którzy dotąd odmawiali prawa członka partji hitlerowskiej. Kuzyn 

Jeszcze podczas pobytu księcia 
1 
wjazdu ~o ~glji jed~ie nieszczę- księżnej jest ambasadorem Rzeszy 

Pawła w Berllnie rozeszła się po- snym u~ieklmero~ politycznym, za. w Moskwie. 
• 1 trzymah wczoraJ księżnę Schnlen· Na pytania reporterów prasowych 

twienia. Pozatem stwierdziła ona 
iż pracowała przedtem w Anglji dl~ 
san .orzą.du miasta Durham. 

Księżna Schulenburg nie chciała. 
zdradzić jaką sprawę ma do zała
twienia w Anglji, zaś badania w 
Durham wykazały, iż nigdy nie była 
ona tam zatrudniona, w każdym ra
zie nie pod prawdziwem nazwiskiem. 

. (R.) 

bee swojej oplnjl wewnętrznel 
napewno bardzo Juł wzburzónej 
I zdenerwowanej. 

Ale o sukces p r a d z i w y bar
dzo jest dzisiaj trudno. Na ołta
rzu niezadowolenia tej opinji nie 
będzie można np. złożyć Gdań· 
ska albo autostrady przez Pomo
rze. Szuka się więc jakiegoś 
s u k c e s u p o z o r n e g o, któ
rymby można było zamydlić o
czy obcym i swoim. Być może, 
że w związku z tem mówi się o 
zniesieniu protektoratu „czesko
morawskiego" i o końcu nieza
wisłości Słowacji. 

Pogłoski o tem wychodzą za
pewne ze iródeł niemieckich. 
Może wskazują one kierunek, w 
którym w najbliższej przyszłości 
pójdzie ekspansja niemiecka. 
Być może zresztą, że wymyślą 
co innego. Aby był „objaw siły" 
i nowy „sukces". 

Czy uspokoi to opinję wew
nętrzną w Niemczech? Nie są
dzimy. Jarzmo cenzury i ucisku 
niezupełnie przecież musiało wy- • 
zuć ludzi z resztek zdrowego roz
sądku. Na całym świecie nato
miast ten jakiś nowy „zwycię
ski gest" niemiecki przyjęty bę
dzie w najlepszym razie wzru
szeniem ramion i pobłażliwym 
uśmiechem: iadne Jut bowiem 
,,sukcesy" Niemiec nie wzmszą 
mocarstw skupionych w europeJ· 
skim froncie zachodnim i nie 
będą ocenione inaczej niż jako 
chwilowe, prowizoryczne pocią
gnięcie taktyczne, mogące na pe· 
wien czas zmienić konfigurację 
polityczną w Europie - na dłuż
szą jednak metę niezdolne jut 
do odwrócenia fatum włszęcego 
nieuchronnie nad Niemcami. 

N. 

głoska, iz następnym celem jego I bnrg, która przybyła samolotem z księżna odpowiedziała, it Anglicy 
wizyt dypl~ma~eznyc~ ma być Kolonji i zmuslll ją do na.tychmła- będą ją musieli wkrótce wpuścić 
Londyn. Nie wiemy, tle prawdy l stowego opuszczenia Anglji najbliżl gdyź nie mają prawa przeszkodzić 
jest w tej pogłosce. Być może, iż szym samolotem. jej w sprawie, którą ma do zała· 
jest ona fałszywa. Jest ona w 1 

każdym razie bardzo charaktery- •-••••••••••••••-••• •••••·--------------••••11111••••••• 
styczna dla całej wytworzonej ! ff .SHl••etle pr„~•• 
sytuacji. Sądzimy także, iż równie I . :stli .,... -31 ~ 
wielkie znaczenie, jak ewentualna ; 
wizyta londyńska, ma dla okre-: Prz..-szkody rękę, czy czasami nie nuzym wro·, chorągwi bojowej, chociaż z lnneJ 

gom zewnętrmym 'l" kompanji.'' 
ślenia polityki jugosłowiańskiej O tern, co stoi na przeszkodzie 
rozmowa między min. Markowi. I prawdziwemu zjednoczeniu pisze ~oroszone Treona Dei Pieśń bez słów 

· • k' k 1 \ „Dziennik Bydgoski": j;it F · to czem a Jego rumuns 1m o egą ; „Ostatni „wyczyn" prasy ozono· Wileńskie „Słowo" pisze: elJe nista „Naszego Przeglądu" 
p. Gafencu, tw. „rozmowa na wej w sprawie Witosa. Obrzydliwy „Rozgrywki wewnętrzne - zosta- Regnis pisze: 
Dunaju'', która w bardzo zna- 1' atak na tego przywódcę ludowców ty u nas przez milczące porozumie· „Dwie noty gdaAskle, przypomina· 
mienny sposób określiła pewne wywołał wśród najst:erszych warstw nie odłożone do Innych cz88ów. Ozon jące brzęczenie muchy, zakodczyły 

1
. · k' k 

1
. k' . myśląeego społeczeństwa jak najgor- narusza t.ę Treuga Del, podyktowa- tydzlefl polltyc:uiy. Nie obudiUy one 

ID Je. • ier.ui;i owe po 1ty i jugo . . sze wratenie. Tern więcej, te opar- ną swzerym l głębokim pa.trjotyw:· jednak większego zainteresowania. 
slow1anskieJ. l ty był na fałszywych przesłankach. mem. A przecież nic nie wskazuje Repertuar muzyki nlcmJec.klej jest 

Przypomnijmy, iż w rozmowie 1 Nikt nie marzy o tem, aby od.razu na to, ażeb3 w sytuacji międzynaro- znany. Gra ta nie ustanie przez cZ88 
tej ustalono, że: 

1
, wszyscy byli jednej myśli wobec dowej zaszły, lub zajść miały zmta. dłuższy. Nikt się nie łudzi, te po 

· kt · l k . . wszystkich zagadnień, ale nie wolno ny, pozwalające powrócić nam do na- zamknięciu sesji sejmowej, iycle po· 
pa angie s o · turecki me robić niczego coby osłabić mogło szych spraw wewnętrznych, chociaż. j lityczne będzie uboższe. Rozgrywa~ 

jest sprzeczny z paktem bałkań- 1 wspanlałą s~lłdamą postawę całego by nawet najwaitnlejszych.'' 
1 
się wypadki bez komentarzy, bez 

skim; I narodu wobec grozy niebezpleczeń- „Słowo" podkreśla, te w kampa· i wniosków I Interpelacyj. !" powietrzu 
Jugosławja nie przystąpi do fi- ' stwa zewnętrznego. Szennuje pr~a nji tej nie wzięła udziału „Polska 1 unosi się nowa, rozleg!Jąca •lę od r „ . k' k . l . k kł d ozonowa argumentem, że opozycJa Zbrojna" i oświadcza: miesiąca, pleśń bez ełów. 

na 1zaCJl J~ 1ego o .w~e . u a u pragnie parcelacji władzy. Argument 
z \Vęgrami z pornm1ęc1em Ru· to bardzo ne.ciAgnięty I odpowiada „Uważamy to za objaw · bardzo Prawo .nzw plęs' ,:.y „ "' szczęśliwy i pocieszający. W int.ere- " J " 
muJnJI; :s~wleniu bsducho~emuki w~~ela sie armji, w takiej sytuacji między- W odpowiedzi Goebbelsowi pisze 

ugosławja nie przystąpi do ę szego 0 7,aru z ems ego, re- narodowej, jak dzlslej.sza, leży utrzy· „Warszawski Dziennik Narodowy": 
kt t k . t k' mu reforma rolna odbiera część zie- ni tej tn at In J k pa u ~n y .omm erno.ws Ie~oi ml. Władza, która odpowiada nastro- ma. e samorzu eJ, n ura e on „Odcięcie Gdadska od Polski ska-

Jugosławja me wystąpi z Ligi jom, choćby większości narodu, nie solldacji społeczeństwa, którą stwo- , załoby na głodowanie 85-mlljonowy 
N dó t b . i ć b b kt k 1 rzyły niebezpieczeństwa zewnętrwe. naród polski i zdałoby go na łaskę 

aro w. po rze UJe me o awy, a Y o o. Kola te muszą. być przeciwne rozbl·' l niełaskę pailstwa niemieckiego. Był· 
W świetle tego porozumienia wlek chciał Jej uszczknąć. Kto się janiu tej konsolidacji przez napaści j by to zaiste pokój nieszczęsny Jak 

wizyta księcia Pawia nabiera ~~~=~z~:ro!f~:.b~e!~%ai:Y~e wz:S'f:: l insynuacje. Leży to również w In· rzadko na świecie 1 nie spowod~wał-
właściwego jej charakteru wizy. gnje na pot.ęplenie, ale raczej powl· teresle rządu.'' by panowania aprawiedllwości w En· 
ty kurtuazyjnej - i niczego wł~- nien być z należytym respektem wy- ~ad Włsłn bez • ropie. Niemcy były I są. wlelkbn na· 
cej. słuchany. Wołanie nasze idzie w tym '"T.' zmlftO rodem bez Gdańska - a Polacy U· 

• • , kierunku, aby właściwe czynnlld przy- W tyigodniku Jędrzeja Mora- tracW ntepodległośó z chwllą utraty * I czynUy się do usunięcia wszelkich czewskiego „Głos Niezależnych" ujścia Wisły. Niemcy chcą Europie 
. . . I przeszkód, które osłabiają spoistość i czytamy : · narzucić porządek wlasuego dobroby-

. ~imo ~o ~rob10no .~ DICJ w Ber gotowość narodu do stawienia czoła tu, nie Ucząc się z wolą Innych na.-
li me „w1elk1 sukces . I wszelkim niebezpieczeństwom. Słusz- „P. generał Składkowski rozpoczął · rodów 1 Ich żywotnemi Interesami I 

I to jest bardzo charaktery- 'i nie woła katowicki tygodnik „Zwrot", niedawno czwarty rok patrolowania; nazywają to prawem. W całym świe· 
„tyczne aby przestał pokutować „duch orjen- augurowie zaś, którzy udają się od I cle 1 w katdej przeciętnej duszy ger-
, . . . • . . i tacyjny" i aby przestały się plenić czasu do czasu na most Kierbedzia, mańskiej nazywa się to Faustrecht-

.Panstwa '?81 znaJdUJą się bo- chwasty, utrudniające pracę ludziom, lub w jego okolice, by z kształtu I prawem pięści na które odpowiada. 
\nem dzisiaj w stanie ustawłcz· j co z najczystszej Intencji zawsze Pol- mgieł nadwlślailsklch przepowiadać au • się pięścią." ' 

g k • • k ó Inż ll 1 ad 1 służ ć J j rę polityczną., zgodni są. wszyscy w I r ne o poszu nvama su ces w. see s Y n a Y e pra- swoich wróżbach: nie będzie zmian l Bliski kompromis 
Kiedy zaś niema sukcesów rzc- 1 gną.'' na „odcinku" wewnętrznym. Status 
czywłstych zadowala.ją się l Przeciw iątrzeiniu quo„. Wpra.wdzie przy ujściu Wisły l Z Londynu donosi „Ilustrowany 
sukcesami pozornemi; a nawet I , . • . zbierają się wciąż chmury I powo- Kurjer Codzienny": 
fabrykują je przy okazji. 1 Wobec n!ł-pasci prasowe] ~a Wm- dują wyładowania elektryczności, o· „Odpowiedź sowiecka w sprawie 
Ż •b t b' t ź •. centego Witosa pisze „KurJer Poz- raz miejscowe burze. Jednakże mgły, propozycyj angielskich ujęta Jest w 

e y o so ie em wyra me.1 nański": które zasnuły w marcu horyzont pol-1 formie bardziej ugodowej, ni:t mowa 
uprzytomnić, wystarczy przypo- I „Wincenty Witos nie jest nam ani ski, przerzedły l częściowo odpłynę- Mołotowa. Nota rosyjska wysuwa pro 
mnieć sobi e ten ton triumfu i ~ratem ani swatem; ze stronnictwem ły, nie zgęszczając się, jak była o- pozycje zmian, nie kwestjonując sa-

d ś . . . Jego obóz narodowy walczył często bawa, w ciężką gradowlł chmurę. Po- , mej zasady sformułowanej przez An-
ra O Cl, . W .Jaki ude:zył~ przed I gęsto, a I dzisiaj politycznie I spo- le widzenia przejaśniło się, przynaj- glję. Podobno strona sowiecka uwa
paru dn.~m1 prasa mem1ecka po łecznie się ściera. Ale pytamy: czy mniej narazle. Uznano więc w bar- :ta, że najpraktyczniejszą formą. aljan 
ogłoszeniu mowy Mołotowa. Gdy leży w Interesie państwa polskiego dzo wysokich, t. zn. nawet pono.dozo- su jest formuła użyta w gwarancji 
by sytuację cała oceniać wedłu•• ospblste szarpanie wodza ludowców, nowych sferach, te liczebność I skład Angljl dla Polski. Zawarty w niej 

· • „ " •. · • • • h l<rzywdzące pomawianie go niedo- patrolu, czuwaje.cego nad Wisłą, są zwrot o pomocy „na wypadek akejJ, 
opmJi dz1ei;n~ków memiecki~h. mówleuiaml nieomal o spisek przeciw- w tych warunkach wystarczające l która wyratnle zagraża nlepodległo· 
trzebaby do3śc do przekonama, ko Polsce z Niemcami I ich „Gesta-1 pozostaną bez zmiany. Nletylko więc I ścl", wydaje się Rosji naJpraktycz
it sprawa porozumienia sowiec- po 'l". Czy nie musi to głęboko ra- nie będzie powołane do patrolowa· nlejszym, przyczem Moskwa chce roz 
ko-anoielskiego jest już całkowi· nić rzesz chłopskich, wierzących w nla pospolite ruszenie narodowe - l szerzyć tę fo.rmułę określeniem, mó-

• t> • • • • • Witosa, jego sumienie polskie I jego I jak się tego powszechnie spodziewa- I wiącem o „bezpośrednlem lub pośre-
~ie pogrzebana I ~e me me S~OJ uczciwość? Komu to jq.trzente takle- no - ale nawet nie zamłerzone jest dniem zagrożeniu". Przez pośrednie 
JU:! na przeszkodzie, aby Sowie· mi metodami wewnętrznych stosun-l uzupełnienie I odświeżenie sił patro- zagrożenie Rosja rozumie okupację 
ty porozuJ:!lWY się.„ np. z Niem- ków_ ~_olltlc~~ w Polsce idzie na lu przez rezerwistów z pod teJ SlliąeJ w teJ, ~1. Innej formie przez Rzeszo 

Jednego z ptu1stw bałtyckich. Nie 
brak głosów, te Rosja uwał& za ko· 
nleezne danie gwarancji Bułgarjł, po 
nieważ kraj ten nalety do pasa 
państw w strefie od Bałtyku po Mo
rze Czame, a pas tych krajów muł 
by6 według Moskwy w pełn1 zabez· 
pieczony," 

Zabłąkania 
N a tle akcji prasy ozonowej 

przeciw W. Witosowi St. St. w 
„Kurjerze Warszawskim" snuje ta· 
kie refleksje: . 

„I cafy nar6d I lud ma postawę w 
pełni godnlł naszej AwladomoAcl pad
stwowej, ale któż zechce twierdzić, te 
nie należy tej samorzutnej postawy u
trwalać I umacnlać w myśl najistot
niejszych potrzeb chwlU. Oto, do Ja
kich zboczed z dobrej drogi sprowa.
dzajlJ przesycone Jeswze wietrzeją
cym jadem wyłączności zablą.ka.nia.'' 

Kij ma dwa końee 
Wileński organ Stronnictwa Na· 

rodowego „Głos Narodowy" o na
paści stołecznych organów ozono
wych na Witosa pisze: 

„Nie ł!ł(lzy nas nic z p. Wito.em, 
stoimy raczej w rzędzie jego prze. 
ciwnlków politycznych t wielokrotnie 
tłakt.-Owallśmy krytycaarle politykę 
przywódcy ludowców. Pravvdopodob
nie w przy1złoścl też będą się zda· 
rzały wypadki analoglcmego stanowi· 
ska wobec Witosa. Musbny wazakte 
stwierdzić, lt w ciągu caJego swojego 
:tycia nie dał żadnego powodu do te
go, by można mu było Insynuować 
czyny lub zamiary, godzące w dobrą 
i Interes narodu lub państwa pol
skiego. Swzególnle chwila obecna nie 
nadaje się na tego rodzaju harce na
pastnicze. Od kilku miesięcy panuje 
w Polsce atmosfera łagodzenia za
drażnień politycznych. Jest to zrozu· 
miale ze względu na sytuację ie
wnętrzną. Czy z wystąpienia organu 
ozonowego należy wnosl6, U potrzeb
ne jest teraz zamącenie tej atmoefe
ry i przejście do wzajemnych ostrych 
I drażniących ataków między grupami 
polityczneml T Sądzbny, że jeszcze 
motna, a nawet należy z tem pocze· 
kać. 

Atak, o którym piszemy, wywołał 
powszechną krytyczn1t reakcję l to 
je8t świadectwem dojrzałości społe
czeństwa polskiego. KIJ - jak się o
kazuje, . nie po raz pierwszy .- ma 
dwa końce. Przy stosowaniu. w dal· 
szyµi etą.gu metod ozonowych, ~e 
się ··to okazywało coraz częściej. Przy
najmniej ten jeden będzie z tego po-
żytek, ale nie dla Ozoau." -



• 

Prace nad wydobyciem 
· stalowej trumny 
z dna morskiesro 

LONDYN. 4.6. Według komuni· 
katu admiralicji, pomimo intensyw
nego tempa prac nad wydobyciem 
łodzi podwodnej „Tbetis", na po
wierzchnię, do osiągnięcia tego ce
lu potrzeba pewnego okresu czasu. 
Komunikat zapowiada również miro 
ienle su-.regółowego i;Iedztwa. z 
chwilą, gdy tylko stanie si~ to mo
żliwe. 

P ARYi. 4.6. Minister marynarki 
Campinchi wysłała do morskiego 
attache ambasady francuskiej w 
Londynie telegramy z prośbą o wy
rażenie pierwszemu lordowi admi· 
ralicji wyrazów współczucia z po
wodu tragicznego wypadku łodzi 

. podwodnej „Thetis". 
LONDYN. 4.6. Wszystkie okręty, 

znajdujące się na miejscu kata
strofy łodzi podwodnej „Thetis" 
w ciągu dnia jutrzejszego powró· 
cą · do swych baz. 

Wypierają się winy 
Foerster o wypndkaeb 

w Kaidowie 
GDAŃSK, 4.6. Gauleiter gdań

-'k i Foerster na zebraniu partvi
T1ym w Soppotach wygłosił prz~
mówicnie, w którem starał si~ 

odpowl<'dzialność za wypadki w 
l\nltlwf oraz zadrażnienie poi· 
~ko-gdal1skie przerzucić na st. o
n~ pJlską. 

8 roczników pod bro~ 
Greeia 1nobilizuje 

ATENY. 4.6. Rząd grecki powo
łał w tych dniach dalszych 8 rocz
ników pod broń, aby wzmocnić sta
łe kadry swej armji. 

Wizyta ks. regenta Pawła 
w Berlinie 

BERLIN. 4.6. Czwarty dzień wi
zyty ks. regenta Pawła i ks. Olgi 
poświęcony był zwiedzaniu eskadry 
lotniczej w Gatow. Wieczorem jugo
słowiańska para książęca podejmo
wana była przez marszałka i panią 
Goering. 

Go$t min. Goebbelsa 
Włotifd minister kultury 
WIED~. 4.6. W niedzielę zrana 

przybył do Wiednia jako gość min. 
Goebbelsa włoski minister kultury 
narodowej Dino Alfieri. Weźmie 
on udział w otwarciu tygodnia tea
tralnego oraz w zjeździe kierowni
ków ośrodków propagandy. 

Przybywającego gościa włoskiego 
powitał na dworcu południowym. dr. 

. Goebbels oraz liczni przedstawiciele 
starszyzny partyjnej. · 

Remilitaryzacja 
wysp Alandzkich 

tymezasowo odroezona 
SZTOKHOLM. 4.6. W piśmie, 

wystosowanem do Riksdagu, z 
wnioskiem o wycofa.nie projektu 
remilitaryzacji wysp Alandzkich, 
min. Sandler, uzasadniając wnio
sek błędami formalnemi, zapowie
dział, że sesja nadzwyczajna Riks
dagu zostanie zwołana w niedługim 
czasie, albouiem sprawa alandzka 
wymaga. szybkiej decyzji, Min. San 
dler zapowiada, że w najbliższych 
dniach przedłoży ponownie królowi, 
celem wniesienia do parlamentu wy 
cofany obecnie projekt ustawy „0 
ochronie neutralności wysp alandz
kich". 

SZTOKHOLM, 4.6. Prasa niedziol-
11a z ożywieniem komentuje wyco
fanie projektu remilitaryzacji wysp 
Aland.zkich z Riksdagu i rozważenie 
jego na sesji nadzwyczajnej. 

„Socialdcmokraten" pisze, że wy
cofanie projektu nasti.r;:iiło przede
wszystlriem ze względów formal
nych, preyczem wyraża nadzieję, 
że Szwecji i Fir.landji uda się prze
konać l\fo!°'!Jmę, ie umocnienie wysp 
ma. na ceJu .jNłynJe I wyłącznie za
bezplC!'wn:ie ne11tra.lnośei. 
. Szwecja i Finlandja nie uznają 
Jednostronnego punktu widzenia 
Z.S.R.R., ale <'hętnie przyczynią się 
do usunięcia. wszelldch nieporozu. 
mień„ 

„~t-0ckhohns Tidningen" pisze, że 
tealizacja planu aJandzkieg.o zosta
ła odłożona na lirótki czas, umoc
nienie Ahmdów jest nlezb~e rów-

. ntet z pun!•tu widzeni& równowagi 
!iR na Bałt;t·lm. 

. . 

. uroczystości Polski skrzydlatej w L~bUnie · 
Wód·z Naczelny ·na poświęceniu szkoły pinotów 

W ramach „Dni Lublina•, Zamo
ścia i Lubelszczyzny" odbyły się 
onegdaj w siedzibie województwa 
uroczystości, tem podnioślejsze, że 
zaszczycił Je swą obecnością Na
czelny Wódz Marszałek Polski Ed· 
wanl 8mlgly • Rydz. 

Naczelny Wód.z przybył w nie
dzielę rano samochodem do Swid
nika pod Lublinem na teren ufun
dowanej przez pracowników K.K.O. 
z całej Polski szkoły pilotów Imie
nia Marszałka Edwarda Smigłego
Rydza.. U bram szkoły powitali Pa
na Marszałka, wysiadającego z sa
mochodu przybyli specjalnie na dzi 
siejsze uroczystości delegowani przez 
Pana Prezydenta gen. SChally i ma
jor Hartman, przedstawiciele rzą
du: minister Komunikacji Ulrych, 
oraz wice-ministrowie Korsak i Pia 
secki, wojewoda lubelski de Tra
mecourt, prezes zarządu głównego 
L.O.P.P. gen. inż. Berbecki, dowód
ca O.K. 2 gen. Smorawiński oraz 
przedstawiciele władz. 

Wśród nieopisanego entuzjazmu 
zebranych na lotnisku tłumów w 
liczbie około 10.000 osób, Pan Mar· 
szalek przeszedł przed frontem kom 
panji honorowej oraz delegacyj 
wszystkich szkół pilotów L.O.P.P. 
w Polsce i oddziałów miejscowe
go P. W., orkiestra odegrała hymn 
narodowy. 
Położona w ·pobliżu Lublina, w 

Swidniku, szkoła pilotów L.O.P .P. 
prezentuje się nadzwyczaj okazale. 
Na skraju- olbrzymiego lotniska 
wzniesione zostały dwa więlkie han
gary, a tuż za niemi wznosi się 

potężny gmach szkoły, oraz budyn
ki administracyjne. W jednym z 
hangarów ustawiono prowizoryczny 
ołtarz polowy, po bokach którego 
umieszczono dwa samoloty RWD 
13, przyczem jeden z nich przezna
czony jest dla służby sanitarnej. 

Po ceremonji powitania Pan Mar 
szalek zajął miejsce na specjalnie 
przygotowanym fotelu w hangarze 
przed ołtarzem polowym, przed 

którym naboteńf!.two odprawił ks. ,.większe rezultaty. Dwumitjonowa ne 
infUłat Krus.zyńskL · sza· społeczef1stwa, zor~m1lzowana w 

Po nabożeństwie i po poświęce- L.O.P.P. ojęb na TwóJ Wodzu roz-
. ó · ł ka.z jedno z ogniw łańcucha, którem 

mu hangar w 1 gmachu s;;ko y, na , Jest przygotowanie do opanowania. ży 
trybuno v.:~ze~ł przewodn!czący ko- 1 widio. o który toczy się walka w 

mitetu zbiorki, p. Franciszek Swi- 1 chwili obecnej - do opanowania Pol
derski i w krótkiem przemówieniu l 8ld w przestworzach podniebnych. , 
zobrazował przebieg zbiórkL Zosta· I Ofiarny odłam społeczeństwa poi· 
ła ona wzniesiol)a kosztem 730 tys. skiego - pracownicy l unędy komo
zł., zebranych przez około 4 tys. na.Inycb kas oszczędności R. P. pod
pracowników wszystkich komunał- Jął inicjatywę z~udowaula l wypo
nych kas oszczędności w Polsce. W satenia najplęknleJszego z 40-tu Jot-

k • i ó · i nlsk, ufundowanych przez L.O.P.P., 
za .onczen u przem wien a prezes szkoły pllotów L.O.P.P. w Swidniku 
Swiderski przekazał szkołę preze- pod Lublinem, której ł88kawie zezwo 
sowi zarządu głównego L.O.P.P., llleś nadać Twe Imię. 
gen. Berbeckiemu. Jestem głęboko wdzięczny Cl, Wo-

Następnie wygłosił przemówie- dzu, za. dopuszczenie społeczeństwa, 

nie gen. Berbecki: zorganizowanego w L.O.P.P. do współ 
„Wodzu Naczelny. pracy, w tej uznanej przez Ciebie za 
Przed czterema. laty wskazałeś ca- I bardzo ważną dziedzinę obrony p11~i

lemu narodowi największy wspólny stwa. 
cel dla wszystkich wysllków katde- Jut w przyszłym roku lloU szkól 
go obywatela: obronę paflstwa, wska- lotolczych LO.P.P. zwiększy się o 
zaleś metodę I sposób działania. dalsze dwie, a mote o trzy szkoły, 

Twórcze hasło przeniknęło głęboko a tern samem I Ilość przeszkolonych 
w masy polskiego społeczeństwa I przekroczy o wiele tysiąc pilot.ów 
daje coraz powszechniejsze, coraz przedpoborowych rocznie. 

Kierownicy i instruktorzy szkół pl· 

<<Nietylko w obronie dzisiejszych granic 
lecz walka o pełne zwycięstwo» 

lotów L.O.P.P. są wyznaczani przez 
dowództwo lotnictwa l dają pelruł 

gwarancję programowego i celowe· 
go szkolenia. Już od 15-tu .lat ha· 
słem L.O.P.P. jest prawda dziejowa: 

I 
,,Mocarstwa. powstają drogą harmo
nijnej współpracy całego narodu z 
rządem państwa". 

Wódz Naczelny Marszałek Edward 
Smłgły-Rydz niech żyje!" · Przemówienie· min. Kościałkowskiee-o 

W niedzielę w Ciechocinku odbył ml pomorskiej, przylegającej bczpo· ' wy, sweml nakazami l swemt czyna-- I Po gen. Berbeckim zabrał głos 

się szereg uroczystości w związku średnio do polskiego Bałtyku, gw"': mL Pan Marszałek. 
z oddaniem do użytku publicznego rauta rozwoju potfgi gospodarczeJ ~ózef Piłsudski dał życie naszemu ' Wśród wiwatujących tłumów ze-

. . d . k h naszego kraju. Po przez Bałtyk, po panstwu, naród nasz ozdobił chwałą I b . li ś . p 
nowych mwcstycyJ uz rowis owyc · przez otwartą drogę na szeroki świat, nieśmiertelną avyclęskich walk i we- raneJ p~b. czno ci, . an Mars~ałek 

Na uroczystość przybyli min. O- płynie rozkwit gospodarczy naszego wnętnnego odrodzenia. wr8:z ze switą u~8;ł się n~ lotms~o, 

pieki Społ. Kościałkowski, wicemin. państwa 1 naszego narodu. Bez do· Józefa Piłsudskiego łmponderabllła gdzie przedstawiciele związku z1e

Piestrzyński, wicemin. Dzierżykraj- brobytu gospodarczego, bez rozbudo- nakazują nl~omnłe Polsce I narodo- mian, oraz związku nauczycielstwa 

Morawski. wy sił gospodarczych kraju, .ite jest wł polskiemu, że jeśli mu walka na- polskiego przekazali na ręce Wodza 

W nowym hallu łazienek min. Ko- do pomyślenia właściwa sUa wt potę- rzucona zostanie, walczyć nletylko Naczelnego dwa samoloty. 

ściałkowski odsłonił tablicę ko ucz- ga polityczna. Ale ani siła gospodar- jnt w obronie dzisiejszych swoich Szczecrólnie wzruszający był na

ezeniu pamięci Marszałka Piłsud· cza kraju, ani jego siły wojskowe w granic, ale o peh1e zwycięstwo, o stępny ~oment moment przekaza-

ki ł .1 ówi znaczeniu techniecznem, nie dadzą nam zwycięstwo, które da przyszłym po- . uf ' . . 

s ego, poczcm wyg osi przem e- potęgi zewnętrznej, któraby nam da-- koleniom polskim nie tylko możnośl! j ma ~ndowanych prz~z mlodziez 

nie, W którem powiedział m. in.: la zapewnienie· pełnego rozwoju 1 wa- trwałej, spokojnej, twórczej, gospo· 11;1b,el~ktch szkó! średnich trzech 

,.P~ chwilą odsłonJlcm tablicę runków spolrnjnej pracy, 0 ue nie bę- darczej l kulturalnej pracy, ale w c1ęzk1ch karabinów maszynowych 

ku czci im. Józefa PUsodsklego, kł.óry dziemy trzymall w st-Opnlo najwyż- swym ostatecznym wyniku powrót dla armji. 
tu w lJiechoclnku niejednokrotnie czer- szego napięcia nasze siły ideowe l mo- do RzeczyPospollt~j tych ziem rdzen- Pan Marszałek z widocznem wzru 

pał zdrowie t siły dla budowania moc- ralne. Tę sllę wewnętn.ną tworzył i : nie polskich, kł.óre już oddawna. do szeniem dziękując za dar podkre-

nej l potężnej Rzeczyp~polltej. Tabli-1 budował Józef Piłsudski sweml sio- niej naleteć powinny." 1· ślił, iż ~ieszy się, że wśród' młodzie· 

cę tę odsłoniłem na. teJ właśnie złe- . ży szkolnej województ:wa Iobełskie-

F ran cj a potrafi wymusić respekt dla sprawiedliwo~cil~:;:.~:r~:;.~~~:: 
gnąć konsekwencje życiowe l pój
dzie za nieomywym głosem serca. Prz.emówienie premjera Daladiera 

Następnie odbyła się defilada 
!>; ematycznie sabotowane i o"Jnn samolotów i popisy lotnicze, którym -

PARYŻ, 4.6. W czasie posie
rlzenia komitetu wykonawcz:!go 
partji radykalno - socjalistycz
nej, premjer D'.lladier WJ·głosił 
transmitowane prwz 1·adio prze
mówienie, w którem omówił sy
tuację wewnętnną Francji oru 
jej postawę wobec problemó~·· 

międzynarodowych 

Mówiąc o dekretach rządb 

wych premjer Daladier oświad
czył, iż jedynym Lh celem było 
nviększenie siły Francji, a tyir. 

samym zaoszczędzenie jej w przy 
szłości groźnych powikłań. Trze
ba było nagiąć Francję z powro
tem do pracy, do stałego, ciągłe 
go wysiłku. 

Dzięki temu Francja powróci
ła do sił a w razie nolrzeby po
trafi wymusić res11ekt dla roz
l!'ądku i sprawiedliwości oraz zła 
mać skierowaną na nią napa..§e 

Daladier odparł następnie za
rzuty tych, którzy sugerują, iż 

rząd celowo wykorzystuje mo · 
roent, zagrożenia zewnętrznepo, 

c,eJem przeprowadzenia swych w 
mierzeń. Twierdzenie takie wv
suwane jest - powiedział pre 
mjer - · w C'hwiłi gdy nad grani
cami nuszcj o,jez:r;rnv stoi 3 mi· 
ljony zmobilizowanyeh obcych 
iołnie1·z;..,-. 

Prztd1odząc do zagadnień po · 
lilyki zagranicznej, prcmjer Da
!!lt'ier zastrzegł się , że nie będz:e 
informować .,·.vyr11 słuehaczv o 
!-7C'zcgółach prowadzonych a jc
:)zcze nieukończonych rokowań 

„Mogę panów jedynie zapew
nić, ~e wszy5tko .pozwala nam 
mie~ nad1if'jf:, ie rokowani:• do
prowadzim~ do suzęśliwe~o zn
koi1czenia. 

Europa -· stwierdził móY.t· • 
- rna przed sobą do wyboru al· 
bo współpracę, albo hegemon,il;. 

Rząd francuski uriyni wszystko, 
aby nie dopuścić do wciągnięcia 
Luropy w awantury, jakie pc,
ciągnąć musi za sobą chęć usta 
nowienia he~emonji jednych na-J 
dir~imi. 
Czyż ta ka polityka może być 

aazwana polityk!"! . , ok:ążania ?" 
f\'asze wysiłki, zmierzają~e d~ 
nawiąznnin wsp6łpr'.!C'y, hyły sy· 

ca:..J. ; Pan M~rszałek prz~glądał s~ę 2! du-

K oń<'Zl\C' ~wą mlJwf!, prcmjerl żem zamteres.owamem z okien gma 

n I d
. . d . ł . chu szkoły pilotów. · 

i a a ll'r wpow1e 1rn wzmo1e- . 
1 ie wysiłku nad umacnihniem . Dz:i?a częsć _u~oczysto~c! _?d.była 
f · k · · · k 1 • l i s1ę JUZ w Lublinie. PrzeJeżdżaJące-

1 ancns tego tmperJU1,11 ~. onła go przez ulice miasta Naczelnego 
faE'~O p:mvadzemem I• r~n~Jl Dit'- : Wodza witała entuzjastycznemi o-
1mienme po dro~a~h dz1e.imvych, krzykami olbrzymia rzesza publicz
wyznaczonych Jej przez prze.· 1 ności, zgromadzona w szpalerach 
s1Jość historyczną. · · po bu stronach trasy, którą prze-

jeżdżał Pan Marszałek. Z falujące-

• «Zycie u nas u •• k. 
c1ęz 1e» ! 

go tłumu sypały się na samochód 
Pana Marszałka kwiaty, które w 

I 
przeciągu kilku chwil zasłały ulice 
barwnym kobiercem. Okrzykom na 

I cześć armji i jej Naczelnego Wo-
1 dza nie było końca. Pisze Mazur z Prus Wsebodnieb 

Nastroje w Prusach Wschodnich ty przy t.elefonach eiedzą chleó I noc Orszak zatrzymał się u zbiegu u-
charakteryzuje dobitnie list Mazu- i 1!1eldnją, C?ZY tam je cisza. U naju lic Kapucyńskiej i Narutowicza, 
ra, przedrukowany w gwarze ma- boJą się woJny, bo wiedzą 00 to Jest, gdzie ustawiono w szeregu 50 sa· 

G Mł ale słychać, że Polska chce wojny, a h d · •t b f 
zurskiej przez „Nową azetę aw- Niemcy w Berlinie też chcą, bo mó- moc o ow sam arnyc , u undo"'.a-
ską": wią, że tak dale.i żyć nie można. Jed-, nych ze składek okr.ęgo lubelskie· 
„życie u naju ciężkie. Nasze opie- no belany chcą się przysłużyć Uitle- go P.C.K. Tu nastąpiła krótka ce

kuny hitlerowskie gniewają się i na rowi, drugie się cieszą., że z Wl)jną, I remonja przekazania trch samo
nas za waszą politykę i mszczą się. <'ały hitleryzm precz. chodów armji, poczem Marszałek 

Wywożą codzień kogoś z naszych do Odbył się wlelJd obrachw1ek ludno- Smigły • Rydz wraz ze świtą i oto
Reichu na roboty, a czy dojedzie do ści, 1>odobny do plebiscytu przed 20 j czeniem udał się na dziedziniec In
tych rob6t, nie wiemy, bo jalt przej- laty. Każdy Ha.ushaltungsvorstand zo j stytutu Lubelskiego, na którym u-
dzie „koridor" - to listy nie przy- tal be tr lał tki h 
Chodz" Wiozą za to pełne cugi robot s nm em 1 mus wszys c o- stawiły się delegacje wszystkich 

.... pisać, a. pięć par oczu musiało kon· 1 i · · k' h · · · ki h ł 
ników z daleldch krajów Czechów I trolować 00 pisze. Wolno było tylko gm n i;mełs lC I wieJS ~ z ca e-

Słowaków, stłoczone w wozach jak napisać ,,deutsch", albo „masurisch- I go WOJewodztwa. DelcgacJe poszcze 
bydło. deotsch", co je wszystko jedno, bo i gólnych gmin Lubelszczyzny zloży-

Do czego ich wiozą - t-0 u nas nie tak Ziinlung będą robić hltlerowcy, ły następnie na ręce · Pana Mar
wiadomo. Nad granicą lęk nie ustaje, nauczeni do rachowania. Za naplsa· szałka dyplomy obywatelstwa ho-
ws~y~cy slę boją. nic nie zorgują, bo nie „po!filsch" g~ozill wywi~zieniem norowego. · 
'Il szystko gotowe do wyjazdu, a wach a do raJ7.y nikt nie ma chęci . U · • i d h · I t t t 

1 weJsc a o gmac u ns y u u 

Przedmurze i wysunięty · okop 
Ziemie wschodnie a11eluia do całego kraiu 

' Lubelskiego Pana Marszałka powi
tał prezes Instytutu, prezes Sądu 
Okręgowego dr. Bryła. 

Ks. infułat Kruszyński dokonał 
poświęcenia gmachu Instytutu, po-

Przed rozpoczynającym się dn. 5 W Interesie całej Polski leży zrów- czem kurator okręgu szkolnego Kie 

b. m. „Tygodniem Ziem Wschod- ~;~neiozi~::!. ~ic~~~~~goz 1re!:; banowski wręczył dr. Czerwiń.skie
nich" T~warzystwo Rozwoju Ziem państwa związanie .ich najści!ilejszeml 1 mu. nagrodę Instytutu za . dztałal
W~chodmch wydało odezwę, w któ- wię7..ami wymiany towarowej i intelek: nośc społeczno - kulturalną, a pre
reJ czytamy: . tnulnef z głównemi · ośrodkami polskiej- zydent m. Lublina Liszkowski na-

Zlemie Wschodnie w ciągu stnlec1 myśli, polskiego przemysłu I handlu. grodę m. Lublina artyście - ma
świccUy przykładem patrjotyzmu I o-I Polska wiele już zdziałała dJa Zlem larzowi Henrvkowi Krystynowi Wier 
fiam~ści. Były zawsze przedmurzem Wschodnich, tern niemniej wielki wy- cińskięmu. • 
Polski i wysonlętym Jej okopem a I silek jest konieczny aby olbrzymie te 
jednoc-reśnie koleblcą największych sy- , pbszary szybko ~yilkały pełnię sił 1 · N~ zakończenie odbyło się zwie
nów Ojczyzny. Ze stuletniej nlewoll z i ·~ym>tnych r właściwe swe oblicze i dzame gmachu Instytutu i wysta
pożogl wojennej wyszły szcze26lnle aby staly się w pełnem tego słowa zna , wy obrazów pod nazwą „Salon Lu-

wyniszczone. ezenfu zapleczem Rzeczypospolitej. bełski" 
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Obozr. dla 1.750.000 Czechów „łłie zastraszycie nas'' 
Napisy w labry~e 

W zakl:tdacb Hulczyńskiego w 
Gliwicach (na Sląsku Opolskim) a
resztowano 15 robotnlków, oekar
żonych o W1lpółdziałanie w rozrzu
caniu nielegalnych ulotek. Wród 

.,deczechizacji'• Doraźny wypadek plan • WOJDY na 
Z terenu „Protektoratu" Czech! ny.eh dla C1:echów, którzy w ra-

1 Moraw przedostają się zagrani- zie wojny maj1 hyć wy,~·iezicni 
cę wiadomości o foli bczlltos- z ojczystego kraju. Ośrorlk i te 
nyeh reprt'syj ze strony Gestapo robią w1 aienic olhrzymłch oho· 
w stosunku do ludności. Pozosta- zów dlu .ieńtów ·wojennych. 
je fo w związku z powtarzające- Komi~;uz Gestapo, Deimler, '.l

mi się coraz częściej aktami sa- raz urzędnik „Protektoratu", von 
botażu i biernym oporem prze- Liedtke, przygotowują pospiesz
ciwko brunatnym najeźdźcom. nie listy oc;ób, które skierowane 

Jak donoszą z P<:1ryża, wroµic rnstaną do tych ohoiów. 
nastawienie luduości <'zeskiej do • • 
okupantów przyspieszyło opraco- • 
wanie doraźnego 1•lanu „deezc- Niezależnie od lego dor<:1źnego 
chizacji" Prołekh'ralu 11\ł wypu- planu. włt'łdze hitlerowskie przy
dek wojny. Plan ten zaakcepto- siąpiły do wprowadzenia w ty-

cie „pokojowego", w najdrob
niej,zych szczegółach opracowa
nego systemu germanizacyjnego. 
Obliczony on jest na dłuższą mr
tę i posiad<:1 bardziej „naukowe" 
podejście. 

Plan zniemczenia Czech i Mo
ra w przewiduje założenie na tery 
Lorjum „Protektoratu" 600 szkół 
niemieckkh. Pod kierunkiem 
szefa sekcji Tl A, Wilhelma Lieb
man11a , odbywają się już 3-rnie
sięcznr kurs:v języka czeskiego 
dla 5.000 nauczycieli niemiec
kich. Władze hitlerowskie prze-

widują. że w r. I \HO polowa aresztowanych było dwócn Aust;rja
wszyslkicłt szkól pow'i1.t•chnyc.h I kó'Y. Na. drugi dzieli na bramie 
i średnich w C7.edrnch zostamc hah 12-teJ wyma.l()wano farbą, nle-
7.nicmczona. · I <łającą się usunąć szubienleę z na-

\V dziedzinie gospodarczej pise~: „1o clla n~'>zej dyrekcji I Ili-
wszvstkie dyspozycje wvdane w- tlera . Natychmiast spro~adzono 
t ł ~ · l k, l ··k. G agenlów Gestapo do fabryki. 

s a y spccJa nym o o 111 iem oe . . . .. . . 
ringa. M. in. w najbliższym cza- ~rzędmcy taJ.nej poh.cJ1. wzięli ?d 

. • . . kazdego robotnika odc1sk1 palcow 
sie L~d~c ;'!lę ma .do .Lrnzu 300-tu i próbę pisma. Jeszcze policja nic 
spCl'Jahstow z n~e1":11eckle~o pric I zdołała ukończyć .dochodzenia. gdy 
?1ysłu na ~-m1es11~czne kurs~ I na wszystkich bramach fabryki po
.Języka czeskiego, poczem ohe.1-1 jawiły się napisy „Nas nie zastra· 
mą oni ko11trol<; nad (1rzcd;;ię - 1 szycie - przyjdzie czas, gdy was 
hiorstwami w anektowanym kra- wszystkich wywieszamy". 
,iu. (1. m.) Od tego czasu wszyscy robotnicy 

~'any został przez Goeringa. \Vy- -------------------------------------------
konanie powierzono generałowi D • d ·· • d • 
Menlzowi, któremu przydzielono w I e o . p o w I e z I 
do współpracy pułkownika Fi· 

fabryki Hulczyńekiego są pod do
zorem policyjnym. 

• 
Górnicy i robotnicy zatrudnieni 

w kopalniach i hutach śląskich 
przechodzą coraz wyraźniej na stro 
nę ta:jnej opozycji antyhitlerowskiej. 
W czasie przerw w pracy robotni
cy chętnie dyskutują na tematy po
lity.czne. 

schera, komisarza Reicherta z na Interpelacje ukraiflskie 
Gestnpo, oraz radcę von Lerncra 
z ministerstwa Propagandy. Premjer i min. spraw wewnętrz- „W przedmiocie zajścia O(llsanego 

nych nadesłał dwie odpowiedzi na w interpelacji f>rowadzone są szczcgó-
Teren Czecl1 i :\.foraw podzielony interpelacje posłów ukrainskich. lowe dochodzenia. Po Ich ukoi1czeniu 

ł .c. osoby, których wina zostanie ustalo-
zosta na sze„c stref. Pierwsza, Na interpelację pos. Pełeńskiego na, będą pociągnięte do odpowiedział· 
uchodząca za "drohcndc Gefahr" w sprawie „konfiskaty we Lwowie ności zgodnie z obowiązującemi prze
(grotne nicbezpieczci1slwo), obej- odezwy wszystkich politycznych pa.r- plsami. Jednakże już dotychczasowy 
muje: Pragę, Pilzno, Morawską tyj ukraińskich, dotyczą<iej niemoź· wynik dochodzeil wskazuje na to, że 
Ostrawę i śląskie za~. łębie wt;- ności nabycia ziemi przy parcelacji stan faktyczny zajścia był przedsta-

.' przez rolników narodowości ukraiń- wlony przez łnterpelnnta w sposób 
glow.e. Z lej strefy wysiedlonych skiej, minister odpowiada: nieścisły. \~ ~zczególnoścł nikt z po
ma być do speC'Julnyeh obozów Sprawa konfisknty od zwv prred- szkoclowan)ch nlc rozpoznał w napast-

" • • nik h 'b j k h "' Rzeszy 750.000 m~Lczyzn już stawia się nast('pują.co: W czasoplś- · ac oso wo s owyc , a opis Ich 

odzieży, JlOdan;v przez poszkodowa
nych, nie odpowiada ubiorowi wojsko 
wemu. Nadto zauważ~·ć nalety, że po
szliodowanJ nie meldowali o zajściu 
organom bezpieczeństwa, ani tet żad
nych zażaleń nie składali. 

W dyskusjach biorą również u
dział niektórzy członkowie partji na. 

Obecne normy prawne stanowią rodowo _ socjalistycznej, przyczem 
wystarczającą ochronę tycia, zdrowia z ieh strony właśnie padają na.j
l mienia obywateli, a winni ich prze-
kroczenia są zawsze ścigani we wła- ostrzejs~~ słowa. krytyki ~ adr.e
śclwym trybie, wydawanie więc spe- s~m . rez'.mu, k~ory :iara~1ł narod 
cjalnych zarządzeń w tej mierze u· . menueck1 na mcbezp1eczenstwo no· 
ważam za zbędne". I wej wojny. 

w pierwszym dniu po ogłoszeniu mie „Dlło" Nr. 51 ukazał się artykuł 
powszechnej moblllzacJ·I. Ze zaczynają.cy się w tytule od !!łów: 

„Zemła" o treści identycznej, Jak po- W POCI„ .:.gu Berii· n-Augsburg 
stref 2-ej i 3-ej, uchodzących za dana przez posła Peleńskiego w Inter- ~ 
„nłebczpieezue", (bez dodatku pelacji odezwa. 

(„groźne"), wysiedlonych zosta- m::::hte;aJ;TP~~i;c!i';c:,~zto~ Forster przed obli~zem sweuo Fiihrera 
nie 400.000 m~żczyzn w cią~u Uk ki N 

,. raińs e acjonalno-Demokratyczne (j.m.) Tygodni){ francuski ,,Match" · t · j D i j na! „ ki F eh ęczył Forsterowi tekst 
dwóch tygodni od ogłoszeuia mo Objcdnannja (UNDO), Drużynę Knia- - 1es na mie scu. 0 n e e„y · e-1 u rer wr 
bili7.acji; strefy 4-a, f>-a i 6.a, hlni Olhi, Ukraińską. Socjalii1tyczno- opisuje w lcorespondencji z Niemiec rowanie akcją polityczną. „Partei- , przemówienia, jakie wygłosić ma nad 

f 
Demokratyczną Partję (USDP), U- w interesujący sposób przebieg audjen genossen" Gdańska mają. jedynie czu- i grobem „męczennika" Mak!a Grueb-

t. zw. „stre Y rezerwowe", do- kraińską Socjalistyczno-Radykalną Par cji przywódcy hitlerowskiego w Gdań- wać nad tern, aby akcja ta była pod- j naua, „podstępnie zamordowanego" 
starczyć Ulają po 200.000 m~ż- tję (USRP) i l''ront Nacjonalnej Jed- sku, Forstera, u kanclerza Hitlera. trzymywana i ułatwiana, oraz nie do- : przez Polaków. 
czym, którzy kierowani będą w nosty (FNJ). ArtylmJ ten zawierał Powtarzamy ten opis za francuskicm puszczać do działalności Polaków i, .Na zakończep.ie audjencji, Hitler je-
miarę potrzeby do robót poi- znamiona przestępstw śclgan;ych z u- czasopismem. wrogów Trzeciej Rzeszy. l szcze raz zalecił Forstero..,.,1 jaknaj-
nych lub innych w głąb Rzeszy. rzędu, wobec czego starosta lwowski Z Berlina do Augsburga mknie Forster zbladł. Zrozumiał do czego: większą ostrożno~ć w działaniu . 

..t. grodzki na MSadzie prawa prasowego •pecjalny pociag FueI•~era, złożony z t i od.n · n.. ież d I I I * 
~ony ł dzieci wysiedlonych po- dokonał zajęcia czasopisma. ~ "' .... 0 8 ę 081· -<' .zec op ero n e-
ł • • K b' Przeciwko temu zarządzeniu „Dlło" trzech wagonów. Przy maszyniście dawno pr:r.y<'hwycono w Gdańsku kil I Hitler - czytamy w „Match" -

zos da~ą na mtCJSCU. 0 iety za- wniosło zażalenie do Sąilu Ol•ręgowe- stoi inżynier w mundurze, wszystkie ku kolporterów nielegalnej ulotki, za- choć bardzo pragnie Gdańska, obrał 
tru mone będą przy szyciu bie- go we Lwowie, który zaskarione za- wejścia pihtowane są przez członków tytułowanej: „Unser Fuehrer in Ber- taktykę wyczekiwania.. Bacznie śle
Iizny dla wojska, dzieci zaś od- rząilzenle zatwlei:dzll. S. S. Szyby, przez które kanclerz o- lin, Deln Na~e werde geheillget", dzi akcję zagranicą 1 bada jednocze
dane zostaną pod opiekę spe· ' Prokurator sądu okręgowego we 'gląda posępnym wzrokiem zmienia- ale kończącej się słowami: „Genug śnie nastroje we własnem społeczed
cjalnych szkół niemieckich. Wła- Lwowie umorzył dochodzenie w tej jący się krajobraz, są. z nierozprysku Hitler, Heil Butter!" Nie udało się stwle. On nie odwleka., ra-0zej waha 
dze za.1·mą się W"'Żywienicm ro- sprawie, 8 zarazem wystąpił do sąilu jącego się szkła. wykryć drukami, skąd pochodziły te 1 się. Nietyle oblicza szanse, ile zdra-

J okręgowego we Lwowie z wnioskiem I „_ 
dzin wysiedlonych mężczyzn, 0 orzec7.enle konfiskaty powyższego Hitler nie lubi jazdy pociągiem. ulotki. j UZ>& zakłopotanie. 
przyczem ustalono dla Czechów artykuhi w trybie postępowania prZed Monotonny stukot kół działa mu na Któregoś znów dnia, ku wielkiej U· Naród niemiecki niepokoi s1Q. Nie 
wo.fenną rac,j~ żywnośeiową 

0 
po młotowego. Wniosek ten będzie w nerwy. Na skrzyżowaniach szyn pod- ciesze radjosłuchaczy polskich, spea- 1 dopuszcza myśli o wo,łnle, gdył nie 

low~ mnieJ"szą, niz.· dla Niemeów. krótkim czasie rozpoznany". skakuje odruchowo, w tunelach do- ker gdański zapowiedział przez po- I wierzy w zwycięstwo. Pozbawiony 
Zarządzenie starosty - kończy znaje uczucia duszności. myłkę: I najelementarniejszych środków do ty 

\V okolicy Diisseldorfu, oraz minister - było słuszne i na obo- W sąsiednim wagonie, w towarzy- - Nadajemy tera.z Lebensraum·... eta w czasie pokoju, nie wyobrata so-
w pobliżu Hannoweru i na S!ą- wiązującem prawie oparte. l stwie przybocznego lekarza Fuehre- pardon! Llebestra.um, Liszta. ble per!łpektywy walki z całym 
sku rozpoczęto już w gorączko- Na interpelację posła Tarnawskie- ra, oczekuje audjencji Albert For- Hitler nie przerywał tymczasem · światem. 
wem tempie budowę baraków ze go w sprawie „napadu odqziału ster. Wezwany, staje przed obliczem swych pouczeń: I Gdańsk jest dla przeciętnego Niem
starych, używanych desek. Uka- zbrojnego w dn. 10 marca 1939 r. kanclerza. - Możecie urządzać Ile chcecie ; ca czarnym punktem na horyzoncie. 
zały się tam napisy w języku na domy Andrzeja i Eljasza Ilnic- Hitler wyraża przeqewszystkiem manifestacyj. Ale bez zbyt ostrych Jest mu on niepotrzebny, obawia siQ 
czeskim. chociaż na razie bara- kich w Komarnikach pow. Turka niezadowolenie z mianowania go oby- prowokacyj. go. Wie, że jakiś groźniejszy incy-

woj. lwowskiego, zniszczenia portre watelem honorowym Wolnego Mia- Tutaj Hitler podzielił się z Forste· dent może podłożyć lont pod dyna-
ki stoją puste. Zapoczątkowana tu Szewczenki, pobicia obecnych i sta. Nie pochwala tej przedwczesnej rem swoją nadzieją, że sprawę Gdań- mit. Ale nie sądzi, aby Fuehrer się 
J;ostała w ten sposób budowa wybicia okien w miejscowej czytel- gorliwości. ska załatwi wedle swoich tyczeń do ośmielił ... 
wielkich ośrodków koncentracyj- ni „Proswity", premjer odpowiada: - Moja policja - mówi dalej jesieni... Niemcy czują. się okrążeni, izolowa-

ni. Nie uważają jednak, aby ktokoJ„ 
il U -···•••••••tllll?lllU••-&•••••a„-111 •• , ••••• „.„ ....... „ llll•s-••••ll&lllR•••z•••••lltlll?lll_••• wiek zagrażał im bcżpośrednlo. Nie 

Z I O Ie S n Y 
• • 

1 
„ „ wierzą w możliwość rychłego wybu-l rzeczyw1s osc ch~k~~~~~ wojny - mówi czło· 

wiek ulicy - nie należy zapomi-

Egzaminy maturalne zostały za- Po maturze - u wro' t z· yc1·a I s"1~.z .. e,,rpiemy napój co pragnienie ga- nać, że Berlin znajduje się wszystkie-
kończone. Ogólne wyniki nie są je- • go o ioo kim. od polskiej granicy. 
szcze znane. Opierając się jednak Rada powyższa nie jest jakby to Gdyby naprawdę rząd niemiecki uwa. 
n.a dochodzą,cych z różnych stron ni~nych przeciwności wikłać i gro· którego nieuniknioną korisekwen- komu niesłusznie wydawać się mo- tał, że starcie jest nieuniknione, daw. 
~~s;-~~·~a~e;;y~!j~;jc;~~ ;~0~~ zić zerwaniem... cją s.ą .poczdynania, zgóry skazane il g!o t r~wnoln~c.zna h z utłrud~i.e- noby jut należało pomyśleć o ochro-
0 ilość wydanych matur _ dla mło- I dlatego łzy1 które zabłysły w O· na mepowo zenie, straty niedające mem a · w asc1wyc m o z1ezy nie ludności cywilnej. A tymczasem 
dzieży pomys'lne. czach niejedne] matki, czy ojca, w się naprawić, gorzkie zawody . ja-, wzlotów. Nie. Myśl jest inna. Do brak jest schronów w Berlinie, a 

chwili, gdy ich synowi wręczano kich można było uniknąć... ' · w·.dotów należy zachęcać. Ale tam i 
Znów zatem lic:-.n~ za.stępy chłop- maturę, były nietylko łzami rado- Przed tym ·błędem, przed tero w .P~zestworzach na młodych. nie- m eszkailcy wciąt jeszcze czekaj" na 

ców i dziewcząt, opatrzonych świa- ści, lecz równiet łzłl-mi smutku. By- złudzeniem należy zawczasu prze- doswiadczony~h że~larzy. POVfletrz- maski gazowe. 
dectwem dojrzałości, stanęiy wobec ły to łzy, jakiemf. płakał Adam strzec młodzież. Dużo, bardzo dużo I nych czyhaJą ruebezp1eczenstwa, Chłop z Prus Wschodnich również 
zagadnienia: co dalej? Jedni roz· Mickiewicz. gdy pisał swój nastro· jeszcze pozostało do zrobienia na i zdradliwe zasadzki. Przed temi nie- nie dopuszcza myśli o mÓtllwości wy. 
poczną studja specjalne w wyż- jo wy wiersz: świecie, aby można było pozwolić I bezpiecz~ństwaf!li, przed temi za· buchu wo~ny w najblitszym czasie. 
!zych uczelniach, ir.ni wstąpią od· sobie na lwksus trwonienia drogie- . sadzkam.1 nalezy . ich prz~strzec. Wprawdzie widzi on duto wojska., a-
r!llru do szkoły której nikt ominąć Polały się łzy me czyste, rzęsiste go czasu i młodzieńczej energji Mło I Komuz bardz1eJ. przystoi ta rola, le przyjrzawszy się z bliska konsta-
nie może - do szkoły życia._ Na me dziecilistwo sielskie, anielskie de pokole~la często pragną prze- ja~ n_ie rodz~com ~ł~docianych tuje, ze :l:ohtierze i;ą z najrozmait~ 

Twarda szkoła. Reg-J.lamin jej Na mo6ją. młodość górną i durną*). budowywac świat od fundamentów., sm1ałkow. To .iest własme rola, o szych pułków, którym daleko Jed~ 
surowy i bezwzględny. W porów- Na m j wiek męski, wiek klęski Czy nie lepiej i pożyteczniej uświa-1 której warto przypomnieć dzisiaj 
na.mu z nim regulamin gimnazjal· Polały się łi;y me czyste, rzęsiste.„ domić sobie ścisły związek między , rodzico~, a któ~ej młodzieży nie nak do pełnego stanu llczebnego. Ro-
ny i licealny to raj na ziemi. Nie- przeszłością. i teraźniejszością, mię- : wolno me doceniać . bi to wrażenie maleitklej próbki mo-
raz wypadnie stwierdzić to naszym Ale nie cza,, dzisiaj na żale i łzy dzy dziedzictwem, otrzymanem po ' Gdyby mityczny Ikar usłuchał bllizacjl, dyktowanej chęcią l'l8.9truu· 
maturzystom, gdy zetkną. się oko w smutku. Młodzież wstępuje z ra- przodkach i naszym dorobkiem? światłych ra.d swego ojca Dedala i nia przeciwnika i podtrzymywania 
oko z całym skomplikowanym splo- dością i weselem w progi nowego, Potem łatwo już dostrzec, że istota i nie zbliżył się zb.'--tnio ku słońcu, stil.nu napięcia.. 
tem przeciwności życiowych, któ- nieznanego jej życia, posiadają.ce- rzeczy, że wewnętrzna treść życia, · prymit:1wny szybowiec. skon.struo- Trz'ec.la Rzesza--kofl::zy tygodni! 
rych telazne kleszcze ""-?tlą szcze- go urok tajemnic'.\', to znaczy te- że to, co stanowi o „być albo nie wany z piór. spoionvch woskiem, śledzi z uwagą. .,barometr napi~ 
gól.nie przy;kre dla młodzieży, wyo· 1 go. co ją n!'l.jb'-trdziej zawsze po- być" człowieka i narodu nie ulega nie uległby znisz'.'.zeniu, zaś pierw- nerwower-o" we Francji 1 w POlt1K 
brażającej sobie, iż odtąd stąpać cią.ga. Nie mąćmy młod?.iP.ży na- zmianom zasadniczym w nurcie dzie szy ~zlot c~ło~ek~ .w ~1!:uistw<?- r,udzi "1~. te nieprzyjaciel n!' wytrz: 
będzie po różach. stroju błogiego wypoczynku, do- .iów, że pozostaje to samo. Zmie- rza me zakonczy łh' się t<l " tragi- t ta dłut j. j , , 1 

ś 
My, rodzice, ma)ą" iuź .Poza so- brze zasłużonego po trudach egza.· niają. się tylko formy i nazwy. cznie... · mil eg-o 8 nu · !' a.K p.ę-, sze 

bą długi okres życia. dzielą.cy nas minacyjnych. Wniosek stąd jasny: zamiast ry- Ten przykład 1„•winien \\''lkaZ\'· miesięcy. A w r.~!ędzyĄZ1t.Sie toczyć 
od matUTy, wiemy dobrze, aż nad- Co innego jednak smucić i znie-1 zykownych i kosztownych prób re- wać młodzieży, 1:d< donir.~ ł e zna I ~lę będzie krł'lcla !'Obołłl, która pol• 
to dobrze, jak wielka jest różnica chęcać. co innegOI zaś ostrzegać formatorskich niechaj młodzież ra· czenie mają prz~· T!ir.clkich nróbach 1 g-a na "·\·próbowanej metodzie pod
mlędzy pa.jęczą. tkaniną złotych przed gro7..ąceml nJebezpieczeństwa· cze.i kontynuuje dzieło, rozpoczęte już poczynione d.1.:-wbdcz.:mJa i jak ' '.vażanir1 h n„go obszaru od wewną.t!'7,. 
!IDÓW młodości I rem, co nosi szor- mi, czy, · jeżeli kto woli, błędami. przez pokolenia poprzednie. Niech , ~le, jest f r f10 ..;\yrn r1c1··n i.> \Plceewa. Tyle , •pmno „'Match''. 
11tl..-ą na.zwę: rzeczywist.ość. Drżymy .Chodzi . zwła.Szcza o ten błąd za- nie da wydrzeć sobie dziedzictwa, zy.c. 'f'. Ohr. 
na . myśl, eo będzie z naszymi sy-1 sadnicży, jaki zwykle popełnia mło- jakie mu te pokolenia pozostawiły , Możem:· Jodać, ód siebie, że ta. 
nami, gdy nić iich żywota, którą dzież, · wstępują.ca w żyde. Oto są· niech nie pozwoli wysychać życio- *) „Durny" znaczy v.· ·11· · .1·11.:Jn · metoda., klóra dała Hitlerowi sukcesy 
n rzędą nieubłagane Parki, córki No- dzi ona, że ... świat zaczyna. się do- dajnym źródłom energji i zapału , nallzmie litewskim tyle. · .„„"M' , gdzieind%.iej. u nu zav,iedzte ea'łko-
·~Y. zacznie się na skutek wspom- pieto Gd llłeJ. To .1e$t złudzenie. z których. 1'1'1Ówią.c słowami POety szalony, pyszny. "';";!'. ~! ąch i;lę nie łu~ wrog0w·~.,, . 
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List Jarossy'ego 
Plot•a dotarła do Brześcia 

GRUŹLICA PtlJC 
jest nieubłagana t corocznie, nie ro
biąc różnicy dla płcl, WlekU l etanu, 
koel miljony ludzi. P r z 1 11 w a l· 

tamy~ za.przeczenia. Byli „świadkowie", któ- br o n chi tu uporczy· 
'W „Wiee%orze Warszawskim" czy-, gółaml l drobiazgami. Nie pomagał_y I cz a n I u c b o'r 6 b płucny o h. 

„Plotka ·szaleje w W;nszawle. O rzy ,~dzieli" te różne sceny, roz- . wego, męczącego ka-
fantaatycznoAcl plotki najlepiej świad- gryw.~Ją.ce się gdzieś na dalekiej pro- I ~1&.,_ szlu, g I' y p y stolU· 
ezyó mogą. wiadomości, jakle od kil- wlncJI. P. Fryderyk Jarosy z Brze-~ ją p. p. Lekarze -
lrunMtn dni krą.żyły w stolicy na te- ścia nad Bugiem w dniu 2 czerwca ,,B A L l:> A M T- R I K O L A N" -Oą· 
mat rozstrzelania, powieszenia, a przysłał nam do reda.Ircjl list, w któ- secklego, który ułatwia wydzielanie 
przynajmniej aresztowania Fryderyka rym podaje, że plotka dosięgła go się plwociny, wzmacnia organizm I 

• Jarosy'ego. Plotka ta rozeszła się Io- właśnie w tem mieście, a wiadomość samopoczuole chorego oraz powtększa 
tem błyskawicy po Warszawie I wy- o swojej śmierci przyjął, jak zwykle, wagę ciała I usuwa kaszel Sprzedają 
olbr.z.ymlona z wieloma komentarza.ml, z humorem. List ten powlnlen prze- apteki. 816 
hulała sobie bezkarnie w kawiar· konać tych wszystkich naiwnych, któ-
niach, w blUl'a<!h, urzędach, w rea.. rzy dali się wzłą.6 na lep małej plot
trze, ba, nawet jedno z pism żargo- kl, a eł, którzy plotkę tę szerzyli, 
nowych poświęciło całą stronę róż- niechaj stropo'lsklm zwyczajem nie
nym faktom, dotyczącym zatrzyma- prawdę „odszczekają". P. Ja.rosy przy 
nla Jarosy'eg-0, ze wszystkleml szcze- jechał już do Warszawy." 

Organizacja 
na U1qpadek wolnv 

Turcja ruguje 
Niemców 

Zakupy broni w .ln~lii 
Z Ankary do Londynu dono

szą, iż rząd turecki postanowił zwol 
nić wszystkich niemieckich dorad
ców fachowych, którzy od lat zaj-

Niewybaczalne ·błędy 
Okrucieństwo życia polega na fak

cie, Iż niema w niem procesów odwra
calnych. Nasze błędy mszczą się na 
nas, nieraz fałszywy krok powoduje 
łańcuch udręk, prześladujących nas 
przez drugie lata, a nawet at po 
kres istnienia. W takich tragicznych 
wypadkach pocieszać się możemy je
dnem: nie wiedzieliśmy. Nie przypu
szczaliśmy, że taki, lub inny postę

pek zwali na nas lawinę nieszczęść. 

Nikt z nas nie jest przecież jasno
widzem, nikomu nie jest dana umie
jętność patrzenia w przyszłość. 

Są. jednak wypadki, w których na
sze błędy, smutne w skutkach, popeł
niane są świadomie. Polegają one na 
nieumiejętności przewidywania, prze
widywanie zaś leży w mocy ludzkie
go umyshl i - stawiając sprawę 

jasno - jest obowiązkiem kaMego 

myślącego człowieka. Katdy • nu 
może jasno przewidzieć, te nadejdzie 
czas starości, choroby, niezdolności 

do pracy _:_ a co za tern idzie-czas, 
w którym dwie tylko drogi stoją 

przed człowiekiem. Jedna, ciężka 1 u
pokarzająca, to stać się ciężarem dla 
krewnych, lub obarczyć swoją osoblł 

społeczeństwo. Druga droga - to za• 
bezpieczenie zawczasu swojej przy
szłości. O ileż lżej jest znosić sta.. 
rość, czy choroby, wiedząc, że nikt 
nie sarka na koszty związane z bJ 
sprawą,! 

Droga do zabezpieczenia materjal· 
nego jest prosta: kaMy, kto bierze 
udział w grze na Loterji Klasowej, 
może wygrać większą sumę i w ten 
sposób zapewnić sobie spokojnq. sta
rość. 

Polski „Bąk" dziennikarski Pod mottem „do wojny nig~y j Arm~a broniąc naszej ziemi, naszych mowali rolłllaite wysokie etanowi
nie można przygotować się ~a ~e- gramc 1 nasze~o honoru. musi ~yć ska. Decyzja motywowana jest chę-
le" pisze w „Kurjerze Wile~sk1m" pewna, że żna .Jejt tyłlaclkh trlniwaj tywiel- clą uniemożliwienia propagandy hit- na zlocie gwiaździstym w Rzymie 

ł L · ~e11·gowski · ka praca, e Jes w e a c a wa 1 k' j tą d 
pose gen. ucJan ~ · · i zdoln ... ść p-ewidyw<>nla. Na czele erow.s ie r. ogą. . . . 

„Wszystko przemawia za tem, ze u ·~ .., J edni d t k W k t d 
wojna wczdniej, czy póinłej jest tej imudnej 1 nieefektownej, ale ko- uz poprz . o 'rzą u~ec 1 p~- związ u . z rozpoczę ym ma narodowy zlot gwiaździsty samolo

tów prasowych, pilotowanych pn.ez 
dziennikarzy. W zlocie poza apara
tami włoskiem! wzięły udział dwa 
aparaty polskie i sześć niemieckich 
na ogólną liczbę 42. 

n!eunlkniona. Nasz sąsiad zachodni nloo7.nej 1iracy, mUl!zą 11tM samottą.dy 

1 
stanowił zame~hać zamówień wo~; 5-go b. m. nuędzy~aro?owym koI?-

ma cały swój aparat państwo\\')7 na- torylorjn.lne , poczynając O(l gromad skowych w Niemczech i poczymc I gresem prasy lotmczeJ, odbył się 
11tawiony na podbój narodów ałowiań- i gmin wiejskich." · Je w Anglji. · (R.) wczoraj na lotnisku Littorio mfędzy
sklch, jak tG już rozpoczął z Czecho
słowacją. Naród polski nie chce woj
ny. Wszyscy będziemy szczęśliwi, je
żeU da się jej uniknąć. I społeczeń
stwo i rząd cały nastawione są na 
pokój. Wiemy, że Jeżeli wojna roz
pęta się, to nie z naszej wtny. Naród 
polskl przełyWa obecnie chwile, któ
re Wa.rzają się bardzo rzadko w d:z:ie
jooh ludzkości. W tak doniosłych 
chwilach musi zrobione być wszyst
ko, co zależy od każdej Instytucji I 
od każdego pojedynczego człowieka. 

Ambasador 
win lraneuskicb 

w lmerył!e 
(bp.). W olJtatnich dniach wyje

chał do Ameryki markiz de Lur • 
.daluces, reprezentant winiarzy bor 
do1kich ł właściciel słynnych win
nic Cbateau-Yquem. 

Amerykanie przykładają wielką 
wagę do spraw gafltronomicżnych 
l zakładają liczne kluby i stowa
rzyszenia, mające na celu obronę 
t rozwój sztuki dobrego jedzenia 
l pieia. Markiz de Lur • Saluces 
będ2ie w Bostonie gościem „Club 
des Arts gastronomiques", którego 
nazwa jest hołdem oddanym ga
sfronomji francuskiej. 

Dwunastego czerwca odbę<hic 
się w Nowym Jorku obiad galowy, 
cały poświęcony wielkim markom 
win z nad Girondy. Po nim na-
8tąpią obiady: burgundzki i szam
pru).ąki. 

Jak się okazuje, wystawa nowo
jorska stała się okazją do oddania 
ezci Bachusowi, nic tedy dziwne
go, że obiady te odbędą się pod 
znakiem najsłynniejszych prowin
cyj pijackiego bożka. 

POlł GOJ! WICZf~Kł 

Trzy kamienie węgielne-trzy cekaemy 
Ciechocinek przysiępui~ do nowych iowesiycyj 

To było zupełnie jak w tej popu
larnej piosence lwowskiej. Trochę 
ją tylko przefasonować, przyfastry
gować i będzie tak samo. A więc: 
„Kamień za kamieniem, za kamie
niem kamień, a za tym kamieniem 
jeszcze i ... cekaem". 

Ciechocinek, stary kochany Cie
chocinek, odmłodzony · przez radjo
aktywną, słoną, zlekka nagazowaną 
cieplicę, - Ciechocinek, który przed 
kilku laty zaledwie zdobył się na 
taką tiotę!ną inwestycję, jak ten 
olbrtymi basen pod tężniami z cie
płą wodą, morską aż do złudzenia 
optycz.'1ego, jak ta pyszna oranże
rja też z ciepłym, słonym basenem, 
znowu sięga po dałsze zdobycze bal
neologicme. 

A potem już poszło inaugurowanie I cyjny. Nie powinno być tych zabój
inwestycyj. czycb, utrudniających inwestycyje, 

Najważniejsza z nich - to oczy. przekreślających wszelkie plany, 
wiście Dom Zdrojowy. Kiedy stanie? przerw w dopływie kuracjuszy. 
Ano w ciągu dwóch, trzech lat uda Gdybyż jeszcze powstał w Ciecho
się go chyba wymurować. - Długo cfnku duży, nowoczesny, kolllforto
czekać? - Wcale nie. Krynica swój wy hotel. Cóż to byłoby za dosko
budowała o wiele dłużej, bo przecież nałe uzupełnienie tego przyszłego 
zakładała jego fundamenty jeszcze wielkiego Domu Zdrojowego. Bo, 
zanim dr. Piestrzyński objął swą jak dotąd, przyjezdny, gość tury
t€kę wiceministerjalną. .sta, nie zawsze potrzebujący kura-

- A zatem, proszę państwa, w cji, czasami później kandydat do 
czasach prawie przedpotopowych - niej, tylko pragnący rozejrzeć się 
oświadczył z humorem popularny, conieco w sytuacji, wpadłszy do 
mile przez ogół ciechociński witany Ciechocinka na dzień czy na kilka 
wiceminister dr. Piestrzyński. dni, musi się zatrzymać koniecznie 

Co wazyscy zebrani przyjęli śmie- w pensjonacie. Bo w jednym, za
chem i wesołemi, zgodnemi okrzy- bytkowym hotelu Millera nie zaw-
kami: sze przecież dostanie pokój. 

Na samolocie RWD 13, będącym 
właa!lościl} klubu sprawozdawców 
lotniczych w Warszawie przybyli 
dziennikarze Strumpf ·Wojtkiewicz, 
Ostaszewski I Kowalski. Pnebyll 
oni trasę Warszawa - Lwów -
Budapeszt - Wenecja - Rzym. 

Drugi aparat polski „Bąk", pilo
towany był przez redaktora Derę
gowskiego z miesięcznika „Skrzy
dlata Polska". Przebył on trase 
3.500 km. z Warszawy przez Tallin, 
Lwów, Budapeszt, Zagrzeb i Pizo 
do Rzymu. 

Aparat ten dzięki małej mocy 
silnika (32 konie), oraz wle~klej tra 
sie, która została przezeń przebyta., 
zajmie niewątpliwie jedno z cwło
wych miejsc w klasyfikacji, kt6l":ł 
ustali centralna komisja sportowa. 

Oficjalny wynik klasyfikacji ni& 
został dotychczas ogłoszony. Samo
lot polski ,,Bąk" wzbudził na lotni
sku olbrzymie la.interesowanie pra
sy i sfer fachowych. 

Jeden za drugim zakładano 1 po
święcano w niedzielę te kamienie 
węgielne, a to pod nowy Dom Zdro
jowy, a to pod sanatorjum Zwiąa;
ku Ociemniałych żołnierzy, a to pod 
sanatorjum dziecięce Im. Sw. Tndcu 
sza. Wszystko w obecności licznych 
gości, dostojników pafIBtwowych, 
m. in. ministra. Kośclałkowskłego i 
wiceministra dr. Plestrzydskiego, 
któremu przy tej sposobności, a do
prawdy zasłużenie, doręczono też u
roczyście dyplom obywatelstwa ho
norowego zacnego grodu ciechociń
skiego. 

- My nasz musimy mleć duto O takim hotelu też wartoby po· 
prędzej, panie ministrze. myśleć w dniach, kiedy zarząd po-'_!!!!!~!!!!!!!!!!~~~i==~!!i:===:===== 
Muszą mieć prędzej. To pewne. pularnego uzdrowiska podejmuje no-

Zaczęło się od odsłonięcia pięknej 
tablicy ku uczczeniu Marszałka Pił
sudskiego. Wmurowano tę tablicę 
we wspaniałym, wykładanym. mar
murem hallu ła:Jenek borowinowyc!! 

Od budowy tego nowego Domu we inwestycje. . 
Zdrojowego zależy przecież cała Uroczystość zakładania kamieni 
przyszłość, cały dalszy rozwój i do- węgielnych pod nowe budowle za
brobyt tego wspaniałego uzdrowi- kończono wręczeniem Armjl wspa
ska, jedynego w swoim rodzaju nie- niilłego daru miejscowego społeczeń 
tylko w Polsce, ale bodajże w całej stwa - trzech pięknych cekaemów, 
Europie środkowej. spadochronu i pełnego kompletu 

i::ikoro jest już cieplica - sezon masek gazowych. 
nie powinien sio ograniczać do mar To było pewnego ro<haju signum 
nych paru miesięcy letnich. Powi- temporis, jakby akcent gotowości 
nien trwać cały rok, bo - jak słu- bojowej, nie słabnącej ani na chwi
sznie zauważył podczas któregoś z lę czujności. Tak samo jak warkot 
przemówień niestrudzony dyrektor śmigieł eskadry samolotów wojsko
clechocińskłego zakładu dr. Wiś- wycb, które w tej uroczystej chwili 
nlewskl - sezon wydatków trwa szybowały ponad tonącym w kwia
pełne dwanaście miesięcy. Tyleż tach i .zieleni Ciechocinkiem. 
więc powinien trwać i okres kura- J. M. T. 
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- No, no, dajmy temu pokój - Jolanto. 

' li .· 3_8 

ŚWIĘTA RZEKA 
- rzekł stanowczo Czołhański- Odwróciła się i spytała: co to 
przyznaję się, dobrał Ale co pa- jest człowiek?... Uśmiech znikł 
ni wie? ..• Ten niewdzięczny, nad- z jej twarzy. Pozwoliła mu za. 
używany temat zabiłby najlepsze trzymać swe dłonie, podczas gdy 
pióro!.. Gdy się krzepi serca przy twarz jej bladła i zastygła pod 
każdej okazji, inwencja ucieka ... tero zrozpaczonem spojrzeniem. 
Oto jak sprawy ze mną stoją - - Montesquieu powiada w Li
piętnaście lat dziennikarstwa, ile stach: „Trzeba ludziom trwa~ 
też liczę sobie wiosen, jak pani tam, gdzie się urodzili. Powie
myśli? ..• trze, jak i rośliny, nasycają si~ 

.PO WIEŚĆ 
_ Nie wygląda pan na to _ cząsteczkami ziemi każdego kra

odpowiedziała z uśmiechem, cu- ju. Soki nasze przyzwyczaiły się 
do pewnej konsystencji, tkanki 

U siebie? Dziewczyna, nie pis-1 królował obok małego stoliczka, I go okna, ubrana już do wyjaz- downie rozszerzając swe krągłe do pewnego ciśnienia, cały ustrój 
r nąwszy słowa wyciągnęła palec i piecyk elektryczny słał miłe cie- du, z nogami skrzyżowanemi i oczy. do pewnego stopnia ruchu. Na-

wskazała mu małe drzwi w głębi pło. Przypomniał sobie, iż Szej- stosem· gazet na kolanach. Iro- - Ostatecznie - rzekł poważ- tura nasza kształtuje się pod je
na półpiętrze, z miną wspólnicz• da nie znosił ciepła i ogrzanych niczny, rozbawiony uśmieszek niejąc - co jest najważniejsze? .. go wpływem ... " Mówiła z tru

i zdradzającej sekret. Czołhań- pokojów. Ta mała, niska kom- widniał na jej twarzy. Ależ ... tak, Człowiek. Zmienają się granice, dem, marszcząc brwi, przypomł
!.ki wielokroć mijał te niepozor- natka, wysłana dywanem, z bu- nie ulega wątpliwości, czytała je- ustroje, padają trony, giną pań- nając sobie słowa, z gorliwością, 
nc drzwi nie wiedząc iż kryją to, kietern róż, z sukniami porzuco- go własne feljetony o Sląskul. .. stwa - bal giną narody, a czlo- jakgdyby ujawniała coś z siebie 
co pani Jolanta nazywała „u sie· nemi na poręczy krzesła, ciepła i śmiała się. wiek jest, trwa, żyje po wieki i chciała mu to dać ... - A jeśli 
bie". Pchnął je. Z boku duże ok- i pachnąca, przejęła go głębokiem - No, niech mnie pani bije - wieczne, istotnie nieśmiertelny.„ tak, człowiek jest cząstką swej 
no, nawpół osłonięte kotarą uka- rozczarowaniem: nie wiedział o rzekł z rezygnacją, siadająć O· Rozdrażnił się i zapalił. Niech I ziemi, rośliną, drzewem i du-

' zywało ogród z wielką sędziwą jej istnie:qiul nigdy tu nie był, bok. go nie biorą za durnia, nie je5\ chem. Jeśli człowiek jest najwat 
gruszą, na pierwszym planie i za- nigdy mu o niej nie wspominano! Ostatnie sam na sam, ostatnia idjotą. Wściekało go, że odkry- niejszy, to wszystko co w nim 
gonami warzyw. Nie było tu ni- Był przechodniem, któremu, uka-. godzina w tern wnętrzu intym- ła fałsz w jego robocie, w tej ro- jest, jest ważne. Jeśli człowiek 
kogo, nie było tu Jolanty. Półka, zawszy nawę, wzbroniono wej- nem, a oni spędzą ją na dysku- bocie która nieomylnie trafiała j w tej chwili łamie się w naszych 
pełna książek i ozdób z ceramiki, ścia do sanktuarjum. Stał, zamy- sji o sprawach nieistotnychl. .. 

1 

do serc. P. T. Publiczności. Na I warunkach, to jestto sprawa czło 
drzewa, bronzu, wypełniała ścia- ślony. Kotara, zasłaniająca bok Był wściekły. . dole bieganina Eryki dosięgła , wiecza, żywa i ludzka. Niech pan 
nę, Przy drugiej stał tapczan. O- okna drgnęła na jego oczach jak - Dlaczego pan nie pisze tak szczytu i nagle dał się słyszeć i nie używa do opwieści o tej ży-
twarta skrytka z ciemnego drze- żywa istota i zafalowała. prosto, jak mówi?... - rzekła warkot motoru na ulicy. Szej- wej, ludzkiej sprawie wytartych 
wa ukazywała podręczny bufecik - Pani Jolanto? Jolanta nie bez złośliwości. Taki dal... na Boga, Szejda już wró- słów i zwrotów, bo to nie odda 
z maszynką do kawy, czajnicz · - Jestem tu, proszę, mamy ~- swobody .. taki - taki uroczy, cił... a on tu jeszcze nie powie- ani ludzi, ani krajobraiu, anj 
kiem, butelkami i blaszanką bisz szcze czas. tak biegle hm ... włada językiem ... dział nic, nie otrzymał ani sło- drzew, ni roślin .• „ 
koptów. ,Wygodny, głęboki fotel Siedziała na parapecie niskie- a tu niczem odezwa komitetowa. wa, nic. '(D.c.n.). 
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Ziemie Wschodnie-nasz przyszły śpichlerz Popyt na samochody i. obrabiarki 

Wzmoionr ruch w orzemvtle metalowo·11rzetw6rczrm 
Budowa pańatwa polskiego szła 

I jeszcze idzie drogami centrallz· 
mu. Jest to od.ruch zrozumiały, z 
natury bowiem rzeczy państwo, pow 
atałe z trzech dzielnic, żyjących 
odrębnem tyciem musiało położyć 
nacisk na stworzenie instytucyj, 
kt6reby istniejące różnice dzielnico· 
we zatarły, któreby stworzyły je
dnolity organizm państwowy. 

Nie można. jednak za.mykać oczu 
na. fakt, iż państwo nasze składa 
się z rejonów, wielce się między 
sobą różniących, tak pod wzglę
dem narodowym, kulturalnym, poll· 
tycznym jak i gospodarczym. To 
też mimo, że atmosfera pierwszych 
lat niepodległości nie sprzyjała re
gjonalizmowi, nie dał się on całko· 

·wicie usunąć z powierzchni życia. 
~ikły granice zaborcze, ale wy
tworzyły się niezależne od nich re· 
gjony charakteryzujące się specy
fic.znemi właściwościami w różnych 
dziedzinach życia i mające do speł
nienia specyficzne cele. 

Powstaje też ruch regjonalny, któ 
ry nie naruszając spoistości we
wnętrznej państwa, dba o te dzie
dziny, które specjalnie interesują 
daną połać kraju. 

Pomorska Rada Gospodarcza, nie
dawno zainaugurowana, oto jeden 
z przejawów zdrowego regjonaliz
mu. Pomorze - dzięki swemu poło
żeniu geograficznemu - ma do 
spełnienia specjalne zadania w na· 
szem gospodarstwie. 

Podobnie różne specyficzne zada· 
nja można wyznaczyć innym wy
twarzającym się rejonom, jak ślą· 
ski okręg przemysłowy, albo szcze
gólnie wyraźnie kształtujący się w 
regjon Centralny Okł'ęg Przemysło
wy. 

Do takich regjonów należą i Zie 
mie Wschodnie, których zadania 
ma nam przypomnieć rozpoczyna· 
jący się obecnie tydzień ziem wscho
dnich, organizowany przez Towarzy
stwo Rozwoju Ziem Wschodnich. 

Ziemie Wschodnie to ogromna po 
lać naszego kraju, obejmująca 7 
województw - jedną trzecią ob
szaru państwa o jednej czwartej 
ludności. Już te cyfry świadczą o 
wadze tego regjonu w naszej gos
podarce. Niestety, jak dotąd, są to 
ziemie ubogie, o słabo rozwinię
tym przemyśle, a bardzo eksten· 
sywnie pracującem rolnictwie. 

Towarzystwo- Rozwoju Ziem Wscho 
dnich słusznie prowadzi propagan
dę, wskazującą na znaczne możli
wości potencjalne tych ziem. Z na
tury przeznaczone one być muszą 
na okręgi rolnicze, nie należy jed· 
nak zapominać o tem, że nawet sa
mo wykorzystanie możliwości roz
woju tamtejszego rolnictwa i leś
nictwa stwarza szerokie możliwo
sc1 uprzemysłowienia, możliwości 
uruchomienia przemysłów przetwa· 
rzających i uszlachetniających wy
twory rolne, nie mówiąc o tem, iż w 
niektórych dziedzinach istnieją mo
żliwości uruchomienia innych 
przemysłów. 

Należycie postawione i nadbudo
wane przemysłem rolnym rolnictwo 
Ziem Wschodnich może znakomicie 
wzmóc potencjał naszej produkcji 
rolnej, a ziemie te mogą stać się 
prawdziwym śpichlerzem uprzemy
sławiającej się Polski. 

Aby jednak tak się stało, trzeba 
stworzyć warunki, w którychby rol
nictwo tych ziem mogło przedsię
wziąć nakłady, niezbędne dla pod
niesienia go na wyższy poziom. Mu
si ono w szczególności uzyskać le
pszy dostęp do rynków zbytu dla 
swych wytworów, co znakomicie 
może ułatwić kalkulację nakładów, 
potrzebnych dla zwiększenia i u
szlachetnienia produkcji. 

Powstanie przemysłu w C.O.P. 
przybliżyło konsumenta wytworów 
Ziem Wschodnich do tamtejszego 
producenta. Rozwój przemysłu, tem 
samem rynku zbytu dla rolnictwa 
w centralnej Polsce, jest niewątpli
wie zjawiskiem o wielkiem znacze· 
niu dla Ziem Wschodnich. Ale to 
jeszcze nie jest wszystko, co dla 
tych ziem można i należy zrobić. 

Sieć komunikacyjna w Polsce jest 
1vogóle niedostateczna, na Ziemiach 
Wschodnich jest szczególnie zanied· 
br.na. Jak długo rolnik tamtejszy 
nit> będzie mógł korzystać z nowo
cz0snych środków komunikacji, jak 
długo będzie po kilkadziesiąt kilo
m ··{rów dowoził swe wytwory do 
kolei po drogach polnych, tak dłu
go nie u:zyska on cen, któreby mu 
ucr?JWoliły na zwiększenie produkcji. 
Problem komunikacji je.st zatem 
pierwiu;~ ~emem podniesienia 
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gospodarczego Ziem Wschodnich. mienionych i innych pomniejszych 
Drugim wielkim problemem tych bolączek tych ziem. Jest to zdrowy 

ziem jest meljoracja wielkiej ilości regjonalizm, który bynajmniej nie 
znajdujących się tam nieużytków, osłabia spoistości państwa, lecz ją 
w szczególności osuszenie Polesia. wzmacnia, przez wykorzystanie tych 
Na tej drodze można znacznie po· wszystkich możliwości, jakie tkwią 
większyć a.real ziemi uprawnej, w specyficznych warunkach tycia 
tem samem możliwości produkcyj- danego rejonu i jest przeciwwagą 
ne. I zbytniej, choć mającej swe histo-

(-) . Wielkie ożywienie daje się I zakątk6w kraju. A !e nie brak 
zaobserwować w dziedzinie motory- wśród tej rzeszy ludzi mogących 
zacji. Liczba samochodów z dnia na wędrówki po kraju odbywać w sa
d.zień wzrasta, zainteresowanie kup I mochodach i na motocyklach, stąd 
nem maszyn ciężarowych i osobo- też bierze się m. in. zwiększony te
wych, zwłaszcza tych ostatnich u-1 goroczny popyt na pojazdy mecha
trzymuje się na nienotowanym do niczne. 
niedawna poziomie. Młodzież i star. I W ciągu jednego miesiąca kwietnia 
si zaop.atr1;1ją się w motocykle, ro-1 (politycznie może najgorszego) ta
wery, zywioł ruchu opanował tej bor samochodowy powiększył się o 
wiosny wszystkich. 1015 jednostek, co na nasze stosun-

Towairzystwo Rozwoju Ziem Wscho ryczne uzasadnienie, cen,tralizacji w 
dnich pracuje nad usunięciem wy- Polsce. (w.). 

Utrudnione wyjazdy zagranicę na ki nie jest liczbą małą. Zakupiono 

Potr=-canle nale2noścl za śwlade. tłwa przemysłowe skutek. nie~ożności ~atwego otrzy- samochodów prywatnych rozmai-„ mywama wiz, komplikacje z prze- tych marek 688 dla celów zarobko-

1 d ~k b t kazywaniem pieniędzy, wreszcie po-I wych 63, cięża;owych prywatnych 
ze sca oneJro po 81. U O ro owego jawie~e się w bliskiem sl\siedztwie 1140, ciężarowych zarobkowych 52, 

Przestarzała forma świadectw I lonemu podatkowi, jak i opłacają- o?szaro'!, do. któ:rch wyJazd stał autobusów 36 i dla celów specjal
przemysłowych dla przedsiębiorstw cemi podatek obrotowy w zwykłej się wogole ruemozhwy, a które do nych 36. W tym samym miesiącu 
przemysłowo - handlowych została formie, oraz o przyznanie im zwro- n~edawn8: ściągały duże iloś.ci kura- , sprzedano 490 motocykli. 
zniesiona ustawą o podatku obroto- tu należności za świadectwa, wzglę- CJUSzów 1 tury~tów z Polski-wszy-1 Inne przyczyny i okoliczności spra 
wym, obowiązującą od stycznia 1939 dnie zarachowanie jej jako nadpła· stko to pcha siłą ~zeczy w tym ro- wiły, że od dłuższego czasu panuje 
roku. Należność za świadectwa prze ty. ku naszych turystow do wszystkich 

1

, wzmożony ruch w przemyśle meta-

myslowe wkaltllkulowano w nowe ----------------------------- Iowo-przetwórczym. Szczególnie po-
stawki podatkowe. Ze względów je- O I • I I I szukiwane są obrabiarki wszelkiego 
dnak budżetowych celem utrzyma- po 2'CZe n Ie o n cze typu. Fabryki krajowe otrzymują 
nia w roku budżetowym 1938-39 tyle zamówień, że nie są w stanie 
przewidywanych wpływów ze świa- Katowie i Łndzi z Gdynią wykonać ich terminowo. Z tego za· 
dectw przemysłowych, uatawodaw- Na ostatnim Zjetdzłe Pomorzo:maw- pomiędzy Gdańskiem - Szczecinem i pewne powodu sprowadza się do 
ca - mimo wprowadzenia. od l939 czym Instytutu Ilałlyckiego we Lwowie Hamburgiem samolotami Lufthansy. Polski z zagranicy obrabiarki ty
roku podwyższonych stawek podat- prowadzono otywioną dyskusję na te- Zwłaszcz;t dla przedstawicieli przemy· pów mało u nas produkowanych. 
kowych - utrzymał w tym roku mat połączenia lołnlczcgo pomiędzy słu włókienniczego możność szybkiego Zapotrzebowanie na obrabiarki 
również pobór opłat za świadectwa Katowicami, Łodzią I Gdynią - G1lań· dotarcia do Bremy będącej jeszcze dziś występujące obecnie tak silnie do
przemysłowe z tern, że należność skłcm. dla przemysłu polskiego ośrodkiem de· wodzi również o znacznym ruchu in
za świadectwa zostanie potrącona z W dyskusji tej podnoszono niezwy- c~·dującym . ze względu. na z.najdującą westycyjnym nietylko w przemyśle 
zaliczek, względnie wymiaru podat- kle ważne momenty przemawiające za się t~m giełdę b~wełm?ną Jest spra- . ale i w warsztatach rzemieślniczych 
ku obrotowego za 1939 r., uiszczo- otwarciem bezpośredniej komunikacji wą p1erwszorzędneJ wagi. Pozatem na-1 • 

b ł j lotniczej pomiędzy trzema ważnemi cen wiązanie ścisłej kolaboracji ze wspo- W „ I k „ •k 
nego przez oso y, op aca ące po- trami handlowemi, Katowic jako ośrod- mnianą linją Lufthansy miałoby wielkie I zros ws azo1 
datek obrotowy. ka ciężkiego przemysłu, Lodzi jako znaczenie dla przyśpieszenia doręczeń . d L 'i I J 

Jednak ani przepisy usta.wy o po- centrum naszego przemysłu wtókienni··1 dokumentów handlowych 1 wogóle po-1 DJO UnU orze111ys OWf 
datku obrotowym a.ni rozporządze- czego oraz portem gdyńskim, instru· ,czty. . . . . . Stały od dłuższego czasu wzrost 
nie wykonawcze nie podają sposo- mentem eksportowo · przeładunkowym. Uruchomienie ltnjł lotnicze) Katowi· produkcji przemysłowej utrzymał 
bu, w jaki mają otrzymać zwrot Ważne byłobr równic~ wykorzystanie ce -:- Lódź - Gdyn.ia skróc1łob,Y ~zas ; się również w I kwartale r. b 
swej I\ależności za świadectwa prze- połączeń lotmczych międzynarodowych przeJazdu z 11 godzm z Katowic 1 9 I Ogólny wskaźnik d k „ · 
mysłowe przedsiębiorstwa, sprze- przebiegających przez Gdynię względ- godzin z Lodzi do Gdyni - na nie- 1 ł j 'ó .pro u CJi prze-

nie przez Gdańsk. spełna 2--3 godziny coby miało dodał- 1 mys o~e podm sł się z 121,3 W po· 
dające towary, podlegające scalo- Szczególnie nadaje się do wykorzy-, ni wpływ na obsługę gospodarczą tych przednim kwartale do 126,4 W kwar 
nemu podatkowi obrotowemu. Przed stania nowy szlak lotniczy, mający być ważnych ośrodków polskiego przemy· tale sprawozdawczym, czyli o 4,2 
siębiorstwa te . opłacają bowiem po- uruchom iony od połowy czerwca b. r. stu. (s.) proc. W porównaniu z tym samym 
datek obrotowy za pośrednictwem okresem r. ub. poziom produkcji był 
wytwórcy danego produktu. Niepo- Poprzez małe warsztaty do potegl przemysłowej wyższy o 5,7 proc. Wzrost wytwór· 
trącenie należności za wykupione . . . czości nastąpił głównie na skutek 
przez nie świadectwa przemysłowe W życiu przemysłowem Polski od· we , po~ni:y coraz mtensY'Y°ł~J zwiększenia produkcji gałęzi dóbr 
spowodowałoby podwójne obciążenie grywają bardzo dużą rolę drobne wspołdziałac w uprzemysłowiemu , spożycia oraz przemysłów energety
tych przedsiębiorstw: raz z tytułu warsztaty przemysłowe i rzemieśl- Centralnego Okręgu Przemysłowe- I cznego i zależnych od eksportu. 
świadectw przemysłowych, a drugi nicze. Na ogólną liczbę 272.540 przed go. 
raz z tytułu ekwiwalentu za znie- siębiorstw przemysłowych wszyst- Mając ten cel na oku Lwowska 
sione świadectwa, zawartego w kich kategoryj w Polsce notuje sta- Izba Rzemieślnicza, korzystając z 
podwyższonych stawkach. tystyka 242.031 przedsiębiorstw XIX Międzynarodowych Targów 

Celem uniknięcia podwójnego o· drobnych. Ta wielka ilość małych Wschodnich we Lwowie, organizuje 
podatkowania, związek izb przemy- warsztatów, chcąc dotrzyµlać kro- w ramach lwowskich Targów Tech
słowo - handlowych wystąpił do ku postępowi technicznemu, moder- nicznych specjalny przegląd produk
ministerstwa Skarbu z wnioskiem n:znje się w ostatnim czasie bardzo cji rzemieślniczej, pod hasłem „Co 
o jednakowe traktowanie przed- szybko, podnosząc tem samem ja-1 rzemiosło może dostarczać dla Cen
siębiorstw, dokonywujących obro- k<'ŚĆ swych wyrobów. Z natury więc tralnego Okręgu Przemysłowego". 
tów towarami, podlegającemi sca- r2eczy drobne warsztaty przemysło· 

Prasa o gospodarstwie 
HITLERYZM PROWADZI 

DO SOWIETYZMU 
Prof. Rybarski analizuje na ła

mach „Kurjera Warszawskiego" 
skutki, jakie obecna polityka pie
niężna Niemiec wywrze na struk
turę ich gospodarstwa. Polityka 
pieniężna nie jest czemś oderwa
nem od całości procesów gospodar
czych, lecz przeciwnie, pewnym 
procesom pieniężnym muszą odpo
wiadać zmiany struktury gospodar
czej. A w Niemczech zmiany po 
stronie pieniądza zaszły daleko: 

„W tym systemie pieniądz traci 
swoje dawne funkcje. Przestaje być 
miernikiem wartości, gdyt państwo 
na.daje mu jego wartość w drodze ad
ministracyjnej. Słabnie przekonanie, 
te dzisiejszy pieniądz może służyć 
do przechowywania wartości, ponie
waż nie wierzy się w jego wartość. 
Plenią.dz jest tylko środkiem obiegu, 
znakiem płatniczym, ale sam obieg I 
cała wymiana towarowa jest regulo
wana przez państwo.'' 

Skutki tego sięgają głęboko, bo: 
„Tworzy to olbrzymie zamknięte 

gospodarstwo planowe, które mocno 
przypomina pewne elementy natural
nego gospodarstwa. I jeżeli chcemy 
zrozwuleć ewolucję, którą. przebywa 
obecnie gospodarstwo niemieckie, mu 
simy znowu przypomnieć sobie Rosję 
sowiecką. Znajdziemy wiele analogi· 
cznych instytucyj gospodarczych l fi
nansowych.'' 

Jest to jeden z poważnych przy
czynków do stwierdzenia, że hitle
ryzm, choć walkę z bolszewizmem 
uważa za swe sztandarowe hasło, w 
rezultacie sowietyzuje Niemcy. 

do następujących wniosków: „Obecnie Fra.ncuzt przestali cze-
„Dzięki temu więc, że kasy oszczęd- ka.ć. Po pierwsze dlatego, bo przesta-

noścl kupują papiery banków pań~ H denerwować się I przyzwyezałll się 
stwowych I państwa, a państwo prze- do tego życia w warunkooh stałej 
kazuje uzyskane stąd snmy bankom czujności. Po drugie zrozwnleli, że 
państwowym, te ostatnie rozporządza- nie można zabijać całej gospodarki 
ją nieporówn:mle większeml środka- na.rodowej dlatego tylko, że taka jest 

·mi, niż banki prywatne. I fantazja szefa państwa sąsiednlego. 
Ma to oczywiście swój wpływ na Inlcjatywę wzięły w swoje ręce lz-

d.zlała.Iność kredytową. Banki pań- by handlowe. Rozdają one specjałnle 
stwowe zwiększyły mianowicie swoje drukowane ulotld, odezwy, pouczenia, 
kredyty o 1.108,9 mlljn. zł., z czego prowadzą kampanję słowną l praso-
852,S mlljn. zł. przypada na długoter- wą, oraz radjową. Małe, tr6jkoloro
minowe kredyty gotówkowe. Korzy- we wywieszki l afisze spełniły swe 
stały z tego kredytu przedewszyst- zadanie: Francuz przestał chować o
kiem instytucje i p~slęblorstwa szczędności do poi1czochy l wydaje!" 
państwowe, które w bankach pań- Ot k t. • · 
stwowych lokują swoje rezerwy. A . ? ?zna ą , ęzyzny naszego sprzy 
zatem podczas gdy przemysł prywat- ~ier.zenca, kto~y bez to.talnych na· 
ny, pracujący z bankami prywatne- c1skow potrafi, uzysk:ic taką po: 
ml znajdował się w bardzo ciężkiej stawę społeczenstwa, Jaka w daneJ 
sytuacji I wycofywał wkłady, to w chwili jest potrzebna. 
bankach poństwowych wkłady wzra
stały. Przesunięcie to było bardzo po
ważne i wyraża się cyfrą 256,4 mllJn. 
zł. unnlejszenla się wkładów w ban
kach prywatnych ł 232,2 mlljn. zł. Ich 
wzrostu w bankach państwowych. 
Była to jedna z przyczyn zmniej

szenia się działalności kredytowej 
hauków prywatnych, Zasadniczą rolę 
odegrał tu jednak brak zapotrzebo
wania na kredyty ze strony solid
nych przedsiębiorców. Zysk z nowych 
inwestycyj nie pozwala bowiem na 
iie.płatę procentów. Ostatecznie u-ięc 
kierunki kapltallzacjl wiążą się w 
Polsce ściśle z ogólnem nastawieniem 
polityki gospodar<>zej na gospodarkę 
etatystyczną. Wytworzył się nawet 
pewnego rodzaju mechanizm finan
sowania tej gospodarki, który zaczy
na działać automatycznle.'' 

PRZEŁAMANIE DEFETYZl\IU 

WYZYSKAJMY l\IOżLIWOSC EKS· 
PORTU N A. RYNEK A.MERYKAJS'

SKI 
„Przegląd Drzewny" wskazuje na 

wielkie możliwości, jakie dla nasze
go eksportu przedstawia obecnie 
rynek amerykański. Pisze on: 

TENDENCJE ETATYSTYCZNE GOSPODARCZEGO WE FRANCJI 

„Trzeba zdać sobie sprawę, że boj
kot wytwórczości gospodarstw tak 
potężnych państw, jak nleniieckie, 
włoskie i ja:pońskie, wymaga rynków 
zastępczych, któreby natychmiast u
zupełniły tę lukę, wywołanJł wy11ad
nięcłem dotychczasowych dostawców. 
Z drugiej strony znaczne zbrojenia l 
gigantyczny plan robót publicznych, 
realizowany przez Roosevelta kosz
tem kilku mlljardów dolarów, pogłę· 
bla.ją praktycznie w nieskończoność 
chłonność rynku amerykańskiego dla 
Polski. Wiadomo także, że kupcy a
merykańscy dosłownie rozbije.ją się 
na międzynarodowych rynkach towa
rowych w poszukiwaniu produktów, 
mogących zastąpić wyroby niemiec
kie, włoskie l je.po6skle. Szanse te 
winny wykorzystać przedewszystkiem 
czynniki odpowiedzialne za rozwój 
naszego handlu zagranicznego, a od
powiednie wskazówki w tym kierun
ku mogą dać choćby dzieje eksportu 
do Stanów Zjednoczonych polskich 
wyrobów koszykarskich." 

WYTWARZAJĄ. SPECYFICZNY Stan pogotowia obronnego po-
MECHANIZM FINANSOWY czątkowo odbił się we Francji u-

Jest rzeczą wiadomą, że w latach jemnie na obrotach handlowych, bo 
k h i kr h 

- jak pisze „I.K.C.": 
ryzysowyc po yzysowyc , a- „Każdy mówił sobie: Mam kupl6 

parat finansowy, etatystyczny sku- nowy samochód? Maszynę do plsa,.. 
pił w swem ręku większość wkła- Dla'? Ubranie?.„ Palto?.~ Poczekam„.'' 
dów kosztem aparatu bankowego I Ostatnio ten szkodliwy dla pro
prywatnego. „Depesza" analizuje cesów gospodarczych nastrój został 
przy~yny tego zjawiska i dochodzi przeła.manay: 

I' 

. „ 

Zmotoryzuimv Polskę 
Wyszła z druku pióra J. M. poptt

larna broszura ilustrowana, omawia
jąca pokrótce następujące tematy: bł
storję, statystykę i produkcję pojaz· 
dów mechanicznych w całym 'wiecie, 
a w s7.cimgólności w Polsce - utytecz
ność trakcji motorowej dla kultury, tu 
rystyki i obronności kraju, zagadnienie 
drogowe, wychowanie społeczeństwa w 
kierunku zorganizowanego wysiłku 41a 
zmotoryzowania Polski. Cena zł. 1. 

Giełda pieniężna 
WALUTY I DEWIZY 

Na wczorajszem zebraniu giełdy 
walutowo - dewizowej w Warszawie 
tendencja dla dewiz była utrzymana, 
przy obrotach średnich. Notowano: 
Amsterdam 283,45, Bruksela 90,60, 
Berlin 212,54, Helsingfors 11, Kopen
haga 111,30, Londyn 24,92, Nowy 
Jork-kabel 5.31,75, Medjolan 27,97, Pa 
ryt H.11, Sztokholm 128,35, Zurych 
120.15. Bank Polski płacił za dolary 
amerykańskie 5,29,50, kanadyjskie 
5.27, floreny holenderskie 282,45, fran 
ki francuskie H,05, szwajcarskie 
119,65, funty angielskie 24,83, gulde
ny gdańskie 99,75, belgi belgijskie 
90,35, korony norweskie 124,60, mm· 
skie 110,80, szwedzkie 127,75, liry 
włoskie 18,50, marki fińskie 10.70, nie 
mieckie srebrne 82.50. 

PAPIERY . PROCENTOWE 
Na rynku papierów procentowych 

tendencja była niejednolita, przy 
większych obrotach 4 1 pół proc. 
pożyczką wewnętrzną. Notowano: 3 i 
proc. inwestycyjna I em. 77,50, II em. 
79, serja 83.50, 4 proc. dolarowa 40,25 1 

4 proc. konsolidacyjna 61, 75, odcinki 
grube i drobniejsze, 4 i pół proc. ziem 
skie 60 - 58,50, 5 proc. Warszawy , 
stare 71, 5 proc. Warszawy z r. 1933 
66.50 - 65.50 - 66.50, odcinki po 
1.000 zł. 69.50 - 69, 5 proc. Lodzi 
z roku 1933 - 60 - 59.50, 5 proc. 
Lodzi z r. 1938 - 59. 

AKCJE 
Na rynku akcyjnym tendencja by

ła przeważnie mocniejsza, przy więk 
szych obrotach alccjaml Banku Pol· 
skiego i metalurgją. Notowano: Bank 
Polski 106, imienne 105, Cukier 36.25 
Wvgiel 33, Starachowice 54 - 53.50 
bez lmponu, za który płacą. 3 zl. 
Norblin 97.50, Modrzejów 19 - 19.50, 
Zieleniewski 63 - 62.25 - 62.50, 
Haberbusch 56, bez kuponu, za któ· 
ry płacą. 3.50 zł., Leszczyflskl 120 
bez kuponu, za który płacą 11 zł., 0-
~trowiec 83 - 82. 

POZAGIEŁDOWE KURSY 
WIECZORNE 

Inwestycyjna I em. 77 ,50. 
Inwestycyjna n em. 79. 
Konwersyjn~ 65. 
Konsolidacyjna 61.75. 
Wewnętrzna 60.75. 
Dolarówka 40.21, 



Jak irie kraj K IJ R . ..I E R S P O R T o Ił' I' $. P. ks. biskup F. Lisowski 
· Zgon arcypasterza 

RoDlUDi zdobywają Puhar Narodów djecez1i tarnowskiej Ze Sl.ąska 
ARESZTOWANIE NIEMIECKIEGO 

Polacy zaimują drugie miejsee DZIAŁACZA. Policja aresztowała w 
Tarnowskich Górach znanego działa· 
cza niemieckiego Wilhelma Bulę, pre
zesa „Gewerkschaft Deutscher Arbei
ter". P. „prezes" sprzeniewierzył pie
niądze związkowe, tak, że w kasie nic 
nie pozostało. Bula osadzony został w 
więzieniu. Nadużycia „prezesa" trwały 

Ubiegłej niedzieli rozegrany zo
stał w Warszawie w ramach Mlędzy
narodowych Zawodów Konnych naj
ważniejszy konkurs - Puhar Na.ro· 
dów. 

ni pod uwagę przy ogólnej punkta- [ cherea „pracują" dla naszej ekipy. 
cjl. Jedynie wyniki trzech pierw Jednakże lepszy wynik Polaków w 
szych decydowaly o miejscu w kon- tym nawrocie nie wystarczył na po· 
kursie. krycie przewagi, jaką mieli już Ru-

Od samego początku zawodów, 'Xl muni, którzy też ostatecznie wygrali 
C:1'.wili brania przeszkód przez pierw- konkurs z różnicą. 3,5 punkta. 

Ja.k juł donosiliśmy, w aobote 
podczas pełnienia czynności 1akral· 
nych, po udzieleniu Komunji Swio· 
tej 131 klerykom, zasłabł nagle 
wskutek a.ta.ku sklerotycznego J.m. 
ks. biskup ordynarjusz dr. Lfsow· 
ski, a.rcypast.erz djecezjl ł&rnow· 
sklej. 

przez czas dłuższy. (h) 

ZABÓJSTWO I SAMOBÓJSTWO. W 
lesie obok Lubomli w pow. rybnickim 
przechodnie zauważyli leżących w ka
łuży krwi dwoje młodych ludzi. Za· 
alarmowano natychmiast policję, która 
ciężko rannych przewiozła do szpitala. 
Dol'hodzenie ustaliło, że młoda para 
postanowiła rozstać się z życiem. Her
man Marcinek, murarz strzelił z re
wolweru w skroń do narzeczonej 17-
letnicj Jadwigi Mędzikówny, poczem 
sam strzelił do siebie„ raniąc się cięż-
1'0. Stan postrzelonych jest beznadziej-
ny. (h) 

Z Zae;łębia 
UTONIĘCIE 6-LETNIEJ DZIEW

CZYNKI. Na kolonji Zawodzie w Woj
kowicach Komornych wydarzył się tra· 
giczny wypadek. Przechodząca przez 
kładkę 6-letnia dziewczynka Janina 

·skubińska wpadła do wody I utonęła. 
Pomimo poszukiwań zwłok dziewczyn
ki nie odnaleziono. Widocznie popły-
nęły Przemszą dalej. (h) 

SĘDZIWA CYGANKA ZLODZIEJKĄ. 
Do mieszkania Władysławy Cichoń w 
Sosnowcu przyszła stara t)'ganka z 
wró:ibami. Po wróżbach okazało się, 
że cyganka skradła różne rzeczy z mie
szkania. Zawiadomiona policja ujęła 
złodziejkę, która, jak się okazało, mia
ła 90 lat. Jest to Anna Majewska, bez 
stalego miejsca zamieszkania. Przeka
zano _ją do dyspozycji władz sądo-
wych. (h) 

TAJEMNICZA ZBRODNIA W LE· 
SIE. Przez las ro<snący na skraju pu
styni błędowskiej wracały wieczorem 
do domu mieszkanki Błędowa: 59-let
nia Tekla Skorusowa ł jej bratanka 
17-letnia Natalja. Gdy obie znalazły 
się w lesie zastąpił im drogę jakiś męż
czyzna uzbrojony w nóż. Napadnięte 
kobiety zaczęły wzywać pomocy i u
ciekać. Nata.lja Skorusó"'-na zdążyła 
zbiec, ciot~a jej pozostała w lesie. 
Tymczasem Skorusówna zdążyła za
al::rmować rodziców, którzy pośpie
szyli napadniętej z pomocą. Po przy· 
byciu na ".17Skazane miejsce znaleziono 
leżące w kałuży krwi zwłoki Skoruso
wej z poderżniętem gardłem. O zbrod· 
ńi :tawiadomiono policję. Zarządzona 
obława nie dała· na razie żadnego re-
%ultatu. (h) 

Z Cżęstochowy 
SAMOLOT DLA ARMn. Grono pań 

w Częstochowie, zorganizowało komi
tet, który przystąpił do zbierania o· 
fiar na rzecz ufundowania samolotu 
dla Armji. Przewodniczącą komitetu 
wybrana została p. St. Zielińska. (s) 

SMIERTELNE POTRĄCENIE PA
STUSZKI PRZEZ POCIĄG. Na szlaku 
kolejowym Skarżysko - Kielce, pociąg 
osobowy potrącił stojącą przy torze i 
pilnującą pasących się krów 9-letnią 
Stanisławę Sochównę. Nieszczęśliwe 
dziecko doznało tak ciężkich obrażeń, 
że po 2 godzinach zmarło. (s) 

ARESZTOWANIE OSZUSTA MATRY
MONJALNEGO. Policja częstochowska 
zatrzymała i oddała do dyspozycji sę
dziego śledczego mieszkańca m. Lo
dzi, 38-letniego Jana Fiałkowskiego. 
Pozostaje on pod zarzutem, że będąc 
żonatym pod pretekstem ożenku wy
łudzał dość znaczne kwoty pieniężne 
od kandydatek do małżeństwa. (s) 

ZAGADKOWE ZWLOKI NA BRZE
GACH WARTY. Na brzegach Warty ko 
Io wsi Szczerpicice znaleziono zwłoki 
mężczyzny w średnim wieku. W wyni
ku przeprowadzonego dochodzenia u
stalono, że są to zwłoki mieszkańca 
wsi Żytno, Piotra Laglewki. 

Okoliczności, które towarzyszyły 
śmierci Łągiewki, narazie nie zostały 
jeszcze ustalone. (s) 

Z Radornska 
SKOPANY PRZEZ ZIĘClA NA 

$~HERC. Mieszkaricy wsi Kietlin w 
pow. radomszczańskim, poruszeni zo
stali wiadomością o potwornej zbrod
ni, dokonanej na 64-letnim Szczepanie 
Kaczmarczyku przez zięcia jego Za
krzewskiego. 

Od dłuższego czasu istniały pomię
dzy nimi nieporozumienia na tle ma
jątkowym. W czasie ostatniej sprzecz
ki Zakrzewski rzucił się na teścia i 
tak go skopał, że Kaczmarczyk pomi· 
mo natycbm;astowej r-omoc.y, zmarł w 
~zpitalu w Radomsku. Zbrodniarza a-
resztowano. (s) 

RODOTNIK POSTRł.DAL 3 Pi\LCE. 
Piotr Knop, mieszkar?ie;c wsi Skrzy

dlów w pow. radomszczc:i'iskim, będąc 
latrudnionym w :arkta.ku maj. Skrzy· 
dlów przy rżnil}ciu drzewa, doznał 
ohcięcia 3-ch paicóvv u iewej ręk~. 
Ofiarę wypadku amleszezci:.o w szpi-
talu. (1). 

Niestety, konkurs ten stał się łu
pem jeźdźców rumuńskich, którz~ 
zdystansowali Polaków zdobywając 
r.agrodę Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Indywidualnie zwyciężył por. Wo
łoszowskl (Polska) na Bimbusle 
przed. kpt. Tzopescu (Rumunja). 

Ekipy poszczególnych pailstw star
towały w składach czteroosobowych. 
Każdy jeździec miał pokonać 15 prze· 
!!2kód wysokości od 130 cm. do 160 
cm„ szerokości ok. 4 m. Minimalna 
t>zybkość brania przeszkód - 400 m. 
na minutę. 
Zwycięska drużyna rumuńska star

towała w składzie: kpt. Zahel na 
Hunterze, por. Purcherea na Hajdu
ku, kpt. Tzopescu na Fulgerze, kpt. 
Epure na Graurze. 

Ekipa polska startowała w skła
cl:zie: rtm. Komorowski na Astrze VII, 
por. Wołoszowski na ~imbusie, rtrn. 
Skulicz na Dunka.nie, rtm. Polwiecki 
na Abd-el-Krimie. 
Jeźdźcy, którzy zarobili największą 

l!ość punktów karnych, nie byli bra-

szych jeMźców było jasne, źe walka W konkursie Sw. Jerzego (konku
e> pierwszaństwo odbędzie się pomię-

1 
rencja międzynarodowa) dla pa.il i 

dzy Rumunją. i Polską. Zarówno jeźdźców cywilnych o nagrodę gen. 
jeMźcy szwedzcy (którzy zajęli trze- dr. Romana Góreckiego tryumfowała 
cie miejsce) jak i Łotysze byli 1.de- ncsza doskonała amazonka, p. Marj1t 
cydowanie gorsi od reszty stawki za- Kraińska na Centaurze Il, w czasie 
wodniczej. l min. 20,6 s. Drugie miejsce z cza-

W pierwszej kolejce skoków Pola- sem gorszym już nieco zajął int. Gra
cy jadą bardzo nie'3pokojn1e, robią.:: bianowski na Latawcu (1 min. 26,4 
cały szereg błędów. Jedynie por. Wo- sek.). Trzecim był hr. Rostworow
łciszowsh-I przechodzi parcours bez ski na Wenecji (1 min. 28 sek.). 
błędu. Rumuni po pier\'1.-szej kolejce Czwarty - inż. Strzeszewski na Qo. 
el10ków prowadzą. w . ogólnej punkta- gu '{1:23,2 sek.). Pląta znowu p. 
cji. Marja Kralhska, tym razem na Wojt-

W drugim nawrocie jeźdźcy polscy ku r"."' c~ czasie 1:'29,6 sek. 
jadą znacznie lepiej - rtm. Komo- W -~iu dzisiejszym rozegrane zo
rowski przechodzi parcours bez błę- staną. dwa ostatnie konkursy tego
du a inni jeźdźcy otrzymują nie- rocznych Zawodów Międzynarodo
znaczną ilość karnych punktów. wych, a mianowicie „Konkurs Poże-

Z kolei jadą. Rumuni - rzesze wi- gnalny", oraz „Konkurs Zwycięzców" 
dzów modlą się w duchu, by zwalili w których startować będą. zwyclę· 
jak największą ilość przeszkód, by skie konie w liczbie 8-miu, z wszyst
„r1as1" wygrali. Rzeczywiście Rumu- kich rozegranych dotąd konkursów. 
ni jadą tym razem znacznie gorzej, (j. ż.). 

zwłaszcza kpt. Zahei l por. Pur-

Pol!!ik.a,...SzH'ajcarja -i :-i 
Dziesiątka Polaków wywalcza remis prowadząc i:O 
W obecności 20 tys. widzów od- gdy do tego jeszcze w 8 min. gry 130 min. po ładnej kombinacji lewą 

był się międzypaństwowy mecz ze zeszedł z boiska kontuzjowany stroną ataku, Polska. zdobyła nie
Szwajcarją. W trybunie honorowej Twórz, i powstała groźna luka, nikt spodziewanie bramkę przez Wilimow 
zasiadł P. Marsz. Smigły-Rydz, O· nie wierzył w możliwość sukcesu Po j skiego. Gra. teraz całkiem się wy
wacyjnie wita.ny przez publiczność. laków. Tymczasem Cebulę cofnięto równała i do przerwy raczej Po
Po uroczystości powitania. i odśpie- na obronę, pozostawiając w ataku I Jacy mieli inicjatywę, atakując 
waniu hymnów gra rozpoczęła się czwórkę i powoli zespół nasz otrzą-1 wprawdzie sporadycznie lncz groź· 
odrazu przewagą widoczną gości, snął się z przewagi gości, gdy w nie. Szwajcarzy przestrzelili w tej 

• • , k • połowie 3 sytuacje. 
lkadem1ekie rega•y w1osłars 1e ~o przerwie. z miej~ca p~zewa!!ę 

Jako inauguracja Tygodnia Sportu ~trzem Polski A. z. S.-em poznań- osiągz.ięli gości~, zwiększaJąc ~ą 
Akademika. rozegrane zostały w War- sktm. s~opmowo w nuarę wyc~erpywama 
szawle akademickie regaty wioślar- W konkurencjach miejscowych ro- się graczy pols~ch, graJąc~ch ca: 
skie o mistrzostwo Polski. Regaty zegrano następują.ce biegi: I ły mecz w 10-cm. W wyniku teJ 
poprzedziła uroczystość poświęcenia Osemki o akadem. mistrz. Warsza- , przewagi padła w 76 min. wyrów
łodzi wyścigowej (ósemki) ofiarowa· wy 1. S. G. G. W„ 2. Politechnika. I nująca bramka dla gości, z dość 
nej A. z. s.-owl warszawskiemu Osemkl o akadem. mi~,trz. Wa.rsza- 1 przypadkowej akcji gości, ~imo ~a-
przez ministra Becka. wy w „pierwszym kroku 1. Politec~· rady dobrego Krzyka. Dzięki me-
Jedynki-wygrał Verey {A. W. F.) nika, 2. Szkoła Pchr. Sanitar„ 3 Urn- ! słychanej ambicji graczy polskich 

przed Derso Csaba {A. Z. S. Kra- wersytet {Weterynarja), 4. Wyższa . . . 
ków). Szkoła Dzienikarska. utrzym~no wynik ~enusowy, me do 

Dwójki podwójne 1. Verey, Ustup- Czwórki półwyścigowe pati. 1. Po- puszczaJąc dosłownie do strzału go-
ski (A. w. F.), 2. Csaba, Kostrzew- !!technika, 2. Uniwersytet, 3. Szkoła ści, którzy tłoczyli się pod bramką, 
ski (A. z. s. Kraków). I Główna Handl. nie mogąc usta.wić piłki. W tych wa-

Dwójki 1. Kuryłowicz, Manitlus Czwórki młodszych. 1. A. Z. S. Po- runkach wynik meczu jest niewąt-
(A. Z. S. Poznań) - sternik Bą.cler znań z A. Z. S. Warszawa. pliwie sukcesem drużyny polskiej, 
(mlstrnowle akademiccy świata), 2, Czwórki półwyścig. panów. 1. Poli- która. w dziesiątkę potrafiła wy-
Morawlecki, Porc:iwski (A. Z. S. War- technika, 2. Szk. Pchr. Sanit. walczvć remis z pogromca.mi Portu 
szawa) - sternik Dobruc'k.1. Regaty mimo deszczowej pogody " , . . , . 1 Czwórki 1. A. z. s. Warszawa, 2. (przy rozpoczęciu uroczystości) zgro- 1 g~lczykow, ~1e~c6w, A~!!hkow l Be 
A. z. s. Poznań. madziły wielką ilość gości i „kibi- gow. W druzyme polskieJ obok bar-

Osemki - sensacyjne zwycięstwo ców" startujących osad wioślarskich. dzo dobrego Krzyka w bramce, wy-
A. z. S.-u warszawskiego nad mi· (j. ż.). bił się w obronie Szczepaniak, tro-

• • , • jąc się w najgorętszych sytuacjach 
Dobre wyn1k1 lekkoatleiow pomorskich i ratując pewnie i spokojnie. w 

W Grudziądzu rozegrane zostały Sztafeta 4x400 m. 1) KPW Pomorza- pomocy, która tym razem spełni
męskle lekkoatletyczne mistrzostwa nin (Tonm) 3:36,3 min. (rekord Po- la swe zadanie najlepszy był Gó
Pomorza. morza). ra, chociaż Dytko równ'ież dzielnie 

Na zawodach uzyskano cały sze- BANAS MISTRZEM w SZPADZIE walczył, nie mając za sobą obrońcy. 
reg bardzo dobrych wyników, padły W Katowi:.:ach zakończone zostacy Nyc słaby do przerwy, potem się 
na.wet aż trzy rekordy okręgu po- mistrzostwa Polski w szpadzie. również rozegrał. W rozbitym ataku 
morskiego. Pierwsze miejsce i tytuł mistrza najlepszy był Wilimowski, nie do 

Wyniki w poszczególnych konlm- Polski w szpadzie zdobył Banaś z Lo- utrzymania dla Szwajcarów, Pion· 
rencjach były następujące: f'zl przed Kantorem (Łódź), Nawroc- tek, jak zwy.kle na poziomie. O 

100 m. 1) Dunecki (Toruil), 10,9 s„ kim (A. Z. 8 · Warszawa), Czyżow- Cebuli ~dno _:pisać, g~yż ~~ g~ał 
2) Maek (Gdatisk) 11 3 s. 200 mtrt. flkim (Kraków) 1 FI:anzem (Lwów)' na sweJ pozycJi, tem memmeJ wie-
1) Dunecki (Toruil) 

1

24,6 sek.; 400 Mistrz Polski we florecie - Sobik le kłopotu sprawił gościom w obro
mtr. 1) Wojciechowski {Grudziądz) zaj~~Ó~e~J,:;n; _m~~~~JA 2:1 nie, dzielnie zwijając się przy Szcze 
52,4 s. 800 mtr. 1) Winiecki (Gdańsk) w drugim dniu półfinałowego me- paniaku. Skrzydłowi bardzo słabi. 
2:03,4 min. 1500 m. 1) Winiecki czu davlscupowego pomiędzy Jugo- Pochopin nieco lepszy, Kulawik nie 
(Gdańsk) 4:14,4 mln. 10 kim. bieg. sławją i Belgją para belgijska La· wiedział co z sobą i z piłką robić. 
1) Więckowski (Grudziądz) 34,31 m. crolx, de Berman pokonała niespo- Wodarz nawet bez formy byłby 
10 kim. chód - Marciniak ~5:36,2 dzianie dobrą parę jugosłowiatisklł le sz również Baran więceJibY na-
min. 110 m. płotki 1) Dunecki .{To- Puncec _ Mitle 6:2, 6:2, 6:3. Po tern P y, . , . . k 
ruil) 17,2 sek. 400 m. płotki 1) Sta- s tkaniu rowadzi Jugosławja 2:1. I d~ł rumienca zyc1a naszemu ata o-
chowski (Grudziądz) 64,6 sek. Skok po p Wl. 
wzwyż 1) Kalinowski (Grudządz) 180 ZNICZ ZDOBYWA MISTRZOSTWO Szwajcarzy jako całość trochę 
cm. Wda! 1) Mokszki (Grudziądz) POLSKI W szczypIORNJAKU nas zwiedli, poprzedzeni wspa.nia-
677 cm. (rekord Pom.orza). Trójskok Zakoilczone zostały w Wilnie ko· łemi wynikami, ogłoszeni rewela-
1) Gruszka {Grudziądz) 12,78 m. hlece mistrzostwa Polski w szc:zyplo„- cją europejskiej piłki nożnej, nie 
Tyczka 1) Kurdelskl (By~goszcz) 330 n aku. potrafili przełamać zaciekle bronią-
cm. Rzut kulą 1) Krygier {Toruil) W mlst::mslwach stawało 5 drużyn. . . zd k 1 t · d-·"' 
13,05 m. Dysk 1) Wojtasik (Bydg.) Mistrzem została drużyna Znicz (da ceJ s~ę. e om~ e owaneJ '"":yny 
37,15 m. Oszczep 1) Mikrut Fr. (Gdy· wniej H. K. S.) z Lodzi przed A.Z.8 polsk1eJ. Z druzynr ~ości naJlep
nia) 57,89 cm. Młot 1) Kordas (Byd- - Warszawa, Wimą - Łódź, A.Z.S. , szy atak z WYJątkiem lewego 

Mimo usilnych zabiegów lekar· 
skich, ks. biskup stracił przytom· 
ność, a około godz. 13-ej rozpoczę
ła się agonja.. Nieprzytomnego ar
cypasterza przeniesiono do pałacu 
biskupiego, gdzie o godz. :uo nad 
ranem nast.ąpll zgon. 

Przeniesienie zwłok ś. p. ks. bi· 
skupa Lisowskiego z pałacu do ka 
tedry nastąpi we wtorek, o godz. 
17-tej. Pogrzeb odb~e się w śro
dę o godz. 9-ej rano. 
Zmarły arcypasterz pozostawił te 

sta.ment, w którym dziękuje on 
wszystkim za okazywane mu ser
ce i prosi o modły, poczem gorąco 
żegna kapitułę, duchowieństwo i 
wszystkich wiernych swej djecezji. 
Zmarły arcypasterz otacza.ny był 

powszechną czcią i przywiązaniem 
ze względu na wielkie zalety swe
go serca i umyełu, niezwykłą po
godę usposobienia i nadzwyczajną 
dobroć. 

We wszystkich gmachach kościel
nych , Akcji Katolickiej, budyn
kach samorządowych, domach pry· 
watnych Tarnowa wywieszono !ało-
bne chorągwie. · 

X 
a. p. ks. biskup Lisowski urodził 

się dn. l pażdzlernika 1876 r. w 
Cieszanowie. Po ukończeniu gimna
zjum i seminarjum duchownego, otrzy 
mal w r. 1900 święcenlil. kapła.ill!lkle. 
Większą część swego życia poświ~
cił Ks. Lisowski pracy naukowej na 
stanowisku profesora uniwersytetu Ja 
na Kazimierza. W r. 1928 ks. prof. 
Lisowski zostaje biskupem sufraga
nem lwowskim. W r. 1933 Ojciec 
Sw. mianował biskupa Lisowakiegc 
ordynarjuszem tarnowskim. 

Próbował, ale nie m6gł 
Niemiec ~doński 

na wodach lraneoskieh 
Włoska agencja. Stefani, w depe

szy z San Remo reklamuje jakiegoś 
pływaka, Niemca gdańskiego, Fritza 
Wernera, który ogłosił, ł.e przepły
nie p~trzeń 200 kim. pomiędzy 
Sa.n Remo a Korsyką, jeśli morze 
będzie spokojne, w ciągu 60 godzin, 
jeśli zaś będmie wzburzone - w clą 
gu 75 godzin. 

Agencja Stefani, a za. nią P.A.T. 
nażywają fraoouską wyspę Korsy
ka włoską nazwą Wyspa Ourwona. 

Pa.n Werner próbował, a.le nie 
przepłynął i ja:k donosi o tem w 
sążnistej depeszy P.A.T., „lekko
myślny pływak, przekonawszy się 
o niemożliwości przepły\Ilięcia tak 
wielkiej przestrzeni na. fala.cli wzbu 
rzonego morza, zrezygnował ze swe 
go wyczynu i zatrzymał się w jed· 
nym z maleńkich portów wybrzeża". 

T łoczyftskl tenisowym 
mistrzem Polski 

W finale mistrzostw tentsowyc:: 
Polski, rozegranych w niedzielo w 
Poznaniu mistrzem Polski w grze po
jedyńczej panów został Ignacy Tło
czyński po zwycięstwie nad Bawo
rowskim 6 :2, 6 :S, 6 ::.!. 
Jędrzejewska Jadwiga pokona.ta 

Lunlewską 6:1, 6:0, w grze pojed:vil· 
czej pań. W grze mieszanej para 
CJędrzejowskR.). Baworowski pokonał 
Siodównę i srychałę 7:5, 6:4'. 

20-lecle wskrzeszenia 
uniwersytetu w Wilnie 

goszcz) 49,25 m. (rekord Pomorza). -- Lwów i Smigły - Wilno. 1! skrzydła i środek pomocy Vernat-
X ti, cały zespół bez luk, bramkarz 

w rozgrywkach tenisowych o dru- 'i dobry, przy zdobyciu goala przez 
ż.:>mowe mlstrzo::;two Warszawy C. '"· 1 Polaków upadł nieszczęśliwie, dozna 
S . . pokonał W. K. S. 22 w stosunku I ją kontuzji, zastępca jego również 
10.l. . k'lka.k tn' • t . ł 

Fundusz Obrony Morsklel
konto w P .K.O. 42.000 

Sensacjlł była porażka doskonałe- i pe~e i ro ie m ~rwenJowa. · 

Wczoraj w godzinach wieczol'O· 
wych odbył się w Wilnie na dzie
dzińcu ks. Piotra. Skargi U.S.B. U· 
roczysty wieczór ku uczczeniu 20-le
cia wskrzeszenia Wszechnicy Ba.to
rowej, urządzony przez stowarzy
szenie akademickie colegium Leo
nardi da Vinci. 

go Karafioła z Zachertem 4:6, 7:5 Sędzia p. Eklov (SzwecJa) spokoJ-
1:6. ny i dobry. 

ROZWÓJ 
ZIEM 

WSCHODNICH 
to rozszerzanie wewnętrznego 

ynku zbytu -
to rozładowywanie bezrobocia w okrę-i

gach przemysłowych Państwa 

W uroczystoścłaeh wzięli udział: 
wiceminister Sprawiedliwości Cheł
moński, wojewoda. Maruszewski, 
profesorowie uniwersytetu z rekto· 
rem ks. prof. Wóycickim, przedsta· 
wiciele władz państwowych l samo
rządowych, świat naukowy, literac
ki i artystyczny, przedstawiciele or
ganizacyj społecznych 1 tysięczne 

I 
rzesze młodzie~y akademickiej, któ
ra wypełniła szczelnie dziedzinie t 

1 k•użganki gmachu uniwersytetu. 

• ł 



' --------------------------------------~-----------------------~ 

6 
WTORĘK 
Norberta 

Wscn.. sł. 3.19.' Z. 19.511 

POGODA NA DZIS 

Pogoda słoneczna o zaćhmurzeniu 
umiarkowanem. Temperatura w cią
gu dnia powyżej 20 st. Słabe wiatry 
miejscowe. 

\V Ceatraeh 
Teatr Narodo~: „Samuel ZborOWl!kl" 
Teatr Polski: „Koleżanki". 
Teatr &lały : „ Brat marnotra1"11'', 
Teatr Nowy: „Weell-End„. ' 
Teatr IA'tnl: „PeiuJonat we dwone", 
Teatr IUł'nPnm: „Cyndlk Sewtlakt". 
tnstytni Reduty: „Haneczka l duch". 
Teatr Kameralny: „Expose pani al1Dl -

1trowej". 
Teatr MallokieJ: „J'ul:la . kupuje sobie 

dziecko". 
Rosyjskie Studjo Dramatyezne1 „Szcze 

śliwe małzefistwo". 
Teatr ,.ó,I~": .. Baron Klmmel", 
Małe Qnl Pro Quo: „Strachy na Lachy" 
Teatr Ali Baba (Karowa 18): Dziś l co 

. 

-
1ziennle rewja polityczna w 20-tu obra 
zach „Orzeł czy Reszka„." z Mirą ZI 
mińską, Krukowskim, Foggiem, Sempollń 
sklm na czele zespołu. Pocz.: 7.30 1 10 w 

-. 
. 

INFORMACJE O FILL\IACB 

DOZWOLONYCH DLA Ml.ODZIE2Y 
TELEFON 7-11-2&. 

Adria: „Trzy walce". 
.\ttaothu .. Wiei kt wodc'". 
ll11łtyk: „Gdy Madelon„.''. 
Casln.l: .,Booloo" i ,.Szalona pogo:d". 
Capitol: „ U kresu drogi'", 
Colnssenm: „Orły morskie". 
Czary: „Zew północy" I „ZwYcleska wal 

ka". 
~}lit.e: „Jezebel"' l 0 Ded.e". 
~;urupa: . Studentka". 
:Fama: „Złudzenie :tycia" (Cytadela). 
FilharmonJa: „Gibraltar". 
HPlios: .. Serce matki" I dodatki. 
Hollywood: „Przestępca" l rewja. 
rmpPrlal: „Kochało ją dwóch". 
Italia: „Zamknięty świat". 
Jurata: „Zbłądziłam" I „Kapryśna eu 

1>ed ;en tka''. 
. 

Kino Parafjl Sw. Andrzeja: „Lot po 
"łZC7~Cle". 

Lot: „Dziesięciu z Pawiaka" I „Sio 
lti karna wał". 

Miejskie: „Brawura". 
lllaJe8tic: „Pani t cowboy". 

d-

Mewa: „Modelka" l „Strzał w n~ „ 
Napoleon: „Francja czuwa .•. ", 
Nowa Tombola: „Fortancerki" l An 

nłmowy kochanek". 
o-

Olza : „N1ebezp1nczna granica". 
Palladlnm: , Ucieczka w nieznane". 
Pan: „Zbudt się I Syj'' I „011tatn!e 

atrz<'tenie" 
o-

Petit Trianon: „Kłopoty młodej pani" l 
„Pola Elizejskie". 

Rialto: ~·~~ciele panny Naney''. 
ne:ir: „.,,;yglł&Q" ... ł „Czerwone jabł1182kO „ . 
Roma: „Korsarze pOłnocy", 
Sfinks: „Burza nad Bengali". 
Sokół: „Agentka H-21" 1 „Zaglnlo 

lżungla". 
118 

Sorrento: „Gehenna" l „Przygody D 
11alda", 

o-

Stodjo: „Dom bankowy". 
Stylowyi „Panna Ewa". 
Swlatowłd: „Ukochany" 
Swlt: „Serce Matki": 
Ton: „Chicago". 
Uciecha: „Prawo prof. Ltnasey'a" t d 

datki. 
o-

Viet orla: „ Włóczęg:t••. 
i) 
do 

Fotoplastikon (til. Marazałka B'ocha 
Wyświetla codziennie od gods. 1&-eJ 
22-ej plastyczne widoki w naturalny 
kolorach z Ameryki. 

cb 

Panorama (NOwY Bw!at 27): Monte-car to 
Monaco. 
FOTOPLASTIKON (ul. .lrlarszałka F o-

z. cha 2) wyświetla codziennie od god 
15-ej do 22-ej plastyczne widok! w n 
turalnych kolorach z Dcrchł.esgaden. 

8· 

Oełoszenia drobn e 
22 pokojowy, dobrze pr 
sperujący, w rejonie CO 

Kamienica III piętrowa do sprzedan 
z powodu śmierci wiaściciela. Wiad 
mość w Administracji „Kurjera Po 

Hotel o-
P. 
la 
o-
1-

skiego". 6 44 

Froterowanie, ;,1;~~"::0~: 1j ? „ 
peracja posadzek, mycie okien. 

Sprzątanie biur, :;.1:;:~:j~·. ~ e-
y 

uczenie tapet t sufitów, odkurzan 
aparatami ~lektryczneml oraz tlała I 
konserwacja. J. Cegielskł ul. Brow 

le 
cb 
U· 

10 lllł 24 telf'f f\. 2fł.92. 

M I ES Z KA N I E NA LAT o 
25 minut od Warszawy, 3 pokojow 
wygody, ogród kwiatowo-wzorowy, t 
nio do wynajęcia. Las i kąpielisk 
Tel. 607-49. 6 

e, 
a-
o. 

84 

,,Orzeł czy Rzeszka ••• '' Od 1'. do 1 
Bohaterki Benoit'a 

Tęatr All Baba 
Znany pisarz francuski Pierre 

n 
Obecna sytuacja polltyczna dała 

aszym różnym teatrom i teatrzykom 
wjowym żer nielaca: nadzwyczajny 
mat do satyry, na którą publiczność 
aguje zawsze bardzo żywo i której 

re 
te 
re 

d 
p 
w 
b 

spragniona była oddawna. Nic też 
ziwnego, że „Ali-Baba" pławi się po
rostu w tym temacie i że z tego 
łaśnie powodu ostatni program mieć 
ędzie napewno duże powodzenie. 
Satyra ta jest zresztą - trzeba to 

odkreślić - niezawsze najwyższego 
gatunku. Nie najwyższego gatunku, 
p 

t 
le 
p 
c 
b 

raszkę tani też jest entuzjazm, prze
wający się aż po brzegi teatrzyku 
rzy ulicy Karowej... ~o to jednak 
ały program jest tywy, zabawny i 
ardzo „biorący", przedewszystkiem 

t 
t 
k 
n 
s 

niesłychaną swoją aktualnością. Nie 
rudno też jest w tych warunkach ak
orom nawiązać kontakt z widownią, 
tóra każdy udany dowcip polityczny 
agradza naprawdę hucznemi okla
kami. 

I 
Cóż o poszczególnych numerach? 
o poszczególnych wykonawcach? 
Niewątpliwie w dobrej formie jest 

s 
s 
h 

Krukowski i ma dobre numery. Zwła
zcza bardzo dobra „Podróż". Zimiń
ka jest w doskonałym humorze 1 jej 
umor udziela się widowni. „Ballada 

o królowej Geraldinie" (tekst i mu-

zyka Hemara), troszkę zbyt na serjo 
potraktowana, pełna jest jednak 
wdzięku i sentymentu i podobała się 
bardzo. „Trzaski w radjo" - dosyć 
zabawne, choć niewątpliwie bywały 
już lepsze tego rodzaju monologi. „Be
stja" - mimo bardzo dobrego i Kru
kowskiego i Zimińskiej - nieprzy
zwoicie już banalna. 

Clou jednak programu stanowi nie
wątpliwie piosenka Sempoli6.skiego 
„Ten wąsik", no i znakomite „Pano
pictum", wywołujące na widowni sal
wy śmiechu i oklasków. Satyra po
lityczna w tym obrazku jest mocna, 
odważna i śmiała, aż przyjemnie po
słuchać. 

Stronę muzyczną w bieżącym pro
gramie „Ali-Baby" reprezentuje Fogg, 
który śpiewa pięknie - ale gra jak
by kij połknął, parę niezłych piosenek 
Ruszkowskiego i Sempolińskiego, no 
1 piosenki Iny Benity, niewątpliwie 
najsłabszej w całym zespole i nie wla 
domo dlaczego niesłychanie przy kat
dej okazji się reklamującej; choreo- · 
grafję - znakomita para Konarski
Alicja Halama (niektóre tańce ślicz
ne) i bardzo dobra Kleszczówna. Ca· 
łość programu niewątpliwie bardzo ży
wa. Dekoracje Galewskich. 

A. Chor. 

Benoit zapowiedział swoim przyja
ciołom, że wszystkie bohaterki je
go powieści będą miały imiona za
czynające się na literę A, dużo 
imion będzie kończyło się na A, 
a najwięcej i w środku b(,)dzie mia
ło tę literę, którą, jak mówi au
tor wymawia się z wiośnianym u
śmiechem. 

Jak dotychczas zapowiedź ta 
sprawdziła się. 

Oto imiona bohaterek jego utwo
rów: Antinea, Allegria, Anabella, 
Antiopa, Anna, Athelstana, Agar, 
Alberta, Ascella, Assara, Annetta, 
Alicja, Armida, And.rea, .Aisse, 
Andlouna, Ariana, Angela, Arabel
la, Armene. 

Zobaczymy, ile jeszcze imion ko
biecych z A na początku w środku 
i na końcu wynajdzie znakomity 
pisarz francuski. 

żołnierz angielski 
pamięta o koniu 

Radio 
WTOREK, 6 czerwca. 

6.0 „Kiedy ranne wstają zorze". 8.35 
Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 
8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka z płyt 
8.15 „Chorzy z urojenia" - djalog w o
prac. Wiktora Budzyńskiego i Olg! Wró 
blewsklej-Ustupsklej (ze Lwowa). 11.00 
Audycja dla szkół. 11.25 Muzyka z płyt. 
11.30 Audycja dla poborowych. 11.57 Sy
gnał czasu. 12.03 Audycja południowa. (z 
Katowic) . 14.45 Samotni żeglarze - poga 
danka dla młodzieży, 15.00 Muzyka popu
larna. 15.45 Województwa wschodnie cze 
kają na pionierów eycla gospodarczeg()
wygł. Mieczysław Smerek. 15.51 Wlado-

Pren1Jerą llltn10UJe 

'

" · k mości gospodarcze. 16.00 Dziennik połu:v zw1ąz u z obchodzącą w roku I dniowy. 16.10 Pogadanka aktualna, 16.20 
ubiegłym w całej Anglji 20.tą rocznicą Utwory klarnetowe w wYk. Antoniego 
zakończenia działań WOJ'ennych po- / Makowskiego. 16.45 Kronika literacka -. . • w oprac. Andrzeja Trletlaka. 17.00 Mu-
szczególne orgamzac1e b. kombatantów zyka taneczna. 17.45 Skrzynka ogólna. 
powzięły znamienną uchwałę. 18.00 Koncert z Katowic. 18.25 Koncert w 

„U~ieczka w nieznane" 
Pod d b .1. „ . 

1 
wyk. Margerlty Trombin! - Kazuro -

czas emo 1 izaCJI w1elk e ilości klawesyn i Mieczysława Szalesklego (V!o 
angielskich koni kawaleryjskich, arty- la d'amore. 19.00 Audycja dla robotni-
leryjskich i t.aboro~ch przeszły w rę- ~i(i b~~~yt:·~~ :;:~rj~zy~;a -ws~~n~-~ 

4Kino „Palład!um") ce prywatne I w wielu wypadkach dziś Audycje Informacyjne. 21.00 Audycja z Poz 
jeszcze wiodą mizerny żywot chabety nani.a .. 21.45 . „sprawledllwość" - wYgl . 

Zamiast komedjl w rodzaju „Eska
pady" czy ,,Przygody we dwoje" na 
e kranie rozkręca się dramat krymi
nalny. Zaraz na wstępie padają dwa 
trupy: siostra bohaterki, pod wpły
wem zawodu miłosnego, popełnia sa
mobójstwo, bohaterka zaś (Joan Ben
net) likwiduje sprawcę wystrzałem z 
rewolweru. 

To był tylko wstęp. Właściwa ak
cja rozpoczyna się z chwilą ucieczki 
bohaterki, za którą podejmuje pościg 
renomowany detektyw z San Franci
sco, Sam Wye (Fredric March). 

Dziewczyna ucieka do Honolulu, 
później do Szanghaju, Nagasaki, Ha
noi, Bombay, Colombo i t. d. Za jej 
ujęcie wyznaczono 100 tys. dol. Goń
czy ogar dopadł zwierzyny w .Japonji „. Domyślacie się: miłość od pierw
szego wejrzenia. Istotnie. Ale sprawa 
komplikuje się. Detektyw musi przy
wieźć morderczynię do San Francisco 

t 

zaprzęione1' do płu11a czy zwvkłeg Kaz1m1erz AJduk1ewlcz. 22.~ Ko,ncert mu i Przywozi ją DostaJ·e za to czek n· . " ' "' 0 zykl klasycznej. 23.00 Ostatme wiad. dzlen 
· "' chłopskiego wozu. nika wieczornego. 23.06 Wlad. z Polski w sto tysięcy. Wynajmuje mieszkanie kl 1 1 1 kl 

W 20 lat po wojnie w b. J'eJ' uczestni- Jezyku nlemlec m ang es m. 
po zamordowanym lowelasie. I tu na- k h d " 'TUREK, 

6 
czerwca. .

1 

stępuje zwrot, zresztą niedość zrozu- ac o żył sentyment dla wiernego to- „ 
miały. Wye wyśledził bowiem coś ta- warzysza wypr~w żołnierskich-konia- 14.45 „Samotni teg!arze" _ poga-
kiego, o czem dziewczyna sama nie ~e~rano specjalny fundusz w wyso- danka dla młodzieży. 
wiedziała. Słowem: nie ona zabiła. I kosc1 10.000 funtów na ,vvkupicnie 18.00 l!iplewa Stanisław Kruzer-bas. 

"J 18.25 Koncert M. Tromblnl-Kazuro Zabił ktoś inny, ukryty w mieszkaniu. czworonożnych weteranów wielkiej woj (klawesyn) 1 Mieczysław Szale-
Teza nieprawdopodobna, ale niezbęd- ny. sklego (viola d'runore). 
na dla koticowego efektu„. W Belgji i północnej Francji urzą- 21s~aWi~j~lński i Paganini w War-

Film obfituje w ruch i akcję, która dzono specjalne punkty koncentracyj- 21.45 „Spraw~dllwość" - odczyt 
przemierza pół świata. Obfituje rów- ne dla wojennych koni angielskich, 2l00°tx!~:;t ~~U:~W:Cfa:;.cznej. nleż w komiczne epizody, dzięki wpro gdzie dotychczas zebrano około 12000 
wadzeniu dwóch figur groteskowych rumaków. Konie te w tych dniach od
(Ralph Bellamy i Ann Sothern). Joan jechać mają do Anglji, gdzie rozloko· 
Sennet jest na początku blondynką., wane będą po pułkach i utrzymywane 
a później brunetką: w obu wersjach na łaskawym chlebie. 

WARSZAWA Il (l\lokot6w), 
lS.00 Koncert muzyki rozrywkowej, U.OO 

Pogawędka gospodarska: „Gdyby zabra
kło cytryn". 14.05 Pare informacyj. 14.15 
Płyty. 14.65 Muzyka 11 plyt. 15.10 Recital 
forteplanowY .Janiny Wysockiej - Ochlew 
ekiej. 15.30 „Letnie nastroje" - muzyka 
obiadowa. 16.30 „Piosenki przy gitarze z 
początku 19-go wieku" - audycja słowno

wygląda prześlicznie. 

Fredric March znów marnuje się w 
roll, odpowiedniej dla takich szaławi
łów, jak Young albo Montgomery. 

B. 

Il OGŁOSZENIE 

Zarząd Spółki Akcyjnej Polskie za. muzyczna w oprac. Michała Jaworskiego. 
kłady Chemi'czne ,,NITRAT'' zawi'ada- 17.06 fycie kulturalne stollcy. 17.25 Koncert kameralny. 21.00 Muzyka z płyt, 21.20 
mia pp. Akcjonarjuszów, iż, wskutek Teatr Wyobr~nl. 22.00 Płyty. 23.00 Mu
nieprzybycia reprezentantów dostaten- zyka taneczna . 

„Czwarty sejm króla Sielana" nej Ifozby akcyj Walne Zgromadzenie KROTKOFALOWXI 
w dniu 20 maja 193{) r. nie odbyło się, 24.00 Zapowle<H stacji .. 0.05 Koncert. 0.40 

Dziennik w jez, portugalskim. 0.45 Dzlen 
wobec czego Zwyczajne Walne Zi;ro- nik w jęz. polskim. 1.00 

1
,Uczmy się pol-

i „Kawaler księżyeow„'' 
Dwa słuchowiska rad{owe 

't madzenie Akcjonarjnszów w drugim skiej piosenki" - audycJe prowadzi Ml
terminie, prawomocne bez WZ<'łędu na chał .Jaworski. 1.20 Orkiestra Wojskowa 

" Pułku Ułanów Jazłowiecklch. 1.45 Kronl-
liczbę reprezentowanych na niem akcyj, ka dźwiękowa. 2.00 Dziennik w jęz. an-

i 
odbędzie się w dniu 17 czerw<'.a 1930 g!elsklm. 2.05 Pogadanka w jęz. angiel
r. o godzinie 12 w lokalu Spółki w sklm. 2.15 Zespół harmonistów Tadeusza 

Wesołowskiego. 2.50 Program na jutro. Dn. 8 czerwca Polskie Radjo nada· O godz. 21 :40 nada Kraków na fali Warszawie przy ulicy Mińskiej pod snonA, „ ezer\vca. 
je dwa ciekawe słuchowiska. O godz. ogónopolskiej legendę o Twardowskim Nr. 25 z następującym porządkiem 6.30 „Kiedy ranne wstają zorze". 6.35 
19-ej Teatr Wyobratni przedstawi O· p. t. „Kawaler Księżycowy". Legenda obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
braz końcowy dramatu ,,Samuel Zbo- o Twardowskim wielokrotnie J'uż była sprawozdań, bilansu oraz rachunku Dziennik poranny. 7·16 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka z rowski" Goetla. Napisany przed 10 la-1 tematem dla polskich pisarzy. Tym ra· strat i zysków za rok 1938, powzięcie płyt. 8.15 „Krajobrazy ziem wschodnich" 
ty dramat o rycerzu z Podola, został I zem podjął ją Marjan Niżyński, przy- uchwały o rozdziale zysków, udzielenie - wYgł. prof. Zaborski. 8.25 Wiadomo
ostatnio wznowiony na scenie Teatru ozdobił taneczną rytmiką wiersza i na- · pokwitowania z czynności władzom ~~25tu~~~~nez ~i~. '\~'.1Jócj~u~~cj:zkJl~ Narodowego w Warszawie. \V obecnej zwał „Zabawi; krakowską". W tej po· Spółki. 2) Zatwierdzenie preliminarza poborowych. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 Au
chwili silny ten utwór brzmi akcenta· staci wchodzi ona do programu tego- wydatków na rok 1939. 3) Kupno, dycja południowa. 14.45 Audycja dla dzie

ci. 15.15 Muzyka popularna. 15.45 Wiadomi wyjątkowej aktualności. Poza kon- rocznych „Dni Krakowa". Słuchowisko sprzedaż i obciążenie majątku nicru- mości gospodarcze. 16.00 Dziennik popo-
fliktem osobistym bohatera, postaci o wyko~Ja Zespół Krakowskiej Konfra. chomcgo, oraz upoważnienie Zarządu łudnlowY. 16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 
Porywającej bujności natury i pełni terni Teatralnej. Zawodowego Zw. Lite• do korzystnnia z kredytów. 4) Wybory Koncert z Wiina. 16.45 eycle kwlatów-

wYgł. prot. dr. Wł. Szafer. 17.00 Muzy-ludzkiego tragizmu, mamy tutaj głę- ratów. Występ tej placówki teatral- do Komisji Rewizyjnej. ka taneczna. 18.00 Płyty. 19.00 Teatr Wyo 
boki dramat narodowy. nej będzie debiutem mikrofonowym" 685 braźni. 10.30 „Przy wieczerzy". 20.25 Au-·--------------------------------------------•••••m'I dycja dla wsi. 20.40 Audycje Informacyj- , ne. 21.00 Koncert chopinowski w wyko-

Ze świata n1uzQkl 
naniu .Józefa Turczyńskiego. 21.40 Szkic 
literacki. 22.00 Muzyka lekka. 23.00 Ostat 
nie wiad. dziennika wieczornego, Komu
nikat meteorologiczny. 23.05 Wlad. z Pol 
ski w jęz. niemieckim I angielskim. 

Rzadko ~~~~~'!~:~~~~~•l•'!~!!~!~:.~ż wo~"· ~ I ł3~~f:~k~1ii;$;!j::star~·· 
t i wi 18.00 Słynne symfonje. sposobność mówienia na em miejscu znaczen a ęzi organizacyjnej. Do- pierwszy ten krok Związku Wileń· 119.00 .r;Klub P ickwicka" Dickensa. I 

( 1 śpiewactwie naszem, bo praca ty- wiodła tego bardzo znamienna dysku- skiego odniesie pożądany skutek i do- 21.00 Koncert chopinowski - Józef 
i:.ięcy zespołów chóralnych, rozrzuco- sja na zebraniu delegatów przybyłych prowadzi do skupienia w organizacji Turczyński. 
nych na całym obszarze Rzeczypospo- do Wilna chórów, która wykazała w znacznej liczby tych zespołów,a przez !U.40 „Filozotja I ełu~ba wojsko-wa" - Jacques Chevalier. 
litej, od Wileńszczyzny po śląsk Cie- jak niezmiernie trudnych warunkach to samo i do podniesienia wyników ~--------------• 
seyński i od naszego morza po Poku- chóry te pracują. Kierownikami są tu ich pracy. WARSZAWA n (Mokot6w) 
C'ie, to praca cicha, skupiona, rzadko przeważnie nauczyciele szkół pow- w zjeździe wileńskim, w czasie któ- 13.00 Muzyka lekka. 14.00 Parę in!orma-
tylko poza miejscowe opłotki wyglą- szechnych, których usiłowania grani- rego odbył się również Walny Zjazd cyj. 14.15 Koncert muzyki angielskiej. 
· J d · j i t ni ówi j · fi 15.05 Sonaty w wYkonaniu Lldji Krnitoaająca. e yrue w ma u czerwcu, n a czą częs o, e m ąc uz O o erze Delegatów Zjednoczenia Polskich Zwlą wej (skrzypce) t Witolda Lutosławskiego 
acrocznych zjazdach poszczególnych czasu i środków materjalnych, z bo- zków śpiewaczych i Muzycznych, re- (fortepian), 15.40 Muzyka obiadowa. 16.30 
okręgów lub całych związków śpie- haterstwem niemal. Czysto ideowa ta, prezentuJ'ącego około stutysięczną rze- Muzyka popularna. 17.05 !tycie kulturalne 

h db · h · j · bł' · trzn d 1 stolicy. 17.25 Płyty. 21.00 Płyty. 21.15 waczyc , o ywaJącyc się uz pu i- ruczem poza wewnę em za owo e- szę zorganizowanego śpiewactwa pol- Rec. prozy. 21.35 Muzyka popularna. 21,65 cznie, można widzieć wyniki tej pięk· niem nie wynagradzana praca zasłu- skieg"o, wzięły udział także trzy ze- Płyty. 23.00 Muzyka taneczna. 
nej, nie na efekt obliczonej, a tak nie- guje na najwyższe uznanie, a do cze- społy męskie, przybyłe zdaleka: „E- KROTKOFALOWKI 
zmiernie w życiu całego narodu do- go potrafi doprowadzić, najlepszym cho" z Katowic, „Syrena" ze Lwowa M.00 Zapowiedź stacji. 0.05 ,1Wiejskie 

I ł j d d b ł b i d Wiln obrazki" - koncert. 0.40 DzlenniK w jez. n os e pracy. owo em Yo przy yc e o a, i „Pobudka" (chór pracownil{ÓW Pań- portugalskim i polskim. 1.00 Festlval 

Zbl.órka łomu na F o N o jednym z takich właśnie zjazdów między innemi, Chóru Kościelnego im. stwowej Fabryki Karabinów) z War- śpiewaczy na Wawelu. 2.00 Dziennik 'IV Z • • warto nieco obszerniej pomówić, a mia św. Cecylji z Turgiel, który to chór szawy. Wszystkie te trzy chóry, łą- jez. angielskim. 2.05 Przegląd europejski • 
nowicie o zjeździe, zorganizowanym przybył na zjazd„. piechotą, pomimo, cznie z sześcioma chórami wileńskie- ::najękc~'i{i~sk~i:°Ji· ~i:1ggrc:J: ~:sp~tr~~e-Zapoczątkowana przed kilkom w Wilnie przez WileMki Związek To- że od Turgiel do Wilna jest zgórą 30 mi, wypełniły drugą. część programu 

zmesiącami akcja zbiórki złomu n warzystw śpiewaczych i Muzycznych kilometrów. koncertu w Teatrze na Pohulance. 
FON daje doskonałe rezultaty. P w czasie Zielonych świątek. Celem Na zjazd wileMkl miało i chciało Produkcje lwowian, warszawiaków, a 

a 
a 
i-
z Czarne bo~iaoy saliśmy już o inicjatywie kupców Zjazdu było „dźwignięcie kultury śpie- przyjechać 16 chórów, mogło jednak zwłaszcza śpiewaków ze śląska, któ-

placu Kercelego, którzy zebrali p waczej na ziemiach północno-wschod- zjawić się tylko 10, reszcie bowiem rzy dowiedli, że są zespołem o wyjąt- W miejscowości Granzow, w Niem-
rę tysięcy kilo starego żelaza.. nich wśród szerokich mas społecznych zabrakło środków na przejazd. Z tych kowo wysokich walorach artystycz- czech, <lwi\ mfodt' bociany wpadły do 

a-

przez zaciśnienie więzów organizacyj- dziesięciu chórów wszystkie wykaza- nych, były przyjmowane z niebywa- k omina cegh.·Jn i, ~kąd z trudem je wyra· 
Obecnie akcja ta zpalazła żywy nych śpiewactwa". Albowiem bolącz- ły wyraźną muzykalność, uwidocznio- łym entuzjazmem, najzupełniej uspra- towano Pt a•, ; " ." <"i agnięto z komina na 

o<jdźwięk i w osiedlach podstołec ką tego Związku jest niedostateczne ną zarówno w czystości intonacji, jak wiedliwionym. ;161 i:ywe i cale 1·1.a rne od sadzy. z-
nych. Związek Pracy Obywatel- 1 zrozumienie potrzeby organizacji ru- i w dokładnej rytmice i umiejętnej Sumując wrażenia wileńskie, trzeba J.,.edwo je doprowndzono do życia 
s:Jej Kobiet w Aninie powziął ini· lhu śpiewaczego i ze~polenia wysil- ekspresji. Szczególnie dobrze śpiewa- stwierdzić, że zjazd tamtejszy był porl bociany zerwały sie do lotu i osiadły 
cjatywę zbiórki złomu i odpadkća ulw zarówno w dziedzinie ściśle mu- ły Chór K. P. W. z Mołodeczna, „Ku- każdym względem udany, co przypi- na swy 111 gn ieźdz it'. Wszelkie próby 
na FON wśrć.d mieszkańców oi>'P ~ycznej, jak i społeczno-narodowej. Na kulka" z Radoszkowic, Koło śpiewa- sać należy doskonałej organizacji i pode j ścia dn ti morusa nych boćków, by 
dl - terenie Związku istnieje zgórą sto cze z Brzostowlcy (w Grodzieńskiem), niewyczerpanej energji Zarządu Zwią.:1 je oczyścić, zakońrzyly s ię nlepowodze-

:i.. I chórów po wsiach 1 miasteczkach Wi- „Lutnia" z Ossowa, Chór K. P. W. z ku z jego prezesem, p. W. Kuchte- u iem. Boćki la tają po łąkach w okolic}' 
Przy~d do naśladowania. 1 letiskilli'O 1 Nowogródzkiego, ale cho- Brześcia i WY.Jllienion~ j~ W)'żej Chór rem, na czele.) U. Skolaba ' Gra*. 
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p. B. K. opiekuje się pobo- J llllllpillłzl'ł/llzlllnllłelll;elll:lrll;:~;~~·:m:;::::~:mgm:•m~l:;::·~:·11111111111111111111111 1;11 Boże Ciało w Piotr-
p · 1 kowie. fOWyffii W iOffkOWie Bo ~o tej.nazwy ma zupełne.p~awo, 

Obecnie przeprowadzanv jest 
pobór do wojska na terenie 
komisji poborowej w Piotrko
wie. W związku z tym Polski 
Biały Krzyż zorganizował wzo
rową opiekę i otoczył nią prz\·· 
szłych obrońcew Ojczyzny. 

W przylegającym do biur ko · 
misji poborowej lokalu, odda· 
nym do dyspozvcil P. B. K. 
przez Starostwo powiatowe, u· 
rządzona zastała świetlica dla 
poborowych wyposafona boga· 
to w pisma, grv umysłowe, ki
noaparat i t. p. W następnym 
pokoju znajduje sle bufet, zao
patrzony w zakąski i gorącą 
herbatę. 

Zajęcia w świetlicy rozpaczy· 
nają się w godzinach rannych 
i obejmują do godz. 10 gry u· 
mysłowe, jak szachy, warcaby, 
domino, c?.ytanle czasopism, słu
chanie radia i wyświetlanie fil
mów o treści patriotycznej i z 
łlzledzlny wojskowości. Po godz. 
I O wygłaszane są pogadanki z 

Tydzień P. C. K. 
w Piotrkowie 

Z dniem 4 bm. rozpoczął się 
w Pl otrkowle Tydzień Polskie· 
go Czerwonego Krzyża, zainau· 
gurowany uroczvstvm nabo!eń· 
1tw1m w kościele farnym. 

PQ nabożeństwie na placu 
Kościuszki odbyło się wielkie 
zgromadzenie, podczas którego 
podniosłe przem6wlenie, prze· 
pojone głęboką patriotyczną nu· 
tą, wygłosił prezes Leon Jasiń • 
ski. Ulicami miasta przeszedł 
następnie propagandowy po· 
chód, a w ciągu dnia odbywała 
sit: sprzedaż znaczka na cele tej 
organizacji. 

Inauguracyjne posie
dzenie nowej Rady 
Miejskiej 
Dziś we wtorek 6 bm. o godz. 

19 odbędzie sie w sali Rady 
Mie skiej zebranie wyborcze rad
nych miejskich w celu dokona· 
nia wyborów 4 ławników. 

Uruchomienie Kolejki 
Sulejowskiej. 

Z dniem 1 czerwca br. uru · 
chomlona została Piotrkowska 
Sulejowska Kolej Dojazdowa. 

Z Piotrkowa odchotlzą po· 
ciągi: o godzinie 8'45, 15'30i20·1 s 

Z Sulejowa (tartak) do Piotr
kowa: o g1dz. 6 35, 10·15 i 18 30. 

Uwaga: Od 18 czerwca br 
kursować b , dą w niedziele i 
święta dodatkowe pociągi. Z 
Piotrkowa odchodzić będzie o go
dzinie 23"15 do stacji Sulejów; 
a z Sulejowa 21 '4 '>. 

:W:~:dl'lllirifll!El~. i 
W•- I -

A wzęc wzeczorem, w południe· z rano: 
BRAULIŃSKIEGO . Piwo pijmy zawsze twawo/ wszelkich dziedzin, dotyczących 

przvszłych obowiązków żołnie · 
rza-obvwatela, oraz z higieny, 
etyki chrześciiańskiej, historii 
Polski, geografii i t. p. Następ· 
nie prowadzone są zbiorowe 
śpiewy, gr~1 ruchowe, po czym 
znów odbywają się pogadanki. 
Po wysłuchaniu audycji radio· 
urej dla poborowych i zapozna 
niu sie z treścią filmu propagan
dowego, przysdi żołnierze wy· 
słuchują przemówienia pp.: płk. 
dypl. A. Switalskiego i starosty 
Rosickiego, na tematy o obec· 
nej sytuacji i zadań, jakle speł· 
niat ma pnyszły żołnierz Rzpll· 
tej. Rozdanie kart powołania w 
godzinach popołudniowych koń 
czy zajęcia. 

HHllllllllllllll lllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Program tegorocznycłt uro· 
czystości w dniu Bożego Ciała 
w kolciele P'arnym przewiduje: 
o godz. 11m.15 Suma. Ogodz. 
12 wyruszy procesja. Organl· 
zacje ze sztandarami winny ze
brać się o godz. 11 m. 30. Ulice, 
którymi przejdzie procesja ude· 
korowane będai obrazami św. 
oraz zielenią, jak również fla· 
gami państwowymi i paples· 
kim i. 

Poborowi w specjalnie na ten 
cel przeznaczonym grubym bru 
lionie, nazywającym sie »Kro· 
niką Świetlicyc wpisują swoje 
wrażenia z chwili przed wciele· 
niem do wojska. 

Codziennie przez świetlicę 
i komisje poborową przewija 
się z terenu miasta i powiatu 
piotrkowskiego po kilkudzieslę· 
ciu młodych chłopców. Wszys· 
cy chcą służyć w Armii 
Polskiej. 

W znajdującym sit: przy śwle· 
tlicv bufecie czekający na swą 
kolejkę przed komisją mogą za 
minimalną opłatą spożywaćśnia· 
dania. Niezamożni zaś otrzymu 
ją pożywienie bezpłatnie. 

Całokształt prac spoczywa w 
r~kach członkiń P. B. K z pp.: 
Wł. Smolińską l M. Rzeźnicką 
na czele. 

Pierwsza Matura w 
Liceum Państwowym 

W Liceum Państw. Huma· 
nistyczno· Matematyczno· fizycz· 
nym im. Bolesława Chrobrego 
odbyłv sle poraz pierwszy eg
zaminy maturalne. 

Wynik egzaminów był bardzo 
dobrv, co wskazuie, że na 32 
abiturientów-30 otrzymało ma· 
tury. . 

Na czele tej uczelni, które1 
wychowankowie t.ak c~l~bni~ 
złożyli egzamin do1rzałosc1, stoi 
wieloletm zasłużony pedagog 
i wychowawca Dyrektor ]an 
Drozd· Gierymski. 

z sumy tej Zarząd Koła czelad 
nlków fryzjerskich przeznaczył 
połowę na f. O. N., a resztę na 
cele organilacvjne. 
Związek pracowników fryzjer: 

skith rozwija s ; ę coraz pomyśl· 
niej i liczy już około 40 człon· 
ków. 

Za pośrednictwem »Dziennika 
Narodowegoc Zarząd Koła cze· 
ladnik ów fryzjerskich składa po· 
dziękowanie P.P. Ofiarodawcom 
i liczy, że I pozostali pracodaw· 
cy nie poskąpią na ten cel ofiar. 

--~--... Przy doborowej or- I 
kiestrze czas miło 

I wę:HACzuM DOLHO" I 
I Wytworna kuchnia i zna~ I 

komite t r u n k i. ------
Otwarcie toru wyści
gowego na Służewcu 

l&tniejący od 98 lat st ołecznv 
tor wyścigowy na Mokotowie 
r rzeszedł do historii. W niedzie· 
le został otwarty nowowybudo· 
wanv tor na Służewcu. 

Po odprawieniu mszy św. i o· 
kolicznościowvm przemówieniu 
dł11goletniego prezesa T ·wa M. 
hr. Komorowskiego, minister 
Rolnictwa i R. R. przeciął wstę. 
gę, otwierając nową siedzibę 
wyścigową w stolicy. 
Piękna słoneczna pogoda do· 

pisała. Publiczności zebrało się, 
oomim0 pewnych usterek w ko· 
munik acji, bardzo dużo, jednak 
impo nujący rozmiarami tor mógł
by pomieścić potrójną ilość lu 
d1i. 

Niedokładności w infor , o· 
waniu prasy jak i publiczn o ści 
z czasem będą prawdopodobnie 
usunięte. 
Duże sportowe zainteresowa· 

nie wnosiły rozgrywki dwóch 
handicapów »Otwarcia•, w któ

. rvch triumfatorami okazały sie 

P. k" t . trole lotne konl.e niosące największą wagę 1 1e y l pa w polu. 

Przed zakładami fry- Piotrkow.skie . Tow. Zachęty 
• • • • . do hodowli kom reprezentowa· 

z1ersk1m1w P1otrkow1e li na uroczvstości otwarcia pp.: 

Utworzony przed niedawnym 
czasem Związek pracowników 
fryzjerskich w Piotrkowie w 
pierwszym rzędzie wszczął ak
cie w wierunku za rlestanla 
pracy w niedziele i święta. 

W ubiegłą niedziele przed za· 
kładami fryzjerskimi ustawione 
były pikietv, które nie zezwala· 
ły na obsługiwanie gości. Poza 
tym wielką ruchliwość wykazy· 
waty lotne Komisje kontrolne, 
z pośrórt członków organizacji 
pracowników fryzje1 skich. U ble· 
gła niedziela była pierwsza na 
przestrzeni 20 lat, kiedv to Piotr· 
kowianie nie n1ogli sie ostrzyc 
i ogolić w zakładach fryzjerskich. 

Akcja pracowników spotkała 
się z uznaniem wśród praco
dawców, o czvm świadczy, że 
właściciel salonu fryzjerskiego 
(róg ul. Piłsudskiego i Niecałej) 
p. Wacław SAWICKI przezna· 
czył na ten cel zł. 50, p. Mec· 
kler (ul. Legionów 15) zł. 5. 

Stanisław Bronikowski z Mie· 
rżyna i Józef Stokowski, dyrek· 
tor Stacji Kopulacyjnej na torze 
wyścigowym w Piotrkowie. 

Gr!lllica płuc jest nieubłagaln\ i 
coroc.znie, 11ie biorąc r6tni1y dla płoi, 
wieku i stanu, kosi milieny ludzi, -
P r z y z w a I o z a n i u c h o· 
r 6 b p ł {:;. c n y c h, b r o n· 
c h i t u uporczywego, męcz\Hlfo 
kaszlu, rd r y p y i t. p., stosuj~ p. 
lekarze - „BALSAM TRIKOLAN" 
Gąseckiego, który ułatwia wydaiela· 
nie się plwociny, wzmacnia orpni.tm 
i samopoo&ucie choz-.go, oraz powięk· 
1za wagę oiała i usuwa kauel. 

Spr&edają apteki. 

Reduta w Piotrkowie 
W środę 7 bm. przybywa do 

Piotrkowa teatr »REDUTAc 
i odegra w sali im. Kilińskiego 
»Powrót Przełęcl<iegoc, znako
mitą komedię Jerzego Zawiej· 
skiego, z udziałem Juliusza Os· 
terwy. 

Bilety do nabycia w Pijalni 
Mleka. 

Wtajemniczony hinduski 
w Piotrkowie. 

Przejazdem zatrzymał sie w 
Piotrkowie, głośny na całej ku
li ziem -kiej fakir • Okultysta 
uczeń Prof. Dr. Dumonta, dy· 
plomowany przez Swiatową Li· 
gę Okultystyczną. 

Chorym usu.wa najgorsze 
bóle głowy, wątroby, reumatyzm, 
artretyzm, nerwowe, wenerycz· 
ne i t. p. bez lekar:;tw i bez su· 
gestii 1 hypnotyzmu za pomocą 
magnetyzmu własnego. 

Przepowiada orzyszłość i 
radzi w każdej sprawie z Kuli 
Kryształowej, Czarnego lustra, 
linii r21k. 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 

Nowy rozkład jazdy . , 
poc1ągow 

W Piotrkowie i okolicy 
. jedyna 

restauracja - ogród 
,,Zł:.OTY - RÓO" naprzeciw 
durorca autobusowego. 

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

Mięso w wózku 
dziecięcym 

Miejski lekarz weterynarii Dr 
Śpiewak przeprowadził w asvł· 
cle policji szereg rewizyj, w po· 
szukiwaniu mięsa z potajemnego 
nielegalnego uboju. 

W mieszkaniu Szaji Abrama· 
wicza (ul. Polna 2) wykryto w 
wózku dziecięcym pod sienni· 
kiem, na którym stale sypia 
dziecko, mieso poćwiartowane· 
go .. c·elaka. 
Mięso skonfiskowaao, a prze· 

ciw Abramowiczowi skierowano 
sprawt: na drosze s21dową. 

Z dniem 15 b.m. obowi2\zuje C 
nowy rozkład jaizdy pociągów. ZJ masz już los? 
Odchodzą z PIOTRKOWA: o ile nie, tn ftUP DllUClllllSI 

do WlAiRSZAJW)Y: godz. 3.04, los w mzQillWtl Kal8klUU 
4.16, 6.15 (pośpieszny), 7.43, NIEWIN' SKIEGO 
8.56 (torpeda), 10.28 (pośpiesz- D. 
ny), 14.49, 17.33, 20.45, 21.~2 Plotrk6w,ul.Stowacklego22 
(pośpieszny)_ . Ciągnienie JUŻ 20 ez&flfel br. 

Do KOLUSZEK: 13.10, 20.45, 1/s losu tylko 10 zł.- Zamó• 
wienia pocztowe załatwia sic; 

Do KRAKOWA: 0.57, 1.58, odwrotną pocztą. 
9.28 (pośp~esz.ny), 12.10, 19.04 „„ __ „_„_„„_, 
(pośpi eszny). 

Do KATOWIC: 0.04 (pośpi.es.z 
ny), 1.58, 3.14, 5.52, 9.28( poś
pieszny), 12.10, 14.41, 19.04, 20.48 
(torpeda). 

Do CZĘ}S'I'OCIHOWiY: 5.52, 
14.41, 18.05, 23.09. 

Do SKIERNIEWIC: 6.23. 
Do ZAKOPANEGO i KRYNI 

CY: 0.57 (os·obowy). 

Biurowa 

maszyna do pisania 
HALDA NORDEN 
- szwedzka -

test bezwątpienia. nall~! 

Maszyny »Hałda Nordenc 
normalne i o długim wałku 

poleca firma 
„ADOLF PAASKI, SPADK." 

Piotrków Tryb., Legionów L: 2. 

PLACE DO SPRZED.ANIA 
w pięknym poło:Zeniu przy 
ul. Zwirki obok parku. Wia· 
domość: Al. 3 go Maja 4, m. 6 
telefon 13·47. 

DBAJCIE o SWOJE 
ZDROWIE 

Pc.zy chorobach: żoł11,dka, ki· 
szek, wĄt.roiby, przy kamieniadi 
żółciowych, wzdęciu brzucha, 
odbi}aniu się, łub ·słcłonnokiach 
do Z&pall"cia 1to1uje •ię: 
,,SZWAJCARSKIE GORZKDIJI· 
ZIOLA" Głlseckie~, natura.lny 
łagodny środek przeczyazcui2'· 
cy, uł.a.iwia.jłlcy funkcje orp • 
nów trawienia, atoauje Się rów· 
nież przy nadmiernej otył.ojcf. 

po t.25 zł~ 
WORKl . ANTYMOLOWE w 
znakomitym g·atunku poleca fir
ma „ADOLF PAASKI SP.ADK.' 
Pfotrków, Leaionów 2. 

PLAC OBOK HALI TARGO
WiEJ ·do WYN,AJĘ:CIA. Nadaje 
się na skład węgla lub drzewa, 
nawozów sztucznych, papy smo· 
ły i t.p. Wiadomość: Nuutowil ·· 
cza 24, I pięirol u adD>.. w. m. p. 
Lordowej. 

2 POKOJE z kuchnią I przed· 
pokojem de wynajęcia. Polna 26 

CENY OGl'..OSZEl'c: za wiersz mlimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekście 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz { 
Prenumerata za ,;DZIENNIK NARODOWY" wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złete miesięcznie. 

Redakcja i aclminietracja a 
ul. Słowackiego nr. 28, parter wejście od frontu. 

Redaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. Zakłady Graficzne •Adolf P~ński S1>ad1e." Piotrków Tryb. Legloaów a 
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