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• • • PROF. BUROKHARDT opuszcza. 
Jąc Gdańsk, dokąd może ~ nie po
wróci. jako że przeznaczony jest po
dobno na pbsła szwajcarskiego w 
Londynie - udzielił przedstawicie
lowi „Daily Herald" wywiadu. 

W wywiadzie tym prof. Burck· 
hardt przyznał się do swojej podró· 
ży „sekretnej" do Berlina i do wiei· 
kiej dyplomatycznej rozmowy z 
min. v. Ribbentropem, poczem roz
wiódł się szeroko nad tero, jakim to 
on jest pacyfistą i jak dobrze ży
czy wszystkim narodom: Anglji, 
Francji, Niemcom, Polsce, a osta
tecznie 1 „pięknemu miastu" Gdań
skowi, które nie powinno stać się 
,,nowem Sarajewem". 

Prof. Burckhardt urzyjechał do 
Gdańska w chwili szczególnie draż· 
liwej. W takiej chwili elementarnym 
obowiązkiem każdego dyplomaty 
jest przedewszystkiem - nie robić 
rzeczy niepotrzebnych. Prof. Burck· 
hardt natomiast popełnił podczas 
swego pobytu w Gdańsku aż dwie 
rzeczy niepotrzebne: niepotrzebnie 
pojechał do Berlina i nieuotrzebnie 
udzielił na ten temat wywiadu „Dai
ly Heralłf owi". 

Niepotrzebnie - bo nie leży by
najmniej w kompetencjach Wyso
kiego Komisarza Ligi Narodów po
rozumiewanie się w sprawach Gdań 
ska z Niemcami. Komisarz może w 
tych sprawach mówić z Polską, z 
senatem gdańskim 1 ze swą władzą 
przełożoną: z Komitetem Trzech, z 
nildm więcej„. Niepotrzebnie, bo o 
niepotrzebnej wizycie nie należało 
się wywnętrzać w wywiadzie i nie 
należało tam również zdawać srra
wy ze swego pacyfizmu, miłośc do 
wszystkich narodów itd. · 

Nie należało, bo to nikogo nie ob
chodzi, a nrzedewszystkiem ole jest 
zadaniem Komisarza Ligi, ani nie 
należy do jego kompetencyj. Prof. 
Burckhardt pojechał do Gdańska 
na zlecenie Komitetu Trzech I na 
jego zlecenie powinien był przygo
tować dla Komitetu raport o tem, 
eo się dzieje V" r..<ti:tńsku . Gdyby był 
się ograniczył tego, byłby się 
pięknie przysłużył sprawie pokoju, 
która mu tak bardzo leży na sercu 
l - Lidze, o której autorytet powi-
nien dbać. n. 

• • 
* .JEDEN Z EKONOI'fUSTóW 

FRANCUSKICH nakreślił ta.kie 
łny fazy rozwoju zbrojeń. 
Pfe~a faza występuje w kra

j~h, które, przystępując do po
większania zbrojeń, posiadają re
zerwy wytwórcze w postaci nieza
trndni?nyeh rąk do pracy, bezczyn
nie lezących kapitałów I niewyzy
skanych urządzeń wytwórez}rch.. 
Wówcms, rozwijając akcję kredy
tową, można za jednym zamachem 
rnvfększyć obroty zarówno prywat
ne, Jak wojskowe: przybywa pra
cy, armat I wpływów podatkowych. 

W tej sytuacji znajduje się Fran· 
eja i Anglja. 

Druga fa.za występuje wtedy, 
gdy wy~rpią się wspomniane re
zerwy. Wówcmis W2irostl obrotów 
wojskowych nie znajduje Już opar
efa we ~oście cywilnych: ciągle 
jest więceJ armat, ale nie przyby
wa pracy, masła, ani podatkowych 
wpływów. 

W tej fa.zie znajdowa'ly się do 
niedawna Niemcy. · 

Trzecia faza występ~e przy dal· 
szem. fol'80waniu obrotow wojsko
wych. które nietylko nie znajdują 
oparcla w obrotach cywi]nych, ale 
odbywają 8lę ich kosztem: przyby
wa armat, ale ubywa masła, kur
czy 8lę spożycie t zdolnoś6 płatni
cza. 

Taki Jest obraz Niemiec dzlslej
sQ"ch. 
Można dodać, te w dalszej kolej

ności wydal"Mlń, kiedy dalej bedzle 
ubywać masła, wówcz88 ubywać za
cznie również pmcy, w sensie jej 
wydajności, a w konsekwencji -
osłabnie tempo przyrostu armat, 
jak również ochota ich W}'korzysta-
nia. (1.). 

SNY O POTĘDZE 
Łatwie,j w morzu utonąć, 

niż nad niem panować 
(Patrz artykuł wstępny na str. S) 

- Senat St. Zjedn. A. P. nchwa-
111 upoważnienie rządu do wydatko
wania w ciągu najbliższych '-eh lat 
100 mlljonów dolarów na zakop t.zw. 
emowe6w strateglcmych. 
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Wiatry upalny dzień 
Na dworcu-w Sejmie-w Tarnopolu 

Pożar nowego , dworca główne· 
go w Warszawie skierował urny· 
sły ku nieszczęsnym losom war
szawskiego węzła kolejowego. 

Budowa wielkiej centrali ruchu 
kolejowego w stolicy kraju trwa 
juź od 9 lat, budowa samego 
dworca od lat 5. Dworzec miał 
być ostatecznie ukończony w r. 
1940, ale właśnie wczoraj częścio
wo spłonął, co może, chociaż ·nie 
musi, przeciągnąć znowu jego 
budowę. Co się tyczy węzła kole
jowego, to z wielu stron podno· 
szą się głosy krytyczne i ostrze· 
gawcze, mnożą się opinje wska· 

zujące, że w obecnych swolch 
wymiarach jest on już nlewystar 
czający na potrzeby ogromnego 
ruchu kolejowego, skoncentrowa
nego w Warszawie. 

Mówi się o konieczności rozsze
rzenia tunelu i budowy nowych 
torów „przepustowych''. Fachow
cy krytykują samo rozwiązanie 
zagadnienia kolejowego w War
szawie, opowiadają o wąskiej 
„gardzieli", która pochłonąć ma 
codziennie setki p_ociągów, wska.
zują na inne jeszcze braki, połą· 
czone z elektryfikacją. 

Szerokie rzesze publiczności 

nie wdają się oczywiście w „fa
chowe" oceny i rozważania, ale 
na budowę warszawskiego węzła 
i dworca spoglądają z wysokości 
ułatwień, względnie z niziny udrę 
kl w ruchu kolejowym. Na razie 
przeważa „nizina udręki", zno
szonej z prawdziwie biblijną cier
pliwością w nadziei, że przecież 
„kiedyś" zakończy się budowa i 
że pewnego dnia wszystkie wy
gody i nowoczesne urządzenia 
warszawskiej centrali kolejowej 
staną się dostępne dla podróż
nych. 
Dość powszechnie utrzymuje 

Prowokator z Sudetów w Gdańsku 
Kamienie w witraż - Szabion propau;andy 

(Telefonem od naszego korespondenta) Gdańsk, 6 czerwca. 
Dotychczas hitlerowcy gdańscy S. S. I zdemolowała. drzwi, okna wych, przeznac'Zonych dla tak zwa

kontentowali się wybija.niem szyb I umeblowanie. Gdy Skonieczny u- nej „akcji gdańskiej" Rediess. 
w mieszkaniach prywatnych Pola· dał się na posterunek policji, a- W sztabie Rediesa znajduje się 
ków gdańskich, lub urzędników Ko~ by o tem zameldować, policja po· grupa wytrawnych prowokaitorów i 
misarjatu Generalnego. Obecnie lityczna aresztowała go pod zarzu. organizatorów t. zw. „bezpośred· 
skierowano kamienie w okna ko- tem, jakoby Skonieczny rozpowsze- nich akcyj", znanych jut z wystą
ęcioła. chniał treść antyhilerowskiej audy- pień w okresie napięcia sudeckiego. 

W ubi~głą niedzielę, w kościele cji ~dja ~~wskiego. Policji Rediess po przybyciu do Gdafl· 
Sw. Stamsława we Wrzeszczu, pod- chodziło oczywiście tylko o to, aby ska odbył z Greiserem i Forsterem 
czas uroczystej sumy, padł od stro- utrącić ~ocho?zenie "'! sprawie zde- dłuższą konferencję. Obaj dygnita-
n~ ze~ętrznej ~~ kaJD!enł na malowania mleszkama. (x). rze gdańscy przedstawili wysłanni· 
wrelki Witraż, znaJdUJący się obok * kowi Rzeszy szczegółowy raiport o 
głównego ołtarza. Mimo tej jaw- Przywódca służby pracy Rzeszy siłach narodowo • socjalistycznych 
nej prowokacji, kapłan dokończył Hierl, bawiący ostatnio w Gdańsku, w Wolnem Mieście. 
Mszę Swiętą, a .tłumy wiernych nie wygłosił .na zebraniu w hali Tar- Raport ten, jak zapewniają w ko· 
przerwały modlitwy.. . gów Gdańskich przemówienie, w łach hitlerowskich, wypaać miał nie 
• ~prawcą. zniszczema witrazo k~- którem oświadczył, że za przeko- zbyt zachęcająco i Rediess zwrócić 
smelnego Jest członek rodzin~ w~z- naniamd niemieckiemi Gdańska stoi się miał do malborskiego gauleite
ne~ senackiej szkoły z pol~kim Ję· skii'l,ny, zjednoczony naród niemiec· ra o nadesłanie posiłków do Gdań-
zyk1em wykładowym, zamieszkałe- ska. 
go w sąsiedztwie kościoła. W Sopotach odbył się również 

• lokal.ny obchód hitlerowski (Kreis- • 
Policja gdańska dokonała aresz- parteitag), na którym przemawiali Znany z wystąpień na łamach 

towania Polaka pracownika war- oprócz Hierla, Forster i burmistrz „Danziger Neueste Nachrichten" 
sztatów na Troylu, Antoniego Sko- Sopot, Temp. Przemówienia ich były von Wilpert, wygłosił prelekcję 
niecznego, w niezwykłych okolicz- pełne szablonowych, propagando- pned mikrofonem radjos~jł w 
nościach. wych frazesów. Gdańsku, domagając slę fortyfiko-

Około godz. 10-ej wieczorem do I Na manifestacje hitlerowskie przy I wainia. Gdańska, wobec zagrożenia 
mieszkania Skoniecznego wdarła się był do Gdańska także dowódca hl- dojścia do portu gdańskiego przez 
grupa umundurowanych członków tłerowskich oddziałów szturmo- artylerję polską. 

nu a a--- n 

się wiara, te nłetylko poszczegól
ni ludzie i zespoły, ale i całe kwe
stje, zagadnienia, przedsiębior
stwa „mają szczęście" albo go 
„nie mają". Są pod wpływem 
„bóstwa szczęśliwości" albo pod 
działaniem „nieszczęsnego fatum" 
O warszawskim węźle kolejowym 
można bez przesady powiedzieć 
że nie ma on szczęścia. 

Pamiętamy wszyscy zimowe 
„paraliże ruchu" w okresie zwięk 
szonych wyjazdów świątecznych. 
Teraz na progu lata, spadło na 
węzeł nowe nieszczęśliwe zrzą
dzenie losu w postaci pożaru no
wego dworca. Sledztwo jest w to
ku i w ·tej chwili trudno jest na
pisać coś realnego o istotnych 
przyczynach nieszczęści.a i o zwią 
zanych z niem stratach. 

Dotychczasowe informacje twier 
dzą, te ogień został zaprószony 
przy spawaniu żelaznych urzą. 
dzeń, że wędrował on po izo
lacjach wewnętrznych i że wsku 
tek tego właśnie po:lar wybuchł 
równocześnie w 4 ezy tet nawet 
w 6 miejscach. Straty oceniane 
są w pogłoskach i przypuszcze
niach bardzo rozmaicie. 

Jedni mówią, że straty wyno
szą tylko kilkaset (około 800) ty
sięcy złotych, inni sięgają do mi
ljonów. Ż4pewne wkrótce dowie
mv się prawdy ze strony powoła
nej. 

Przez cały dzień tłumy miesz
kańców Warszawy ciągnęły pod 
dworzec, aby na „ własne oczy" 
ujrzeć „ruiny i zgliszcza", zoba
czy~ rozmiary spustoszenia. Falo
waniu ruchu na ulicach odpowia- · 
dała martwa cisza na dworcu. 

Ruch pociągów na dworcu głów 
nym został wstrzymany, a sam 
dworzec zamknięty dla publicz
ności. A! do odwołania. 

(Dokończenie na str. t-eJ). 

Dworzec Główny w płomieniach 
Gro*ny po*ar w śródmieściu 1Narszawy -- Runęła 

2 tys m. stropu -- 1 stra~ak zabity, wielu rannych 
Nowy dworzec centralny w Strażnik kolejowy, który pier-

Warszawie, którego otwarcia o- wszy dostrzegł pożar, nie zwró· 
czekiwał cały kraj od lat kilku, cił na płomień, widoczny od stro 
legł w zgliszczach. ny południowej gmachu - (czyli 

Nagły i zagadkowy pożar zni- od Al. Jerozolimskich) większej 
szczyl wczoraj rano główną część uwagi. Sądził, że robotnicy roz
budynku - wielką halę odjaz- grzewają smołowiec, który uży
dową, która miała powierzchni wany był do impregnowania 
przeszło 2 tysiące metrów a wy- izolacji korkowej. 
sokości 8 pięter - czyli ponad Płomi·enie 
30 metrów. · 

Ta właśnie hala miała być go- nad dworcem 
towa najpierw. Wykończenie jej Gdy jednak płomień powięk-
miało nastąpić już w połowie ro- szył się a nawet buchnął w wie· 
ku przyszłego. Tam miały zna- lu naraz miejscach - strażnik 
leźć pomieszczenie cenne płasko- zaalarmował kolejową straż og
rzeźby i mozajki, które według niową, a następnie za pośred
dotychczasowych wieści, udało nictwem policji kolejowej wszy. 
się uratować. stkie oddziały miejskiej straży 

Potar zauważono około ~odzi- ogniowej. „. 

ny 6.15 rano. Na drewnianych Wśród spawaczy zatrudńio-
rusztowaniach pracowali wów-1 nych na budowie -wybuchła pa
czas, u stalowego stropu spa- nika. Wątłe strumienie piany ga
walnicy (szwejsarze). Praca przy szącej z gaśni~ auto,matycznych, 
budowie odbywała się na trzy 

1 

kierowane na płomle. ń - oczy. 
zmiany. Jak wiadomo do spawa- wiście były bezskuteczne. 
nia konstrukcyj stalowych uh- 'V rekordowym czasie - bo 
wane Sil aparaty tlenowe 1.ałrdwie w ciągu 3 minut od a-

larmu przybył na miejsce pożaru 
3 oddział straży ogniowej z Pla
cu Unji Lubelskiej - wraz z 
wielką drabiną nowoczesną „Mo
firus". 

Warunki pracy straży były 
bardzo trudne. Ożywiony ruch 
kołowy, dworzec pełen pasaże· 
rów, wreszcie trudność znalezie
nia na przebudowywanym dwor
cu hydrantów pożarnych :..... oto 
pierwsze trudności na które na
tknęli · się strażacy. 

sile 800 osób, ale okazała ił• 
wkrótce potrzeba zmobilizowa• 
nia jeszcze straży fabrycznych i 
ochotniczych w Warsza'\\'ie. Sa
mochodami cięiarowemi zwie. 
ziono jeszcze 200 strataków. 
Komendę nad całością akcji 

ratunkowej objął komendat Gey
sztor. 
Wśród pasażerów oczeltuJI\· 

cych na pociągi - lub przyby
wających w pociągach podmiej
skich wybuchła panika, powięk
szona przez milczenie megafo
nów, których instalacja została 
uszkodzona. 

W cbmoraeh dymu 
Poważnie utrudniały akcję 

straży potężne chmury gęstego, 
gryzącego dymu z palącego się Pa nłka w podziemłaeh 
korka, drzewa, smoły i tektury Wkrótce jednak udało się ich 
sw.o.ło'\Vcowęj. wszystkich wyprowadzić wyj-

Dopiero gdy pr,zybyły silne od- ściem przez stary dworzec. 
działy _policji, gdy wstrzymano Dworzec ten, zbudowany z 
ruch tramwajów i pieszy moż· drzewa i pokryty tekturą smo
na było przystąpić do akcji ra- ło'\\'cową ·takle był poważnie za-
tunkowej. . grotony. Specjalne pogotowie 

Była już godzina 6.40. :s~raiy czµwało n~d jego bez~ie-
;w akcji ratunkowej brała już ćzeństwem. „ 

udział !:Oła straż warszawska w (Dalszy ciąg na tir. MI· . 

BDDi' ~aż~ą ilośe świeżego roian~u. łpteka: Aleja 3 laia 22, róg ul. 3a1iel1isliei 



Sejm odbył wczoraj nosicdz~
nie plenarne. 'V kuluarach mo
wiono dużo o pożarze dworca 
głównego oraz interesowa_n? si~ 
projektem ustawy „o częsc10weJ 

z:mianie przepisów o uporządko
waniu długów rolniczych". 

upalny dzień 
f Dokończenie ze str. ł•szeU 

ce ster rządów \V partji po opnszcze- Dziś, kiedy na zakusy Niemiec ca- ludowców z udziałem \Vitosa. 
nln jej pritPz emigrantów. ły naród odpowiedział pełnem pogo- W • ł k t 

l\Iany się im „wodzostwo", o któ- towiem moralnem i materjalnem, sku czoraJ pog os om ym zaprze 
rem t le nasłuchali się w czasie swe- piony w pełnem zaufaniu koło najwyż czono ze strony poinformowanej. 
go pobytu w pań&twie ościennem. Na- szych czynników państwowych winni W miesiącach letnich, kiedy chło
przód wodzostwo w partjl, a później„. emigranci polityczni schować swoje pi zajęci są pracami w polu, żad-

Bo czyż nie zakrawa na „wodzo- ambicje wodzostwa do lamusa. i sta- · d • 'd k' St L 
stwo" bezceremonjalne objęcie wfa- nąć w szeregn ludzi szarych i ciąg- ne ZJaz Y WOJewo z Ie r. u-
dzy w zarządzie głównym Stronnictwa nąć Polskę w zwyż, ażeby w krzy- dowego nie są przewidziane. 
Ludówego jednoosobowo priez Win- żach t1·zeszczało. * 
centego Witosa, a równocześnie usu- Niewiadomo dokładnie, czyim Znamienny J·est list, J·aki roze-
nięcie od władzy wypróbowanych dzia-
łaczy stron. Ludowego _ Rataja, Gar organem jest tarnopolski „Głos słał po Polsce b. poseł Jan Stań-
lińsklego i innych. Polski". Znając jednak jako tako czyk, generalny sekretarz Cen-

Po co ta czystka! strukturę polityczną w tamtych tralnego Związku Górników. List 
Wprowadzenie do Stronnictwa Lu- regjonach, należy przyjąć, że ty- dotyczy wystąpienia „Kurj'cra 

dowego, wyznającego zasady demo-
kratyczne i posiadającego takiż sam godnik odzwierciadla opinje Io- Porannego" i podnosi: 
ustój, rządów jednoosobowych musi kalnych działaczów ozonowych, Stwierdziłem z miłą satysfakcją, że 
wywołać głębsze niezadowolenie wśród a mianowicie posłów i senatorów. wszyscy Polacy, bez względu na prze
starych działaczy partyjnych i zasta- Ta okoliczność pozwala przypu- konania i przynależność partyjną, z 
nowienle u widzów postronnych, do którymi o tej napaści mówiłem, ro-
czego właściwie dąży nowy prezes. szczać, że pozostają oni w sta- botnicy, Inteligenci, chłopi, kupcy i 

Jeśli jest sytym władzy, jak powie- łym kontakcie z :Warszawą. przemysłowcy reagnją taką samą., jak 

W kilku słowach 
- W Niżnym Szebeszu w Słowa

cji wschodniej odsłonięto pierwszy 
pomnik ks. Andrzeja Hllnki. 

- Ubiegłej nocy wybuchł pożar na 
parowcu „Llandaff Castle" (10786 t.), 
należącym do towarzystwa „Union 
Castle". 

- W wyborach w Iraku pierwsze 
wynikł wskazują, że gabinet Nuri
Paszy ma większość, wszyscy ministro 
wie zostali wybrani. 

- Szef sztabu generalnego armjl 
francuskiej gen. Gamelin w towarzy
stwie płk. Petltbond odje.chał dn. 6 
b. m. rano do Londynu. · 

- Rana oka, którą odniosła an· 
gielska królowa. matka w czasie wy 
padku samochodowego, jest zupełnie 
zagojona. 

- W Bukareszcie spłonął olbrzy
mi, jeden z największych składów, 
zawierają.cy duże ilości bawełny, ka
wy, towarów kolonjalnych i owoców 
południowych. Szkody przekraczają 10 
miljonów lei. 

Już przed posiedzeniem oznaj
miono, że riii~dzy „zes1>ołem rol
oYm" Ozonu i p. wieepl'emje1•cm 
K~wiatkowskim doszło ~lo kmnpro 
miso. Na czas do 31 grudnia 1940 
ograniczona zostaje „wymagal
ność długów rolniczych" do 50 
prncent należności, których pła~
ność- już zapadła albo zapadme 
w ciągu lat 1939 i 1940. Dotyczy 
to zarówno długó·.v „uporządko
wanych", jak i nieuporządkowa
nych. Procenty muszą być płaco dział Witos w Mościskach, to pocóż I A więc arty· kuł chociaż ukazał ja, odrazą na tę napaść. 

garnąć całą władzę w swoje ręce, a • . ' . - Król i królowa W. Brytanjl ba.-
usuwać w cień dotychczasowych prze- się ~z w Tarnopolu, zasługuje w Tak oto pisze b. poseł Stań- will dn. 6 ?· m. w Sudburg, ośrod-ne. 

Egzekucja należności, objętych 
owem 50-procentowem morato
rjum, ulega umorzeniu z mocy 

wodnlków stronnictwa, jeśli nie ma pełm na uwagę. czyk. Im produkcJI niklu w Kanadzie. 

się głębszych celów. Warto przy tej okazji zanoto- A tymczasem wczorajszego - W Meksyku w departamencie 
Niech zastanowią się nad tem do- wac, IZ przed kilku dniami roz- dnia upalnego powiały nad Pol- Queretaro zlikwidowano próbę rewol· 

brze wszyscy członkowie Stronnictwa · , . · k b . I k ó. . ł . . ty przeciw rządowi. Przywódcy ru-
samego prawa. 

W dyskusji przemawiał p. wi
Ct'premjer Kwiatkowski. Pewne 
poruszenie w kołach politycznych 
·wywołały słowa, jakie p. wice
premjer poświęcił reformie ordy
nacji wyborczej. Odnośny ustęp 

Ludowego którzy dbaJ·ą 0 dobro kra- puszczono w1esc1, Ja o y w m1e- s ą r zne w1a ry o rozmaitej I h Al 1 t . 
' · h 1 · · . . . c u z emanem na cze e, o oczem 

ju i cenią wysoko demokratyczny u- s1ącac etmch miały być orga- sile I znaczemu. przez oddziały wojskowe w ha-0ieu· 
strój swego stronnictwa. nizowane zjazdy wojewódzkie (=)· dzie Lagnnlllas zginęli w walce. 

przemówienia brzmi: 
Dworzec Główny płomieniach 

Jeden z historyków „Dziejów An- (Dokońe.zenie ze str. i•e;) 
"'lji", wspominając o reformie ordyna- a 
~ji wyborczej w latach SO-tych uble- · · • db ł • I Z b•t 
głego wieku mówi, że do sprawy tej Akcja ratowmcza o ywa a się a 1 y przeprowadzały budowę. 
przed Jej uchwaleniem przywiązywa- od ~tron~ . Al. Jerozolimskich, Trzecim wydobytym z pod Z opinji osób, które współ-
no nadmierną wagę. Chm1e~ne1 1 starego. dworca. I gn,zów był wieloletni ~złonek działały przy budowie z poszcze-
sn~~~r~~~~~ ~i;s~c:is;~~~.~ Str~zac~ pr~co~vah z. peł1_lell1 straży Jan Sokolik 1. 50 (zamie- gółnemi firmami wynika, że oce-
zwolennicy reformy sądzili, Iż od rueJ poś~v1ęce~iem I of1arno.śc1ą. _Kilku szkały w Sródborowie). Niestety, niają one straty na około pół 
zacznie się powszechna szczęśliwość, z mch i_ue z~":ahało _się zeJŚĆ do z pod gruzów wydobyto już tyl- miljona złotych. 
:~~~~::::: i:~, ';!.~~~~ Za n!~;::: ~łonąceJ h:1h 1 w~~ueść fulle z ko zmiażdżone zwłoki. Pod gru- Straty kolei nie są znane. 
cj1 Anglji, a nawet uczniowie szkół t enem, ktore grozie móg by ka- zami ś. p. Sokolik leżał przeszło Nie ulega jednak wątpliwości, 
średnich sądzlll, że po dokonaniu tej lastrof~lnym wybuch~~· godzinę. że termin ukończenia dworca bę-
reformy będą mieli łatwiejszą naukę. \Vymc~iono równ.1ez. meble, 'Vślad za p. premjerem przy- dzie przesunięty o szereg miesię-
ili c~~i!) o&!:!~ n~a~a':r:~=l~ któ~e miały . być um1es~czone ''! byli do pożaru ministrowie: spra cy. 
wyborczą. hah oraz rozpocz~te prace plas- wiedliwości Grabowski, komuni- Do późnych godzin wieczor-
Sądzę natomiast, że wielu z nas u- ty~zne z pracO\~n~ prof: Kowar- kacji Ulrych, wiceminister inż. nych trwało uprzątanie torów na 

lega złudzeniu co do nadzwyczajnych sk1~go, która miesc1ła się na te- Piasecki, komendant główny po- dolnych peronach dworca. W1a-
wartości nowego aktu prawnego, ma- h d d d k 1 · b' • 

niać . ś reme u owanego worca. 1. .. g z ski' dy kto k ze o eJowe o 1ect1Ją na dzień 
Jącego strukturalnie wzmac wie z k 1 .. ICJI en. amor , re r o-
l rolnictwo przy pomocy dalszego po- t a:az .na p~c~ąt ;uk. a {~Ji, ~a- lei, komisarz rządu p. 'Vładv- d~isiejszy wznowienie komunika-
głęblenia oddłużenia. owmczeJ przy. y o a ·ze pięc ·a- sław Jaroszewicz, nacz. bezpie- CJi na dworcu głó,·rnym. 

W kuluarach mówiono wiele retek pogotowia z pełną obsługą czeństwa L. \Vędołowski oraz sę- Komuuikat o tymczasowem 
o tych uwagach p. wicepremjera. lekarską. . . . dzia śledczy prokurator Namy- przesunięciu odjazdów i przyjaz
Przeważyła opinja, że w ten wła- Oakazało się wkrotce ze przy- słowski. Pr~kurator nakazał na- dów pociągów na inne dworce 
śnie sposób p. wicepremjer Kwiat były one na czas.. tych. miast?we aresztowanie. w. szy-1- podajemy na. inpem miejscu. 
kowski przypomniał Sejmowi i R . 
. społeczeństwu niezałatwioną do- unął potęzny strop stkich os~b, które. w chwil~ wy- Ofiary pożaru 
tychczas kwestję reformy ordy- Około ?odzin?' 7 rano dał się ~~~~~i~.ozaru znaJdowały się na Dotychczas ustalono, że ofia-
nacji. słyszeć piorunujący huk. Okaza- p b ł t k. t . rami pożaru padli: 

Nie uważając zmiany prawa ło się że runęła w dół konstruk- r~y Y a. ze z z~py amem. 0 Zabity: strażak Jan Sokolik. 
wyborczego Ził panaceum na cja stalowa stropu nad wielką rozmiary pozaru oficer z ~dJ,U- Ranni, poszwankowani i kon-
wszystkie dolegliwości i troski halą o powierzchni 2 tys. me- tantury P. Prezydenta . RzphteJ. tuzjowani: por. straży Kiepa, 
Publl.czne, p. w1·cepremJ'er wvl'lo- t1·ów O godz. 9 rano pozar został t . J .• k" t . 

· 1 k r R ł · k.l ppor. s razy asms i, s razacy: 
wiedział się równocześnie w spo- :wraz z olbrzymią masą żela- z 0 a izowan~. unę 0 Jeszcze 1 Fryderyk Dorman, Zygmunt Mi-
sób pozytywny za przepro,vadze- stwa runęło w dół kilku straża- ka ruszto:vau, r?zebrano. frag- lewski, Henryk Ładowski, Stani-
niem reformy. ków. meftY. ścian, ~tore ~ro~~ły zda- sław Szlifierski, Stefan Grafka i 

Niektórzy usiłowali z tych kil- Ogromna siła uderzenia pogię- wa em~m, ~!raz przys ąpi a 0 inni, których opatrzyli sanitarju-
ku słów p. wicepremjera wyciąg· tych belek żelaznych, bloków be- gaszenia zg isi.~z: • sze, oraz osoby cywilne: Kazi-
nąć wnioski dalej idące. tonu, granitu i desek - przebiła :Wówczas tez .1, władze sledc:e mierz Studziarski lat 31, (Żura-

Jak się zdaje, niesłusznie . sklepienie nad podziemnemi pe- mo~ły przy~tąpic do ustalania wia 3), Marjan Gronowski lat 
• ronami dworca. prz:}czyn po~aru. 25, (Praska 6), Jan Bochenek, 

Wrzawa, podniesiona przez o- Całe szczęście, że na krótlw fo było przyez1ną Józef Kopczyński, Marjan Stę-

Dnia 6-go czerwca r. b. o godz. 
6.20 rano powstał pożar na Dworcu ' 
Głównym w hall odjazdowej. Dyżur- , 
ny 11ersonel zaalarmował natychmiast 
wszystkie oddziały straży pożarnej 
miejskiej i kolejowej, które zaraz 
przybyły na miejsce wypadku. Dzię
ki wytężonej pracy ratowniczej u
dało się już po godz. 9-ej pożar zlo
kalizowa-0. Wskutek silnego wiatru I 
suchej pogody 11ożar objął w krótkim 
przeciągu czasu <>ałą halę odjazdową., 
w której w związku z prowadzoneml 
robotami zna,jdowały się rusztowania 
drewniane. Pod wpływem gorąca zde
formowała się konstrukcja żelazna 1 
runął strop mniej więcej nad jedną 
trzecią hali odjazdowej, przebijając 
I\iewielld otwór na'd peronem głów
nym i zasypując częściowo tory 3 i 4, 
co spowodowało wstrzymanie ruchu 
na lin.li średnicowej. Pociągi zosta
ły kierowane na inne dworce. Wo
bec oberwania się części dachu za,.. 
bezpiecza się tory za pomocą spe
cjalnego rusztowania z szyn stalo
wych nad stropem parteru, a tory S 
i 4 oczyszcza się z gruzu, dążąc do 
podjęcia normalnej komunikacji na 
Dworcu Głównym w ciągn dnia. 

Dzięki temu, że pożar wlało sit 
szybko zlokalizować, jedynie uc.ler
piała. hala odjazdowa. Już sąsiadują
cy z nią hall kasowy, pokryty wiel
kim świetlikiem szklanym, nie uległ 
najmniejszemu uszkodzeniu. Tak sa· 
mo sąsiadujące z przeciwległej strony 
bloki hotelowy i biurowy, które są. 
na ukończeniu, zupełnie nie ucierpia
ły. Także nie ucierpiały makiety 
rzeźb. 

Specjalna komisja techniczna bada 
przyczyny pożaru. 

Nad bezpie.czeństwem budowy czo· 
wał stałe dyżurny technik i dozorcy, 
którzy jeszcze przed przybyciem stra 
ży poża.rnej usiłowali ugasić pożar gaś 
nicami, zna.jdują.cemi się na budowie. 

zonowy „Kurjer Poranny" w przed katastrofą usunięto z trze- pożaru? pień, Juljan .Warszyński i inni. 
sprawie nieudanego „kuszenia" ciego toru (drugi peron) pociag • . . Sk d • d h d • • 
.Wincente:zo :Witosa przez Niem- · Dotychczas utrzymuJe się mme Dekorac:. a dzielnych ą O e O zą poc1ą~1 

~ elektryczny, wyłączono prąd. j . . . ~ 
ców, zwolna przycicha i zaczyna Dlatego obyło się bez ofiar w marne, ~e poz~r wybuchł z P?- strażaków Dyrekcja Okręgowa P.K.P. komuni-

przybierać kształty nieco inne. ludzi'ach. Jedyni·e tory trzec·i' 1. w.odu meostrozne.go obchod. zema. kuje: 
l P. premjer gen. Sławoj-Skład- 1) Pociągi dalekobieżne i podmhlj-

Napaść nie powiodła się, posta- czwarty zostały zasypaile _ a się z z apara.tam1 spawa mczem,1, ski 1 b ... ,. 1 
Ó kowski natychmiast po powro- e parowe z ewego rzcgu "!s ~ 

wa moralna społeczeństwa oka- nad czwartym torem zer\vane przy s~a,~amu t. zw. „wąs w . ~ d b' , d ł ł przychodzić będą na dworzec Gdansk1 
zała się solidarna i jednolita. przewody elektryczne. przy d~w1garach. , cie z pozaru 0 mra na es a I i odchodzić z Dworca Gdańskiego. 

Ale za to przyszło, jak to się Mów10no początkowo o krot- na r~ce pre~ydenta ~· 'Yarsza· 1 2) Pociągi elektryczne z lewego brze-
p • s•-1 dk k. k' . . d h wy hst treści następującel: "U Wisły i wszystkie pocinr>f parowe czasem zdarza, drogą okrężną rem1er K a OWS I iem sp1ęcm na przewo ac e- Do P Prez d ta w „ „„ 

· · d ana Y en m. s • ar- . llnji radomskiej na Dworzec Zachodni 
via głęboka prowincja, oświetle- ratuie l"BDnycb lektrycznych. Wersja ta Je nak szawy, Stefana StarzyAskiego. i z Dworca Zachodniego. 
nie kulis ataku na Witosa. Tym · nie utrzymała się. Stwlerdzllem bohaterskie poświęce- 3) 1, 1 \V momencie gdy strażacy czy- nie bez granic straży pożarnej m. st. oc ągi ełcktry!)zne z prawego 
razem aż drogą na Tarnopol. nili nadludzkie wysiłki aby ura- Fakt, że ogie11 spostrzeżono Warszawy, biorącej udział w gasze- brz~gu :isty \v nah ~~orzec Wscho(l-

,,Vychodzi mianowicie w Tar- tować pogrzebanych towarzyszy naraz w kilku miejscach może niu pożaru Dworca Głównego w War 

1

; n 1 z, wo~ca se o. n ego •.. 
nopolu tygodnik regjonalny pod _ ZJ·awił się na terenie dworca być tłomaczony tern, że płomień, szawle w godzlniwh rannych 6 czerw- kf)j 1 1ociągi datkł~kobiezne z hnł: !11

1 
lad"'.-

Gł P l k "' nr t d któ bk b · ł ł t I ca b. r., wobec czego polecam Panu . s ~ wszys te parowe z , 0 1. ę-
n~zwą " os. ? s :1 . ,vv ygo - Głównego p. premjer gen. Sła- . ry szy o o Ją a wopa ne przedstawić najbardziej ofiarnych i bllnskiej - na Dworzec Gdanska I z 
mku ty~ pojawił si.ę artykuł po~ woj-Składkowski. · płyty korka nasycanego dla im- dzielnych strażaków do następujących I D':oa•ca Gdańskiego. . 
tyt. „Wmcenty ;\V1tos w nowej · . · . . , pregnacji smołowcem - prze- odzniwzeft: 2 złote Krzvże Za.sługi I o) W~zystkl~ pociągi parowe z lhtJi 
roli". · \V artykule tym znajdują·! Nie bacz~c na mebezpieczen: dostał się w różne części gma- 10 srebrnych Krzyżów Zasługi i 5Ó ! bncskieJ i ~·~tostocklej - . n~ Dwo-
. t · t ! stwo premJer "en Składkowski h d l . brązowych Krzvżów Zasługi. · rzec Wlleń.ska 1 z Dworca Wllenskic •• go, 

się nas ępujące us ępy: o · c u przez przewo y wenty acyJ· „_ I , 
wszedł wraz z lekarzem poooto Odznaczeni maja. być wszyscy stra- z wyjątkiem pociągów 1701/170. I 

Od 1988 roku, t. J. od ucieczki Wi- ' 0 - ne i wydostał się pr.zez otwory .,. 1703/1704 któ 'd w 
tosa z Polski zmieniło się oblicze Pol- li wia na szczytową ścianę boczne- kanałó~r. żacy, biorący udział w oddziale ra- . 1 ' re przcJ ą przez a~·sza-
ki " townlczym przy wydobywaniu zasy- I wę '\\schodnią I ~dańską. 

s do niepoznania. , go skrzydła i zachęcał strażaków . . . panego strażaka.. j Ponm~to dyrckCJa • okr-:gowa wstrzy-
Naród skonsolldowany, armja po- do pośpiechu. Ostatec~ną Jednak. ~pmję wy- Dekoracji dokonam osobiście na 1 mału az do odwołama odprawę osobo-

mnożona 1 uzbrojona, liczba przyja- R hl . d b d da specjalna komisja, która pl. Marszałka. Piłsudskiego 0 godz. J ~ego bagażu, przesyłek ekspresowr.ch 
ciół Polski, jej obszar i zasoby ma- y_c 0 te.z wy 0 yto z po I szczegółowa bada cnły przebiea 8-ej rano 7 czerwca. Rannych stra.-

1 
1 za listami przewozoweml ze stacJ1 i 

terjalne powiększone. gruzow straz.aka Fryderyka. Dor- pożaru - 'ak też i zatrz man; żaków dekorow~ będę w szpitalu. do stacji Warszawa Główna osobowa • 
. W tych dogodnych warunkac~ chcie- ! m~na. PreIDJ~r Sk!adko~·~~i po- osohy z pclśród personeluy firm Mlnister Sławoj Składkowski Bagaże i przesyłki, już przyjQte do 
łiby odbić się emigranci polityczni, I spwszył do meao 1 osohiscie za- • . . · Warszawy Głównej osobowej, będą za-
którzy wykorzystując chwilowy na- . ł . · : .. t k' t- · \Vykonywu.1ących rózne fragmen- Komunikat oficjalny trzymane i wydane na stacjach węzła 
strój członków partyjnych zmierzają.I Ją ~ 1 ~ Id un lem. 1 ty budowy. ' warszawskiego odpowiednio do kie-
przy pomocy „trików" politycznych \\' k rótce wydobył o i drugiego l · • O przebiegu pożaru Minister- runków. 
stać się niezbędnymi w partjl I na I strażaka Stanisława Komodę 1. I Powuzop strat, stwo Komunikacji wydało dwa Podróżnych, poslndaj11eych bilety od 
barkach szarych l zasłużonych dzia- 28 (F 1 k l ' ' ) o ł . . k O . , . I t k. bl' komunikaty urzędowe. I do stacji Waniz:lwn Głów.no. przt'-
łaczy dojść do Władzy U"uwaJ·ąc ·v·1 •a ęc ·a ._. uy on cu~z ·ol czywiscie trucno a .ze o i- d d 1 • ~ • . . . . . wozić się hl!d7ie bez ża neJ 011 at~ 
eleti . tych d~wnych swoich współpra- ranny. Obydwóch natychmiast czyć rozmiar szkód poniesionych Drugi, opublikowany JUZ po . od lub do dowolnego dworca wi:zla 
cmVlilków, któny wzięli w twoje rę- odwieziono do szpitala. przez kolej oraz firmy, które ukończeniu akcji <;traży brzmi~ I warszawskiego odpowiedniego kierunku. 
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SNY O POTIĘDZE 
Łatwiej ·w: · Dlorzn utonąć niż nad • Dlelll 

„ 
pan o w ac 

ID iadomości z Rzymu prze- I HlstorJa :- do ·k~ó~ej w obec-1 Śródziemnemu, w któtej z wiei- I Niemców - bardzo jeszcze wte- I łapkę. Nie ulega bowiem wątpli„ 
. chodzą obecnie przez cen ~ych czasach najtajniejszej dy- kim zapałem broniono praw wło-, dy ndległych od wszelkich spraw wośd, it naczelnem jej zada
zurę włoską i niemiecką. plomacji . odwołujemy się tak skich do tego morza, Niemcy śródziemnomorskich - . niesły- j niem było wydarcie państwom 

Mimo to przedostają się one je- często - wykaże kiedyś, jak lo bardzo umiejętnie podsycali w j chanie ważne dla ich własnych ~ zachodnim maksimum korzyści 
szcze p.rzez ten podwójny kor- montowanie odbywało się na- Włochach owe ambicje śródziem- celów i zamierzeń . . Wystarczy u-1 bei wojny i bez ofiar wojennych. 
don cenzorów i podwójny wał prawdę, kto mianowicie był w nomorskie, wmawiając im po- przytomnić sobie sprawę au- Żeby ten cel osiągnąć, należało 
graniczny. Ostatecznie przecież całei tej sprawie stroną czynniej- trosze i to, że prawa te mają strjacką, żeby to zrozumieć. postępować tak, aby nie podraż• 
jetdźą jeszcze ludzie do :Włoch szą, inspirującą drugą. mocną podstawę ideologiczno-po- Dyplomacja niemiecka, kro- nić Wielkiej Brytanji i · nie_ za
i umieją patrzeć na to, co się Sąd~c z obfitości pseudo-nau- lityczną i to, że nie będzie trud- cząc jednak po tej Iinji, wpę- drasnąć jej bezpośrednich inter& 

' dzieje na tej pięknej ziemi. I kowej literatury politycznej nie- no je zrealizować. Pozyskanie dziła się sama - jakby mimo- sów. Zaatakowanie zaś podstawy 
Zagraniczni obserwatorzy ży- mieckiej poświęconej Morzu bowiem pomocy Włoch było dla woli - w pewnego rodzaju pu- systemu .śródzi.emnomorskiego. by 

cia włoskiego skłonni są zresztą ło właśme ~k1em ~ezpośredmem 
w tej chwili do tern wnikliwszej R · . • . d • z~sza~howamem mter~sów an-
i tern uważniejszej analizy wy- ozczarowan1 I zaw1e zen1 giels~1ch i~ rezultacie d?Pl?-
darzeń na gruncie włoskim, po- · - · wadzić musiało - prędzeJ. 01! 

niewat polityka włoskiego ko'ńca . 1' r a c a 1· ą· z N i e m i e c wszystk~ może, c~ działo Się w: 
osi" - mimo wszelkich wyja- Europie środkoweJ - do frze-

Śnień oficjalnych - ciągle jesz- „Polska. Agencja Zachodnia" no- mieszkaniec wsi Boryszewa pow. ka.wałeczkami chleba., na obiad zaś budzenia się z. dr~emkl powojen-
cze ~iebardzo jest zrozumiała · i tuje coraz częstsze wypadki powro- płockiego. Namówiony przez agita.- kartoflanką bez tłuszczu. nej lwa brytyjskiego. 
niebardzo jasna. tu Polaków z Niemiec. Kuszeni tora, Petera Friedricha ze Stróżew We Friedbergu, nastęnej plac6w- Postawienie w ten sposób spra 

, NieJ'asne jest przedewszystkiem przez agitatorów hltierowskich na- ka w pow. płockim, obietnicami ce Hollweg . mimo posiadania go- wy rzuca mote cokolwiek inne 
dziejami łatwego za.robku i dostat- „poprawy" stopy życiowej, wyje- tówki, · cierpiał formalnie głód. 

jeszcze ciągle zagadnienie, dla- niego życia, powracają emigranci chał do Niemiec na. wiosnę roku J Zrezygnowany i zbiedzony prze- światło na rolę i wzajemny sto
czego Włochy w chwili, jakby się polscy i Niemcy, obywatele polscy bieżącego. kroczył granicę polską, aby opu- sunek obu partnerów „osi". Aż 
zdawało, już krytycznego załam.a- z wypraw do Niemiec rozczarowa- W obozie w Rummelsburgu, gdzie ściwszy raz na zawsze kraj Hi- do tej chwili bowiem właśnie 
nia linji · politycznej Niemiec, ni i zawie~~ę.ni w racJ;mbaclt. I początkowo pracował, karmiono go tlera, powr6cić w swoje strony, :włochy - przez wciągnięcie W. 
związały się z niemi niespodzie- W dniach ostatnich powrócił z na śniadanie i kolację szklanecz- do kraju. orbitę swej polityki Morza Sr6d„ 
wanie sojuszem tak blisko skn- Niemiec 24-letni J!lwald Hollweg, ką czarnej kawy i dwoma małeini ziemnego - były partnerem nie-o 
wającym losy obu państw? · ~ t bezpieczniejszym, którego polity„ , 

Nie ulega bowiem wątpliwości, .:::.··e.n.a, oroRle run1uńscg ka wciągnęła Niemcy w konflikf 
iż sojusz ten jest we Włoszech _ już niemal wojenny z Anglją, 
niepopularny i że Mussolini - 11'.środ nich Połah - dr. Cze•ar••• konflikt, którego Niemcy pra„ 
· kb na kó · tynkto 1· ' gn"ły za wszelką cenę uniknać. Ja Y prze r ms w 1 Kr 'l ' k' K 1 Il pod · ł T C k k. B kt6 I 20 "' ~ b. ś · d · o rumuns l aro p1sa yłus ze ars I z uikowiny, - od at -tu prz;edstawicłelem mniej 

1

. 
z wrowo ci nru:o oweJ - za- / listę, zaw,ierającą 88 nazwisk osób, ry wszedł do senatu z grupy rol- szości polskiej w parlamencie ro- W ten sposób sojusz włosko„ · 
w?rł go na SWOJą. o~obistą o~po- które wejdą do sena.tu. . ników. Czekarski jest prezesem Pol muńskim. Po zjednoczeniu wielkiej niemiecki okazał się dla Niemiec 
w1edzlalność, u~azaJą~. go, mimo Na liście figurują wybitne oso bi- ski ej Rady Narodowej w Rumunji Rumunji w roku 1919 mnięjszość / pewnego rodzaju pułapką, za · któ : 
wszystko, w teJ chwili za ko- ! stości świata przetny. sfowego, nau- i zasłużonym działaczem. polska miała w parlamencie ru- rą cena bierności Wioch w ·cza· 
rzystniejszy niż pakty z Francją kowego i artystycznego. Przy sposobności należy zazna- muńslcim swego przedstawiciela w sle aneksji Austrjl I Sudetów ole 
czy z Anglją. W liczbie senatorów znajduje się czyć, że Czeka.rski jest pierwszym osobie dr. Kwiatkowskiego. b:yła wcale ceną za wysoką. 

przedstawiciel mniejszości polskiej, 
Dlaczego? - powtarzamy. l'oostawa sojuszu włosko· nie. 
Jest bowiem' rzeczą zupełnie Zama· eh na ks·1~z-n.:. Kentu~. mieckiego: Morze Sródziemne -

zrozumiałą, iż w chwili powsta- , ~ ..- przestała jednak de facto istnie6 
wania. „osi" myśl o sojuszu z już zupełnie. Przekreślił ją osła„ 
Niemcami wydawać się mogła dla ZWrÓCeoia UW&gi tecznie układ angielsko - turec„ 
zdrowa i celowa nietylko same- ki. Nikt już ch:rba w samych 
mu Mussoliniemu. Z Londynu donoszą, że dn. 5 zion~ przy nim st~lbę, w której I I.stnieje przypuszczenie, iz spraw :włoszech nie łudzi się d~isiaj, 

. . . . b. m. wieczorem koło godz. 21-ej był Jeden tylko nabóJ. .ca strzału chci1ał w ten sposób M $ 
Po zwycięstwie nad Abisyn1ą , gdy księżna Kentu wsiadała ·na pla . Aresztowany Anglik nie posiada zwrócić na siebie uwagę. że status quo nad orzem r6d-

,Wlochy poczuły się nagle bardzo c11 Belgrave do samochodu, zamie- w Londynie stałego miejsca zamie- x ziemnem mote być obecnie zmie-
mocne i bardzo „imperjalne". rzając się udać z jedną z dam dwo- szkania. Niedawno po\vrócił z Au- Sprawcą zamaehu na księżnę niony. Między :włochami i Niem„ 
Czar wielkich słów i pozornych ru do kina, tuż koło samochodu stralji. Księżna Kentu nie wiedziała Kentu okazał się niejaki Lawler, 1 cami pozostał tylko sojusz o 
lecz efektownych sukcesów odu- przeleciał~ kula, odda~a. zbliska. nawet, że ~o samochodu j~j. da.no 45-Ietni ślusarz;. j charakterze joł przymusowym. 
rza cżasami najtęższe głowy. Kie 

1 

W chwilę pote.m, pohcJa .areszto-1 strzał. Dopier<?, gdy powrociła do L~wler był przes~ucha.ny przez 1 ,Wychodząe zasadniczo z mylnej 
rownikom polit ki wł ski . _ wała człowieka s1cdząceg? ruedaleko dom:n p~ północą, została o tem sędziego ~ledczego,. Jednak dalsze przesłanki, a przedewszystk-iem 
dawało się pr:ez pe~eneJ c:is, na rowerze, przy chodniku. Znale- powiadonuona. dochodzenle trwa Jeszcze. . I oceniając błędnie możliwości 
ii nadchodzi już chwila wielkiej j' - as U z«g -- 1 .Włoch, zapędziły się Niemcy I 
rozgrywki o Morze Śródziemne !!Ul/ :włochy w zaułek, z którego nie• 
i że w i:ozgrywce tej dobrze mo-

1 

w• §w1et1e prasą I bardzo jut można się wydostac5 
że b~dzie .mieć u swego boku po- i w którym trzeba się już trzy„ 
tężną Trzecią Rzeszę. i ł'o świc:.~ie Iudowem chwały niedzielnej powiedziano: „przy- jednak rzeczywistym monopolem po- mać razem. ·· 

R , --.:: pomina kol•'c-om''. litycznym. Stronnictwa polityczne wy- B Ć Ż . • .1. kl zecz prosta - rozumowanie · Naczelny organ Stronnictwa Lu- rażają rzeczywistą oplnJę społeczed- Y m~ e zre~ztą, J;,r., • szero . fj 
to polegało ,na całkowicie błędJ dowego „Zielony Sztandar" pisze: · W •tem szaleńsCwie stwa, odzwierciadlają główne prądy i koła pubbcznośc1 włoskiej zdają 
nem założeniu wyjściowem. I to I '!~r~ebieg świę~a _ludowego, liczeb- i· est metoda kieJ;unki społeczno-ideowe, nurtujące sobie dokładnie spra'wę z tego, 
właśnie musiało się · zemścić. nosc Jego uczestnikow, postawa . zgTo- najszersze masy ludności. Prawdy tej iż sny 0 potędze na Morzu Śród· 
Włochy bowiem właśnie pod- [ :~~~~eh st':s:!; c~:&::;~:rj~~~ O kampanji prasy ozonowej prze- :iez~!~~o::~:!!J s~::~~= zlemnem skończyły się oa długie 

czas rozgrywki abisyńskiej· ule- I licznie reprezentowaneJ· młodzieży - ciw W. Witosowi, pisze „Robotnik": borów samorządowy1ch usiłuje przed- lat dziesiątki i że porozumienie „Pozostawiając na razie groźby na 
gly niebezpiecznemu złudzeniu ; świadczy dobitnie 0 · tem, że na wsi uboczu, stwierdzamy co następuje: 1) stawić Jako... wielki sukces swego z Anglją i Francją jest dzisiaj 
iż czas władania Angl 'i na Mo~ i polskiej ji:clynie. Stronnictwo Ludowe Początkowy zarzut „Kurjera Poranne- stro~ict.wa, jak.o triumf Idei mono- dla Włoch naJ'gorętszym naka-

ś. , . . } . . . reprezentuJe naJszersze masy chłop- " d d Wito · zed 1 partyJDeJ i klęskę t. zw. partyjnlctwa! . . . .rz.u rodz1e.mnem zbhza się JUZ skie, że J"edynie ono J·est U7VPazem dą- go po a resem sa „pr z erz- żonglerka liczbami nie wpłynie p-4- zem chw1h. Czy Jednak taka za-.. „. gnął się" w zarzut pod adresem ... Nie „....,.. 
meuchronme ku końcowi i że na żeń politycznych I społecznych chło- miec, spekulujących jak.oby na „za- cież na rzeczywisty układ stosunków sadnicza wolta polityczna mo-
miejsce wycofującej się vVielkiej pa polskiego. Jedynie ono, obdarzane saduicze zmiany" w Polsce. 2) Niem- politycznych w kraju. Nie zmniejszy głaby się odbyć bez naruszenia 
BrytanJ'i rz 'ść mo < t lko mło-· wie~e~ zaufanie~ mas ludo_wy~h, , cy hitlerowskie, według „Kurjera Po- ani o cal trwającej od wielu już łat fż d • . • t P YJ gą Y moze Je uruchamiać i kierowac me- rannego" chcą pozyskać Witosa ja- rozpiętości mlędzy nastrojami społe- pres 1 u. ZlSlejszego sys emu 
de, zuchwałe vVłochy. mi w pracy, mającej za cel pożytek ko prz~tawlciela wszystkich pa~j" czeństwa a ofic,jalnem życiem pollty-1 rządzema we ,Włoszech - oto 

Literatura naukowa wło~ka z ' państwa i dobro ludu". ' w Polsce, wrogich ::reżimowi". Rzadko cznem. Może ją tylko pogłębić'-'. jest wielkie i zasadnicze pyta-
tego okres:u aż roi się od marze1i 1 ·O uchwale Synd-.ikatu się zdarza w walkach politycznych po- Jedno poc1·ągn1·ęc1•e nie. . na ten temat Wł . . . .r suwanie się do tak - potwornych u 1. . d . b" b • . . . , osi pierwsi„. o- • .k nonsensów! 0 stronie moralnej wystąr- musso im z aJe so te ow1em 
bhczyh n~wet, iż przy dzisiej- Dz1enn1 arzy plenia „Kurjera Porannego" kaidy pióra dokładnie sprawę z tego, iż do-
szym , stame techniki nawrót do Warszawskich uczciwy czytelnik będzie miał e>pinję „Warszawski Dziennik Narodowy" gadałby się mote ze swymi part-
komunikacJ'i A l" · · · - niedwuznaczną.". n t t k „ h b k · · · · 1 k" · · d 

Ś • • • _ng_ Jl ::- JeJ po~ia- I 0 podanej w prasie uchwale wal- a ema ampanJI ra y oweJ p1- nerami ang1e s im1, w za nym 
d~o ciami mdyJsk1e~i przez .c1.eś:J nego zgromadzenia Syndykatu Dzien SCempel sze: jednak razie nie może słę poro-
mnę Magellana me powmien nikarzy Warszawskich - pisze , . . ,,Dużo ostatnio nakłada się na dzlen zumieć z Francuzami. Informa-
natrafić na specjalne trudności. I Czas" że J·est bardzo na czasie '!3·. poseł Jan Stanczyk opisuJąc nłkarstwo · polskie i polskie stronni- cje z \.Vloch potwierdzaJ·ą wia-. . " . ' , . . ' , dz1eJe niedoszłego do skutku poro- ctwa polityczne obowiązków przestrze- d 

W tych wa~~nkach oczywiście I gdyz mowi . · zumienia związków zawodowych na gania zasady zgody narodowej, do- e>mości, it niechęć do Francji 
sprawa kolomJ francuskich ze- „o konieczności _ przes.trzeganla cu- G. Sląsku oświadcza: brej propagandy, hamowania namlęt- przyjęła u Mussoliniego formy 
szła w uję?iu czołowrch polity· 1 ~=J ~z~h::::~~~ 1n:;!!=!;.i~::!; „Dla panów „ozonowców'" jedność ::!~~y, P;,~cz:=~~ d~~!bet; :::.;.~:~ pewnego rodzaju niebezpiecznej 
ków włoskich do poz10mu spra- 0 szkodliwości dla interesów ogólnych społeczeństwa tylko wówczas jest do- ny Polski można pogardllwie znłwe- fobji, że właśnie Francję oskar-
wy drugorzędnej. Na plan pierw- wszelkich osobistych jątrzeń". bra i pożyteczna, gdy jest ostemplo- czyć jednem pociągnięciem pióra". ża on o piekielne intrygi przeciw 

ł wana firmą. „Ozoną.". · b"ś · któ h I szy wysunę a się natomiast spra- Omawiając uchwałę obszerniej memu oso i cte, ryc rezu • 
wa zmiany status qu<:11 nad brze- „Czas - 7 Wieczór" pisze: Ohlif.'ze kraju . Bt>czka prochu tatem być mają powtarzające się 
gami Morza Śródziemnego. I wal „Uchwała ta o charakterze za.sad. - z Londynu donosi· I K c u. na niego zamachy. Włochy mo-ni i ni ni mi Czasopismo ,,Epoka" z powodu " · · · · ka Właś . t . I czym o znacze u eprze JaJą- gą porozumie"' sio z F • ' me 0 ę zmianę. cem, jest jednak w momencie obec- ostatnich wyborów samorządowych „Specjalny wysłannik „Dałly Heral- ~ "' rancJą -

W walec lej sojusznikami Wło- 1 uym bardzo aktualna. Kilka dni te- pisze: da" w Gdańsku odbył rozmowę z Wy- nie może się z nią jednak poro-
chów mo!f.li· być oczywi'ści'•• 1,,1_ mu uważaliśmy n.a tern miejscu za Wybo·"" wykazały ze' 1 ń soklm Komisarzem Ligi drem Burek- zumieć lłenłto Mussolłnl. ~ ~ " k " -„ • w spo ecze • hardtem, który stwierdził, że plan wi· 
k N• • i • onleczne napiętnować fakt, sprzeci- stwie istnieJ·ą i zyskuJ.„ n ił h n~ o 1emc?, n ezamteresowani 

1 
włający się dobrym obyczajom publi- "" a s ac sa- z:1ty w Berlinie powziął z własnej Int- vv tych warunkach cóż inne-

bezpoś ed t • d i i modzi„h'e prądy Ideowe, zrodzone z cjatywy i że przeprowadził !?odzinn„ · · 1' mo e~, .co su~ z e, e j cystyki. polskiej_ -. porwanie się pió· potrzeb <ł„.;.4ń i "d ałó wi Ud h d ~ „ g» pozostaje - Jak trwać upar-
d ll,f Ś . ' · ,.,.., 1 e w e c o - rozmowę z min. Ribbentropem. Wyso-na J.~ orzem · rodz1emnem, zain- 1 "ern nfł. godnośc Jednego z wybitnych łamów narodu, prądy reprezentowane ki Komisarz Ligi zastrzegł się, że nie cie w sojuszu z Niemcami. So-

tercsowani natomiast bardzo we r-.Jityków polsldch. Skłon~i Jesteśmy prze~ niezależne, masowe stronnictwa może udziell6 żadnych informacyj na .fusz ten J·edno włoskiemu dyk-
lki • f • I przypuszczać, że ten właśme fakt pod polityczne któr j kk I i k ku WS~C CJ orm1e rozgrywki z ; sunął zgromadzonym na dorocznem ' e - a owe s · temat tej konferencji. Wskazał on że ta torowi zapewnić może nanew- · 

pangfw.amł zaehodniemi. Na tem 1 zgromadzeniu przytoczoną powyżeJ· u- piają pod sweml sztandarami przytła- kwestja Gdańska sięga daleko poz11 no:· pomoc i opieko w krvi..,.~z-h czającą większość obywatell - odsu- granice Wolnego Miasta. i że „Gdańsk "' • • „. też tle, z tego przedewszystkiem c walę, Zaznaczyć należy, że organl- ni~te są o~ decydowania 1 kontroli w stał się beczką prochu". Pomimo te 
0 

nycl' chwilach polityki ~ew
punktu widzenia zaez<>ło p c 1 zacje dziennikarstwa polskiego nie po naJistotnieJszych zagadnieniach ·pal'i- dr. Burckhardt J·est zdania, że ,,Gdańgsk n~trznej - a któż może odgad-

' "" l'Z ł raz pierwszy z taklemi występuja de- t h o paru laty montować ·„oś". klaracjami. Dlatego to na wstępie u- s wow~c . na rzecz zonu, obdarzo- nie powinien stać się drugiem Saraje- ną~, co jeszcze kryje prz,•szł()j~. nego mep1sanym wprawdzie, nie mniejwem". " .._ 



•• 
Na użytek wewnętrzny Łotwa I Estonia 

· podpiszą pakty z Rzeszą 
Polsko-rumuńskie porozumienie prasowe 

Dlatzego Sowietv orzewlekaia rokowania z Zachodem " b. m. w Berlinie Obrodq w „uhareszcle 
W 'Związku z toczącemi się obec

nie rokowaniami z Sowietami war
szawskie koła polityczne podkreśla
ją, Iż ostatnie posunięcia dyplo~9:: 
cji sowieckiej wywołały w oplDJt 
państw zachodnich dość poważny 
osad nlezad-0wolenła. Coraz bardziej 
utrwala się tam przekonanie, Iż tak 
tyka t.a, obliczona przedewszyst
kfom na użytek wewnętrzny, dopro· 
wadzić może. stopniowo do skut· 
ków, z któremi Sowiety nie liczyły 
się napewno. Stopniowo . mianowi
cie urobić się może na ZMihodzie 
wrażenie, iż Sowiety są kontrahen
tem niepe'\\"Dym, z którym rokowa
nia są trudne, zmudne a często nie
celowe. 

Podkreślić jednak w związku z 
tero należy, iż na tle impasu, w ja
kim znalazły się sprawy sowieckie 
na zachodzie, stosunki polsko·so
wieckie układają. się pomyślnie. 

Niemcv iedzą iuż wrony„. 
KRóLEWIEC, 5.6. W oknie wy

stawowym jednego z tutejszych 
sklepów spożywczych zostały wy
gtawione wrony w cenie 40 - 50 
fenigów za sztukę. 

Osobna kartka poucza, że wrona.„ 
jest równie smaczna jak gołąb. 

• GA 5 6 K 'k · f' · 1- Dn. ~ b. m. rozpoczęły się w Bu- Po przemówieniach inauguracyj-W tych dniach złożył, jak wiado· . R~ , ·.. omum UJj o icJa. I kareszcie obrady polsko - rumuń- nych zabrał głos prezes polsko-ru-
mo, listy uwierzytelniają.ce nowy m~ ze i;o:ędzJ rządem dni zeszy a ' skiego porozumienia prasowego. muńskiego porozumienią. prasowego 
~myp~:::~ 0s~wipinji~ki do~o::łaj~~i:: r: ł e:k ·to :as :!ar= ;2tu zo~ Uroczystego otwarcia obrad do- I płk. Scieżyński, który przekazał na-

s .a ~ 0 
. z • . konał minister Propagandy Titea- ! czelne kierownic~o ~olsko - rumuń-rą. zdobył sobie na poprzednich pła- meMa~resJRi .bmib ędtzy obu pa.nłstwnu~· nu który podkreślił znaczenie bez- skiego porozumienia pr~owego 

cówkach, w Oslo i w Atenach. Mo- tr mS. i ezn rop .zaproshi Lotwy- po~redniej wymiany zdań między ; przewodniczącemu komitetu rumuń-
wa, jaką amba.<Jador Szaronow s a praw agranicznyc . . b j k' b · L · dy kt 
wygłosił w obecności Prezydenta Muntersa do Berlina na dzień przedstawicielanu ~r~sy o hu so. u:z-' s ie.go r"t mm. ugos~Poanu, yt .r\,:e-
R„ P., uderzała swoim umiarem i 7 czerwca, celem podpisania tego niczych i zaprzyjazruonyc pans w. rowi .Po 1 yrczneu1!1uki'negaJo cUzn1·vneiers3u· l'; 

kt Następnie przemawiał ambasador go pisma um ~s ·„ -. · spokojem, bardro znamiennym na pa u. . . R , ki k j Prezes Legosianu wygłosił prze-
tle ogólnego podniece.na i rozhlste- Min. Munters zaproszenie przyJął R. P. Roge! ac.zyns , ~s ~zu ąc mówienie powitalne w-którein ·wska 
ryzowania dzisiejszego. i jutro, t. j. 6 czerwca, wyjeżdża do na węzły, .łąc~ące RumunJ~ I Pol- zał na konieczność, ścisłego ·kontak-
Dodać należy, że p. Szaranow ma Berlina. skę, a wymkaJą~e z sytuacJ1 geo.po- . d . k . . 

1
_ 

w swojej ojczyźnie dostęp do naj- W tym samym dniu zostanie rów- litycznej obu krajów, jak też z po- tu mię zy prasą rumuns ą i po 
wyższych czynników kierowniczych nież podpisany pa.kt o nieagresji e- krewieństwa duchowego obu naro- sk~, oraz 0d1czytał d.ep~sz; . l;l_?łddo-

, · • d' wmcze, wys ane w lllllemu -ZJaz u w państwie. stonsko • memiecki. ow. do, króla Karola Il, P. Prezydenta 

Flota niemiecka Dimagała gen. Franco I ?:f t'~;~i~,~I:::y::~ 
Wyoorzenl·a prasy n1·em1·eckie; - zes rumuńskiego komitetu _ porozu-„ mienia prasowego podejmował dele-

BERLIN. 5.6. z okazji jutrzej- niemieckiej marynarki wojennej, a działalności legjonu uderza twier- gację polską ~niadaniem. · . . 
szej defilady legjonu „Kondor" mianowicie pancerniki „Deutsch- dzenie, jakoby wszystkie pociąg-. Podczas ŚJ?-lada~ia prz~~a:via~ 
przed kanclerzem Hitlerem, prasa land" i „graf Scheer", torpedowce, nięcia strategiczne w Hiszpanji od- prezes Lu~osianu i P.łk .. sciezynski. 
ujawnia dalsze szczegóły udziału oraz 2 łodzie podwodne, którym ad- były się z inicjatywy legjonu i je- W g_?dzma~h po:południowy~h ·.od
niemieckich sił zbrojnych w wojnie mirał Raeder dziękował na poli- go komendanta, a gen. Franco tył- było s1ę p~siedzeme plenarne ZJaz
domowej w Hiszpanji. gonie w Doeberitz z „spełnienie ko aprobował je I urzeczywistniał. du, na. ktorem wygłoszono szereg 

Zwraca uwagę, że do szeregów specjalnie trudnego zadania". przy pomocy wojsk hiszpańskich i referatow. 
legjonu zalicza się również okręty I W poszczególnych artykułach o włoskich.. · ---------------

Powrót . legionistów włoskich z Hiszpanii 
Odrzucone pretensje Odezwa Mussoliniego 

włoskie . 
do Kanału Suezkieao kł~~!1'i?t~~ygh6.P;;:~:aj~ n~ch~: Ci:~~ę hiszpańską powitał min. pt;!o~o:-i(~=eJ.przypleczętowall- ~ :r'OKIO, 5.6 . . Według opinji tt~-

""' · ł Hi ·· t ły z okazJ·i· powrotu legjo"';"tów ście krwią unję pomJędzy Hlszpanją , te.Jszych ~6ł pohtyczn:y-ch na os a· d mcy w oscy z szpanJi zos a „..., edzeni gabmetu zostały P ARYż, 5.6. Odbyło się tu 0
• dzis powitane u wejścia do zatoki Mussolini ogłosił następującą ode- a Włochami. Równle:t: dzlękl waszym 1 mem ~1 u . • . 

P osia w a Ja.pooji 
bez zmiany : 
wobec sojuszu' 

Niemiec i Wioch 

roczne zgromadzenie ogólne Towa- przez okręty włoskiej eskadry 'YO· zwę: ofiarom powstała HlszpanJa gen. ostateczrue ustalone mstrukcJe, Ja· 
tzystwa r::anału Suezkiego. Dłuższe jennej, ktora wyruszyła na ich „Koledzy legjonlści. Ojczyzna wita Franco wolna 1 wielka. Przez SO mJe- , kie przesłane będą ambasadorom 
przemówienie wygłosił prezes Rady spotkanie. was w chwili, gdy ponownie wldzfcle słęcy byllśc•e zmorą dla plutodemo- ·

1 

japoń~kim w Rzymie i ~erlinie . w 
Administracyjnej markiz Vogue, Na wysokości wyspy Ischia okrę- Jej święte brzegi rodzinne po SO mJe- kracjł. Fakt t.en winien was napa- sprawie. stosunku .JaponJI d~ SOJU· 
występując m. in. przeciwko rosz- 1 ty włoskie powitały salutem ar- slącach zwycięskiej wo~ny przeciwko wać dumą. . .. I s?I WOJskowego włosko - n.1em~ec· 
czeniom włoskim dotyczą.cym ka- matnim krążownik Duca d'Aosta" demokracjom i bolszewizmowi. Nieugięta i meustraszona dywiz.J& kiego. .-
nału. '. I na po~ładzie k~óreg~. znajduje si.ę Przed wamJ postępują tysiące wa- ,,Llttorlo" utrzyma swoją organlZll-Oj.ę I Zdanie~. kół politycz~yc~ ' p~sta-

K n ł Suezki _ oświadczył pre- hiszpanska misJa polityczna i WOJ· szych kolegów, poległych bohatersko.

1

1 swoich . szeregowych, gdyż całkowi- wa JapODJJ nie ulega znuame w wy-
a a 'd . . . skowa z ministrem Spraw Wew-1 Towarzyszą wam koledzy legendar- cle zasłużyliście na tę wielką nagro- niku narad gabinetu - · ~e:; V?guki~ :--- zRnaJdUJ!ipssięk . npaoWlz!ee· nętr.znych Sunerem na czele. nych „Strzałów'', będących kwiatem dę". LONDYN 5 6 Wieczorne . gaze· nu egips eJ. zą e„. i - • ' . • • . . 

rzył administrację kanału towarzy- Przesądzona sprawa złota czesk·1ego ty loi:dyn~kie donoszą z T?J:io'. ze stwu prywatnemu. Jap?nJa me. z~erza pr~Ją~ zad· Broniąc naszych praw, bronimy nyc1i zobow1ązan enropeJskich, o 
praw Egiptu. · - Od . d „ • Johna s1·mooa ile ~-Osja So~viecka nie byłaby rów-Kroczyć będziemy nadal SWOJlł p01fle Z Sir niez zaangazowi.ma.. . . 
drogą, nic nie zmieniając w regn- ~basadoi:owie ;,apon.scy. · maJą 
Jach naszego postępowania, głusi LONDYN, 5.6. Odpowiadając na płat Międzynarodowych, ale spra- sz!.odzić w Wydawaniu złota czeskie pomformowac rządy osi„ z~ choc 
na niesprawiedliwe krytyki i czcze interpelację zastępcy przywódcy O· Wa przyną.leżności tego złota nie go Niemcom, ale nie zamierzam O- Japouja jest pnyjaźnie UStoti:unkO· 
groźby. pozycji posła Greenwooda, sir John może być przedmiotem dyskusji. graniC'LB.Ć uprawnień, ł pnywilejów, wa.na do mocarstw osi, to jednak 

Simon wyjaśnił, że Bank Angielski Podzielam w zupełności pogląd, jakie posiada Bank Wypłat Między- zastrzega sobie wszelk'.! inicjatywę Ameryka nie chce wpuścit nie mQgą.c określić do kogo należy iż należałoby w przyszłości prze- narodowych. w udzieleniu ewentualnego popar-
···o-ro't 8 00 z· ydo".., złożone prze~ Bank Czechosłowacji cia, unikając tym samym dawania 
.-- "" ...,, "" złoto, zwrócił się w tej sprawie z gwarancji z góry. 

do l\liemiec zapytaniem tlo Banku Wypłat Mię-1 Watykan zaprzecza 
NOWY JORK, 5.6. Dyrektor to- dzynarodowych. I Berlin przemilcza mowę 

warzystwa Hamburg-America Line Muszę dodać - oświadczył Si- Nie było propozycyj pokojowych Piusa Xll Daladiera 
oświadczył, iż parowiec „St. Louis", mon - że zgodnie z obowiązującem CITA DEL VATICANO, 5.6. - są pozbawione wszelklch podstaw. 
na którego pokładzie znajduje się prawem, rząd angielski nie mógł W watykańskich kołMih polltycz- CITrA DEL VATICANO, 5.6. -

ł 900 uchodźców żydow- przeszkodzić Ilankowi Angielskie- nych twierdzą, że pogłoski jakoby Ojciec św. przyjął dziś na prywat-
Pk1:Alhsz o • i do Hamburga gdyż mu, aby ten zastosow.ał się do opl- Papież Xłi miał \\rystosować do rzą- neJ· aUdJ"encJ'i p. osła W. BrytanJ'i " 1c , powroc . • .. d · Bank Wypłat „ 
stracono wszelką nadzieję na zna- DJI, wy aueJ przez · dów kilku państw nowe propozycje, przy Watykanie Osborne. 
lezienie w Ameryce schronienia dla Międz~ai:ooowych. . . 
tych uchodźców. I . Udz1elaJąc odpowiedzi na ~apyt~ 

me Lloyd George'a w sprawie 6-cm 

M B d I• milj. funtów, należących rzekomo arsz. 8 Og IO do państwa czesko - słowackiego, a 

I • . zdeponowanych w Londynie, sir Si-
w Try po Hle mon odparł, że błędem jest mnie-

P ARYż, 5.6. Havas donosi z 1 manie jakoby Bank Angielski po-
Rzymu: I siadał jakieś złoto, należące do rzą. 

Marszałek Badoglio, który wystar du czeskiego. 
tował dz!ś rano z Rzymu, przybył Jak wiadomo, Bank An~elski 
do 'l'rypolisu powitany przP7 mar- ! jest w posiadaniu wielkich ilości 
szałka Balbo. złota, należących do Banku Wy-

m u w • 

Dr. · Frick w Budapeszcie 
Zamkniecie dziennika narodowo-sodalistvcznego 

BUDAPESZT, 5.6. Dziś pnybył 
tu z wizytą oficjalną minister 
Spraw We\\-'llętrznych Rzeszy dr. 
Friek. 

Wizyta min. Fricka jest odpowie
dzią na niedawną wizytę węgier
skiego ministra Spraw Wewnętrz
nych w Rzeszy i, jak podkreślają 

w tutejszych kołMih politycznych, 
ma charakter kurtuazyjny. 

BUDAPESZT, 5.6. W myśl roz
porządzenia premjera, dalsze wyda
wanie pisma .narodowo - socjali
stycznego „Magya.r Szo" zostało za,.. 
bronione. 

Woda wdarła się przez wylot torpedowy 
Premjer (;bamberlaio o katastrofie łodz~ podwodnej "Thetis" 

LONDYN. 5.6. Na dzisiejszem prowadzone jak najbardziej objek-1 Premjer wyraził w imieniu rządu Zderzenie się z dnem morskiem 
t>osiedzeniu Izby Gmin premjer tywne dochodzenie. i Izby jak najgłębsze ubolewanie uszkodziło aparaty sygnalizacyjne. 
Cbamberlaiu w dłuższem przemó- Następnie premjer oświadczył, iż z powodu straty jaką poniósł na- Pierwszy lord admiralicji lord 
wieniu rozpatrywał okoliczności w czynione wysiłki podniesienia wyżej I ród angielski i marynarka W. Bry- Stanhope który, jak wiadomo, od
jakich wydarzyła się katastrofa części łodzi, zna,jdująceJ się Ponad tanji. bywał podróż inspekcyjną na M'.o
łodzi podwodnej „Thetis". powierzchnią w celu wywiercenia 0-1 Opisując przebieg katastrofy pre rzu Sródziemnem, przybył dziś na 

Premjer oświadczył, iż za.topie- tworu dla wprowadzenia tlenu, ale mjer powiedział, iż dotychczas nie pokładzie ~achtu admiralicji „En
nie łodzi nastąpiło naskutek na- wysiłki te zakoiiczyly się niepowo- wyjaśniono dlaczego jeden z . wy. chantress" do Portsmouth, skąd 
pływu wody do dwóch przednich dzenlem. lotów torpedowych pozostał otwar- natychmiast udał się do Londynu. 
przedziałó\v łodzi przez jeden z Chamberlain dodał, iż trzech ty. Komisja admiralicja, której za-
wylotów torpedowych, który pozo- członków załogi zginęło w chwili, Kiedy spostrzeżono niebezpieczeń- daniem będzie prowadzenie śledz
stał otwarty w chwili zanurzenia gdy usiłowali wydostać ·się z łodzi. stwo i zdołano ograniczyć napływ twa w sprawie przyczyn i okolicz
się łodzi. Ciała ich wciągnięto z powrotem wody tylko do dwóch przednich ko- ności zatonięcia łodzi podwodnej, 

Aparaty radjowe łodzi podwod- do łodzi. mór - opróżniono zbiorniki z ba- prace swe prowadzić będzie w Ports 
nej zostały uszkodzone, co nie po- Próbowano następnie otoczyć Ia;-tem za pom?c_, ~~ężonegC? po- mouth. 
zwoliło • jej na porozumiewanie , łódź liną stalową, nie udało się to wietrza .w. nadzieJ1, 1z udl! się wy- Posiedzenia komisji będą mieć 
się z okrętami mogącemi przybyć 1 jednak, bo liny nie znajdując punk dobyć łodz na powierzchmę. charakter poufny, jednak po za-
jej na pomoc. Bo.ie zostały wyrzu- 1 tu zaczepienia ześlizgiwały się z Nie udało się jednak tego osiąg- kończeniu dochodzeń ogłoszone bę-
cone, ale podobnie jak sygnały łodzi. nąć łódź pogrą7..ała się . w dalszym dzie sprawozdanie komisji. 
dymne, nie zostały początkowo spo i Niemożliwem jest obecnie przewi- /ciągu pod 35 stor-niem, uderzając I Komisja śledcza rozpocznłe swe 
11trzeżone. ' dzieć, kiedy uda się wydobyć łódź w dno morskie na głębokości 180 prace dopiero po wydobyciu łodzi 

Premjer zapewnił, t.i ~dzic prze ' podwodną. · I stóp. na powiencbni~. 

BERLIN, 5.6. Powszechną uwa
gę zwraca fakt nieogłoszenia pl"Ze'1.: 
prasę niemiecką pnemówienia pre
mjera. Daladiera. 

Jedynie „Frankfurter Ztg." za
mieściła skrót enuncjacji szefa rzą
du francuskiego w formie depeszy 
sweg-0 paryskiego współpracoW"ni-

. ka.. 

Język włoski obowiązkowy 
w szkołach bul1.rarsk i~h 

SOFJA, 5.6. Dziś podpisano . tu 
układ kulturalny bułgarsko-włoski 
na lat 3 z możliwością przedłużenia 
go na następne dwa lata. 
Główny punkt układu przewidu

je . wprowadzenie języka wło.skiego 
jako obowiązkowego w szkołach 
bułgarskich. 

· Za opis doli katolik.ów 
w Niemczech 

odebranr debit we \Vloszeth 
RZYM, 5.6. Ministerstwo · Prasy 

i Propagandy zakazało ~ozpowszech 
niania we Włoszech ·katolickiego 
dziennika francuskiego „J,a Croix". 

Jak przypuszcz asię tu, powodem 
odebrania debiutu był ostatni arty. 
kuł, dotyczący położenia. katolików 
w Niemczech. 

Depesza Hallerczyków 
do Ignacego Paderewskiego 

Zarząd główny Związku · Haller
czyków wysłał depeszę do Igiiacego 
Paderewskiego, w której dziękuje 
za nadesłanie „tak pięknej ·1 pełnej. 
tylu nieprzemijającej wartości wska 
zań depeszy" na zjazd Hallerczyków 
w Bydgoszczy. 



Warszawa · 1eiJ wśród -lasów 
~ . 

na Bielanach w Kabatach modrzewie 
Nie kłamliwEzego nad przysłowia. to co Bielany, już siedzące prawie, słodkiej diuszessy Sanguszkowej mamy, nie najbliżej wprawdzie, ale 

Choćby to, które mówi, że „był las że w śródmieściu. Nie to nawet co strzegą etruskie lwy, leżące na e- ; to nic. To tylko taki program na 
_ nie było nas; nie będzie nas - Młociny, ku którym ·kamienice, uli- truskim moście. . wyrost. Jakby zbyt obszerny ku
będzie las". Pierwsza część tej za- ce warszaW'Skie pędzą a pędzą. Za- Tu, do onego stylowego na dziko brak uszyty na cokolwiek jeszcze 
cnej, staroświeckiej pogwarki, jako nim Las Kabacki znajdzie się we parku myśliwskiego zapędziła się chuderlawego pędraka. Gdy chu
tytuł do powieści utrwalonej przez wnętrzu Warszawy, miną, lata, mo- i raz taka czarna, prychająca bes tja, dcrlaV\riec zmężnieje, - kubrak bę
niesłusznie i coś nazbyt wcześnie że dziesiątki lat. 1 a graf Potocki, który aktualnie na dzie w sam raz, jak ulał. Stąd wnio
zapomnianego Perzyńskiego, jeszcze I doskonale. Dłużej zachowa czar 1· bażanty z kilkoma innymi młodymi sek, że z czasem niektórym będzie 
tędy owędy, ujdzie, zgadza się, nie ustronności, urok ciszy._ Jeszcze tu , grafami polował, groźnego apra szumiał las tuż pod oknami. 
nadaje do zakwestjonowania. Ale ta ani tramwaje, ani żadne inne koleje · własnoręcznie ustrzelić raczył, zaś, I A kierownictwo, dyrekcja od o
druga _ to już nie. Ta druga - elektryczne nie płoszą spoczy1ik~ wy i że zdarzyło się to akurat w Nato- 1 grodów miejskich, już teraz się 
to poprostu blaga. cieczkowiczom, a spokoju zwierzy- J linie, gdzie takowe monstra się nie martwi, już teraz suszy sobie posi-

nie. A tej jest dużo. Są sarny, są • hodowały, więc i pomnik stosowny wiałe ze zgryzot i kłopotów głowy, 
Gotów jestem dać czerwonego zające, są bażanty, są lisy, niepo- ! na tern miejscu ustawić rozkazał. jakby te lasy warszawskie ożywić 

złotego i konia z rzędem na doda- trzebnie, a gorliwie zresztą tępio-1 To było tak dawno, że sam wy- i urozmaicić i dolesić. Bo to i szczer
tek temu, kto mnie przekona, że ne, żółte drapieżniki. No i kiedyś padek też już potrosze stał się le- by są i drzewostan za bardzo jedno
dziś, że w naszych czasach rośnie lęgły się dziki. Podobno w takiej gendą, a ponieważ obelisk in memo- stajny. Prawie wsz;rstko, jak obszył, 
las na ulicy świętojerskiej. Albo na obfitości, że jakieś kilkadzieęiąt lat I riam zbudowany dawno się w gruzy sosny. Więc doda się tu i ówdzie 
Nowomiejskiej, na Freta, na Fran- temu te chrząkliwe stwory w emi- rozleciał, gruz zaś przy porządko· 1 modrzewi, bo to staropolskie, może 
ciszkańskiej. granckiej ekspansji, w dążeniu do 1 waniu parku wymieciono, więc wi- też rzadkich cisów, a pewnie i dę-

Nie rośnie, ale - rósł. Niema go, ustawicznego rozszerzania swego ; domego śladu żadnego teraz niema, bów. 
ale - był. Wiadomo, że kościół św. Lebensraumu, do· zdobywania coraz ale autochtoni o tern opowiadają. Niech rosną, niech się plenią sko
Jerzego, najstarszy w Warszawie, to nowych, tłustych żerowisk, za- Wróćmy jednak do meritum. O- łatanym głowom ogrodników magi
~budowany w czasach, kiedy tu i wędrowywały aż do Natolina, gdzie tóż nie tak znów beznadziejnie wy- strackich na pociechę, a warsza
ówdzie na starem Mazowszu (Hallo, amfiteatr rzymski, gdzie świątynia gląda sprawa tej lesistości naszej wiakom na pożytek. 
hallo, „Zadruga") żywe jeszcze by- Sybilli, gdzie etruskiego pomnika kochanej Warszawki. Trochę lasów Jerzy Marjusz Taylor. 
Io pogaństwo, stał w gęstym bo-

1 

rze, w puszczy, w kniei, a już na
pewno na jej skraju. 

Wsz·echwładna Pani Plotka Na Freta - ditto. Na Nowomiej-1 
skiej - także, Ale o tern pozostały 
już tylko legendy. Jedna, która ko
łacze się jeszcze wśród pierwobyl- ! Dziwne to zaiste miasto ta nasza względu Interesować się może oplnja niesłychanie pilmntne a ogromnie przy 
ców Starówki, mówi, że tam, gdzie I ukochana Warszawa, dziwne l troc~ę 1mbliczna. To w Polsce - na szczę- tem interesujące - zwłaszcza gdyby 
dziś jest uliczka Wąski Dunaj niepokoj:_i.ce. Zdane jest ono całkowi- scie - nie jest w zwyczaju. Dzienni- okazały się prawdą. 

I 

Na Sląsku o 6da~sku 
Odezyt 

min. Strasburgera 
Pod tytułem „Dlaczego Polska nie 

może dać się odepchnąć od Bałtyku" 
wygłosi na zaproszenie Okręgu 
~ląskiego Polskiego Związku Za
chodniego w Katowicach - odczyt 
publiczny b. minister Henryk Stras 
burger, były komisarz generalny 
Rzeczypospolitej w Gdańsku - w 
piątek , dnia 9 b. m. o godz. 19-ej 
w sali Domu Oświatowego przy ul. 
Francuskiej 12. 

1'rzy pagórki 
niebieskie 

na ezerwooem polu · 
Rząd słowacki przygotował projekt 

ustawy o godłach 1 flagach państwo
wych, który zostanie przedstawio
ny parlamentowi na jego najbliż
szem posiedzeniu. 

Flaga państwowa słowacka skła
da się z trzech równoległych pro
stokątnych pól barwy białej, nie
bieskiej i czerwonej. 

Słowackie godło państwowe przed 
stawia na czerwonem polu trzy pa
górki niebieskie. Na środkowym, 
najwyższym, znajduie się srebrny, 
podwójny krzyż. 

Nowy wynalazek 
amerykański 

dia lubiąc1ch 
nie tatrgowat sie Disanlem był. ongiś prawdziwy dunaj, a więc cie na łaskę i niełaskę wszechwładnej karz polski, który każdej chwili od- Rzecz przytem charakterystyczna: 

tyle samo, co duża woda, może Pa~I Plotki. t to Plotki złej l dośli- dał~~ pół królestwa za jakąś ~lado- na łamach prasy polskiej 0 wszyst
rzeczka, może jeziorko, może tylko weJ. . . . . ~nos~ polityczn~, prz~cl_10dzl dośc obo- kich tych sensacjach nie było wogóle W Nowym Jorku pojawiły sio 
staw~ A za owym dunajem był gaj, 1 Zauwa~c1e bowiem, J~k to bywa w Jętn_ie ko~o naJbardzieJ sensacyjnych wzmianki. Podobno pisała 0 nich ja- kartki pocztowe, przedstawiające 
w którym żyła„. Syrena. No i ta : Warszawie, przy8!uchaJcle s!ę plot.· I wiescl z zycia prywatnego wybitnych I kaś gazeta żargonowa. Ale publicz- najwyższy gmach świata, Empire 
wczesna Syrena z owej legendy sta- 1 kom, które kursuJą po naszeJ stolicy. ludzi, .a już prawie nigdy_ nie myśli o ność tworzyła plotkę sama 1 sama ją State Building, kolos o 102 piętrach, 
rowkowej - to nie było stworzenie ' Czy spostrzegliście JUŻ kiedykolwiek, tern, zeby. coś _z tego ~u~ytkowa·~. ~a z zapałem godnym sprawy dużo lep- mogący po~eścić 80.000. ludzi. 
wodne ale właśnie leśne siedzące aby w Warszawie opowiadano o lu- łamach dziennika, w 1.torym 1ns~.Je. szej puszczała w obieg. Drapacz meba zajmuJe jednak 
na a.i ziach ś iewa · ce. ' Bo rzy- ciziach rzeczy dobre, które w następ- Niema jednak chyba na całym świe· . , t:>:lko. połowę kartki, na dru~ej 
~i ·!i sobi/ że d~fsie ·sz s~czu- stwie okazywały się nl~prawdzlwe? cie publiczności tak rozplotkowanej, H~cz~ł? o tem. u Lourse a, w Zł~- , widmeJą trzy rzędy krótkich 

po J dy ' · J ą b · Napewno nie. Możnaby nawet zrobić a przedewszystklem tak namiętnie lu· mianskieJ, w ZodJaku, czy w EuropeJ- formułek, tak ułożonych, by, podr~ !lar ~ę, a ~zoęraJJ~~ą c~: XJ~- jakiś eksperyment i uiarteml ścieżyn- biącej plotki, ,jak publiczność polsb, sklej ... Ktoś _nieco bardziej skrupulat- I kreślając niektóre z ·nich, można 
lo45o9ną ry. ią m.a 1· o~t 't. vz rsov"ie. n' kami, któremi zwykle chadzają naj- jak przedewszystkiem publiczność war ny zwracał się zresztą często prywat- wyrazić swe myśli. 

na p1eczęc1 c Vl a IS a - . . nie do tej czy inneJ· gazety lub d N · · · t · · b · 1 • · · k ół bardziej wymyslne a złe ploty, puscić szawska. • o aJPierw więc zwro y grzeczna,,. 
sis . wyo raz~no w asme Ja 0 

- p - ' jakąś wiadomolit- pochlebną o najbar- <Jzytelnlcy orjentują się już z1·esztą tego czy innego dziennikarza, doma- ściowe, stan zdrowia, lub samopo
kobietę - połptaka. I dziej zasłuż.onym człowieku. Napewno napewno, do czego zmierza ten bole- gając się potwierdzenia tych wieści czucia (jestem szczęśliwy, utyłem, 

Ano z legendami, jak to z le- I załamie się w pół drogi l powróci bez śclwy trochę i przydługi wstęp. Byli· i pełen pognrdy odwracał się na pię- schudłem), stan pogody (ciepło, zi
gendami. Wierzyć w one nie wzbron- 1 silna do swojej stacji nadawczej. śmy oto tak jeszcze niedawno świad- cie, kiedy np. w jaWejś redakcji za- mno, deszcz, susza, wspaniała po
no, ale i nie mus. Wobec tego wróć· ! Ale spróbujcie tą samą. drogą pu- kami, jak po całej Warszawie - i po przeczano Im stanowczo. Sama roz- goda), potem zajęcia: praca, klub, 
my już raczej do owych lasów pod- ścić coś uwłaczającego czci ludzkiej, całej Polsce - szalała najbardziej sen- mawiałam z taką bardzo uroczą i bar kino, dancing, picie, spanie _ lub 
wat'!!zawskich. Otóż te lasy były, a- coś złego, jakąś wieść niepochlebną, sacyjna plotka na temat Fryderyka dzo„. wymalow~ą paniu~ią., która, wreszcie sentymentalne: „Myślę 0 Ie nie są. Zniknęły nietylko te naj- '. przylcrą, ld;órą.by można przekuć na Jarossy'ego, plotka, której krótki a ~Ina pogardy • .. pretensyJ,. skarży~ tobie". 
bliższe, do których, jak do śpiżar- ' pełen złośliwości, często zabójczy po- niesławny żywot skończył się już c1z1: się przede ii:iną,. iz w naszeJ red_akcJ1 Business również nie jest zapo
ni - po mięso turze, jelenie, sar- cisk godzą.cy w czyjeś dobre imię - siaj bezpowrotnie. a~s_olutnie ruc rue wiedzą „o naJważ- mniany, można przesłać adresato
nie, na łów na łów, wypuszczali się a możecie być pewni, Iż powróci po Czegóż to nie opowiadano na temat meJszych rzeczach, Jakle dzieją się wi wiadomość, że interesy idą jak 
książęta piastowicze z zamków war- stokroć zwiększona, naszpikowana Jarossy'ego! Nie bfdziemy zresztą w Warszawie, a przecież gazeta jest po maśle postaremu lub fatalnie. 
szawskiego, czerskiego, ujazdowskie najbardziej pikantnemi szczegółami i powtarzać tych wszystkich bzdurstw. od tego, żeby miała informacje". Zapomoc~ jednej linbki oznajmia
go. Po tych dalszych, do których legnie na drodze czyjegoś życia, szcze- Nasi czytelnicy słyszeli je napewno No - ale ostatecznie skończyło się. my, że potrzeba nam pieniędzy, 
też na łów, - a nie zawsze tylko i rząc złe zęby... sami - te l inne, tyczą.ce się osób, Ta plotka umarła. Jarossy jest w lub uczucia, że czekamy przyjaz
na zwierzynę - walił de titulo mi- 1 Trzeba .przytem przyznać, iż w tej któ.re kiedyś lub obecnie z Jarossym Warszawie i demonstruje wsz~tkim du, albo chociaż fotografji. 
ło. ściwy, de fa,.cto zaś gruby, a sproś- swoistej warszawskiej manipulacji współpracowały lub współpracują. Lu-1 swój sympatyczny uśmiech: żyje, jest Kończymy list podkreśleniem 
ny August Mocny, także pozostały prasa odgrywa rolę względnie nikłą. dzie, którzy niedawno przyjechali z zdrów i ... wolny. żądna sensacji War- ełów przyjaznych, czułych, lub tyl-
tylko mizerne resztki na prawym Prasa polska mało jest bowiem po- Ameryki i którzy tam „na własne o- szawa przywarowała. na chwilę, za- ko oficjalnych. 
brzegu Wisły. dobna pod tym względem i do prasy czy" widzieli Hankę Ordonównę, że wiedziona I jakby trochę zawstydzo- Trzeba przyznać, że wynalazek 

francuskiej i przedewszystkiem prasy zdumieniem dowiadywali się w War- na. ten jest bardzo pomysłowy i że hę I sprawa wygląda tak, że ta na
sza Warszawa, ongiś ze swych 
puszcz słyńąca, stała się dziś jed
nem z najmniej „leśnych" miast na 
świecie. Bo gdzieindziej bywa, że 
las jest nietylko tuż-tuż, pod bo
kiem, ale wprost wlazi w miasto, 
jest w mieście. Osiągnięto to w ta
ki sposób, że lasów najbliższych nikt 
nie wycinał, a wytyczanie nowych 
ulic, budowa nowych domów, od
oywały się wyłącznie na sąsiadują-

amerykańskiej, lubujących się w roz- szawie o smutnym losie, jaki miaJ ją Możemy być jednak spokojni: nie dzie mógł zdobyć prawo obywatel
siewan. lu czysto prywatnych plotek o spotkać w ... Paryżu. Na ucho opowia- na długo. Maluczko, a znajdzie się I stwa wśród wiecznie się śpieszą· 
ludziach, którymi z . tego czy innego dano sobie przy tej okazji szczegóły nowa ofiara. żaneta cych Amerykanów. 

a UJ „ ·--o.·uszA WOJNY 
Czynniki decy.duj~ce o 

cych bz l~e~. pusdt)'łch P1°lach. Ofia- Wojna należy obecnie do tych za- wojny trzeba interesować się rów- należy bowiem zapominać, że wojna I den z nich przytoczony dla przy. 
t·ą ur amzacJl pa a a ro a uprawna, gadnień, któremi wszyscy ·najbar- nież od wewnątrz. Wydaje się, że to ma duszę. Tę duszę trzeba poznać. kładu. 

zwycięstwie 

ale nie las, całkiem słusznie (ozon, dziej się interesują. Aby się o tern zainteresowanie jest u nas niedo- Jeżeli wraż.liwe oko wielkiego arty- Rzecz dzieje się na linji frontu . 
·ozon, panie dobrodzieju) nazywany przekonać wystarczy otworzyć ja- stateczne. Wprawdzie wszyscy już sty, poety i malarza, dostrzegło du- Huczą działa. Drogą przechodzącą. 
płucami miast dwudziestowiecznych. kiekolwiek pismo codzienne, czy ty- wiemy, że „przyszła" wojna będzie s~ę w ogniu i wodzie, a wię~ w zja w pobliżu rzeki s~ną, oddziały woj-
Exemplum - choćby Grunewald, godniowe, lub posłu<!hać rozmów, miała charakter „totalny", że wcią- w1skach przyrody, dlaczegózby ba- skowe. Przy sztabie JedneP'O z nich 
wdzierają.cy się wgłąb dzisiejszego prowadzonych na ulicach, w do- gnie w swój krąg nie tylko armje dacz. zjawi,sk Iudzk~ch -:- do Jakich znajduje się nasz korespondent. w 
B r · dd ł · mach i kawiarniach. Nic dziwnego. l~dowe i powietrzne, oraz flotę, lecz nalezy woJna - me miał tego do- pewnym momencie Gztabowcy do-

er ma 
1 0 

awna w ączony w Jego Wszak wojna, to istotnie zagadme- rownież całą ludność państw woju- kazać. strżegają nad rzeką postać ludzką.. 
_;ranice. n1'e z'yc1·a lub s"m1·erc1· w s"c1'słem te- J·ących. M1'mo to nie prowadz1'my p k ' T b d · • t · · rzyczyn i do takich badań .iuż rze a spraw zic, czv o me szpieg. Ale i my zaczynamy przecież cóś go słowa znaczeniu. dość intensywnie propagandy na istnieJą. I tutaj znów artyści wy- A1:1tor w t<?~a~zystwie y.rysłane~o 
robić w tym kierunku. Sciśle'j rzecz Zagadnienie wielostronne. Jedne- rzecz utrzymania w razie wybuchu przedzili uczonych. Dali nam boga- oficera podJezdza do rzeki 1 zastaJe 
biorąc - też jnż oddawna. A więc go interesuje przy~otowanie do niej wo.iny równowagi duchowej. tą literaturę t.' zw. wojenną, stano- tam starego wieśnia:ka„. łowią.ceg0 nie mówiąc już nic o swojskim Bois pod względem militarnym własnego Jest to wielki błąd. Przygotowu- wiącą pierwszorzędny materjał ba- na wędkę ryby. Widok człowieka, 
de Boulogne, czyli Lasku Bielań- kraju, oraz kraju nieprzyjacielskie- jemy się usilnie do odparcia ataków dawczy. · który w obliczu grozy wojennej nie 
k. l B' l " kt' h go. Drugi zajmuje się stroną finan- lotniczych i gazowych. Produkuje- O J'edne.J· z tych ksi'az'ek ,,wo.J'en- zaniech.ał sw. ych. codzien. nych. zajęć s im, vu go, " ie any • 0 oryc sową, pomny, z'e do prowadzen1·a my maski· przec1·wgazowe i· odz1'en1·e "' ł f d kt. l . . , ł . k .. . 1 nych" należy tutaJ· wspomn1'eć, bo- nape.ma o icerov: P.O z1"."'e.m. i. sza. a ua me p1Sa o się z o azJl zie ono- wojny potrzeba trzech rzeczy: „pie- chroniące przed działaniem iperytu. k S 1 t d d 

świątkoweJ·, są J'eszcze Młociny. Są niędzy, pieniędzy i J·eszcze raz pie- Dlaczegóżbyśmy nie mieli zawczasu wiem książka ta nosi znaczący ty- cu.nl ie~. a u u.ią 1 o Jez za.ią w 
tuł Dusza wojny'~. m1 czeru~. . . . i należą do Warszawy. Od lat trzy- niędzy". Trzeci myśli o rooieniu za- pomyśleć o śro.dkach , zabezpiecza- ." . . . . ' Reakc.ie na ZJawisko WOJDY mogą 

dziestu pięciu. To już jest coś. Ob- pasów żywnościowych. jących obywateli przed działaniem Piękna, _po~ywaJąca ks1ązka. Prze być różne. Inaczej zareaguje na nie 
szar grzeczny. Ani się umył co- ~ylic~one tu P1?Ykłaqowo kwe- tych najgroźniejszych bakteryj cho- c~ytałem Ją ~ednym tchem, kosztem żołnierz, marzący 0 bohaterskich 
prawda do owego Gru.newaldu, bo stJe, związane z woJną, 01~ wyczer- robotwórczych, których posiewu z rn cprzespaneJ nocy .. 9ą tego czasu czynach, inaczej stara matka, wy
t t li k 1 t . h kt pują. całokształtu zagadruenia, już całą pewnością nie poskąpi nam nic· ~płynęło lat d:wa?ziescia. parę. Po- syłająca na krwawy bój jedynego 

a_m en czy 0 0 0 ysiąc8: e a~ chociażby dlatego, że dotyczą jed- prz:rjaciel. Te baktcrje, to st rach i S?-lo w . zapommeme nazwisko cudzo- syna, inaczej l1Czony, którego woj
ro?J'., a ten tylko 113, ale I to cos nej jego strony, strony zewnętrz- zwątpienie, jakim tak łatwo w cza- z1em_sk~cgo , .a~tora, a.Ie. ~ostała w na oderwała od pracy nad donio-
znaczy. I nej, podczas gdy strona wewnętrz- sie wojny poddają się jednostki 11amwc1 trcsc Jego ks1ązk1. słym dla ludzkości wynala.,":kiem ... 

Mamy zresztą i my swój własny n~ ma znaczenie ~ie ~niejsze. Kto ~niej odpornr. A takich rrzccicż Nie była to powieść, lecz ~ane Ba.:'.anic tych reakcyj ułatwi nam 
Grunewald. To Las Kabacki. Prawie w~e nawet, czy me .w;i~ksz.e. Czło·, me m~ło. . . na gorąco ~rażema Anghka.Tores- poznanie jednego z najbardziej ta-
t, · h kt • I t · k . 1 „ '!"'lek zdolny Jest zmesc wiele bra-1 I znow pytame: na czcm w dan ~·m po_ndenta , ,iedi:e~o. z pis~ 1:>nd~„; . jemnic-,ych i zawiłych zjawisk, ja-
J siąc e arow. .0 Ja 

1~go asu · ków, dotyczących jego potrzeb fi- wypadku ma p0:.cgać obrona czy sk1ch. Tresc ks1ązk1 przedz1wme har- kiem jest~„ dusza wojnv. 
~a1!1 slarodrzew, rue?<>tyki, gonne, zycznych, na co niechybnie naraża- / przygotowanie do niej? monizowała z jej tytułem. Autor . Artykuł niniejszy ma na celu 
sm1głe. A wszystko zielone, a wszy- ny będzie w czasie wojny. I prze-, Pierwsza wskazówka wynika z sa - ujmował zjawiska wojenne, których wskazać na potrzebę tego rodzaju 
~tko aż dys~~ ozonem, a. po?szyte ciwnie - zał~~11:ie psychi~zn~, na- mego pi:istawienia kwest.ii; śc iśle.i - był świadk~em, nie tylk~ od strony badań. Po ich przeprowadzeniu bę· 
s;ęsto młodniakl(im, paproc1am1, prze wet przy moznosc1 zasl?okoJema po- z uczymonego zarzutu, ze zamało zewnętrzneJ, lecz rowmeż - i to dziem:v mogli skutecznie przeciw· 
nyszn~ runią trzeb fizycznych, grOZI katastrofą. interesujemy się stroną wewnętrz- przeważnie - od ich stranv wew- działać różnym objawom psycbOlV 

' . . Jakiż stąd wniosek? Iną wojny, zamało wiemy o tern co I nętrznej. Dzięki temu obrazy zy. wojennej. 
W1>rawdzie to kawałek daleJ. Nie Wniosek taki, że za.11radnieniem stanowi jej istotę, jej duszę ••• Nie skiwały na plastyce wyrazu. Oto ie- Poznajmy duszę wojny! T.Chr. 
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Zawieszenie swobód IJrbaoizał!ja Polski 

Uporządkowanie niektórych długów rolniczych fUXBQ.st LIJDIVO$Q Ml.IJSKIJJ W PO.U.cl 

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 6-tym 
b. m„ w pierwszem czytaniu odesłano 
do komisji ustawę o ratyfikacji poro
zumienia z Finlandją o cleniu seró 
i fornierów pochodzenia finlandzlde
go i projekt ustawy, złożony przez 
Budzanowskiego o publicznych bibljo
tekach o{,'Wiatowych. 

Projekt ustawy o stanie wojennym 
zreferował pos. Deryng (Ozon). Mówi 
on, że „nasza Konstytucja nie zna 
przeciwstawności między prawami o
bywateli a prawem państwa. Szcze
gólne warunll:1 podczas prowadzenia 
wojny wymagają innej formy współ
działania obywateli z państwem. Isto
tą problemu nie jest takie, czy inne 
ograniczenie swobód, lecz znalezienie 
właściwych form współpracy jednost
ki ze zbiorowością podczas trwania 
wojny. Chodzi o to, ~eby zapewnić 
państwu maksymalną. sprawność or
ganizacyjną. w takiej sytuacji oraz 
maksymalną. siłę obrony. 
Według art. 2 ustawy zarządzenie 

etanu wojennego z mooy 111amego pra
wa pociąga za sobą zawieszenie swo
bód obywatelskich. Ustawa jectnalt ni
niejsza wprowadza zaostrzenia w po
równaniu z ustawą o stanie wyjątko
wym. 

Referent jest zdania, że ustawa o 
stanie wojennym jest nowym elemen
tem siły państwa i prosi o przyjęcie 
jej według wniosku komisji. 

JAKIE SWOBODY 
Pos. Stoch uważa, że zbyteczne jest 

mówić dziś o konieczności ustawy o 
.stanie wojennym, tak samo zbytecz
ne jest rozczulać się nad ogranicze
niem pewnych praw obywatelskich, 
jakle ustawa ta przewiduje. Mówca 
pomimo to chciałby, aby ustawa by
ła starannie zredagowana. Tymcza
aem powstały odrazu na komisji za.. 
pytania, jakich to swobód obywatel
•kich ustawa ma pociąga~ zawiesze
nie, bo nie Sił one w ustawie zdefi
njowane. 

Dlatego mówca proponuje w art. 2 
po słowach „zarządzenie stanu wojen
nego pocią.ga za sobą. z mocy se.me
go prawa zawieszenie . swobód oby
watelskich" - dodać wyrazy: „okre
ślonych w ustawie o stanie wyjątko
wym". 

Poseł Szczepański (Ozon) 1 referent 
·Deryng (Ozon) wypowiadają się prze
ciw poprawce. P. Deryng oświa.clcza: 

„Ustawa o stanie wyjątkowym nie 
może przewidywać wszystkich ewen-

. tualności, przytem wychodzi się z za
ło2:enia, że wykonanie ustawy będzie 
poruczone ludziom działającym celo
•o, że ludzie ci będą zdolni wykonać 
zadania, związane ze stosowaniem u
stawy w czasie wojny. Ograniczenia 
w ustawie są niep~ebne I nieuza
sadnione, 

Projekt ustawy został przyjęty w 
drugiem i trzeciem czytaniu. 

BEZ DYSKUSJI 
Bez dyskusji uchwalono w 2 1 3-em 

czytaniu projekty ustaw o odpowie
dzialności karnej w przypadkach: zbie 
gostwa do nieprzyjaciela lub poza 
granice państwa, uznaniu nazwisk 
'rzybranych podczas służby wojsko
wej, popieraniu elektryfikacji na ob
szarze województwa śląskiego, opła
tach na rzecz Polskiego Czerwonego 
Krzyża i poprawki Senatu do usta.wy 

POL! GOJ! WIClYŃSK.4 

o zniesieniu służebności w 3-ch woje- jęta będzie cena 15 Zł. za 100 kg. 
wództwach b. zaboru austrjackiego. Dalej rząd oświadczył, że od wej-
UPORZĄDKOW ANIE DLUGóW ścia w życie ustawy, aż do dokonania 

BOLNICZYOH konwersji, przewidzianej w art. 8, 
Na ostatnim punkcie porządku dzien ministrowie Rolnictwa i Skarbu zamie 

nego było sprawozdanie o projekcie rzają wydać zarządzenie, aby w za.
ustawy Rączkowskiego w sprawie kon sadzie nie stosowano egzekucji do nie 
wenjl l uporządkowania. długów rol- ruchomości co do tych gospodarstw, 
niczych. Druk sprawozdania doręczo- których zadłuźenie będzie podlegało 
no posłom dopiero wczoraj bez zacho- konwersji. 
wania terminu, przepisanego regula- Rząd zamierza wydać rozporządze
minem. Izba postanowiła rozpatrzyć nie, mocą którego nieściągalność wie
projekt w trybie skróconym. rzytelności, objętych układami kon-

Pos. Trębicki (Ozon) referuje, że u- wersyjnemi, zawartem1 w trybie Ban
stawa proponowana przez komisję o- ku Akceptacyjnego, będzie ustalana 

.: t j i ddłuż na podstawie oceny wszelkich okollcz-
bejmuje czę„ć mora ory ną 0 e- ności, dotyczących stanu majątkowe-
niową oraz część deklaracyjną. go dłużnika, a nie jak dotychczas w 

Podkomisja w długich naradach z 
rządem dos.zła do pewnych rozwłązail, drodze egzekucyjnej. 
kt-Ore nie potrzebują ujęcia ustawo- Ponadto minister Skarbu wydał roz 
wego i będą czy to w drodze rozpo- porządzenie, na podstawie którego w 
rządzeil, czy to zarzą.dzed wewnętrz- latach 1939-40 ograniczoną. zostanie 
nych, uregulowane. Należy przytem wymagalność rat kapitałowych, skon
stwierdzić, że rolnictwo zachowuje wertowanych przy pomocy Banko Ak· 
rzetelny stosunek do wszelkich zobo- ceptacyjnego do 2,5 proc. kapitału. 
wiąza!l, jakle na niem ciążą. To też Wicepremjer mln. Skarbu Kwiat-
nstawłczne wracanie do porządkowa- kowski oświadcza na zakończenie: 
nla długów rolniczych, ma,iącego na To też wyrażam przekonanie, te 
celu uszczuplanie substancji majątko- ujmując sytuację wsi z dalszej per
wej wierzyciela, jest sprzeczne z psy- spektywy powinniśmy uznać, :te czy
chologją rolnika i wynika wyłącznie niony dziś zabieg mechaniczny, regu
z niemożności wygospodarowania przy lują.cy z mocy prawa na.nowo st.osun
obecnych cenach środków na spłatę ki między rolnikiem-dłużnikiem I wie
tych ciężarów. Dlatego definitywne rzycieiem, jest naprawdę zabiegłem 
rozwiązanie problemu może polegać ostatnim i definitywnym. po którego 
nie na doprowadzeniu długów do pew realizacji powrócimy do myśli stwo
nej wysokości, lecz raczej na dopro- rzenia szerszych podstaw dla rozwo
wadzeniu ceny korca żyta do poziomu ju kredytu - taniego i dogodnego -
uzasadnionego. dla ludności wiejskiej, usuwając z 

Podkomisja otrzymała od przedsta- drogi wszelkie prawne przeszkody dla 
wicieli rządu informacje, że minister realizacji t.ej potrzeby naprawdę ży
Rolnictwa, w porozumieniu z mini- cłowej i szerzej odczuwanej niż po
strem Skarbu, rozważają określenie trzeba oddłużenia. 
norm w tej dziedzinie na podstawie Pos. Lechnlckl (Ozon) dziękuj~ lmie 
tenuty dzierżawnej, podwyższonej o niem swoich kolegów z rolniczego ze. 
około 25 proc., płaconej za podobne społu Ozonu rządowi za umożliwienie 
objekty w podobnych wamp.kach. Mi- znalezienia choćb~ 7?edoskonałej 
nister Rolnictwa mmierza jeszcze w ale konkretnej drogi wyJścia w ure
tej sprawie zasięgnąć opinji samorzą.-1 gulowaniu trudnego zagadnienia dłu
du rolniczego. Jeżeli tenuta dzierżaw- gów rolniczych z okresu dobrej kon
na według zwycmjów miejscowych junktury. 
jest określona w mierniku żyta, przy- Projekt ustawy uchwalono. 

Nad Niemnem w Druskienikach 
Druskienlld, w czerwcu. 

Zdrojowisko Druskienikl wzbogaci
ło się w tym roku o jeszcze jedno 
źródło ąolankowe, które wytrysnęło w 
parku zdrojowym, w pobliżu · Niem
na. Nowe źródło, które otrzymało na
zwę „Danuta", dostarcza solanki do 
użytku wewnętrznego. 

Sezon został - jak corocznie 
otwarty 15 maja. Napływają.cy kura
cjusze korzystają. z kąpieli solanko
wych, kwasowęglowych, tlenowych,· 
piankowych na solance, jak również 
z klJpieli borowinowych, zabiegów 
borowinowych 1 całego szeregu nowo
czesnych zabiegów leczniczych w za
kładzie zdrojowym. Czynne jest .rów
nież inhalatorjum, oraz elektro i wo
do-lecznictwo. 

W pięknie rozkwieconym parku 
zdrojowym, przygrywa dwa razy 
tlziennie orkiestra pod batutą J. Ozt
mlńskiego. 

Czynione są. starania, aby kur&cju
szom umożliwić tanie wycieczki przez 
Niemen na Litwę. 

• I 

zakład Leczniczego stosowania Sloti liw=~~~~~„--ca Powietrza i Ruchu im. dr. Le-
wickiej, którego otwarcie nastąpi 
wkrótce, będzie posiadał w tym ro
ku, prócz znanych już urządzeń, tak
że ciepłą wodę w basenach i natry-1 
skach. 
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Od r. 1918 zaczyna się szybki proces 
urbanizacji Polski - przyrost ludności 
miejeklej jest znacznie większy, ni:ll prze 
cletny przyrost naturalny dla całego pa:ń 
stwa. Składaia się na to dwie p1·zyczy
ny: l) nawet największe ulepszenie tech
niki pracy rolniczej, powoduj11ce zwięk
szenie ze.trudhlenia na wsi, a zarazem 
wYdajnoścl ne. roli, nie może dać pracy 
całemu przyrostowi naturalnemu wsi, To 
te:ll znaczna część młodzieży rolnej musi 

co roku emigrować do miast; 2) Polska · 
przeżywa doniosłe przemiany gospodar
cze, związane z rozwojem przemysłu fa
brycznego - istn!ejll zatem warunki przy
ciflgaj11Ce ludzi, poszukuj~ch pracy. 

Dla przykładu warto podkreślić, u w 
przeciągu półtora roku w Centralnym O· 
kręgu Przemysłowym powstało ldlkadzie
si11t nowozbudowanych kilkunastotysięcz
nych miast fabrycznych. 

Twórca nowej muzyki japońskiej ••• 
Pogawędka z p. Kooziro Kobune 

przed w.,. stępami w Warszawie 
Przybył dó Warszawy młody kom- kompozytorowi rosyjskiemu Czlerep- 1 

pozytor i dyrygent japoński p. Koozi- ninowi, który przybył do Jokohamy · 
ro Kobune, dyrektor muzyczny i głów na trzymiesięczny pobyt. Pokazałem 
ny dyrygent Ra.clja Tokijskiego. P. mu moje kompozycje i 'uznał je za 
Kooziro Kobune będzie w Warszawie wartościowe. Na moją. prośbę. uczył 
dyrygował koncertem nowej muzyki mnie jednak podstaw kompozycji i 
japońskiej w wykonaniu orkiestry przez dwa miesiące wyszkolił mnie· o
Filharmonji Warszawskiej dn. 9 b. m. statecznie. Chcąc dalej propagować 

Oczekiwany' na dworcu przez sekre- muzykę japońską, postanowiłem nau- ' 
tarza ambasady japońskiej p. Inoue, czyć się dyrygowania. Uczył mille te
znanego kompozytora polskiego p. Pa- go przez trzy lata w Tokjo miejsco
lestra oraz p. Sławińskiego z akade- wy dyrygent największej tokijskiej 1 

mickiej sekcji Towarzystwa Przyja- „Nowej Orkiestry Symfonicznej" wie 
ciół Ja.ponji, udał si~ do hotelu Eu- deńczyk Józef Rosenst.ock, b. dyry
ropejski-0go, gdzie odbyliśmy z nim gent nowojorskiego „Metropolitan 0-
interesujęcą pogawędk~. P. Kobune pera House". Uzupełniłem niedawno 
mówi nam o sobie: me studja we Włoszech, gdzie bawi-

- Wraz z gronem młodych muzy- łem trzy miesiące 1 dyrygowałem na
kOw japońskich postanowiłem stwo- stępnie czterema koncertami muzyki 1 
rzyć nową szkołę muzyki japońskiej. japońskiej w Rzymie, Florencjl, Me
N asi kompozytorowie poprzedniego po djolanie l WenecjL To samo zamie
kolenia bowiem trzymali się niewolni- rzam w Warszawie. · . 
czo wzorów europejskich, osiągając - Jaki jest program koncertu? 
nawet niekiedy, jak np. Jamada duży - Złożą się nad utwory młodych 
poziom artystyczny i popularność w kompozytorów nowej szkoły japoń
Europie. Natomiast stara japońska sklej. Wykonane więc będą: „Rapso
muzyka była w zaniedbaniu. Zaprag- dja japo:ńska" Akiry Ifukube, „Ludo
nęliśmy połączyć jedno z drugiem. we pieśni 1 warjacje" Ksijo Hirao, 
Wskrzesić japońską muzykę, jej me- „Pastorale" Jorinorł Matsudairy, 
lodje I rytmy, jej swelstą harmonje „Hołd czasom minionym" Jasudzi Kio-
1 skalę, a jednak udostępnić ją orkle- se, „Taniec symfoniczny" Isot&To Su
strze symfonicznej na sposób enropej- date, „Sonata na skrzypcę i małą. or
ski. Zabrałem się do dzieła z zapa- kiestrę" Sijukci Mit.sukuri oraz moja 
łem„. „Pora uroczysta". Osobiście, zresztą, · 

- A gdzie pan sam studjował mu- już miałem zaszczyt „być grany" w 
zykę? . . • Warszawie podczas niedawnego festi-

- W mej rodzlnnej Jokohamie, Ja- valu muzyki współczesnej, gdzie wy
ko samouk. Było to przed czternastu konano mój smyczkowy kwartet Nr. 1 
laty, gdy miałem lat 18, zalntereso- op. 5. 
wałem się grą. . n~ pianinie. Grywałem _ Czy muzyka cieszy się obecnie 
utwory europeJsk1e. Próbowałem jed- w Japonjl populamośc· „ 
nak skomponować coś, posiadającego ią • 
wszystkie właściwości muzyki japoń- - Ogromną. Mamy w Tokjo kilka . 
sklej. Skonstruowałem sposób zasto- wielkich orkiestr symfonicznych 1 moc 1 

sowania europejskich instrumentów sal koncertowych. Tak samo jest na \ 
do elementów muzyki japońskiej. prowincji. W naszych konserwatorjach \ 

- I udało .się? I kształci się wiele młodzieży muzycz- I 
- Owszem, jeżeli mogę wierzyć nej. ski. . 

I 
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pięknie rozwinięte barki i małą skoro nie pamięta o najpierw- ! 
głowę obciążoną warkoczami. szych rzeczach i nie ma w co no- ) 
Lecz nadewszystko czuł jej nie- sa utrzeć!„. 'Będę tam za nią J 

świadomą i czystą młodość, nie- chodzić z chusteczkami, taki ... . 
omal dziecięctwo. Dziewczyna, Kaifosz spojrzał na nią gniew- , 
aby nie draźnić ojca ubrała się nie. On milczał, to jego sprawa. , 
na drogę w co miała najgorsze- Ale ona, matka, powinna dać ! 
go, beret i płaszcz nieprzema- f trochę nauk córce na nową dro
kalny, stary i zniszczony, lecz u- gę życia. To było jej obowiąz
rok tej czystej młodości przebi- kiem. 

SWIĘTA RZEKA & ·. POWIEŚĆ 

Stał i patrzył jak zahipnoty
zowany. Jej usta stały się czułe. 
chłonne, twórcze. Spieszyła się. 
Na dole Szejda podjął swój ener
giczny spacer i dom brzmiał od
głosem jego kroków. - Niema 
w tern nic wielkiego - jeśli to 
może panu pomóc: nic wznio
słego. - J{aifosz.„ - rzekła na
gląco. J{aifosz, to nawet nie pa
trjota, to tylko zaledwie świado
my człowiek z dumą która zosta
ła zraniona, z poczuciem wolno
ści, które„. 

Święty Boże, jakże go ob
darowywała!.„ Lud, szaniec, opo
ka, niepożyta skała jego feljeto
nów pękały z hukiem. W ujęciu 
Jolanty sprawa Kaifosza powsta
wała jak tra~edja klasyczna 
gdzir człowiek pada, poddaje 
się, l111ntuje i rośnie gdy napo
zór zostaje pokonany. - Jego 
tona, Zuzanna„. szeptała Jolan-

ta tonem spiskowca - jego cór
ka opuszcza go„. ta najmłodsza ... 
z niej chyba nic nie będzie?„. 
Jego dom„. jego rodzina. Ukazy
wała mu malutkie rzeczy, jak 
miejscowości w drodze na Cier
lisko, pierwszego dnia, gdy się 
poznali. ·Przyczyna, działanie, 
skutek, wiązały się w węzeł iście 
powieściowy. . Dziennikarz za
drżał, doznawszy olśnienia: po
wieść?„ Spojrzał w okno. Dro
ga za sadem biegła prosto i gu
biła się w oddali. I nagle, ten 
widok, grusza, zagony pełne głę
bokiej zieleni i rzeźkości, zacisz
ne pętrze i ta kobieta i chwila 
zbliżającego się rozstania prze
jęły go wielkim smutkiem jakiejś 
straty, jakiegoś ominięcia osta
tecznego. Twarz jego zmięła się, 
usta wykrzywiły, oczy spoczęły 
na puszystych włosach, żegnały 
kremowe policzki, gładkie czoło, 

wypukłe wargi, uparty i mocny 
podbródek. Przez chwilę Jolanta 
stała cała w płomieniach tych 
spojrzeń, głęboko wzburzona i za 
razem szczęśliwa. Wreszcie szep
nęła: 

-. Napiszę do pana ... przyjadę 
i dam znać„. a tymczasem -
chodźmy już. 

X. 

jał przez brzydotę stroju . . W. wiei Jednakże Zuzanna zacięła się, · 
kiem mieście mężczyźni ugania- a płacz Joszki jeszcze pogorszył 
ją się za dziewczętami jak sprawę. Patrzcie państwo, teraz . 
psy. Spaskudzą ją. Nie mógł juź płacze!... a pierwej nie dawała 
powiedzieć ani słowa, żelazne im spokoju tylko jechać i je
palce trzymały go za grdykę. W chaćl... Czy nie dość ich wymę
gwarze wielkiego peronu, wśród czyła? ... 
biegających i rozgadanych lu- - Nieś walizę - rzekła oschle 
dzi, wesołych okrzyków, które do Juraja. 
rozdzierały go, stał zmartwiały. Powstrzymano go. „Ich" po- . 

- Nie bójcie się, tato, nic mi ciąg jeszcze nie nadszedł. Ten o- 1 

nie będzie - rzekła zdławionym to idzie do starego Cieszyna. a 1 

głosem Joszka. potem do Katowic. Sąsiadki, pa- \ 
I nagle, jak gdyby ujrzała roz- ni Szulc i Knoblochowa wyna· 

pacz ojca, zapłakała sama. Wiei- lazły sobie interesy w mieście 
kie łzy zalały jej policzki, a rę- i towarzyszyły rodzinie, aby roz- ; 

No, z Bogiem. ką uczepiła się kurczowo ojcow- stanie uczynić lźejszem i aby . si_ę 
Joszka pochyliła się do jego skiej dłoni. Teraz była znów ma- trochę przy okazji rozerwać. \ 

ręki, ale Kaifosz patrzył prosto 
1 
lutką dziewuszką, pierworodnem Przyjemnie było wychylić nieco ' 

przed siebie, ponad jej głową. dzieckiem, które Kaifosz bujał głowę ze Starej Kolonji. Marzin
Oczy jego były przekrwione. W w swych ogromnych ramionach cova obiecała zająć się drobiem 
owej chwili czuł ból większy niż i łachotał po szyjce ogromnemi i kozami. Pani Szulc, w odświęt
gdy go pewnego razu wyrżnęła wąsiskami. Szlochała, daremnie nym płaszczu i kapeluszu trzy. 
w pierś szyna w hucie stercząca z szukając chusteczki po kiesze- mała za rękę wiercącą się Anysz
wagoniku. Nie, to były bajki wo- niach. Juraj trącił ją w bok. Zu- kę, mówiąc co chwila: 
bee tego co czuł teraz. zanna, zaciskając wargi wyjęła - Ej, dziecko, uspokoisz ty 

Nie patrzył na córkę lecz wi- z torby chustkę i podała córce, się? ... 
dział jej wiotkość, strzelistość i gderzac. Ładnie z ni:i będzie. ~D. c. n.} 
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O lalszyw,eh obliczeniach oeboiniezyeh .kontrolerów PROCES IO.PITWZ.lCJl W POISCE w JDL.zumcu 

Dnia. 13 maja b. r. zamieściliś· a utarg eksportowy (tu nas zre- rej subskrypcja według n,ormy 1,2 
my wiadomość: sztą nie interesujący) jeszcze o proc. od obrotu podlegającego opo-

„Przedsiębiorstwa, zrzeszone w wiele mniej. datkowaniu powinna była wynieść 
Unji Polskiego Przemysłu Górni- Po uwzględnieniu tych wszyst- około 3,2 miljn. zł. 
czo • Hutniczego, obejmującej pra- kich poprawek okaże się, że co do Jeśli zaś zrzeszone w Unji przed· 
wie cały polski przemysł węglowy, węgla, za podstawę subskrypcji.przy siębiorstwa zamia.st tych 3,2 m.lljn. 
przemysł cynkowy i kilka innych jąć należy 17,6 miljn. t. po zł. 14 zł. subskrybowały na Pożyczkę 
przedsiębiorstw ściśle z przemy- (w· przybliżeniu), co w sumie daje łącznie 8,7 mi)jn. zł., to w SJlmle 
słem węglowym związanych, sub-1 kwotę ok. 250 miljn. zł. Co się ty- tej mieszczą się jeszcze i dalsze 
skrybowały na P. O. P. ogółem ezy cynku i blachy cynkowej, to za kwoty, 7Jllpełnie dobrowolnie 1 O· 

8.717.380 zł." podstawę obliczenia przyjąć nale- ·I chotnie subskrybowane przez nie· 
W dalszym ciągu tej notatki nad ży sprzedane w kraju w 1938 r. które ze zrzeszonych w Unji przed

mieniliśmy, że ogólna subskrypcja 26.032 t. cynku po 367 zł. i 13,620 siębiorstw. 
wspomnianych przedsiębiorstw na ton blachy cynkowej po 560 zł., W ten sposób przekreślony zo
P.O.P. była prawie o 50 proc. wyż· co daje w sumie 9,5 miljn. zł. i 7,6 staje cały wywód i wnioski „Ob
sza, niż w swoim czasie subs.kryp- miljn. zł., to jest razem 17,1 miljn. serwatora". Słusznie skądinąd zali
cja Pożyezki Narodowej i że w złotych. czone do rubryki „Palcem po szy
smiególności przedsiębiorstwa gór· Lącznie z wartością węgla, sprze I bie". Bo jak wiadomo, tego ro
nośląskie subskrybowały na P.O.P danego w kraju, otrzymujemy prze- dzaju pole twórczości nie należy do 
o 61,8 proc. więcej, niż na. Pożycz. to sumę ok. 267 miljn. zł., od któ- najpoważniejszych. 
kę N a.rodową. 

Prasa o 
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W r . 1918 paflstwowość polska znala
zła sie wobec konieczności budowania 
wszystkiego od podstaw, gdyż 75 proc. te
rytorjum Polski było kompletnie zdewa
stowane działaniami wojcnnemi. .Jednem 
z dotkliwszych zniszczeń było zupełne 
zdewastowanie kapitału pienlę~nego. 

Istnieją.ce rezerwy kapitalizacyjne w po
staci wkładów bankowych, funduszów to-

2'732 3•243 3·920 Ilf 

warzystw ubezpieczeniowych t kapitałów 
obrotowych, zostały rozgrabione przez za
borców. względnie zdewaluowane. W prze
cią,gu 15 lat, t.j. od chwili wprowadze
nia złotego odbywa się proces odbudo
wy kapitału. który, jak to widzimy z ry
sunku, stanowi jut dziś pokaźną, kwotę 
4 miljardów złotych. 

• • • 
Nie komentowaliśmy tej wiado

mości, nie sławiliśmy subskrypcji 
przemysłu węglowego, względnie 
zrzeszonych w Unji przedsiębiorstw. 
Podaliśmy poprostu fakty i cyfry 
w mniemaniu, że skoro ogólna 
subskrypcja P.O.P. przekroczyła o 
około 15 proc. subskrypcję P. N„ 
subskrypcja zaś przemysłu wę
glowego, względnie przedsiębiorstw 
zrzeszonych w Unji, przekroczyła 
.subskrypcję P. N. o około 50 pr., 
to w każdym razie niema podstaw 
do czynienia przemysłowi węglowe
mu zarzutów, że nienależycie wy. 
pełnił swój obowiązek obywatelski. 

gospodarstwie 
NIEMA KONJUNKTURY 

NA PLANIZJU 
O ROZW6J HANDLU 

Z SOWIETAMI 

Giełda p1en1ęzna 

Niestety, są jeszcze tacy, którzy 
szukają dziury na tem, co doty
czy przemysłu. 
· W tygodniku „Jutro Pracy'' Nr. 
21 z 28 maja b. r. pojawił się w 
rubryce „Palcem po szybie" arty
kuł pod tytułem „J eszcze o po
iyczce'', w którym „Obserwator" 
na pod.stawie „szczegółowych obli· 
czeń" dochodzi do wnios\m, że w 
razie zastosowania przez zrzeszo
ne w Unji przedsiębiorstwa norm 
minimalnych (2 proc. od obrotu), 
1>głoszonych na 5 dni przed zam· 
knięciem subskrypcji, „suma sub
skrypcji winna była wynosić pra
wie, albo ponad 20 miljn. zł." 

Do tego wyniku dochodzi autor 
w ten sposób, że wartość zbytu w 
kraju i zagranicą w roku 1938 u
stala dla węgla na ok. 786 miljn. 
zł., a dla cynku i blachy cynkowej 
na ok. 52 miljn. zł., co stanowi 
razem: ok. 833 miljn. zł. 

Rzecz prosta, że na podstawie 
tego obliczenia i przy zastosowa· 
niu normy 2 proc. od obrotu, „su· 
ma subskrypcji winna była wynosić 
prawie albo ponad 20 miljn. zł." 

Chcąc zrobić przyjemność auto
rowi, który twierdzi, że byłby nie· 
Lmiernie rad, gdyby podane przez 
niego przybliżone obliczenie okaza
ło się wadliwe, chcemy mu wyka
i;ać, że istotnie niema w niem ani 
jednej zgodnej z rzeczywistością 
cyfry. 

Otóż przedewszystkiem co się 
tyczy zastosowanych przy subskry· 
pcji wspomnianego przemysłu norm, 
to przemysł ten zastosował się do 
tych norm, jakie w odniesieniu do 
województwa śląskiego ustalił ślą
ski Wojewódzki Komitet Obywatel
ski pod przewodnictwem p. wojew. 
dr. Grażyńskiego. 

W myśl uchwał tego Komitetu, 
subskrypcja. przedsiębiorstw I kat. 
przem. powinna była wynosić „1,2 
proc. od obrotu podlegającego o
podatkowaniu za r. 1938 plus 6 pr. 
od dochodu zeznanego na dzień 1 
maja 1938 r.". Do tych norm prze· 
mysi śląski obowiązany był moral
nie dostosować się. 

Jeszcze większy błąd popełnia p. 
„Obserwator" przy obliczaniu war
tości zbytu. 

Zacytowana uchwała Sląskiego 
Komitetu Obywatelskiego ustala 
wyraźnie jako normę subskrypcyj
ną 1,2 proc. „od obrotu podlega
jącego opodatkowaniu". A ponie
waż opodatkowaniu nie pod.lega 
eksport, więc za podstawę oblicze
nia przyjąć należy jedynie war
tość zbytu w kraju. Nieświadom 
rzeczy autor, przyjął, jak się zda· 
je, jako cenę sprzedażną dla ca
łego zbytu węgla w kraju i za· 
granicą około 22 zł. za tonę, pod
czas gdy neczywisty przeciętny u
targ w kraju wyniósł w 1938 r. tyJ. 
ko około 14 zł., przyjąwszy pod 
uwagę l'abaty kresowe, !1'ba.ty spe
cjalne, spe~jalne ceny dla P.K,P. 
i instytucyj państwowych, oraz 
fakt, że połowę zbytu węgla sta
nowi miał w cenie zł. li.10 • ~. 

Pisma hołdujące planizmowi go
spodarczemu rozpoczęły od pewne
go czasu kampanję, żądającą wpro
wadzenia w Polsce planowej gospo
darki, jako odpowiadającej potrze
bom bieżącej chwili, a pozatem, ich 
zdaniem, wogóle lepszej i od do
tychczasowego systemu, a tem wię
cej od wszelkich tendencyj liberal
nych. 
Wczorajszy „Czas" analizuje objek 
tywną sytuację gospodarczą Pol
ski, szczególnie w dziedzinie obro
tów zagranicznych i stosunku do za
granicznego kapitału i dowodzi, że 
na tych polach gospodarstwo pol
skie może uzyskać sukcesy, ale w 
każdym razie nie przez rozwijanie 
planizmu, przeciwnie, przez ogra
niczanie elementów planistycznych 
w naszem gospodarstwie. Pismo 
to konkluduje: 
„Więcej kapitału i szersze obroty 

z zagranicą oto możliwości, jakie O· 

hecna sytuacja rozwija przed Polską. 
Są one nlewą.tpllwie ponętniejsze od 
zwiększenia ilości szerokich planów. 
Dla.tego też objektywna ocena sytua
cji bynajmniej nle daje planistom w 
ręce atutów, przeciwnie, wskazuje, te 
z drogi, na którą ciągną oni naszą 
politykę gospodarczą, należy zawró
cić w Imię konkretnych l realnych 
Interesów gospodarstwa." 

Jak z tego wynika, objektywnie 
niema wcale konjunktury na pla
nizm w Polsce, są tylko, jak zaw
sze, apetyty planistów. 

Rozwój sytuacji politycznej zmic 
nia gruntownie nastawienie naszej 
polityki handlowej. W szczególno-. 
ści maleją nasze obroty z Niemca
mi, (które zresztą nie przynosiły 
nam dużych korzyści), natomiast 
otwierają się przed nami inne ryn
ki, czy to na.skutek bojkotu towa
rów niemieckich, czy w związku z 
nawiązaniem stosunków politycz
nych. 
Poprawiają się m. in. nasze sto· 

sunki z Sowietami, czego objawem 
na polu gospodarczem jest nowy 
układ handlowy z Sowietami, roz
szerzający znacznie plafon wzajem· 
nej wymiany handlowej. Ale układ 
to jeszcze nie wszystko. Jak pisze 
„Gazeta Polska": 

„ani zawarcie układu, ani nawet 
dokonane już polsko-sowieckie tran· 
zakcje nie czynią zbędnem nawoły· 
wania do większego zacieśnienia sto· 
sunków gospodarczych z naszym 
wschodnim sąsiadem. Albowiem sam 
układ - to przecież teorja, do kt.ó· 
rej dopiero trzeba dopasować równie 
ponętną praktykę, dokonane zaś już 
tranza.kcje z Sowietami bynajmniej 
nie wyczerpują istniejących możliwo
ści obustronnych zakupów." 

Miejmy nadzieję, że wykorzysta
my otwierające się przed nami mo
żliwości handlowe, nietylko w sto
sunku do Sowietów, ale i licznych 
innych rynków, na które dzięki sy· 
tuacji obecnej możemy wejść. 

WALUTY I DEWIZY 
Na wczorajszem zebraniu giełdy wa 

lutowo • dewizowej w Warszawie 
tendencja dla dewiz była utrzymana, 
przy obrotach małych. Notowano: 
Amsterdam 282,40. Bruksela 90,60, 
Londyn 24,98, Nowy Jork • kabel 
5.31,88, Medjolan 27,97, Oslo 125,20, 
Paryż 14,11, Sztokholm 128.40, Zu
rych 120,15. Bank Polski płacił za do· 
lary ameryka:6skie 5.30, kanadyjskie 
5.27,50, floreny holenderskie 281,40, 
franki francuskie 14.05, szwajcarslde 
119,65, funty SJtgielskie 24.84, guide.
ny gda:6skle 99,75, belgi belgijsWe 
90,35, korony norweskie 124,60, d~
skie 110,80, szwedzkie 127,80, liry 
włoskie 18.50, marki fltiskle 10.70, 
niemieckie srebrne 82.50. 

PAPIERY PROCENTOWE 

Na rynku papierów procentowych 
tendencja była utrzymana., przy więk 
szych obrotach 4 I pół proc. we
wnętrzną,. Notowano: 3 proc. inwesty 
cyjna I em. 76.50, serja 81.25, II em. 
77.75, serja 83.50, 4 proc. dolarowa. 
39,75, 4 proc. konsolidacyjna grubsze 
odcinki 61.50, drobne 61.25, 4 I pół 
proc. wewnętrzna 60.50, i pół proc. 
ziemskie 58,25 - 57.50, 5 i pół pr. 
1. z. Przemysłu Polskiego em. B.F. 
81.75, 5 proc. Warszawy stare 70, 
5 proc. Warszawy z r. 1933 66.50, od 
cinkl po 1.000 zł. 68.25, 5 proc. War
szawy z r. 1936 63, 5 proc. Lodzi z 
r. 1933 - 60, 5 proc. Piotrkowa z 
roku 1933 - 55.50. 

AKCJE 
Na rynku akcyjnym tendencja była 

słabsza, przy obrotach ograniczonych. 

Komu powierzyć sprzedaż leków? 
Zagadnienie które dotyczy wszystkich 

Dobitniej niż kiedykolwiek wy- wiem przedmiotem sporu jest lek, sowi zdrowia publicznego poświę
stępuje obecnie w świetle dysku - stojący - w każdej swej postaci ca się baczną uwag~ - jedynie 
sji prowadzonej między stronami - ponad hie1•arcbją zwykłych nieliczne środki lecznicze dopusz 
zawodowo zainteresowanemi nie- artykułów codziennego użytku. czane są do obrotu pozaapteczne
zmiernie ważny problem leczni- Interes zdrowia publicznego to go, a mianowicie takie, które ze 
ctwa farmakologicznego. Problem przedewszystkiem uwzględnienie względu na swe właściwości i zna 
to wszystkich nas bez wyjątku potrzeb konsumenta leku. Naj- czenie dla lecznictwa nie wyma
najżywiej dotyczący. większą zaś potrzebą konsumen- gają fachowej opieki i kontroli. 

Bo proszę zważyć: chodzi o to, ta to zapewnienie mu miniqmm Zaliczone do nich być mogą je
komu powierzona ma być sprze- ryzyka przy spożyciu leku. Zau- dynie preparaty posiadające jed
daż leków. Czy aptekarzowi t. zn. fanie do dostarczającego lek iest I nocześnie zastosowanie w tech
farmaceucie z uniwersyteckiem właściwie podstawowym warun- nice, gospodarstwie domowem, 
wykształceniem, czy też drogiście, kiem lecznictwa farmakologicz- środki odżywcze, dezynfekcyjne 
którego kwalifikacje w dziedzi- nego. Zaufaniem tern - a nie wy i kosmetyczne. Zwolnione z prze
nie lecznictwa farmakologiczne- maga to chyba dłuższych wyjaś- pisów Farmakopei zakwalifiko
go nie są nam znane, a w każdym nień - darzyć można wyłącznie wane jako towar a nie jako lek, 
razie nie są poręczone żadnym naukowo przygotowanego farma- dopuszczone być one mogą do 
stopniem naukowym. cent~. pracującego w odpowied- sprzedaży pozaaptecznej. 

Poruszone przez nas zagadnie- nio urządrzonem i zagospodaro- l\fożnaby się w tern miejscu 
nie obrotu środkami leczniczemi wanem laboratorjum. Fachowiec spotkać z zarzutem, że w razie 
posiada znaczenie pierwszorzęd- i nowoczesne urządzenia labora- ścisłego przestrzegania wyłączno
ne i rozpatrywane być winno z toryjne dają rękojmię zarówno ści aptek zmniejszyłaby się ilość 
kilku punktów widzenia. Najważ - ścisłego wykonania, dobrej opie- 1 punktów sprzedaży leków i spad
niejszemi z nich są: zdrowie pn- ki i kontroli· nad lekiem do chwili I łaby ich konsumcja. Byłby to 
hliczne, celowość gospodarcza j doręczenia go do rąk chorego. jednak zarzut nieistotny. Apteki 
coraz hardziej zyskujące na wa- I lo bez względu na postać i dzia-

1

1 są bowJem rozmieszczone równo· 
dze pogotowie obronne kraju. łanie farmakologiczne: czy to bq- miernie na te1•enie całego pań
Dopiero po omówieniu sine ira dzie produkt wykonany na pod- shva, są wszędzie dostępne, a 
et studio tych głównych, dopeł- stawie recepty, czy specyfik, czyj tam gdzie ich ilość wydawała· 
niających się wzajemnie elemen- też lek silnie lub obojętnie dzia- by się niewystarczająca istnieje 
tów dotrzemy do celu rozważań . łający. Tern się też tłumaczy fakt, możliwość powiększenia łeb licz· 

Zajmijmy się kwestją zdrowia że wszystkie czynności fachowe by. Decydujący jednak być musi I 
publicznego i stwierdźmy na wstę ujęte przepisowo w Farmakopei zawsze i wszędzie wzgląd na bez
pie, że ohrót środkami lecznicze- Polskiej, będącej owocem pracy pieczeństwo i ochronę zdrowia. 
mi już choćby z tego względu nie I najwyhitniejszych sił naukowych Omówiwszy pokrótce obrót 
może pozostawać wyłącznie w i obejmującej tak potężny dział środkami leczniczemi w płaszczy
sferze przetargów między grupą lecznictwa, przekazane są do speł źnie zdro\via publicznego, zdaje. 
aptek a grupą t. zw. składów ap- niania farmaceucie, obznajmio- my sobie sprawę, że jesteśmy da· 
tecznych i drogeryj. To już coś nemu z zagadnieniami higjeny, lecy od wyczerpania tematu. Wy
więcej niż zwykła walka konku- produkcji, hadnnin i przechowy- czerpać go to znaczv przedstawić 
rencyjna jaka si~ nieraz toczy \Vania leku . jod strony gospodarczej i obron-, 
między sprzedawcami w jakiej- Dlatego też w większości kra- j nej państwa. Uczynimy to w naj-
kolwiekb11di gałęzi handlu, bo- jów, gdzie tak jak u nas intere· bliższym czasie. (p) 

Notowano: Bank Polski 104.50, Sta
rachowice 52,75 - 52.50, Lilpopy 
84.50 - 84, Modrzejów 19. 

POZAGIEŁDOWE KURSY 
WIECZORNE 

Inwestycyjna I em. 76.50. 
Inwestycyjna Il em. 77.t. 
Konsolidacyjna 61.50. 
Wewnętrzna 60.50. 
Dolarówka 39.75. 

3 mllj. zł. del icytu 
za drugi miesiąc 

budżetowy 
Tymczasowe zamknięcie rachunków 

skarbowych za miesiąc maj b. r„ t.j. 
za. drugi miesiąc okresu budżetowe· 

go 1939-40 wykazują, dochody w kwo· 
cie 204,344 tys. złotych i wydatki w 
kwocie 207 ,336 tys. zł. Niedobór wy. 
nosi zatem 2.992 tys. zł. 

W porównaniu z wynikami maje: 
1938 r. dochody budżetowe są. wyż. 

sze o 4.330 tys. zł„ a wydatki o 
8.125 tys. zł. 

Wzrost wpływów skarbowych na· 
stą.pił w podatkach bezpośrednich, po 
średnich i monopolach, natomiast ob· 
niżyły się wpłaty przedsiębiorstw pat. 
stwQwych, mianowicie wpłaty te wy. 
nosiły w maju 1938 - 10.426 tys. zł„ 
podczas gdy w maju r. b. wynosz\ 
5.573 tys. zł. 

Ile płacą za zbołe 
w Polsce? 

Na krajowych rynkach zbotowych 
z końcem ub. tygodnia płacono w 
Warszawie: za tyto 15,75 parytet 
Warszawa. Ceny te płaciła. rezerwa 
zbotowa. Za owies wojskowość 1 re· 
zerwa zbożowa płaciła - 17,75, psze· 
nica jednolita 23,75 - 24.00, pszeni· 
ca zbierana 23.00 - 23.75. 

Belgja płaci za polskie żyto w sto· · 
sunku do ostatnich cen o 3 sh wię
cej. Z powodu. tej zwyźkl cena żyta 
na Gdynię/Gdańsk podniosła się. Rót 
nica wynosi 40 gr. na kwintalu. Za· 
ofiarowanie żyta na rynkach krajo· 
wych jest niewielkie z powoclu więk· 
szej opłacalności cen eksportowych 
na Gdynię/Gdańsk. 

Nowe placówki 
gospodarcze w c. O. P. 
Atrakcyjność Centralnego Okręg l 

Przemysłowego dla sfer gospodar· 
czych wykazuje stały wzrost. Ostat
nio duże zainteresowanie C.0.P. wy
kazują. przedstawiciele życia gospodar 
czego Wielkopolski. Dowodem tego 
jest zgłoszony do Delegatury Związ
ku Izb Przemysłowo - Handlowych 
dla spraw C.O.P. w Sandomierzu za· 
miar uruchomienia zakładów przemy· 
słowych przez firmy ziem zachodnich. 
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Ignacy Paderewski 
o mowie min. Beeka 
Dn. 5 b. m. przybył do Pa

ry.ta z Havru Ignacy Paderewski, 
kt-óry po pobycie w St. Zjednoczo
nych powraca do Morges. 

Wczasie podróży, którą odbył 
na pokładzie „Normandie" Ignacy 
Paderewski udzielił wywiadu przed 
stawicielowi „Paris Soir", któremu 
oświadczył, powołując się na swo
ją pierwszą opinję wypowiedzianą 
po przemówieniu min. Becka, iż 
min. Beck wyraża dziś uczucia i 
nii,stroje całego narodu polskiego. 

Nowy -0rdynar1usz 
djeeezii tarnowskiej 
Kapituła tarnowska wybrała dn. 

5 b. m. wikarjuszem kapitulnym, 
t. j. ordynarjuszem diecezji ks. bi· 
skupa sufragana dr. Edwarda Ko
mara, który objął urzędowanie. 

Wieniec na grobie 
Dmowskiego 

złożyły delegatki N.O.K. 
Dn. 5 b. m„ w drugim dniu ob

rad dorocznego walnego zebrania de 
legatek Narodowej Organh!:acji Ko
biet, uczestniczki zebrania złożyły 
wieniec na grobie ·ś. p. Romana 
Dmowskiego. 

Obrady lnwalld6w 
wojennych 

okręgu warszawsko• 
łódzkiego 

W Warszawie obradował zjazd 
delegatów okręgu warszawsko-łódz
kiego Związku Inwalidów Wojen
nych. 

Na zjazd przybyli przedstawiciele 
władz państwowych z woj. Jarosze
wiczem na czele. 

Po otwarciu zjazdu do zebranych 
przemówił p. wojewoda, stwierdza
jąc, że gdy patrzy na entuzjazm i 
zapał inwalidów wojennych, jest 
jaknajgłębiej przekonany, te Pol
ska jest naprawdę silna, gotowa do 
odparcia wszelkich zakusów na jej 
całość i niepodległość. 

Na zakończenie obrad uchwalo
no jednomyślnie rezolucję stwier
dzającą, że inwalldzi wojenni kro
czyć pragną w pierwszych szere
gach w gotowości do ofiar na oł· 
tarzu Ojczyzny. 

„Berliner Tageblatt11 

redivivus ... 
Znlemtzona nazwa 

„Dziennika Berlińskiego" 
Zarzadzeniem władz niemieckich 

pisma ~polskie w Niemczech zmu
szone zostały do umieszczenia. pod 
nagłówkami tłumaczenia na niemiec 
ki nazwy dziennika. 

Jako curiosum podać należy, że 
„Dziennik Berliński" zmuszony zo
stał do podania swego tytułu „Ber 
liner Tageblatt". 

Jak wiadomo niemiecki „Berliner 
Tageblatt" był jednym z najwięk
szych pism niemieckich, zlikwidowa 
nym przez reżim narodowo - so
cjalistyczny. 

Zawalił się strop 
w kopalni wę"la 

W podziemiach kopalni „Szyby 
Jankowice" w Boguszowicach za.. 
wal.il się dn. 5 b. m. strop, przy
czem zwały węgla zasypały 3-eh 
górników. 
· Akcja ratunkowa doprowadziła 
do wydobycia górników, których w 
stanie ciężkim przewieziono do szpi 
tala. życiu ich nie zagraża. niebez
piem;eństwo. 

Burza na polskiem morzu 
Poszukiwań zwłok 

zaprzestano 
Na morzu polskiem utrzymuje 

się stan sztormowy przy silnym wie
, trze północno - zachodnim. 

Burzliwy stan spowodował za
przestanie poszukiwań zwłok 4 nie
szczęśliwych rybaków z Karwi, któ
rzy jak donosiliśmy utonęli. 

Mniejsze statki zagraniczne, ja
kie płynęły z towarami, na skutek 
sztormowego stanu morza, zawinę
ły do portu we Władysławowie. 

Sztorm najdotkliwiej odczuwać 
się daje na W}'.:Soko~ Rozewia,. 

Ciężka I odpowiedzialna praca 
polski eh inspektorów eelnyeb w Gdań•ku 

do kontrolowania· czynności gdań
skiej służby celnej - a właśnie 
mnożące się wykroczenia tej służby 
zmusiły władze polskie do powięk· 
szenia ich liczby. 

Polacy wygrywaJą 
Konkurs Zwycięzców 
Rotmistrz Skulłez 

pierwszy na Aralo li 
Rozegrane wczoraj w Warszawie 

konkU!I'Sy: „Zwycięzców" i „Pożeg. 
nania" zakończyły XII Międzyna
rodowe Zawody Konne z udziałem 
ekip rumuńskiej, szwedzkiej i ło· 

Jak jut donosiliśmy, Senat gdań
ski wyst.osowa.ł do Komisarjatu Ge 
neralnego R. P. w Gdańsku dwa 
pisma, w których, omawiając spra 
wę Incydentu w Kaidowie, podkre
śla m. in„ Iż liczba inspektorów 
polskich w Gdańsku jest zbyt wy
soka (!). 

Jest rzeczą samo przez się zro
zumiałą, Iż liczbę tę ustalić może 
tylko rząd polski, który też jedynie 
powołany jest do oceny, czy dana 
liczba inspektorów polskich jest 
dostateczna, cey też powinna być 
podwyższona. W dzisiejszej naszej koresponden- tewskiej. 

Inspektorzy polscy powołam są 

Od Mieszka I ._o naszych czasów 

cji z Gdańska opisane są dokła.d- W „Konkursie Zwycięzców" try
nie nie tylko poszczególne wykro- umfowali jeźdźcy polscy, wygrywa
czenia służby celnej - ale m e to- jąc ten bieg po raz trzeci i zdoby
d a, planowa konsekwentna meto- wając w ten sposób nagrodę prze-

1 
da, st.osowana przy tych wykro- chodnią ostatecznie. 
czeniach. 18 koni, które ętanęły do konkur 

W pismach swoich stwierdza Se- su, musiały przebyć . dość trudne 
nat gdański tz w najbliższym cza.. przeszkody, wysokości ok. 140 cm. 
sie przepro~adzone będzie ponow- i ~~rokości ok. 5 m„ ~ szybkością 
ne zaprzysiężenie funkcjonarjuszy mm1malną 440 m. na mmutę. 
celnych na podstawie nowej for- Parcours bez błędu przeszło pię-
muły. ciu jeźdźców, z których w rozgryw

Za czasów Mieszka I terytorjum Pol
ski wynosiło 80-40 tya. km. kw. Jm 
jednak Polska Bolesława Chrobrego była 
pańetwem dmem, obejmuj~ terytorJum o
becnego województwa pomailsklego pomor 
sklego, Górny l!ląsk, l§ląsk Opolski, cała 
obecną Małopolskę, J>óiiniejeze królestwo 
kongresowe, Morawy I Słowaczyznę. Pol· 
ska Bolesława Chrobrego poi1iadała prze
szło 300 tys, km. kw. 

Polska Ja~ie)loiiska I Polska Stefana 
Batorego zaJmowała w Europie niemal 
pierwsze miejsce, dochodząc do 900 tys. 
km. kw. Pod względem obszaru Rosja by
ła większa od Polek!, lecz była rozbita 
na kilka państw. to tet znaczenie jej by
ło nieporównanie mniejsze. 
Załączony rytounek przedstawia właśnie 

Polske dzisiejszą. na tle historycznych za 
s!egów Polski przedrozbiorowej. 

JAK· ŻYJE 
Ze Sląska · I Prac<>wał w wielu przedsiębiorstwach 

. gastronomicznych, lecz nigdzie nie 
UTONĄŁ. Jeszcze w piątek powiado- mógł długo zagrzać miejsca. 

mił Antoni Żydzik z Brzezinki miej- z powodu ciągłych awantur, jakie 
scowy posterunek policji o· zaginięciu urządzał, wydalono go ze związku za
jego 4-letniego syna Franciszka. Po- wodowego kelnerów w Lodzi. Udał się 
szukiwania pozostały chwilowo bez więc do Warszawy i tam poznał Bin
rezultatu. W sobotę sąsiad Żydzika, kiewiczową. Romans nie trwał długo. 
Wilhelm Pieluch wyłowił z wypełnio· żona kelnera zerwała z Kwiatkowskim 
nego wodą dołu zwłoki chłopca, który i wyjechała do Lodzi. 
nie mając nad sobą dozoru wpadł do W ślad za nią przyjechał Kwiat· 
wody i utonął. Zwłoki dl:łecka umie- ·kowski, usiłując nawiązać stosunki z 
szczono w kostniey miejscowego szpi- ;b. kochanką. A gdy ta się na to nie 
tala gminnego. zgodziła, postanowił się z nią krwawo 

ZNOWU ROWERZYSTA. 'Grotny rozprawić. 
wypadek wydarzył się na nowej au- Wczoraj rano wywołał ją na pod
tostradzie w Ochojcu. Zderzy} się tam wórze domu przy ulicy Niciarnianej 
jadący motocyklem Jan Ungęhener z 15, gdzie po krótkiej kłótni strzelił 
Białej , mający na tylnem siodełku Ka- do niej z rewolweru kilkakrotnie. 
rola Kamińskiego z Bielsk.a z rowe- Dwa strzały okazały się celne. Kule 
rzystą Rudolfem Jankowskun z Cho· zraniły twarz i kręgosłup. W stanie b. 
rzowa.. Wszyscy trzej doznali ciężkich groźnym odwieziono ją do szpitala u
obrażeń głowy i twarzy. Wezwaną ka- bezpieczalni społecznej. 
retką pogotowia odstawiono ich do Kwiatkowski został aresztowany i o
szpitala miejskiego w Katowicach. Stan sadzony w areszcie. Dochodzenie pro· 
ich jest poważny. wadzi wydział śledczy. 

POD KOŁAMI TRAMWAJU. Tragi-
czny wypadek wydarzył się na ulicy Z Wilna 
Wolności w Swiętochłowicach. Wyska
kujący z wozu przyczepnego tramwaju 
przed przystankiem 68-letni podmistrz 
ciesielski, Franciszek Rozkosz z Wiel
kich Hajduk, uderzony poręczą wpadł 
pod koła przyczepki i doznał zmiaż· 
dżenia miednicy. 

AWANTURNIK~ Onegdaj późno wie
czorem, przy zbiegu ul. Jagielloti
skiej i Mickiewicza wynikła bójka, w 
czasie której został zraniony bagne
tem awanturująi;:y się garbarz Edmund 
Szarkowski (Tartaki 24) . 

Na alarm nad.biel przodownik P.P. 
Maksymiljan Ślusarski, który rozpo
czął pościg za sprawcami poranienia 

Jest rzeczą oczywistą, Iż nie 
zmieni t;o w niczem faktycznego sta 
nu rzeczy. 

Wszyscy członkowie straży celnej 
w Gdańsku byli bowiem, są i bę
dą po nowej przysiędze członkami 
partji narodowo - socjalistycznej. 
W tym charakterze nie czują się 
też oni powołani do kontrolowania 
na granicy różnych, zjeżdżających 

do Gdańska niemieckich dost.ojni
ków partyjnych. 

Jak zresztą wynika z naszej ko
respondencji, nJe przeprowadzenie 
rewizji osobistej na granicy prus
ko • wschodniej należy nawet do„. 
obowiązków dobrego celnika gdań 
skiego. Gdyby nie praca polskich 
inspektorów celnych, wykonywana 
w najcięższych warunkach, prze
myt z Niemiec do Gdańska stałby 
się rychło przemytem masowym. 

Czyż w tych warunkach może 
być wogóle mowa o jakiemkolwiek 
zmniejszeniu liczby inspekt.orów 
polskicJi? 

IJsty Senatu na temat zajść w 
Kaidowie zamykają zresztą zdaje 
się, urzędową korespondencję w tej 
sprawie. 

Ze strony polskiej żadna odpo
wiedź w tej sprawie dotychczas 
nie nastąpiła. 

KR J 
Układanie jezdni z kostki kamien· 

nej na ul. Żeligowskiego zostało już 
rozpoczęte. Roboty na ulicach: Gdań
skiej i Poznańskiej rozpoczęte będą 
w najbliższym czasie. 

Ogólny koszt budowy nowoczesnych 
jezdni na wymienionych ulicach wy
niesie 60.000 zł. 

SENSACYJNY PROCES. Sąd Okr. 
pod przew. prezesa Mitraszewskiego 
rozpatrywał sensacyjny proces urzęd· 
nika agencji celnej w Wilnie, Alek
sandra Chmielińskiego, oskarżonego o 
usiłowanię wręczenia łapówki cenzoro· 
wi prasy litewskiej przy starostwie 
grodzkiem, p. Kwiatkowskiemu. 

Chmieliński prosił Kwiatkowskiego, 
aby „pobłażliwie cęnzttrował książki li
tewskie, nadsyłane z Litwy do księgarń 
wileńskich" i usiłował wręczyć p. 
Kwiatkowskiemu 15 zł. i przyniósł z 
sobą pół flaszki wina I 

Na rozprawę wezwano wielu świad
ków. 

REKLAMY NIE)fiECKIE. Przy zbie
gu nlicy Trockiej i Niemieckiej doszło 
do zajścia w czasie rozlepiadia afiszów, 
reklamujących firmę niemiecką. Prze
chodzący tamtędy oficer rezerwy zażą
dał od rozlepiacza natychmiastowego 
zaprzestania rozlepiania tych afiszów. 
Ponieważ rozlepiacz w ostrej formie 
odmówił wykonania tego polecenia, za
nosiło się na poważniejsze zajście, któ
re jednakże zostało zlikwidowane przez 
przechodniów. 

Na krzyk nieszczęśliwego tramwaj za 
trzymano i po dłuższych wysiłkach 
wydobyto ofiarę z pod kół. W stanie 
beznadziejnym Rozkosz został odstawio 
ny do szpitala. 

Szarkowskiego. Przodownikowi jednak -,'-' c""P!" tOeh .n. ww. 
podstawiono nogę, wskutek czego u- .,...1 '"" '"<'."' „. -. 

SAMOCHÓD WPADL NA TRAMWAJ. 
Na skrzyżowaniu ulic Staro i Nowo
kościelnej w Szopienicach zderzył się 
samochód ciężarowy, prowadzony 
przez Bolesława Baczyńskiego z Bę
dzina z tramwajem. Samochód i tram
waj zostały uszkodzone. Pasażerowie 
na szczęście nie ponieśli szwanku. 

Z Łodzi 
STRZELIL DO KELNERKI. Przy u

licy Niciarnianej 15 rozegrał się wczo
raj krwawy dr;miat. W domu tym za
mieszkuje czasowo u swej krewnej 32-
letnia Anna Binkiewicz, żona kelnera, 
stała mieszkanka Wołomina. 

W swoim czasie Binkiewicz pozna
ła w Warszawie kelnera łódzkiego 49· 
letniego Wacława Kwiatkowskiego {An 
Łoniewska 29) i została jego przyja
ciółką. 

Xwiatkowski cieszył tlę Słll opłnją. 

·, 

padł on, łamiąc sobie żebro i doznając 
ogólnych obrażeń ciała. 

NAPAD W NOCY. Wczoraj w no
cy, około godz. 24, przy zbiegu ulic 
Mickiewicza i Jagiellońskiej miał miej
sce niebywały krwawy napad. 

Mianowicie nieznani osobnicy napa
dli na przechodzącego ulicą Edmunda 
Szarkowskiego, . urzędnika śmiertelnie 
raniąc go sztyletami. 

Na krzyk napadniętego na<lbiegł przo 

PIELGRZYMKA I ZJAZD DENTY· 
STÓW. W Częstochowie odbył się zjaz;d 
Związku Lekarzy-Dentystów połączony 
z pielgrzymką na Jasną Górę. 

Przed Cudownym Obrazem w kapli
cy Matki Boskiej Częstochowskiej J.E. 
ks. biskup-sufragan A. Zimniak cele
brował uroczystą mszę św. dla z gó.rą 
100 uczestników tej pierwszej piel-
grzymki lekarzy-dentystów. {s) 

downik P .P. Slusarski, którego napast- TRZY PO.ŻARY W JEDNYM DNIU. 
nicy również ciężko pobili, łamiąc mu Onegdaj w pow. częstochowskim zano-
2 żebra. Napastnicy zbiegli. Obie ofia. towano aż trzy pożary, a m. we wsi 
ry napadu pogotowie ratunkowe od- Miedźno w zagrodzie Wojciecha Re
wiozło do szpitala w stanie bardzo kusa powstał pożar, który strawił dom 
ciężkim. drewniany i oborę murowaną. Straty 

WILNO ULEPSZA SWE JEZDNIE. 5000 zł. We wsi Panki w zagrodzie 
Na posiedzeniu Prezydjum Zarządu .Jana Kubaka spłonął dom i obora; 
Miejskiego zatwierdzono kosztorys ro- straty ok. 600 zł. We wsi Kulej w za
bót budowy nowoczesnych jezdni nal grouzie Aleksandra Kupczyka pastwą 
ulicach: Gdańskiej, Poznańskiej i Żeli· płomieni padła stodoła, obora i dom 
gowskiego. mieszkalny; straty 2ó60 Ili (a) 

ce na pierwszem pńej~u uplasował 
się rtm. Skulicz (Polska) na Ara
lu II, drugi - rtm. Komorowski 
(Polska) na Astrze, trzeci kpt. No
wak - na Torreadorze II. Czwarte 
miejsce zajął Rumun kpt. Tzopescu 
na Tµlgerze i kpt. Zahei (Rumu
nja) na Hunterze. 
Nagrodę Szefa Departamentu Ar-

tylerji, gen. Przedszymirskiego-Kru · 
kowicza dla najlepszego jeźdźca -
artylerzysty zdobył kpt. Nowak. 

Następnie rozegrany został Kon• 
kurs Pożegnania" dla koni, które w 
bieżącym sezonie już startowały, 
nie wygrywając 300 zł. 

Bieg ten wygrał ppor. Tomaszew· 
ski na Bąku. Oprócz niego jeszcze 
czterech jeźdźców pr.zeszło parcours . 
bez błędu. 

Drugie miejsce zajął por. Ozols 
(Lotwa) na Otisie, trzecie por. 
Szlosowski na Buławie, czwarte 
por. Orpiszewski na Delegacie, pią· 
te rtm. Skupiński na Promieniu. 

(j. ż.). 

'J • .d. t " ., es1.em 1 10 ą„. 
Aby ofrzJmae rozwód 
„Jestem idjotą, jestem idjotą, je 

stem idjotą" - musi trzykrotnie 
krzyknąć do żony Dahomejczyk, 
który chce otrzyma6 rozwód. 

Tradycja dahomejska wytnaga. 
by mąż, wykrzykujący te słowa. 
stał w kącie namiotu, twarzą zwr6-
cony ku ścianie. W drugim końcu: 
namiotu stoi jego żona, która tak· 
że trzykrotnie krzyczy, że jest idjot 
ką. Następnie małżonkowie pos~ 
pują ku sobie, mówiąc: jesteśmy ł„ 
djotami. 

Okrzyki te mają oznaczać, te mał· 
żonkowie s11mi potępiają się, a ce
lem ich jest przebłaganie dahomej· 
skiego boga, rozgniewanego ·r02W~ 
dem. Kapłan, który jest obecny : 
przy tej oryginalnej ceremonji, od~ ' 
prawia nabożeństwo, a następnie„. 
pluje na :r;ill;łżon.ków, lttórzy od tej '. 
pory uwazaJą się za wolnych. 

Król leczy 
Działanie monety 

złotej 
W Anglji i Francji poku'tował przez 

cały okres średniowiecza i renesansu 
przesąd, który we Francji utrzymał się 
do czasów Ludwika XVI, że dotknięcie 
ręki królewskiej leczy wole. Ludwik 
święty ustanowił osobny ceremonjał 
przy leczeniu tej choroby. 

Moc cudowną ręki królewskiej przy 
leczeniu wola wywodzono od pierwsze• 
go króla Franków, który namaszczony 
został, jak głosi legenda, olejami świę1 
temi, zesłanemi z nieba. 

W bibljotece oxfordzkiej znajduje się 
praca jednego z badaczy, napisana o
koło 100 lat temu, wyliczająca dokład
nie, ile razy, który z królów angiel
skich „leczył" wole. I tak - królowa 
Elżbieta przyjmowała rocznie około 400 
osób, chorych na wole, król Karol II 
w czasie swego panowania przyjął po
nad 90.000 osób, dotkniętych tą cho• 
robą. Jakób II w ciągu _ jednego dnia: 
350 razy dłoń swą nakładał na wole, ' 
krzepiąc chorych, przeświadczeniem Q' 
rychłem ich wyzdrowieniu. 

Na szyi dotkniętych tą chorobą, wie• 
szano przedziurawioną złotą monetę, 
która miała mieć właściwości leczni
cze. Król Henryk VII używał w tym 
celu najmniejszych monet złotych, hę· 
dących w obiegu. 

Karol I, który. walczyć musiał z du
żemi trudnościami finansowemi i pole· 
cił wybić specjalne monety „wolowe~ 
ze srebra, a gdy tego nie starczyło, tel 
z miedzi. · 

Z czasem, gdy liczba zgłaszającycłi 
się do królewskiego leczenia stale 
wzrastała wybijano specjalnie drobne 
monety, by nie obciążać zbytnio skU:-1 
bu państwa. 
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POGODA NA DZIS 

Pogoda słoneczna i ciepła (powy
tej 20 st. w ciągu dnia), przy sła
bych wiatrach miejscowych. W go
dzinach popołudniowych na północy 
kraju skłonność do burz. 

W teatrach 
Teatr Narodowy: „Samuel Zborowski". 
Teatr Polski: „Kolde.nkl", 
Teatr Mały: „Brat marnotrawny". 
Teatr Nowy1 „Week·End". 
Teatr LPtnlr „Pen~1onRt " dworce". 
Teatr Ateneum: „Szcześllwe dni". 
Instytut Bedutyr „Haneczka i duch". 
Teałr Kameralny: „Eltpose pani mln1· 

atrowej". 
Teatt' Malickiej: „Julja kupuje 1oble 

dziecko". 
Rosyjskie StudJo Dramatyczne: „Szczę-

śliwe mał:teflstwo". 
Teah' „o.Ili": „Baron CClmmel''. 
Małe Qui Pro Quo: „Strachy na Lachy". 
Teatr Ali Baba (Karowa 18) : 1'218 i co-

dziennie t'ewja polityczna w 20-tu obra
i:ach „Orzeł ezy, Benka •. .'' z Mlr!ł Zi· 
mińską, Krukowskim, Foggiem, Sempollf1-
skim na e?:elE> zespołu. Pocz.~ 7.30 I 10 w. 

Si:opka Polityczna w kawiarni Plasty
ków (IPS), pocz. o 7.SO i 9.30 wiecz. 

CNFORMAOJE O FILMACH 

DOZWOLONYCH DLA MWDZIE~l' 

TELEFON 7-11-25. 

\\1 kinach 
Adria: „Trzy walce". 
Allantte: „ Wte11t1 walc!". 
Rałtyk: „Gdy Madelon„.". 
Casin.n „Booloo" 1 „Szalona pogofl". 
Capit•>I: „ U kresu drogi". 
Colossenm: „Orły morskie". 
Czary: .,Zew północy" i „Zwycięska wal 

ka". 
Ellte: „J'ezebel" t „Dede". 
F.nropa: „Studentka". 
Fama: „Złudzenie eycla" (Cytadela). 
Fl!J1armonja: „Gibraltar". 
lll'llos: .. SerCf> matki" I dodatki . 
Roll;rwood: „Przestepca" 1 rewja. 
lmperiaJ: „Kochało ja dwóch". 
Italia: „ZllDlknlety świat". 
Jurata: „Zbłą.dztłam" I „Kapryśna ekll

ped,ientka". 
Kino Parafji lłw. Andrzeja: „Lot po 

szczęście". 
Lot: „Dzlesieciu z Pawiaka" 1 „Słod-

ki karnawał". 
JlieJskle: •• Brawura". 
&laJestic: „Pani ł cowboy". 
lłlewa: „Modelka0 i „Strzał w nocy"~ 
Napoleon: „Francja czuwa ..• ". 
Nowa Tombola: .,Fortancerki" I Ano-

nimowy kochanek". 
Oh": „Nlebęzp1eczna granica". 
Palladium: „Ucieczka w nieznane". 
Pan: „Zbu<li sie I :tyj" I „Ostatnie o

.str?:eżer1ie0 . 
Petit Trianon: „Kłopoty młodej pani" I 

„Pola Elizejskie". 
Rlalto: „ W1ełblciele panny Nancy'', 
Rex: „Sygnały" t „Czerwone Jabłuszko". 
Roma: „Korsarze północy". 
Sfinks: „Burza nad Bengali". 
Sokół: „Agentka H-21" I „Zaginiona 

dżungla". 
Sorrento: „Gehenna" i „Przygody Do· 

nalda". 
Studjo: .,Dom bankowy", 
~tylowy1 „Panna Ewa". 
!lwlatowld: „Ukochany". 
świt: „Serce Matki" : 
1.'on: .,Chicago". 
Uelecha: „Prawo prot. Llndsey'a" ł do· 

datki. 
Victoria: „WłOczęgl". 
Fotoplastikon (Ul. Marllll&łka B'oeba J) 

wyśwtetla codz1enn1e od godz. lfi-ej do 
22-ej plastyczne wtdold w naturalnych 
kolorach z Ameryki. 

Panorama (Nowy !lwtat 27): Monte-Carlo 
l Monaco. 

FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka J'o--1 
cha 2) wyświetla codziennie od godz. 
15-ej do 22-ej plastyczne widoki w na

,turalnych kolorach z Berchtilsgaden. 

W PIĄTEK PREMJERA 
„PRAWDZIWEGO :IJYCIA ANNY" 

Ostatnie przedstawienia kapitalnego i 
.. Week-Endu" z ćwikliflską na czele, od
będą ~ię dziś w środę i czwartek w tea
tl'ze Nowym. 

W piątek 9 b. m . . premjera oryginalnej. 
polskiej sztuki „Prawdziwe życie Anny'' 
Jerzego Zawieyskiego w re~yserjl A. Cwoj 
dzińskiego, z Małyniczówną, Kuncewiczów- . 
ną, Krzymuską, Stanisławskim, Bonec- 1 

kim, Krzemieńskim, Solarskim i Skulskim . . 
Dekoracje Jarockiego. I 

WZNOWIENIE PRZEDSTAWIE~ 
„BRATA MARNOTRAWNEGO" 1 

W TEATRZE lllAl.YM 
Po parudniowej przerwie, wywołanej 

niedyspozycjfł p. Marji Przybyłko-Potoc
klej, wraca nieodwołalnie dziś na scene 
Teatru Małego czarująca komedja salono
wa O. W!Ide'a, w przekładzie B. Gor
czyilsk!ego i w reżyserji Z. Ziemblflskle
go „Brat Marnotrawny" i będzie grana 
do polowy następnego tygodnia - PO· 
czem ustąpi miejsca głośnej komedjl pa
l'yskiej R . Fauchols, w pr?.ekładzle K. 
Rychłowsklego 1 reżyserji E. Wierclft
skiego p. t. „Ostrożnie, śwle:to malowa
ne!" 

SZOPKA POLITYCZNA W KAWIARNI 
I. P. S. 

Warszawska Szopka Polityczna 1939, 
światopełka Karpltlsklego, .Janusza. Min
kiewicza i Anonima, z pl.osenkami Mar
jana Hemara, daje codziennie dwa przed
stawieni& o godz. 19,30 i 21,SO (7.SO i 
9.SO wlecz.) w kawiarni Plastyków (IPS) 
Królewska 13, tel. 386-17. 

POPIS SZKOŁY BALETOWEJ 
Z. DĄBROWSKIEGO 

Jutro, t. j. w czwartek, dnia 8 b.m. 
odbedzie ale o godz. 12-ej w południe 

· w teatrze Wielkim doroc:i:ny popis zawo
dowego studjum baletowego Zygmunta 
Dlłbrowsklcgo, a udziałem czołowej laureat 
Id Bruk8elskieco Konkursu Mit;dzynaro
dowego J'raneta:i:kl Mannówny. 

lapisujcie się do LOPP 

Na wystawie w Nowym :Jorku 
Wielkie zainteresowanie pawilonem polskim 
Pawilon polski na międzynarodowej wanej mahoniowej ramie przedstawia 

wystawie w Nowym Jorku cieszy się najważniejsze zabytki architektury w , 
wielkiem powodzeniem. Polsce, ponadto interesujące są modele./ 

Jednym z najciekawszych działów Szczególne zaciekawienie budzi kop ja I 

• 
TANI BAZAR KSIĄZKI 

wyprzedaż po pożarze 
KSIĄŻKI~ ZABAWKI 

zniżki 

20% do 50t M. ARCT 
N o w y 
Świat 35 

' 
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pawilonu jest sala ministerstwo Komu· globusu t. zw. Jagiellońskiego, znajdu
nlkaejł. Zajmuje ona przestrzeń około jącego się w Bibljotece Jagiellońskiej 
225 m. kw. i zawiera w so.bie dziesięć globusu. Oryginał jest jednym z kilku I 
stoisk ilustrujących rozwój kolejnictwa, globusów Bibljoteki Jagiellońskiej i po
linij lotniczych i okrętowych, turystyki, chodzi z lat 1510-1512. Jest pierwszym 
ośrodków przemysłowych i handlowych, globusem, na którym oznaczono ląd pod ·f 

oraz stoiska propagujące zwiedzanie nazwą „Amerlca". Pozatem jest bogaty 

naszych ośrodków sportowych i zabyt- w opisy. Podobno posługiwał się nim -----------!'----------------------• 
ltów sztuki. Mikołaj Kopernik podczas studjów na 

Na wprost wejścia znajduje się stoi- Uniwersytecie Jagiellońskim. Podobna Rad /O 
sko ministerstwa Komunikacji. Zajmuje kopja znajduje się na Uniwersytecie w ABODA, '1 curwea. 
ono 25 proc. całej sali i mieści się na Pitsburgh'u. 6.30 „Kiedy ranne wstajfł zorze". 8.35 
trzech ścianach. Znajduje się tam mapa Na osi podłużnej sali pomiędzy kąci- Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 

Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 
szlaków kolejowych w Polsce (art. graf.

1 

kiem myśliwskim a stoiskiem żeglar· 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka z 
Karolak) oraz fotografje przedstawiają· stwa i rybołóstwa znajdują się dwa płyt. 8.15 „Krajobrazy 2:iem wschodnich" 

Ó• k l · · t · · t · t · k' poka s tuki - wygł. prof. Zaborski. 8.25 Wiadomo-• ce rozw J o eJnic wa 1 mwes ycJe s OJa · 1 przeznaczone na z z ści turystyczne. 11.00 Audycja dla szkół. 
Min. Komunikacji. Na ścianie, stykają- ludowej. Górna część stojaka wykona- 11.25 Muzyka z płyt. 11.80 Audycja dla 
cej się ze ścianą Ministerstwa Komuni- na z rur chromoniklowanych pozwala POborowych. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 Au
kacJ'i, grafika art.-graf. T. Llpskie„„o na ::ibustronne przewieszanie tkanin. dycja południowa. 14.45 Audycja dla dzie-

ci. 15.15 Muzyka popularna. 15.45 Wiado· 
ilustrująca rozwój kolei i turystyki w Osiem ramek metalowych zakrytych od mości gospodarcze. 16.00 Dziennik popo- j 
Polsce wykazuje umożliwienie szerokim spodu polerowanym jesionem wypełnio- ludnlowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 
masom korzystanie z przeJ'azdów pocią- ne zostały powi„kszeniami fotograficz- Koncert z. Wilna. 16.45 tycie kwiatów-

"' Wygł. prof. d?'. Wł. Szafer. 17.00 Muzy-
garui popularncmi Ligi Popierania Tu- nemi na tematy folklorystyczne z róż- ka taneczna. 18.00 Płyty. 19.00 Teatr Wyo 
rystykl i wygodę w podróży. Przed stoi- nych stron Polski. Eksponaty tego dzia brami. 10.31l „Przy wieczerzy". 20.25 Au
skiem eksponaty i prec". zyJ'ne modele łu reprezenluJ'ą wszystko, co stworzyła dycja dla wsi. 20.40 Audycje Informacyj-

-' ne. 21.00 Koncert chopinowski w wyko-
Jokomolyw Chrzanowskich (pociągi poi- u nas sztuka ludowa. Mają one wyjąt- naniu J'ózefa Turczyńskiego. 21.40 Szkic 
skie mają najcięższe składy na świecie) lwwą zupełnie siłę atrakcyjną dla cu- llterackl. 22.00 Muzyka lekka. 23.00 Ostat 
wózek pod wagony polskiej' konstruk- dzoziemców. nie wlad. dziennika wieczornego, Komu-

nikat meteorologiczny. 23.05 Wlad. z Pol 
cji, silnik Eberman-Diesel - polskiej Na terenie stoiska komunikacji lot- ski w jęz. niemieckim l anglelsklm. 
konstrukcji przystosowany do ciężkich niczej zwraca uwagę mapa Europy z I 
warunków klimatycznych i terenowych. zaznaczeniem szlaków lotniczych obsłu-

1 
SlłODAJ 7 ezerwea. 

16.20 Pleśni Jana Brahmsa. 
Niedaleko umieszczono trzy ścianki giwanych przez P.L.L. „Lol". Szlaki te 16.45 „Dla kogo kwitną kwiaty" 

przedstawiające: sport lotniczy, narciar- wykonano w metalu. Zaznaczono tu prot. dr. Władysław Szafer. 
ski - związane z nim inwestycje i im- również sposobem graficznym, że Pol-1 18.00 Słynne sym!onje. 

t · 1 k' · b k' ska le"y na szlaku przysz.łeJ· komunika- 19·00 „Klub Pickwicka" Dickensa. I pi·ezy, oraz spor zeg ars I 1 ry ac 1. 1. 21.00 Koncert chopinowski - J'ózet 
Każdą z tych ścian dzieli w połowie cji naokoło świata. ' Turczyflski. 

d t · · t · k I 21.40 „ Filozof ja ł 11łutba wojsko-
panorama prze s awiaJąca w: s 01s u Przestrzeń od strony wklęsłej ściany wa" - Jacques Chevalier. 
lotniczem - wzlot balonów na zawo· przeznaczono dla obsługi informacyj-
dach Gordon - Benneta, narciarskiem nej. Znajduje się tutaj lada półkolista I WARSZAWA 11 (Mokot6w) 
- panoramę Tatr, żeglarskiem - pano rzeźbiona z blatem wyłożonym szkłem, 13.00 Muzyka lekka. 14.00 Pa~ lntorma
ramę jezior augustowskich. Każda pa· fotele krvte skórą i jaworowe krzesła cyJ._ 14.15 Koncert muzyki a~glelskiej. 

· la · t b t b . ' · f .• I 15.05 Sonaty w WYkonanlu LldJt Kmlto-
norama UJę JeS z o n s ron rzeż a- zydlowe. Podłogę dla m ormaCJI stano-\ wej (skrzypce) i Witolda Lutosławskiego 
mi w drzewie, wykonywanemi przez wi koło wycięte z linoleum na którym (fortepian). 15.40 Muzyka ob!adowa. 16.30 
szkdłę Przemysłu Drzewnego w Zako· grafika w różnokolorowym linoleum i Muzyka popularna. 17.05 tycie kulturalne 

d i b I k
. p dl 

1 
stolicy. 17.25 Płyty. 21.00 Płyty. 21.15 

panem. prze staw a ry y po s 1e. o ogę pro- Rec. prozy. 21.35 Muzyka popularna. 21.55 
Całość ściany kończy stoisko osią· jektował art.-grafik T. Lipski. I Płyty. 23.00 Mucyka taneczna. 

gnięć na polu rozwoju przemysłu i han- Całość działu komunikacyjnego opra-, KROTKOFAMWKI 
dlu - C.O.P., Gdynia, przedstawione cowana przez Centralne Biuro Projek- 24.00 .„Zapowied1; stacji. 0.05 „Wiejskie 
jako młode pędy, wyrastające z dębo- Łów i StudJ'ów Kolei Paiistwowych pod , obrazki - koncert. 0.40 Dziennik w Jez. 

f • . . l portugalskim i polskim. 1.00 Festlval 
wego pnia - za nim gra ika - okrę~y. kierowmctwem mżymera art. Al. Kodel-1 ~piewaczy na Wawelu. 2.00 Dziennik w 
dżwigi , kominy fabryczne, piece hut- skiego przy najbliższym współudziale 

1 

jez. angielskim. 2.05 Przegląd europejski 
nicze i t. p. \\1 pień drzewa wmonto· architektów Skolimowskiego i Hrynie- (w jęz. angielskim). 2.15 Gra zespół Ste-
wnno fotografje inwestycji w C.O.P . i wicza. fana Rachonia. 2.50 Program na Jutro. 

dźwigów portu gdyńskiego. Pokaz Ministerstwa Komunikacji cie· CZWARTEK, 8 czerwca. 
Jako nawiązanie do tego tematu u- szy się wielkim uznaniem zwłaszcza 7.00 Sygnał czasu. 7.05 Muzyka z płyt. 

· f · · i • k 8.00 Dziennik poranny. 8.15 Koncert z 
mieszczono na ścianie przyległej do le- dział JO ormacyjny me mo;z;e się us ar- Krakowa. 9.00 Transmisja z Płocka nabo-
go stoiska panneau - grafika prof. E. żać na brak zainteresowania. Wypadki >'leflstwa. 11.00 Płyty. 11.31l Reportu dźwię 
'Bartłomiejczyka: Bitwa floty polski<!j ostatnich tygodni na usta wszystkłeb kowy. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 Poranek 

_„ -Ol' poło„yly wyraz POLSKA. Tłumy zwie- muzyczny. 13.00 „Szukajmy przyjaclół"-
p<r.a - iwą. · "' wygi. Irena Gombrowicz. 13.15 Muzyka o· 

\Vyjście z sali przedziela to panneau dzających dopytują się o wszystko co bia.dowa. 14.40 Audycja dla młodzle~y. 
od drugiej· - identycznych rozmial'ÓW Polski dotyczy i proszą o materjały in• 15.00 Audycja dla wsi. 16.00 Koncert soli-

stów. 17.15 „Echa mocy i chwały". 17.30 
grafiki, wykonanej przez art.-graf. R. formacyjne o Polsce. Koncert rozrywkowy. 18.50 „Znaczenie go-
1\fanna, przedstawiającej „Łowy !)Ol- Korzystając ze swego pobytu w Ame- spodarcze ziem wschodnich" - przemó
skie", od której· rozpoczyna się wspa- ryce wiceminister Komunikacji inż. Al. wlen!e mln. Marjana Zyndram- Kośclał-

. · · k · k ł · kowskiego z okazji Tygodnia Ziem Wscho 
niały, stoisk skromnie nazwany ,,Kącik Dobkowski meJedno ro~me .sty a się. z I dnlch. 19.00 Teatr Wyobra.tnl. 19.30 Pły-
lowieeki". prasą zarówno polską Jak I amerykan- ty. 19.50 Utwory Karola Szymanowskie
Następna ściana poświęcona jest l!a• ską urządzając konferencje prasowe i go. 20.20 Audycje informarvjne. 21.15 Mu 

'. · b · d · · zyka rozrywkowa. 21.40 Teatr Wyobraźni. 
bylkom architektury. 14 powiększeń fo. ośw1etlaJąc w sposó mrnro aJDJ naJ- 22.10 Muzyka filmowa. 23.00 Ostatnie wla-
tograficznych umieszczonych w profilo- żywotniejsze zagadnienia polskie. domości dziennika wieczornego. 23.05 Wia 

Nasz lelJeton 

Dla kogo pani si«: ubiera? 
od mody nosi kwiaty prty kape
luszu. I najczęściej kawałek różo
wego, N.f niebieskiego tiulu wokół 
szył, bo to „podnosi" cerę. 

Fryzura jest zawsze z loczka
mi, a czasem nawet z grzywką. 

Pantofelki na. wysokich korkach, 
.z okrągłemi noskami, żeby noga wy-
dała się ja.knajmniejsza. 

domollci r: Polski w języku włoskim. 23.15 
Koncert muzyk! polskiej. 

CZWARTEK. 8 czerwca. 
9.00 Nabożeństwo (z Płocka) . 

14.40 „ Idziem gdzie wódz nasz ko
chany" - aud. dla młodzie' • 

16.30 Koncert solistów. 
18.50 Przemówienie mln. Marjana 
Zyndram-Kościałkowskiego . 

19.00 „Czwarty sejm Króla Stefa
na" - słuchowisko F erd. Goetla. 

19.30 llw. Teresa od Dzieciątka .Je
zus" - fragm. orator jum Zygmun
ta Singera. 

22.10 Muzyka filmowa . 
23.15 Koncert muzyki polslciej. 

WARSZAWA Il (lllokot6w) 
14.00 Pare Informacyj. 14.15 Pieśni pol

skie. 15.00 Płyty. 15.50 Muzyka lekka. 
21.00 Plyly. 21.lfi Co to jest prawda? -
wYgl. prof. Tadeusz Kotarbiński. 21.35 
Koncert. 21.56 Płyty. 22.55 Muzyka tanecz
na z płyt. 

KBOTKOFALOWKI 
24.00 Zapowiedz stacji. 0.05 „Pan idzie 

z nieba" - audycja słowno - muzyczna 
w oprac. Jerzego Langmana. 0.40 Dzien
nik w jęz. portugalskim i polskim. 1.00 
Koncert popularny. 1.45 Gawęda. ze słu· 
chaczaml. 2.00 Dziennik w jęz. angielskim. 
2.05 Pogadanka w jęz. angielskim. 2.15 
Koncert. 2.50 Program na jutro. 

Prawnu(zka Dickensa 
literatką 

W Londynie wkrótce ma ukazać 
się książka, której wszyscy Angli
cy oczekują z niecierpliwością. Bę· 
dzie to utwór prawnuczki, wielkie
go Dickensa. 

Monik.a Dickens, dwudziestoletnia 
panna, nie miała szczęścia w swej 
karjerze s~kolnej. Zarzucano jij 
impertynencję, nieuwagę i roztrze
panie, wkońcu też pożegnano się z 
nią. Po nieudanych próbach wystę
pów teatralnych, panna Monika zo
stała kucharką. 

„Para rąk", jej książka, jest 
dziennikiem młodej dziewczyny. Mi
ster Compton Mackenzie, który na
pisał przedmowę do tego dziennika, 
twierdzi, że Miss Dickens włada pió 
rem równie dobrze, jak rondlem i 
patelnią, i że zmysł humoru ma ta
ki sam, jak jej wielki pradziadek. 
Zobaczymy! 

Ta.ka kobieta nosi za.zwyczaj bla- •. · L M K 
lego lisa, kiedy modne są srebrne, i 
bo białe futro jest „twarzowe", a ' 
srebrny lis postarza. · 

Taka kobieta nie ogląda się też · BU DU .J E 
na ulicy za innemi kobietami, a za POT "G ' 

- Dla kogo, a.eh dla, kogo ty I musiała sobie kupić nowy ka.-
się tak stroisz? - biada niejeden pelusz z grubo plecionej ręcznie, 
mąż na widok„ nowej sukni żony? szytej słomki, bo na jej panamę 
Nowego ka,pelnsza? Nie. Na widok s11ojrza.ła z wyższością <lruga pny
rachunku od krawcowej. jaciółka, Lola, która właśnie przy-

- Bo mnie się i tak podobasz wiozła sobie z Paryża, kapelusz z 
- doda.je pr.zezornie, obawiając grubej słomki. 
się odpowie<lzi, że to może dla nie· I musiała, sobie jeszcze sprawić 
go. płaszczyk trzyćwierciowy z grono-

Ale elegancka kobieta nie ma sta.jów farbowanych na bronzowo, 
potrzeby thunić w ten sposób rzeko I bo po pierwsze, latem bywają 
mej zazdrości męża. Elegancka ko- chłodne wieczory, (a gronostaje są 
bieta odpowiada z godnością., że się najlżejszem futrem). A po <lrugie 
ubiera - dla. siebie. Wyłącznie dla I - niechże wreszcie jej pnyjaciół
siebie, żeby zaspokoić swój zmysł 1 ki także pękają z iazdrości. 
estetyczny. Tak, stanowczo elegancka. kobie-

W tym celu musiała sobie spra- ta u~iera się wyłącznie dla siebie. 
wić ostatnio granatową plisowaną Więc _doprawdy niema kobiet, któ 
spódniczkę l żakiet w pepitę, bo re stroJą się dla. mężczyzn? 
jakżeby mogła inaczej zaspokoić Ależ są takle, oczywiście, że są. 
swój zmysł estetyczny, skoro taki • Ten typ kobiet ubiera się pnede
koolplet ma jej przyja(liółka Zuza. wszystkiem „twarzowo". Niezależnie 

to chętnie przegląda się„. w o· I\ O R S KĄ 
c7.ach mężczyzn - „czy mi w tem PO Lł Kt 
do twarzy?". 

Ale mężowie tych pań nigdy nie 
pyt,ają: ,,Dla kogo ty się tak ubie
rasz?", bo kiedy przychodzi rachu· 
nek od krawcowej - to jest zu
pehlie skromny. Więc gdzież miej
sce na zazdrość„. 

ha. jot. 

Przedstawienia teatralne 
dla absolwentów 

szkół powsze~bnycb 
W ciągu najbliższych dni liczne rze

sze młodzieży koliczą. naukę w publicz 
nych szkołach powszechnych stolicy. 
Zarząd Miejski w m. st. Warszawie, 
pragnąc utrwalić w pamięci przyszłych 
Óbywateli miasta tak ważną dla każ
dego chwilę, jaką jest ukończenie 
szkoły, przeznaczył, w zorem lat- ubie· 
głych, cały szereg bezpłatnych pi:zed
stawień teatralnych dla tegoropzµych 
absolwentów szkół stołecznych. ż je
denastu tego rodza ju pełnych p.P.zed· 
stawień popołudniowych, organlzQwa
nych przez Wydział Oświaty i Kultu
ry w ciągu czerwca w teatrach: Na
rodowym, Polskim i Letnim, skorzy
sta w roku bieżącym przeszło 10.000 
młodzieży. Repertuar przedstawień 
stanowić będą sztuki „Gałązka Rozma
rynu", „Grube ry"J>Y." i „Swierszcz za 
kominem". 
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tężyzny fizycz - 1 Robotnicy w?lczą 
i gotowości o umowę zbiorową 

1 Związek, \Opór władzy 
który nie wykazywał skarbowej 

• • • Związek zawodowy robotni· .Zawody Strzeleckie Powiatowe o m1strzo- ków przemysłu budowtanego 

t f d . ·· k l939 w Piotrkowie zwrócił sie do S WO e eraC)I na ro Inspekcji Pracy o zwołanie kon· 

Ubiegłej niedzieli odbyły się 
na strzelnicy wojskowej w Piotr
kowie strżelaala 30 kilku zes
połów organizacyj kombatan
cldch I związków b. wojsko· 
wvelt. 

ltrzelanie wvkazało wielką 
sprawaoś~ i przygotowanie do 
•Pełnienia obywatelskiego obo· 
wl-zku dla dobra i obrony kra· 
lu, tak wa .nef w czasach dzi
siejszych sprawy. Wyniki nader 
dodatnie, osiągnięte przez po· 
szcze16l11e zespoły: Zw. Kaniow· 
czyków i -eligowczvków, Zw. 
R1zerwist6w, Zw. Podof. rezer· 
wy z miasta i powiatu i innych 

Koce dla Armii 
Związek Pracy Obywatelskiej 

Kobiet wraz z Rodziną Policyj· 
11ą rozpocz11ł zbl6rke starych 
rzeczy, miaaowicie ubrań, resz· 
tek materiałów, gałganów i strze· 
pów, które zostaną odpowied • 
nio przerobione na koce dla 
Armii. 

Zjazd młynarzy 
w Piotrkowie 

W nledzl1l~ obradował zjazd 
właścicieli młynów z miasta 
Piotrkowa I powiatu pod prze· 
wodnlctwem p. Walczakowskle· 
go z Fałku. Oinawlano różne 
sprawy zawodowe, przyczvm 
zajmowano krytyczne stanowi•· 
ko wobec rygorów w związku 
1 wprowadzeniem kart przemła· 
łowych, które nastrecZ1ją wiele 
kłopotów. Powzieto w tej spra· 
wie I innych szereg uchwał, 
polecai•c Zarządowi dopilno· 
wanie Ich wykonaaia. 

Zarzitd pozostawiono w skła· 
•zie dotych~zasowvm z p. Wal· 
czakowskim na czele. 

Wybrano Komisje, do której 
weszli pp.: Neuman z Kłudzic. 
Wojciech Szvmański i Leopold 
Oberman z Gorzkowic. Dotych
czasowy• członek Komisji Kwa
lifikacyjnej p, Edwar J Mantev 
z Przygłowa, wobec sprzedaży 
swego młyna I choroby, zrezy· 
gnował z tego stanowiska. 

Czy masz już los? 
o Ile nie, to łl9 11t1ełlllll 

. los w nezu11w111111uuu 
· n.NIEWIŃSKIEGO 
Plotrk6w, ul Słowackiego tt 

Ci•gnlenle 1uż 21 mrwH •r. 
1/1 lo1u tylko 10 zł. - Zamó· 1 
wiania pocztowe załatwia 1ię 
odwrotną pocztą. 

·DBAJCIE o SWOJE 

ZDROWIE 

są pieknym dowodem, że c-złon· 
kowle federacji P. Z. O. O. go· 
towl są zawsze przejść do wal· 
ki bardziej realnej, w której 
stawka jest wvższa, niż normal
ny sportowy laur zwycieaki. 

Mistrzo1t.wo federacji otrzv· 
mało ponownie Koło Rezerwi · 
stów Nr. I z Bugaja. 

ferencji w sprawie zawarcia u
mowy zbioroweł, regulującej 
warunki pracy i płacy. 
R6wnleż rebotnlcy, zatrud

nieni w tartakach w Gorzkowi 
cach pod Piotrkowem, złożyli 
memoriał w Inspekcji pracy w 
sprawie uaormowania warun· 
ków pracy i płacy na sezoa 
bieżący. 

W dwiach najbliższych odbe· 
dą sle konferencje pod prze· 

Boże Ciało w Piotr- wodnictwem Inspektora pracy 
16 obwodu p. L. Wróblewskiego. 

kowie. 
Program tegorocznvch uro· 

czystości w dniu Bożege Ciała 
w kolciele Parnym przewiduje: 
o godz. 11 m. 15 Suma. O godz. 
12 wyruszy procesja. Organi· 
zacje ze sztandarami winny ze
brać sie o godz. 11 m. 30. Ulice, 
którymi przejdzie procesja ude· 
korowane bedą obrazami św. 
oraz zielenią, jak również fla
gami państwowymi I papies· 
kim i. 

Starosta lustruje 
miasto 

Starosta powiatowy p, Jerzy 
Rosicki w towarzystwie kamen 
danta powiatowego P.P. komis. 
Ostrowskiego w Piotrkowie do· . 
koaał lustracji przeprowadza· 
nych re•ontów posesyj, bada· 
jąc jednocześnie stan sanitarny 
i higienlczay przedmieśt Piotr· 
ko wa. 
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Pilznerem Polskim słusznie go nazwano, 

Bo do te; nazwp ma zupełne prawo, 

A wit:c wieczorem. w południe i rano: 

BRAULIŃSK/EGO Piwo pijmy zawsze lwawol 
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Transakcje mająt
kowe w Piotrkowie 
i okolicy 

I Posterunek Policji w Bełcha· 
łowie zatrzvmał Witkowskiego 
Bronisława i Kutyłe Tomasza, 

Majątek ziem1ki Rozprza, po· 
zostający długie lata w posia· 
damu rodziny Zakrzewskich, a 
ostatnio przez dłuższy czas od
dany w dzlerżawe, pr2eszedł na 
własnośt drogą sprzedaży w 
ręce p. Buchalskiego, członka 
Cechu Rzeźników I masarzy w 
Piotrkowie. 

Wielki dom czynszowy, wy· 
budowany przed kilku laty przez 
spółdzielnie urzedników pań· 
stwowych w Piotrkowie przy 
ul. ... eromsklego, nabvł w dro· 
dze kupna mec. Bolesław No· 
wak. 

Posesja Depty przy ul. Sło· 
wackiego za przejazdem kole· 
jowym przy zbiegu z ulicą 
Czar kowskich przeszła na wła· 
sność rzeźnika p. Świerzyńskie· 
go z Piotrkowa. 

O nabycie piekarni p. Słani· 
sława Gatlzinowsklego, prezesa 
Cechu piekarzy, który przenosi 
sie do Przy1łowa, pertraktuje 
p. Józef Rzepecki, dotychczaso
wy dzierżawca piekarni p. Ci
szewskiego przy ul. Prez. Na
rutowicza. 

Z kroniki kradzieży , 

zamieszkałych w Bełchatowie' 
jako . sprawców kradzieży dro • 
biu I innych przedmiotów, na 
szkodę mieszlirańców gminy Bel· 
chatówek. 

Biurowa 

maszyna do pisania 
HALDA NORDEN 
- szwedzka :_ 

fest bezwątptenia nałlepszal -Maszyny •Hałda Nordenc 
normalne I o długim wałku 

poleca firma 
,,ADOLF P.AN'SKI, SPADK." 
Piotrków Tryb., Legionów L: 2. 

PLACE DO SPRZf) ANIA 
w pieknym połoźeniu przy 
ul. Zwlrki obok parku. Wia· 
domość Al. 3· go Maja 4, m. 6 
telefon 13·47. 

po t.25zł. 
WORKiI ANTnłiOLOWB w 
znakomitym gatunku poleca fir
ma ,,ADOLF PilSKI SP.A.Die.' 
Piotrków, Leiie>11ów l. 

działalności „ 

Władze ceRtralae zlikwidowa
ły w Piotrkowie związek zawo· 
dowy robotników chemicznych 
•Praca. Polskac z powodu nie 
ujawnienia od dh1ższego czasu 
żadnej działalności. 

W dniu i bm. Krasoń Piotr, 
zam. w Piotrkowie-Szeroka 12, 
stawił opór poborcy skarbowe
mu. podczas wvkonywania przez 
tegoż ostatniego czvnneści u
rzędowych. Przeawko Kraso
niowi wdrożono dochodzenie. 

Spalił się w Piotrko· 
w Piotrkowie i okolicy wie skład rupieci 

jedyna • ł " 
restauracja - ogród 1 ga ganow 

,,Zł:OTY • RÓO" naprzeciw Svrena strażacka _ zaalarmo· 
dworca autobusowego. wała Piotrków około godziny 10 

Wielki wvbór trunków. Co· w nocy w poniedziałek. Jak sle 
dziennie świeże piwo z beczki. okazało, w posesji poił Nr. 27 
Bufet bogato zaopatrzony w na przeciw łaźni Miejskiej prz\f 
zakąski gorące I zimne. Dan- ul. Piłsudskiego zapaliły sle ru· 
clng. ))oborowy zespół muzy- piecie. Przybyła bezzwłocznie 
czny. Straż Pożarna ogień zlokalizo-

waht. 

Dziś Jaskrawe ~upośledze-
Reduta w Piotrkowie nie przedmieść 

w środę 1 bm. przybvwa do Piotrkowa 
Piotrkowa teatr •REDUT Ac 
i odegra w sali im. Kilińskiego 
•Powrót Przełęckiegoc, znako
mitą komedię Jerzego Zawit j· 
sklego, z udziałem Juliusza Os· 
terwy. 

Bilety do nabycia w Pijalni 
Mleka. 

Pokaz przysmaków 
sztuki kulinarnej 
w Piotrkowie 

Zw. Pań Domu zawiadamia• 
że w dn. 7 /VI 1939 r. w lokalu 
własnym punktualnie o godz. 
17-ej odbedzie sie pokaz przy
stawek z tortu pomarańczo· 
wego. 

Groźny pożar pod 
Piotrkowem 

Wskutek nieostrożnego ob
chodzenia 1h1 z ogniem wybuchł 
pożar w zagrodzie małżonków 
Rocha I Stanisławy Gwóźdź we 
wsi Proszenie pod Piotrkowem. 
Pastwą ognia padły stodoła 

i obora wraz z martwym in· 
wentarzem. 

Straty wynoszą około 5.000 
zł. ------1 Przy doborowej or- I 

kieatrze czas miło 

I wę:iACzuM BDLHU" I 
I Wytworna kuchnia I zna- I 

komlte t r u n k i. 

Przedmieścia Piotrkowa są 
jeszcze ciągle pietą Achillesa 
naszej gospodarki miejskiej. Ten 
stan rzeczy w podmiejskich 
dzielnicach nastrt.:cza wiele kry· 
tycznych uwag wskutek lolero· 
wania zaniedbania na naszych 
przedmieściach. Troski o przed· 
mieścla nie dało ele zauważył 
w poprzedniej Radzie Miejskiej, 
której wiekszośt przecież tyle 
ma przedmieściom głównie do 
zawdziecze nia. Brak chodników 
daje sie ogólnie odczut, a jezd
nie z wyrwami i wybojami z 
nielicznymi wyjątkami z nową 
nawierzchnią, stanowią krzyczą· 
cy dowód zaniedbania. Przed 
nową Radą M ejską otwiera sic 
pole sz1rekiej akcji za zmoder
nizowaniem przedmleśt Piotr· 
kawa i zaopatrzenia ich w nie· 
zbędne Inwestycje. Obywatele 
dzielnic podmiejskich ponoszą 
różne cl~żary i daniny, a nie 
mogą sle doczekał prymityw
nych urządzeń i udogodnień. 

Repertua• kina 

Kino „CZARY" 
cZNACHOR:11 

Kino „ROMA" 
DCIEBEZPIECZNA GRANICA 
i DOŚWIADCZONY DORADCA 

Kino „AS" 
cTAJEMNICE MORZA 

CZERWONEGO• 

1\-ay olaor-obach: łol-6&, ki· 
asek, w11,troby, przy kamillJiaicll 
i6ł-c:iowych, w&d,ciu brzv.cM, 
odbijaniu li•, lub .kłomaoM&cla 
do zapucia •to.ut• „: 
,.-WAJCA.RSKIJD G0BZKDt 
ZIOŁA„ 0.-cki•F· Datur•y 
łllllocłny ~k pruc&J9ZCAi~ 
CJ• ub.twia.i11.cy Nakc:je ~ • 
ebw wawienia. atonie aię rłN· 
met pmy aacłm.iwnej otJło'oi. 

W nocy na 31 ·maja rb., na 
szkode Goldsztajna Marłem, zam. 
w Piotrkowie-Krako..vska Nr.7 
skradziono z piwnicy róine na· 
czyala kuchenne, wartości . 40 zł. 

W dniu 1 bm., na szkode Bi· 
der•ana Wincentego, zam. w 
Piotrkowie - Piłsudskiego 133, 

------2 POKOJE z kuchnią I przed- C d . , 
pokojem de wynajęcia. Polna\26 zaS 0 ROWIC 

WIU wo li61. pl•c.1.,e.n~ 
11alt'fzmlenłe nl19, ZllJ~• 
ocic1&1t1. ktl111• po tel~~ll _ 
d otQ alit U.$lt'pe~ ..... 
p ą z n o le c ł e 111. 'r J.:!ł..q,ł 1 
utrclo no ooo•ówanłu.. 

skradziono rower, wart. 60 zł. ·----------- prenumeratę ! 

CENY OGtOSZEh: za wi•nz mlimetrowy iedno1zpaltowy 40 groszy; w tekicie 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyru { Redakcja i admlnletracja & 
PMinunerata za „ Dz IE N N I K N AR OD OWY'' wraz z dostawą do domu lub przesyłką poczto w" wynosi 3 złcte miesięcznie, ul. Słowackiego nr. 28, parter wejłcle od frontu. 

Zakłady Oraficzne •Adolf Pański Spad~." Piotrków Tryb. Legioaów a 
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