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NAlWAżNIEJSZYM BODAJ mo· 
1nentem w międzynarodowem życtu 
polltycznem są t.oczące się obecme 
w Londyuie narady sztabowe, a 
mianowicie narady naczelnego wo· 
dza Francji gen. Gamelln z angiel· 
Bkiemi kołami wojskowemi ora~ na· 
rady tureckiej misji wojskoweJ,_ ba-

W dzień Bożego Ciała . 
l . 

Pokój mit;dz-y narodami i pokój w narodzie 
wiącej obecnie w st.ollcy AnglJi,I.~ Wśród potoków złotego słoń- szących te.m. bardzie. j P.r ocesji sze to narodu całego zbratanie, 
szefem sztabu lmperjalnego Ang J1 

ta wobec śwłf:łoścł jednakoś~. gen. Gortem oraz z min. spraw WOJ· ca wśród zapachu myrry z ręcz- barwność, JeJ fascynujący I wspa j k' 
zliczone, tłumne, jednoczi&ce lu
dzi różnych stanów i r6tnych kie 
runków w hołdzie Ciału Bożemu 
i w modlitwie o ten prawdziwy 
Pokój Boty, jakim jest pokój mię 
dzy narodami ł pokój w naro
dzie. 

ekowyeh Hore Belisha. n~ch unoszącego się kadzielnic! niały obraz: . . Dziś zmalały te różnice, a ie 
Rozmowy t,e mają najwyraźniej po drodze kwiatowej usypanej 1 Przyczym~ się do. tego i odw1e- ongiś dzieliły ludzi w życiu pow

na celu nietylko za;cleśnieni~ współ- małemi rączkami biało ubranych czny obyczaj, panujący w Polsce szedniem, ale na innej jut nieco 
pracy między AngłJI}, FrancJą i :r~ d I · · t h asza płaszczyźnie widoczne są wielkie-cją w czasie pokoJu, ale takze 1 dzieci, przesuwa się przez ulice o a! ~1epamię ny.c oraz n b . . ó . 
przygotowanie wspólnego. planu uroczysta, wspaniała, majestaty- tego swięta tradycja. . • go z ratama 1 zr .wnama w mo· 
działania na wypadek WOJDY· Fer· czna procesja. Ten nawskróś chrześciJansk! dlitewnej procesji symbole. 
dynand Foch mianowany został i:ia· . . . . naród, do głębi serc wierzący 1 Jak uroczystą zaś jest ona sa- Swięto Bożego Ciała obchodziła 

X 

czelnym wodzem wszystkich woJsk Boze Ciało - jedno z naJuro- wobec MaJ'estatu Bożego korny, ma, J'aką w odczuciu Polaków t 1· p I ki · k b d koalicyjnych dopiero w os~tnlm ro- ł j 1 kl h s o ica o s JR zawsze ur zo 
ku wielkiej woJny (w maJu 1918) ~z~stszyc~ I !lajbard~ e po s. ~ skupiał się zawsze w dniu tym posiada dostojność, świadczy o uroczyście. Po nabożeństwach, 
i hist.orjografja. angielska i franco- sw1ą!· Nigdzie 1;>0~aJ na świecie uroczystym przed Monstrancją z tern to, te często sam Prezydent odprawidnych w godzinach wcze· 
ska. zdaje sobie dzisiaj dobrze spra- tak Jak u .na, s m.e .Je.st obchodzo- kości.ołów wynoszoną. Rzeczypospolitej lub Jego repre- ś · · h · tk' h ś · t 6 Wę Z tracr"icznych konsekwencyj· te. d d b hód . DleJszyc , ze wszys •C w1ą Y "' ny_ ten . zien, m.g .zie o c. z' Pany, chłopy i· lud mieJ'ski, zentant kroczy w procesji, a u- w vł ba ne pro· go błędu. Nie będzie on też napew- k arszawy wyruszJ y rw • 
no powtórzony w przyszłej wojnie. m~ zw~ązany ~ue Jest t~ impo- wszystkie kiedyś stany stawały czestniczą w niej r6wnieź i przed cesje. kierując się w stronę pła„ 
Anglicy uważają .inż dzisiaj gen. nuJący 1 taką siłą spawa1ący roz- tutaj obok sług Bożych, procesję stawiciele rządu oraz najwyższych cu Zamkowego, by uczestniczyd 
Ga.melin za „swego wodza", anglel- modlon.e serca. . modli'tewną wiodących. Księdza, władz wojskowych. t lkł h Id f Ch t s wł llkłe zaś koła woiskowe uznają chęt . W we m o ze rys u o 
nie jego olbrzymi aut.orytet wojsko· . Ileż razy .w. życiu ~c~estmczy- dzierżącego wysoko niesioną Mon Taką była i wczoraj procesja Eucharystycznemu. Wkrótce na 
wy. hśmy w takieJ procesł1 1 gro~a~- 'strancję, podtrzymywał pod ra- Bożego Ciała, która przesunęła p'acu Zamkowym, Krakoviskiem 

Niemniejsze znaczenie ma współ- nem, związanem z mą nabozen-1 mię dziedzic wiejski i chłop pro· się, wychodząc z prastarej Ka· Przedmieściu i p11Eylegających u-
pnl(m. wojskowa z Turcją stwie. W baldachim nad morzem sty, obok dosłoJ'nlków szli .zawsze tedry Swiętojańskiej, przez ulice 1· "h g d iły si"' wlelo'-powiedzi.ał którys' z his. „-ryko'w . b d ś . ł . ica.., z roma z "' •J" "" głów faluJ'ący wpatrzem, w sre r 11 ci mniei'si, nie wyróżniaJ·ący si„ Warszawy a j0 e nocze me w ca eJ ł · tł wielkiej wojny, .ie gdyby k~alicja . "' s ęczne umy. 
podczas wielkieJ WOJDY miała w ny dźwięk dzwonków wsłuchani, I niczem, a wobec Majestatu Bo· Polsce, po miastach i wsiach, w Uroczystą mszę św. w archik:a• 
swem ręku Dardanele, wojna nie na kolana na ich wezwanie pa- . żego równi. kra.sie barw lata, w blaskach pro tedrze św. Jana odprawił ks. pra· 
trwałabv dłużej niż parę miesięcy. dający, gdy orszak procesyjny Jakżeż symboliczne było zaw- mienistych słońca szły inne, nie- K . B k' · DzisłaJ. ko-"cJ·a antyniemiecka spra ł d h d 'ł łat infułat azim1erz ącz łew1t;z ...... przed o tarze po c o Zł . ha I b wę Dardaneli ma już załatwioną a Procesję euc rystyczną ce e rą-~reeka misja wojskowa przyjeżdża Na niebie polskiem zawsze już wał ks. arcybiskup Filip Cortesi, 

~ ~..::::t!~:ysl:e!&1o!i~i~! J:t~~io ct~ia~~~n~~a;ięC~~~~:.!~ Francła bPdzie atakować Nuncjudsz. lApkostolskib'k w Polsscte. wypadek najcięższej próby, na ja- ś . t1 'i: przy u Zła e s. arcy 1s upa a· 
kl} oba pa}istwa mogą. byc wysta- ściera się pogoda. Jeszcze na w1ę Płon pr„ełamanła llnJI Z••lr.•da nisława Galla, ks. biskupa Szla-
mone: woJny. ta Zielone różnie to bywa, ale „ oTs .~ gowskiego i ks. biskupa Gawliny, ' 

Jeł.eli w Berlinie i Rzymie. umie; gdy dzień Bożego Ciała nastaje LONDYN 8 6 D ·1 E " Podobno francuskie s4łery wojsko· radcy Nuncjatury ks. Alfreda Pa-ła jeszcze patrzeć i rozumowac trzez 1 t 1 • · • d b · k , . . . „ a1 Y xpress ~· ~. wiadomości t.e dać tam powin- ato us a a się JUZ na 0 re ł ro- twierdzi, iż sztab francuski opraco· we zanuciły dawną myśl defenzy- ciniego, członków Kapituły • łe-
ny sporo do myślenia. n. luje w całej pełni. wał plan skutecznego pnełamania wy na linjł Maginota i zdecydowa- tropolitalnej oraz licznego ducho· 

x Tak też malowano zawsze Bożę linji Zygfryda, ofensywy na ewen· ne Bił do ataku na pozycję niemlec wiemtwa świeckiego l zakonnego. 
w NIEMCZECH wydano ostre Ciało na obrazach, zawsze w cie- 1 tualnym froncie włoskim i obrony kle. (B.) Rząd reprezentował minister 

1&rządzenia, ograniczające szyb- płych złocistych tonach, podno- granicy francusko • szwajcarskiej. Wl. R. 
1 

O. P. Swiotosławski,- Iz. kość samochodów do 60 km. na ... 
godzinę w mi&'>ta.ch i do 100 km. by Ustawodawcze pp. wicemar-
na. szoSMh i aut.ostra.dach. p e h • t • • szałkowie Dąbkowski ł Surzyński. te~z"arfą%~ leżą u źródła oraz pterw~ZV W ·~ or11 Byli równid obecni prezes N.~:· 
Jedną _ jest coraz gorszy ma- J gen. Krzemieński, przedstawic1 e 

t.erja1, używany do produkcji sa- Król anaielski na ierwtorjom St. Z!edooczonyeb generalicji, korpusu oficerskiego 
DlOChodów. Dotyczy to zwłas~za "" "' i podoficer11kiego wszystkich ro-
~Ii szlac!tetnych, na Jł!;órych J&-, NIAGARA FALLS. 8.6. Pora.z łowi w podr6ży jego po st.anach. minął granic' amerykańską, rozl~· draj6w broni, samorządu stolicy ' 
koscl odbija się trućJ?tośc otrzyma- I pierwszy w historji Stanów Zjed· Dworzec był przybrany barwami gła się salwa 21 strzałów armat-

01 
az instytucyj' apołec:inych. ni& dostatecznych Uosci rud zagra- I • • n-ni k . i k ń k 0 i ni h 

nicznych' i rus• kn J'akośL rud włas· 1 n.0<m>nych kroi_ angi.elski. st...._ _na brytyjs ielDl amery a s iem. c • p· 
1
.„ koic'ele 

„ c - ki d N · t 'ł · k · Do Wasz•m"'*'nnu król Jer..v i ie,rwszą ewange h w ::t 1 nych. Oczywistą zaś jest rzeczą, zie~ a~erykanskieJ, e y pociąg a perome us awi a się ompanJa "Ub"" -.1 k d 
1 

k' i A dś • ał 
że im słabsza konstrukcja, tern I królewski przybył z Kanady o g. honorowa pułku gwardji. Pociąg królowa Elżbieta przybywają około a a em c im ::tW. nny o p1ew 
bardziej wskazana jest ostrożna 2.40 (czas europejski). stał na stacji zaledwie 19 minut. O godz. 11-ej rano (czas lokalny). ks. prałat Kaczyński, drugą - . 
jazda. . I Parę monarszą powitał am.basa- godz. 2.59 udał się w dalszą drogę Dwie olbrzymie lokomotywy z wiel w kaplicy W. T. D. - ks. prałat, 
Drugą przyczyną Jest wzgl~. n.!' I dor brytyjski sir Ronald Lindsey, do Waszyngtonu. · ką szybkością prowa<hą. pócląg kr6 Mystkowski, trzecią - w kołcie-Os7Alzędność benzp,.y, . W „1'.'blki· który przedstawił królowi i królo- Władze bezpieczeństwa wobec ol· lewsk'1 ku stolicy St. Zjednoczonych. le Opieki św. Józefa - (po-Kar· scher Beobachter ' óbliczono, ze o- . ,..._ 1 H I pl I d ści N d (U · St ti ) w1 • ł Ch graniczenie szybkości 3 _ 4 litro- weJ sekretar~a ętanu vvrdel a u : brzymiego na ywu u no , pra- a worcu mon a on po • melickim) - ks. pra at oto• 

~'Ych samochodów ze 120 km. na I la. Amerykansk1emu sekre~rzowi gnącej powitać króla, przedslęwzię· ta parę królewską prezydent Boose· mański i czwartą _ przy figu. 
Cdz. do 100 km., da oszcz„dność Stanu towarzyszyli członkowie ko- ły wszelkie środki ostrożności. Na velt Wr&?J z małżonką. M B z · k" j na K 

v ' ó d · 10 kl dzi I j Olbrzymi" tłumy ludno&.nf obu~.,. ·rze · · wycięs ie - ra · nzyny w wysokości 67 mllj. Ii- mitetu, w skład ktorego pr cz prze p:rzestrzem m. e ące gra- " ..., l,lW;„ kowskiem PrzedmieAclu _ Jis. , 
trów rocznie. stawicieli społeczeństwa amerykań- nicę kanadyjską od dworca Niaga· ne na 600 tys. osób jut oczekują 

Nie jest to jedyna dziedzina ży- skiego wchodzą również adjutanci, ra Falls wzdłuż t.oru ustawiono 8 na ulicach Wa~onu pl"Ulja.zdu prałat Fajęcki. 
cia wewnętrznego Rzeszy, .gdzie mianowani przez prezydenta Roose- tys. żołnierzy. orszaku królewskiego. --------------wzglę~y e~onomiczne zmuszają do velta, którzy będą towarzyszyli kró W chwili gdy pociąg królewski (Doko6esen!e aa *· 1-eJ). . 

zmnfe.1szema t.empa l aspiracył.' 1 •••-•••llll-•••••-•••••lllll••••••„••••••••••••••••••••••-•••••-· 
Pamięt~=:t~cał~;ci l Mikibryizni' wieś.ci z Czech i Austrii' 

prof. Krzyżanowskiego 
i ,jej wy konanie 

(Patrz artykuł wstępny na str. 1-eJ) Sehusehnigg zaJDordowany? - Gestapo hula 
=========::::=== I Makabryczne wieści nadchodzą o-

- : statnio z okupowanych przez Niem· Katastrofa samolotu I cy Czech, krążą też pogłoski o tra-
p • k • 1 k d „ . gicznej śmierci, jaka spotkała po-ozar I U omow dobno b. kanclerza Austrji z rąk 
PARY.ż. 8.6. Agencja Havasa do ' zbirów z Gestapo. 

no&i z Frankfurtu: Na jeden z do- , Oto te wieści, jakie napłynęły z 
mów w Gelnhausen w pobliżu Frank różnych stron: 
furto nad Menem spadł samolot. ~ Z Londynu podaje nasz kores
Trzech członków załogi zginęło na pondent (R.): 
młejscu. I Według niepotwierdzonych jesz· 

Samolot spłonął, wywołując po- cze doniesień z Budapesztu kanclerz 
7.ar kilku okolicznych domów. Schuschnłgg został potajemnie za. 

- W poblltu Goeschwltz w Turyn
rJI W chwlll gdy pociąg O!lobowy 
wJeidżał na most, 4 wagony spadły 
li szyn i spl„trzyły sio przy betono
wej barJen.e, kt.óra Jednak uchroniła 
pociąg od upadku z mostu. z rozbi
tych wagon6w wydobyto dotychczaa 
ł zabitych oraz 7-mtn cłętko ran
lł)'ch. 

mordowany p~ Gestapo. 
Jego żonie, gdy chciała sto z 

nim żobamyć, miano powled?Jleć, Iż 
Schuschnlgg jut Jej nle potrzebu-
je. (B.) 

„t. K. C!' donosi o tem w podob
nej wersji: 

W Parytu rozeszła sio pogłoska, na 
podstaM.e łnfonnaeJI pl.sma „Ort'', ie 
tona oata~ego łwtclena AaałrJI, 

Schus~hnin-a, otrzymała zawladomłe· j st.ać zastrzelony. Policja niemiecka I bllkl, oskar!ając ~e o korupcjo. 
nie, iż z m„żem nie b.,dzle 111„ mogła posługuje się w tej akcji młodymi Procesy te m.ają na celu zd}'flkre· 
zobaczyć, gdyż kanclerz SchuschnJgg bezrobotnymi Ozechaml któ,,_ ma dytowanie dawnego reżimu czesko • ole b.,clzłe Jej Joł potrzebował. Wy- ' --b„ 
ciągają stąd wniosek, że SchallCbnlgg Jfł szplegow~ swych wspólo ywa· słowackiego. 
nie żyje. Syn b. kanclerza przebywa, tell za wynagrodzeniem około 9 ~ związku z rosnącem wn:enlem 
jak dawniej, w Wiedniu". zł. dziennie. wśród lucjności garnizony niemiec• 

A teraz inna równie ponura hl- „I. K. C." donosi natomiast kle w Ozechach I Morawiwh zosta-
storja z profesorem unłwersytetn „o aresztowaniu ayna prot. Sekanł- ły osfiatnio silnie wzmocmlone. 
praskiego Sekaninem, czy teł jego ny, b. nacz. redaktora pl11ma ,,Narocl· PARY~, 8·?· Agenc~a Havasa .. do
synem, czy też wreszcie obydwoma, al Polltłka". Prof. Seka.nlny otrzymał nosl z Brna. Prezydjum policJl w 
ojcem i synem, bo wersje są tu nie- w ub. tygodniu przesyłkę, w której Brnie opu~llk<?wało odezwę, w kt6· 
jasne. Może obaj, może tylko jeden znaJdowało sł„ ubranie Jego syna, ze- r~j wsponunaJąc o rozpowszechnia· 
z nich zginęli z rąk Gestapo e:kd~A'!1. z:r:ei.:~::.· odDoo!:'po11Y,Udz DlU odezw i druków a~tyniemiee-

, • " """' kich, prze:t „nieodpowiedzialnych Nasz londynski kor~spondent po- któreJ wynikało, t.e „•1Jl prot. Seks- Czechów" przestrzega lUdnóŚÓ, łł 
daje, że według doniesień lll Pra· DIDy nie ~dzle Jut wtooeJ potn.ebo- ogłaszanie i rozpowszechnianie po
gi policja niemiecka rozpoczę- wał tych rzeczy". dobnyoh odezw będzie surowo ka-
la na wielką skalę akcję przeciwko Pozatem okrę~ą drog, via Lon- rane. 
opozycyjnym :l;ywiołom czeskirn. dyn otrzymujemy taką wiadomóść: · Prezydjum. policji wzywa r6wnie! 
Między innymi areszt.owano profe· Władze niemieckie przygotowują Czechów do zaprzestanlm. „propa
sora uniwersytetu praskiego Se- podobno materjały do szeregu pro• gandy rozpowszechnianej szeptem" 
kanina, którego wywlezlono po~ ~w. któ~e Wytoczyć si~ ma wte- i unikania wszelkich wysbłpień prze. 
lemnle do ~r~ ~ miał ,.. lu wybitnym osobfst.oścłQm Bepa.l ciwko państwli niemieckiemu. 

Ho'i~ ~aż~~ ilość świeże10 rumian~u. !ptrka: AI~ja 3 Mai a 22, ról ni. Ja1ielońs~i.ei 
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.Porożumienie zasadnicze z Sowietami _osiągnięte 
"'. • • & ::: -. • - - ~ 

William Strang · jedZie do Moskwy 
LONDYN, 7.6. Chamberlain °"I przyłączyć się do rządu francu

Ś\\'iadczył dziś w Izbie Gmin, że ze skiego w udzieleniu Sowietom cał
względów, z któryc~ dziś. zdaje so; ko'!'ite_go 'Yojsk?wego ~parcia . w 

. l>ie. sprawę Izba, . me moz~ udziellc razie. JakieJkolw!ek ~g_resJ1 prz~1w· 
.. i:Oformacyj cQ do rokowan .o poro- ko. nun, wciągaJ!ł<?eJ Je w WOJnę z 

tuinlenie między W. BrytaDJą, Fran panstwem enropeJskiem. , 
cją i Sowietami. · Nie jest zamiarem trzech mo· 

Osiągnięto jednak - oświadczył carstw ograniczenie . porozumienia 
premjer · - stadjum pozwalające do agresji na ich ter~~jum •. 
na uzupełnienie oświadC'l:enia, jakle W odpowiedzi na specJalną mter-
złOżone zostało 24 b. m. pelację dotyczącą stanowiska 
. · z ostatniej wymiany zdań wyni- państw bałtyckich Chamberlain, u
ka, iż osięgnięto porozumienie co do zupełniając poniekąd swą deklara
głównych punktów. cję na temat rokowań z Rosją, o

R.ząd Brytyjski jest gotów za- świadczył co następuje: 
. wrzeć. porozumienie na podstawie „Rząd J. K. M. otrzymał od rzą
-całkowitej wzajemności. Da.I do dów fińskiego, estońskiego ł łotew
zrozumienla również rządowi sowiec skiego zawiadomienia wskazujące 
kiemu, iż jest gotów bez zastrzeżeń na to, że wobec zamiarów tych rzą-

Rola pieniądza w życiu gospodarczem 
Wicepremier Kwiatkowski na otwarciu oddziału B. G. K 

w Cieszynie. · 
W Cieszynie odbyło się dn. 7 ży przedewszystkiem pokojowi, a 

b. m. otwarcie i poświęcenie no- gdyby Polska. była zagrożona., to 
wego lokalu oddziału Banku Gospo- niech służy jej do zwycięstwa.. 

.dów utrzymania ścisłej neutralno- uda się do Mos);twy Wllliamt Strang, 
ści nie życzą ·One sobie. gWa.ra.ncyj. szef departamentu Europy ·central-

Odpowiadając na interpelację nej w angielskiem . Ministerstwie 
Greenwooda, premjer · ośW:iadczył, Spraw ·Zagranicznych . 
iż przedstawiciel rządu brytyjskie· LONDYN,7.6. Ageneja Reutera 
go, który uda się do Moskwy; nie . otrzymała wiadomość z .Moskwy, że 
będzie członkiem rządu. . ambasador brytyjski William Seeds . 

W kołach politycznych przypusz- zapadł na influenzę. 
czają, że z ramienia Foreign Office 

Rozmowy sztabów generalnych 
Oświadczenie Chamberlaina 

LONDYN, 7.6. Odpowiadając na 
interpelacje kilku posłów w spra
wie rozmów sztabów generalnych 
między W. Brytanją a Polską, Ru
munją, Grecją, Turcją i Z. S. R. R., 
Chamberlain oświadczył, że wszel
kie kontakty tego rodzaju, utrzy
mywane są w zasadzie przy pomo
cy attacbe wojskowych przy pla
cówkach dyplomatycznych, jednak 
w ostatnich miesiącach metody te 
były uzupełniane inną procedurą. 

Prze'Widuje się, że ostatnia pro
cedura zastosowana być może na 
przyszłość, jednak zdaniem premje-

ra nie leży w interesie publicznym 
ujawnienie jakichkohvłek szczegó
łów w tej mierze. 

LONDYN, 7.6. - Przybyła dziś 
do Londynu turecka misja wojsko
wa ż gen. Or.bay na czele. 

Misja turecka odbyć ma z rzeczo
znawcami brytyjskimi rozmowy o 
charakterze technicznym. . . 

Gen. Orbay przyjęty był . dziś 
przez ministra Wojny Hore Beli
sha oraz przez szefa Sztabu Gene
ralnego armji terytorjalnej gen. 
lorda Gorta. 

darstwa Krajowego. -----------------------------------------------------------------------------------------N a uroczystość tę przybyli m. in. 
wicepremjer Kwiatkowski, prezes 
B. G. K. gen. Górecki, wicemini
strowie Rose, Wierusz-Kowalski, 
dyr. Rakowski oraz delegacja 
Il. G. K. z dyr. Baryszem. Obecni 

Poważny incydent w Szanghaju 
• 

Mar-yoarze japońs~y zabili 1'oglika 
byli również przedstawiciele życi:a LONDYN. 8.6. Rząd brytyjski I skim konsulacie w Szanghaju, Tink robotników pracujących w brytyj
gospodarczego ze Sląska z dyr. Iz. przywiązuje niezmiernie poważne ler zmierzył do oficera marynarki skich fabrykach. Władze brytyjskie 
by Przemysłowo • Handlowej W Ka- znaczenie do incydentu, jaki wyda- japońskiej z rewolweru, a nawet często protestowały, lecz 20 maja 
towicach z senatorem Drozdow- rzył się w Szanghaju i w którym strzelił, wobec czego Japończycy stosunki stały się tak złe, iż oka
skim i dyr. Martinem na czele. Anglik Tinkler został śmiertelnie działając w samoobronie rozbroili zało się ko11ieczne wysłać do przę-

Aktu poświęcenia lokalu dokonał zakłuty bagnetami przez marynarzy tego niebezpiecznego osobnika. dzalni, w której pracował Tinkler, 
w ~astępstwie ks. biskupa Adam- japońskich. Jeśli chodzi o· fakty, to u Tink· uzbrojony oddział marynar~y bry
skiego ks. infułat. Kasperlik. Tinklet, będąc poprzednio człon- lera, gdy przywieziono go jeszcze tyjskich. W kilka dni później o

kiem miejskiej policji w Szangha- żywego do szpitala w Szanghaju trzymano pośrednie zobowiązanie 
Prezes B. G. K. Górecki w prze- ju, był dobrze obeznanym z miejsco stwierdzono trzy rany kłute brzu- władz japońskich, gwarantujące 

mówieniu podkreślił, że po objęciu wemi warunkami oraz djalektami. cha, jedną głowy i jedną ranę no- mienie i życie brytyjczyków, gdyby 
Zaolzia jednym z najtrudniejszych Ostatnio zatrudniony on był w gi. W czasie ope1-a.cji, mimo której rozruchy miały się powtórzyć. W 
zadań była inkorporacja gospodar- przędzalni, będącej własnością bry- jednalt Tinkler zmarł z ran, żoł- rezultacie tego zapewnienia, mary
cza tej ziemi. Dziś, w 8 miesięcy tyjską i znajdującej się w chińskiej nierze japońscy trzymali straż przed na.rze brytyjscy zostali wycofani z· 
po powrocie Zaolzia do macierzy części Szanghaju Poetung. salą operacyjną. Wobec powagi in- przędzalni. 
fnkorporacja ta jest już w zasa- Tinkler, zdaniem konsula brytyj cydentu konsul ·brytyjski w Szang- SZANGHAJ. 8.6. Japończycy, jak 
dzi dokonana. skiego w Szanghaju, ranny został haju złożył dziś osobiście protest u donosi Reuter, zgłosili nowe ·ultima 
· Po przemówieniu b. wiceministra w czasie bójki, jaka wybuchła w japońskiego konsula. tum wladzom brytyjskim w Tien-

Cieszyna, Halfara, zabrał głos wi- przę«halni, gdzie uzbrojeni agitato- Władze brytyjskie stwierdzają, tsinie. Grożą oni całkowitem izo-
. ceremjer Kwiatkowski, który pod- rey zaatakowali chińskiego nadzor- że w chińskiej· dzielnicy miasta, lowaniem koncesji jezeli w ciągu 
kreślił znaczenie instytucyj finan- cę, wobec czego japońska marynar- nad którą władzę sprawuje „chiń- dw9cb dni władze brytyjskie nie 
sowych oraz rolę pieniądza we ka została wezwana dla zaprowa-j skie" ciało administracyjne, na sku I zgodzą się wydać im 4-eh Chińczy
współczesnem życiu gospodarczem. dzenia porządku. . tek prowokacji japońskiej, zdarzają ków; którym zarzucają udział w za 
. Dawna Polska _ mówił wicepre- Według opinji wyrażonej w japoń ' .się zaburzenia i rozruchy wśród machu na Czeng - Szing . Kanga. 
mjer ~ nic doceniała tego elemen-1 
tu. . lnstytu~e finansowe i kredy
t9we mogą dziś , odegrać wielką ro
lę w rozwiązywaniu trudności go
spodarczych i politycznych i w pod
noszeniu dobrobytu ludności. 

Bunt w szeregach ,,Hitlerjugend'' 
Młodzież wiedeńska przeciw brunatnym władcom 

~·~(ił 
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(IJ dzień Bofego · . Ciało 
<Dokończenie ze str.". 1~ej) 

Dostojnego Celebransa prowa
dzili kolejno: min. Święto~ławski 
i prezes Krzemiński, wicemarszał 
kowie Sejmu i Senatu, podsekre
tarze stanu 71Iorawski i Garhusi11-
sl<i, generałowie Krok-P~szkow -
5ki i Dembi1'iski, wicekómisarz 
rzadu Jur"ielewicz i ,~·iceprezv-D ., J 

dent ·Stolicy Pohoski,, rektorzy 
prof Antoniewicz i Zawadzkj", o
raz pp. Rąbalski i Dohhicz.yński. 

W uroczyslej procesji brała u
dział kompanja honorowa woj
ska z orkiestrą oraz· liczne po~z
ly szlandarowe Akcji K~tolic.kiej 
i innych organizacyj .katolickkh, 
korporacyj akademick~ch . i . mło
dzieży szkolnej_ z .kn1cjata.ini . ~u-
charystycznemi na czele. ,._o • 

Na placu Zamko,vyin.k_s: iłr~v
biskup Cortesi udzielił l'zeszom 
wiernych błogosławieńshva · Naj
świętszvm Sakramentem. 

Skoro pieniądz - oświadczył p. 
· wicepremjer -. może służyć wojnie 

lub .pokojowi, to niec~ w Polsce słu-

Uroczjstości w Spal~ 
W Spale, w rezydencji P .. Pre

zydenta R. P. w uroczystość 'Bo
żego Ciała po Msz:\7 św. w . ąiiej-

Duże wrażenie wywołał w Wie- do Wiednia. l spowodowane nim ugięcie się wł;dz scowej kaplicy odbyła- się pro~e-
niu bunt młodzieży wiedeńskiej, W enuncjacji, jaką w tej sprawie centralnych stanowi pierwszy nie- sja eucharystyczna, w któręj u
świadczący o wzmagąjących się tru wydał kierownik biura dla spraw bywały precedens o dużem znacze- c;;estni~Hł P . ~rezydent Rzec~y
dnoś"ciach, na jakie reżim hitlerow- młodzieży„ stwier.dza się, że „z u- niu politycznem. pospolitej w .otoczeniu Domu . Cy
ski · napotyka · przy organizowaniu w~~. na

1 
specjalne. ~tosun~i wi,ed~ń: Według .informacji „ABC"' z Wied wilnego i Woiskowego. Procesję 

młodzieży wiedeńskiej w kadrach t. sk1e ( .), młodziezy wiedenskieJ nia: . . CPlebrował ks. dziekan Hump· r la, Masowe wysiedlania 
żydow z Niemiec 

„Ilustrowany Kurjer Codzienny" 
:donosi z Katowic: · 
· ;;W ostatnich dniach przybył do Za
bl'Zll ńa Słąsku Opolskim pociąg spe
cjalny z transportem około 2000 ~y

' dów, wysiedlonych z Wiednia. Pociąg 
zatrzymano' w nocy przed stacją, po
cżem wysle!lleńców żydowskich pę
dzono pod osłoną no<'y do granicy poi 
sklej;· Większości od<'brano dokumenty 
niemieckie, stwierdzające pochodzenie 
tych fydów, innym pozwolono zatrzy
mać · stare przedawnione dokumenty 
polskie. ~lemlecka straż granlcżna 
pod grotbą użycia broni pędzlla ży
d6w, którzy w pa~ce usiłowali prze
kroczyć granicę polską. Polska straż 
graniczna zdołała Jl1'zytrzymać 43 o
sób, zaś policja polska 42 osoby. Mi
mo rozpaczy wysiedleńców wydalono 
ich z powrotem do Niemiec. Fakt ten 
zdarzył się na zielonej ·granicy w o

.kolicy Rudy · Sląsldcj. Wczorajszej no

. cy . ~r11z .w nocy na środę zajścia te 
powtórżyły się · znowu". 

Wieści na ten temat z Londynu 
brzmią: · 

. „Dyplomatyczny korespondent „Man 
chest.er Guardian" donosi, że rząd nie 
miecki nakazał 4 tysiącom żydów, po 
chodzących z Polski oraz bezpafistwo
wych, opuścić Niemcy w ciągu mie
siąca. Podobny nakaz wydany będzie 
dla dalszych 17 tysięcy żydów, po-
chodzących z Polski". . 

·. Ambasador ·z.s.R.R. 
u lorda Balilax:a 

LONDYN. 8.6. Lord Halifax przy 
·jął dziś przedpołudniem ambasado
ra. ZZSR .w. Lond1._Die. 

zw. Hitlerjugend. pozostawia się ńadal możność do- „Austrjackie oddziały s. A. skosza 
W związku z wprowadzeniem w browolnego ( !) zgłaszania się do rowane przedewszystkiem w Wiedniu kapelan P. Prezydenta. 

Wiedniu, obowiązującego zdawna w szeregów „Hitlerjugend". zbuntowały się ostatnio wobec ogrom 
Rzeszy przymusu organizacyjnego Aby zaś kapitulację tę wytłuma- nych braków aprowizacyjnych. Po 
dla całej miodzicży, doszło tu do jaw . czyć na zewnątrz, „podkreśla się" przeprowadzonem śledztwie oddziały 
nej rewolty, grożącej · tak poważ- w tej enuncjacji, że. w łonie całej J zbuntowane · zostały rozwiązane, . . a 

· k l'k · · · ł d 'lń · · k' · H'tl · . d . szturmowcy zostali wcieleni do oddzia-nem1 omp i acJaIID, . ~e w a ze cen ogo omem1ec ieJ i erJugen me łów służby pracy i wysłani do obozów 
tra1ne widziały się zmuszone do cał- m3: _„~zystszet i .. ba~?ziej. re'Yolu- robotniczych na terenie m Rzeszy. 
kowitej kapitulacji i odwołania za- CyJneJ orgamząCJI · mz wiedenska. Częściowo za!· oporni zostali lntemo
rządzeń' w odniesieniu jedynie ( !) Ten bunt młodzieży 'wi{ldeń,skiej i wani". 

Słońce naprawd~ 1tOrĄee 
Upał, żar, straszliwie gorąco. Wiecz 

ni malkontenci, już jesteśmy skłonni 
narzekać na ten tropikalny skwar, tak 
jak zaledwie przed kilku dniami gde 
rallśmy, że ·chłody, że żimno, co za 
lato i t. d. 

W gruncie rzeczy przecież każdy 
z nas jest zadowolony. Nareszcie ·wy
stawić można swe zziębnięte kości 

.na błogosławione działanie prawdzi· 
wie czerwcowego słoneczka. Odetch~ 
nąć prawdziwom latem. 

Ratniej jakoś, weselej, piękniej na 
tym najlepszym ze światów. 
Słońce, pogoda, nieskalany, jasny błę
kit nieba bez chmurki, nawet tu, w 
zatłoczonej, dusznej Warszawie, wni
ka w dusze ludzkie, odurza optymiz
mem, każe widzieć wszystko różowo. 

Czy ' zauważyliście, że Warszawia
cy stali się jacyś weselsi, grzeczniejsi, 
ba, często zdawałoby si~ · że nawet 
mniej realistyczni. Ci sami, trzetwi, 
zanadto trzeźwi warszawiacy. Widać 
to w tramwaju, w autobusie, na ·Uli• 
cy. Czasem na.wet, o dziwo, uśmie
cha.Ją się, gdy nieopatrznie potrącisz 
Ich, czy nadepniesz na odcisk.„ 

Co to może zrobić lato, słońce, po
pla ! 

• • • Tak, to prawda, nic się robić nie 
chce. ·WyryW'a się dusza za miasto, 
w pole, na wieś, do Ja.Su. Acli, odetch
nąć pełną piersią! Poczuć w swych 
umęczonych, zadymionych 1>1ucach czy
ste powietrze, łubinem, maciejką, 
kwiatami pachnące1 Rzucić' ciężkie 
chomąto, miejski strój, wyprężyć stru 
dzone ciało„ . poddać s{ę kojącemu 
wpływowi szerokich, bezkresn.vcb przę 
strzeni •.• 
Wsiąść' w KaJait, pop1yn~ 11en, oai

leko, Bugiem, Narwią, byle gdzie, aby 
jak najdalej od miasta, kurzu, hała
su, plotek, poliQiki;„ Sk.'}pać się w 
słońcu, powietrzu, wodzie. Chłonąć 
ciepło, radość, życie. ~yć! Całą pier
sią! 

Słowem... pojechać na urlop. Już. 
Zaraz. 

• * • 
Eh, marzenia! Nle~siąga.lne w tej 

chwili marzenia. 
Skrzypi pióro, brzęczy telefon, hu

czy dalekopis, poszczekują linotypy. 
W rozgrzanem powietrzu pokojów 
redakcyjnych ńUda ·Zleje ze etosów 

gazet; biuletynów, serwisów agencyj
nych. Gdzież tu słońce, gdzie niebo, 
gdzie pachnące lasem powietrze..„ 
Gdzież tu, u licha, myśleć o urlopie„. 

A jednak grzeje słońce, gdzieś, z 
pobliskich ogrodów wietrzyk niesie 
rzeźwiący podmuch, żalatuje zapach 
lip; . pachnie. .Pachną kwiaty i .pach
nie racfoś.ć. Tu, w . tym dusznym· po-
koju, we mnie, w sercu,„. · 

Błogo, rozkosznie, letnio„. 
Tylko, że„. nic robić się nie chce. 

Pióro wymyka się z ręki, głowa 'cię
ży.„ „ 

• • Nagle telefon. Dzwoni, przeklęty. 
że ·reż teraz chce się komu kręcić 
tarczą. W taki upał. 

- Hallo, słucham. Co? Co takie
go? Katastrofa? Zabici? R.annJ ? 
Przecież dopi!'ro co„. Zawiadomić? „ .. 
żeby pojechał? Zaraz dzwonię. 

No I masz! Jut po r.ałym nastro
ju. Prysł czar słollkiego lenistwa, 
już po pięknem Jecie. 

Oj, 2ycle, :ł:ycle. Jakieś ty piękne, 
ale dla.Czego tak okrutne? 

Dodatek nadzwyczajny- Wlelk&aa' 
kataaastrv... <•t 

Niemiecka baża lotnicz• 
Podejrzaoe koosz~cldy 

. z Boliwią .· ,: , .' 
LONDYN. 8.6. Według .dónieŚie

nia New York Times Niemcy; zawar 
ły z Boliwją umowę, którit iSt-~Y:Zria
je im prawo budowy wielltfej 'bazy 
lotniczej w Trynidadzie. ·w:ta.mia.n 
za to Rzesza dostarc:Dy Boliwjł ma
terjału wojennego. 

„ 
Boliwijska misja. wojskowa bawi 

w Berlinie celem omówiema szćzil
gółów. Oficjalnie nazywa· się wJ}ra
wdzie, iż baza niemiecka· posiada
łaby charakter czysto cywilny; i 
obsłągLwałaby samoloty kom:µnika
cji transatlantyckiej, .niemniej po
wyższa wiadomość wzbudziła d.użą 
nieufność wśród państW p0łudnio
wo - amerykańskich i. w U. s: A". 

(R~) „ 
. \ 

Miliard koron strat ·. 
wskutek pożaru 

OSLO. 8.6. Nocy dzisiejszej . . yry
buchł w wielkich fabrykach kon
serw rybnych w Follesey w pobli
żu Bergen groźny pożar. Ogień 
zniszczył wszystkie zabudowania i 
urządzenia f ~bryczne Qraz przerzu· 
cił się na pobliską farmę. Straty 
oceniane są na 1 mUja.rd koron. 



J 

p·amiętaimy o całości 
Recepta prof. Krzyżanowskiego wykonanie· 

O 
bjektywna ocena sytuacji I Ale tylko możliwości. Od tego jak kc pokojową, myślimy o. podnie-1 stycyjnego wzmocnią popyt na 

gospodarczej i~st pierw-, te możHwości v.ryzyskamy zależeć !iieniu naszego potencjału gospo- rynku. .Jeśli również społeczeń
·szym warunkiem po~odze-1 h~dzie fa:ktyczny przebieg wypad- darczego, co przyda nam się za- stwo, za przykładem rządu, zmie

nia akcji, która ma na celu . po- ków gospodarczych. . . równo na wypadek wojny, jak i ni obecne, nacechowane rezerwą 
pra.wienie tej sytuacji. Ani różo- .Jak dotrid ani rząd, ani społe-1 na wypadek, kiedy obawy co d0 stanowisko w sprawie zakupów, 
we, ani czarne okulary nie pQmo- c-71 -ństwo ni.:- podle1a panianyrn ·vajny okażą sie nicusprawie.Jli- można oczekiwać, że popyt na 
.gą nikomu dla zwalczenia prze- I nri<;frojom wojNmym; przeciwnie wionc. rynku wzrośnie do tego stopnia, 
szkód, jakie piętrzą się zawsze 

1 
- gospodaru,jemy normalneml I Zbrojenia i rozpoczęcie wyko- ie optymistyczne przewidywania 

pized życiem go~nodarczem. Prze 1.netodami prowad;i:iniy gospo.hr nywania normalnego planu inwe- profesora Krzyżanowskiego oka-

ciwni~ z fabzywaj oceny sytu~ '. =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
cji płyną fałszywe wnioski co do 1· 

środków, jakie należy przedsię
wziąć, te zaś, zamiast sytuacię 
napraw1c, tylko ją utrudnia ia. 

Wvwiad „Polityki" z prof. Krzy
:tanowskim, który podaliśmy wczo 
ra.i naszym czytelnikom nale:ty 
zaliczyć do objektywoych analiz 
sytuacji konjunkturalnej. Profe
sor Krzyżanowski widzi zarówno 
świaUa, jak i cienie; dzięki temu 
środki działania, jakie z tej ana
lizy można wydedukować, na
pewno mogą stać się wskazania
mi dla polityki ostrożnej i dla

Karol I- król. Ru1nunji 
l)ziewięć lat rządów eoergiezoea;o władcy 

tego skutecznej. 

W dniu wczora.i&zym obchodziła I sta ogromnie, przyczyniając się wy swojej ojczyzny, jest kr61 Karol 
Rumunja uroczystość dziewiątej , datnie i do wyjaśnienia sytuacji i związany z życiem zarówno całego 
rocznicy wstąpienia na tron króla 1

1 
do zwiększenia szans utrzymania kraju, jak i przeciętnego obywate

~aro~a Il. Uroczy~tość ~a zbiegła 1 pokoju. la rumuńskiego, którego potrzeby 
si.ę ruemal dokładnie z pierwszą se I Mowa uwydatnia jednocześnie -i i bolączki stara się zawsze poznać 
SJą, no~owybraneg<?. pa~lamentu ru- : dla Rumun.ii i dl acałzgo świata- doskonale. Obywatele Rumuni cenią 
m1:1n;ik1ego. Na se.s.ii teJ ~ w przed I rolę i stanowisko króla Karola w sobie ogromnie w swym młodym 
dzi,en uroczystości ~ocząicowych - jego ojczyźnie. Dziewięć lat pano- królu jego bezpośrednie zaintere
kr~l Karol wygł9sił. Wlelką mowę wania króla zapisały się dobrze w sowanie wszystkiem, co ich doty
pohtyczną. "'. k~oreJ spr.ecyzo~ał dziejach narodu rumuńskiego. Mało czy. Król Karol jest królem podró-

X wytyczne p~ltt~k~ Rumun]i 'Yo.gole, jest dzisiaj w Europie sylwetek tak żującym, zwiedzającym bezustan-
8: w . szczegol:iosc1. wytyczne JeJ po- popularnych, jak właśnie monarcha nie swój kraj, badającym jego po-

"'strzymywanie się od zakupów htyki za.graniczne.i. I rumuński. Człowiek to niezmożonej trzeby i życie obywateli. Daje mu 
przez publiczność, oraz wycofy- Czytelnicy nasi znają tekst tej energji, olbrzymiej pracy, obdarzo- to możliwość głębokiego, uczciwe-

. mowy. Król Karol podkreślił w i ny wybitnym talentem czynu, inte- go wglądu właśnie w twarde, co-
wame wkładów w celu tezauryza- niej, iż Rnmunja jest usposobiona '1 resują.cy się i biorący udział - dzienne życie, często tak dalekie i 
.~ji bank?otów m~aża pr~f. Krz~· nawskroś pokojowo, nie zna jedna.k zgodnie ze swoją historyczną zapo- obce dl\ ludzi, których los umie
zanowsk1 za ten cień, Jaki kładzie po,klcia pokoju za wszelka cenę i że i wiedzią - we wszystkiem, co jest ścił na najwyższych stanowiskach. 
się na naszej, i ni etyl ko naszej w Imię wolnośe?!• nlep<>dle~łości, ! I ru;nuńsk~e. albo co z Rumunją ma Król Karol nie ma przytem w so 
sytuacji gospodarczej. Zjawiska , honoru .Rull!un.ft nar~ ruJ?lun~ki' cos wspolnego. bie absolutnie nic z papierowego 
te wywołują: l) trudnoś~i w u- 1 nie cofnie s1ę pned za.dnem1 of1a- T? t~ż aktywność króla. Karola władcy, który zadawalnia się jedy-

• • ) • • 1
· rami. obeJmu.ie zar6wno wszystkie spra- nie obowi!lzkami i przywilejami re-

zł':-l„am n kredytu, 2 zmmeJi.ze- Mowa króla odbiła się tywem e- wy polityczne, jak i niezmiernie mu prezentacji. Jest on królem, na któ
me popytu na szerei;? wytworów, I chem zarówno w same.i Rumunji, bliskie snrawy wojskowe, jak wresz rego barkach spoczywa cały ciężar 
a tern samem - zmniejszenie: jak i s~eroko. ooza jej granica~i. cie szeroki zakres, Z\lgadnień kult~- rządzenia i cała odpowiedzial
lbożłlwoścl produkcyjnych prze- I ~ywem 1 przy.iaznem echem odbiła I ralnych, t. zn. osWiatę. naukę, h- ność za losy jego ojczyzny. Od tej 
mysłu. Nie są to tr~dności małe ~ię, ~eż i:inedewszystkiem w. zaprzy I ~eratu~ę i sztukę.. K_rol Kar-01 ~I odpowiedzialności król Karol nie 

. . . . . . ' JazmoneJ Polsce. FormułuJe bo- .iest Jednym z niewielu prawdz1- uchylał ~ię nig:d:y i to właśni~ jes~ 
memmeJ 1stmeJą dane po temu, wiem ta mowa w sposób wyraźny, i wych „mecenasów" na tronie. moze na.ibardzie.i godne podziwu i 
że mogą być one usunięte. jasny i godny wielkiego narodu I Jest to przytem człowiek do- I szacu~ku w tym utalentowanym 

JeśJi chodzi o kredyt, to profe- pods~.awy. po~ityki zag~anicznej Ru:! świadczony, ro~umie.jl!;CV życie. Je- energicznym w~adcy: . 
sor Krzyżanowski spodziewa ~ię, munJi, .~o/Ma. ~aufanie 40 sameJ 1 go tro:i me ~toi gdzrns w ?bł<? kach, . J~st to .czł<!Wlek nieulękły,. o ~iel: 

• • • • 1 Rumun.ii 1 do .ieJ królewskiego prze 1 ale opiera się twardo o ziemię ru- kie.i osobiste.i odwadze cywilne) i 
powazmeJsz.ego przypłvwu kap1- J wodnika. W dzisiejszej trudnej sy-1 muńską. Wytrwały i nawet bez- właśnie dlateg-0 godny władać na
łału zagramcznego, pozatem pod-i· tuacji międzynarodowej walor ta- 1 względny w przeprowadzaniu tego, rodem, na którego czele postawił 
nosi, że rozszerzenie kredytów in- kich deklaracY.1 - którym towa- co uznał za stosowne i dobre dla go los. n. 
stytucji centralnej, substytuujące 1 rzyszy realna siła narodu - wzra-

~oofuM z~n~wi~~~Ml'&U ~••••s••••-3-••-••••••a~S-a••-••••-••••••• 
do pończochy wkłady, iest zupeł- r -

nie możliwe, z zachowaniem tra- li' sw•etle prasą 

żą się uzasadnione. Nie na1eży 
wszakże zapominać, że są nied.o
konane zakupy, których odrobić 
się nie da. 

Jeżeli idzie o rozszerzenie ak
cji kredytowej, to w tej dzied;j . 
nie można całkiem polegać na 
reałiźmie I przezorności BatJkU 
Polskiego, oraz na docenianiu 
przez ten bank potrzeb gospodar
stwa. 

Nieco gorzej jest z bezpośred
nim dopływem kapitału zagrani
cznego do gospodarstwa i z wy
korzystaniem możliwości ekspor
towych, jakie się obecnie przed 
nami rysują. 

Na tych polach należałoby cią
gle rugować wszczepioną nasze
mu społeczeństwu niechęć do ka
pitału zagranicznego i szkodliwe 
tendencje przesadne.i aułarkji, u
trudniające stosunki handlowe z 
zagranicą. 

Szczególnie zaś obawiamy sic: 
tendencyj planistycznych, nie
sprzyjających rozwojowi stosun
ków gospodr.rczych z zagranicą 
w sensie obrotów zarówno towa
rowvch, jak kapitałowych, i wo
góle niedoceniających rolę i po
trzeby gospodarstw prywatnych, 
które przecie stanowią trzon go
spodarki. 

Planiści chętnie zagarnęliby 
dla państwa wszelkie możliwości 
obecnie roztaczające się przed 
nami, niwecząc przez to możli
wości poprawy konjunktury, któ
rej bez rozwoju prywatnej gospo
darki nie poprawimy. 

Pamięć zatem o calem gospo
darstwie, nie tylko o bezpośred
nich potrzebach państwa, jest kar 
dynalnym warunkiem, aby objek
tywnie istniejące możliwości po

·pra wy gospodarczej zostały wv-
korzystane. dr. W. 

.I. 

d,·cyjnie ostrożnej polityki nasze
go banku centralnego. 

O ile chodzi o zmniejszenie po
pytu, to prof. Krzyżanowski wi
dzi aż trzy źródła, które je mo
gą· nietylko zneutralizować, ale 
nawet popyt powiększyć. Jednym 
z tych źródeł są potrzebv zbroje
niowe. One wpomoują na rvnck 
sumy zabrane zeń przez pożyczkę 
lotniczą, one wpompują te kre
dyty zagraniczne, które ewentual
nie na cele zbrojeniowe zaciąg
niemy, one wpompują na rynek 
iune środki zabierane na zbroje
nia. 

Co to za sprycierie „I podobnie, jak Polska wyszła zwy omaWlaJąc stanowisko państw bał- zależne od statutu I procedury llgo-
cifsko z ówczesnej wojny celnej, tak tyckich zauważa, że wej. 

Profesor Krzyżanowski spodzie 
wa się, że już w najbliższych ty
godniach zakupy publiczności się 
zwiększą, że minie psychoza pow
strzymywania się od zakupów, a 
nawet, że publiczność będzie sta
rała się odrobić zaniedbania w 
~aopatrywaniu się podczas ostat
nich miesięcy. 

Wreszcie \;skazuje on na sze
rokie· możliwości otwierające się 
przed naszym handlem zagranicz
nym. 

Opierając się na tych możliwo
ściach profesor Krzytanowskł pa
trey ufnie w przyszłość, każąc 
spodziewać się w najbliższym cza 
sie silnego ożywienia konjunktu
ralnego a nie kryzysu czy recesji. 

Grozi nam oczywiście wojna. 
To przekreśliłoby w wielkim sto
pniu J>0wyisze rachuby. Ale tylko 
grozi. Może jej nie być. Niema 
sensu nastawiać życia na ewen
tualność, te wo.ina b~dzie, nawet 
nie wolno go tak nastawiać. Bo 
nastawienie takie zdemobilizowa· 
toby nas gospodarczo, osłabiłoby 
nasz potencjał wojenno-gospodar
ozy, tern samem bodaj zbliżyłoby 
cło nas możliwość wojnv. 

X 

Z powodu ostatnich „informacyj" wyjdzie zwycięsko I z obecnej. ów- „trudno uwierzyć w szczerość inten S) Anglja proponowała umieszcze-
Hrabyka pisze „Warszawski Dzien- c_ze_sną wojnę celną zdoł~liśmy pr~e- cyj niemieckich w stosunku do państw nie w tekście klauzull, na mocy któ
nik Narodowy": . kuc na sz~reg poz:yty~~3ch osiągmęć bałtyckich. Były one przez bardzo dłu rej forma pomocy nie może naruszyć 

„P. Hrabyk ma lstotme sze_rokie w prze~lysle, handlu 1 zegludze: Obe~ gi okres historji twierdzą. niemiecl;;ą interesów państw trzecich. Propozy-
koneksje w kołach miarodaJnych cną wo.1nę celną zdobmy rowniez na północnym wschodzie l Ich nieza- cje rosyjskie nic o tern nie wspomt-
skoro może publikować dokumenty, przekuć. na .s~reg dalszych po~ytyw- leżność leży na linji dążenia do prze- nają. 
względn~ . Ich treść, ~ożon~ do rąk ny~h osiągmęc w tym zakresie. Uby-, kształcenia Bałtyku w jezioro niemie- ł) Rosja żąda by trzy państwa zo
urzędu panstwowego. l\lowl się o tych I tek w obrotach z Ni~mcami trzeba ckie. z góry można powiedzieć, że w · bowiązały się wyraźnie nie zawierać 
dokumen.t~h, te obrazują one fakty. bę~zie z~stąp~ć 0~,dwyzką w obrotach chwili, . którą Niemcy uważają za sto- osobnego pokoju albo zawieszenia bro
Ponlewaz Jednak sprawa się pr~t;cią- z mnemi kraJami · sowną, państwa bałtyckie staną się ni. Projekt brytyjski nic o tem nle 
ga, należy pos~awlć pytanie: ~z to Prasa niemiecka komentuje na- ofiarą ich agresji, podpisany zaś o- wspomina". 
byli za „sprymarze", k~órzy Witosa miętnie mowę wicepremjera Kwiat- becnie w Berlinie pakt w najmnłej-
namaw:lali do tak zdroznych ~zec~y, kowskiego w Toruniu mówiąc o szym stopniu nie stanie temu na prze- Odprężenie 
deklarując się przez pośrednikow Ja- ' szkodzie" 
ko ,,panowie z niemieckiego urzędu „błogosławionej wojnie celnej. Od . . Wedł g I ~ I K C " Lo 
· I bi d d P I k ni bi ł w1 Trud ć b u re acJ• " · · · z n-zag:ranlcznego Rzeszy". To, te Witos se. e o amy: os a e . ogos ,~ . ~o ~ęc przypuszcz~ , a .Y dynu: 
złożył dokumenty w konsulacie poi- woJny, ale błogosławi zwycięstwo . udało się panstwom bałtyckim uruk 
sklm w dniu 28 marca, choć były one Gdao' sk nąć udziału w zbrojnym zatargu. · 
napisane w dniu 8 marca, mote nicze-
go nie dowodzić. Mógł bowiem Witos przeciw W OfJ. ka nowi 
doliladnie przejrzeć grę „spryciarzy", 
z których śliskich działań korzysta 
teraz p. Hrabyk I mógł je początko
wo tak potraktować, jak na to zasłu
gują. Jeżeli po namyśle złożył doku
menty w urzędzie polskim, postąpił 
niewątpliwie rozważnie, bowiem łatwo 
sobie wyobrazić, jak Inaczej jeszcze 
szalałby p. Hrabyk, gdyby mógł o
pierać się na fantazji, a nie musiał 
posługiwać si~ urzędoweml dokumen
tami. 

Jeżeli motna uznać za cokolwiek 
fakty w „Kurjerze Porannym" przy
toczone, to bodaj za dokument rożwa
gi Witosa". 

Pomysł, 
Według informacji „Dijennika 

Ludowego" istnie5e taki pomysł: 
„Trudno było zwalczać opozycję za 

jej rzekomy brak patrjotyzmu wobec 
bijących w oczy faktów. Wreszcie roz 
~ój sytuacji międzynarodowej stawiał 
zupełnie inne postulaty dla polskiej 
11olltykl wewnętrznej, niż ewolucja l(U 
totalizmcwl. Już „Gazeta Polska" za
mieściła artykuł, którego sens jest 
mniej więcej taki, Iż opozycja „przy
czaiła się" wobec napiętej sytuacji, 
lecz te w gruncie rzeczy stanowi „e
lement niebezpieczny", do którego 
trzeba odnosić się z nieufnością. Ten 
motyw podnoszony będzie w dalszym 
ciągu c.oraz ostrzej I wyraźniej". 

„Czas" donosi" z Gdańska: 
„W procesji Bożego Ciała w Oliwie 

Senat gdański nie będzie · poraz pier
wszy oficjalnie reprezentowany. Powo 
dem tego stanowiska jest rzekomo 
stałe przemilczanie przez gdański or
gan władz kościelnych „Das Katho
llsche Sontagsblatt" faktu brania 
dotychczas udziału w procesji Boże
go Ciała przedstawicieli Senatu. Poza 
tem na decyzję Senatu miało również 
wpłynąć stanowisko zajęte w sprawie 
gdańskiej przez organ Watykanu „Os
servatore Romano". 

WoJna o Bałtyk 
„Goniec Warszawski" w telegra

mach z Rygi zwraca uwagę, że przy 
szła wojna między Niemcami i Ro· 
sją może być rozgrywką o Bałtyk. 
Z tego powodu „Prawda" sowiecka 
jak donosi „Goniec" 

Napięl'ie trwa 
St. St. w „K;urjerze Warszawskim" 

oceniając ostatnie wystąpienia nie
mieckie tak charakteryzuje położe
nie: 

„napięcie trwa, a Trzecia Rzesza, 
zaskoczona. ~aje się, stanowczym od 
porem Polski, jednak nie wyrzeka się 
dalszych zabiegów swych nad dolną 
Wisłą w sprawie Gdańska I Pomo
rza". 

.łn"lia i Sowiety 
Korespondent „Gazety Polskiej" 

F. S. donosi z Londynu: 
„Zasadnicze porozwnlenle angłelsko

francusko-sowieckie osiągnięte. W tu
tejszych kołach politycznych przypu
szczają., że pomimo przeszkód jakie 
są jeszcze do przezwyciężenia, okład 
ten prawdopodobnie dojdzie do 11kut
ku, ale nie w tej postaci, jakiej do
magały się Sowiety". 

W depeszach z Londynu „Goniec" 
donosi, że doszło do porozumienia 
między Anglją a Z.S.R.R. w 6 pun
ktach. 

„Nie osiągnięto natomiast zgody w 
następujących punktach: 

„wobec wycofania wszystkich · włó
skich ochotników z Hiszpanji, Anglja, 
działając w porozumieniu z Francją, 
pragnęłaby ożywić gentlemen agree
ment, wiążący Rzym z Londynem, 'a 
który mimo licznych pogróżek nie zo
stał przez Włochów bynajmniej wy
powiedziany. Dzisiejsza prasa francu
ska konstatutje w ka:l:dym razie pew
ne odprężenie na odcinku włoskim. 
Niewładomo, jakle znaczenie do tAgo 
należy przywiązywać. Stwierdza się 
jednak, te antyfrancuskie I antyan
gielskle ataki dzienników włoskich 
przycichły nieco, co mogłoby z cza
sem· otworzyć drogę pewnemu znol'
mallzowaniu stosunków''. 

Chłopi-to woisko 
polskie 

Omawiając sprawę Witosa, pieze 
p. ~elska-Mrozowicka w „Dzienniku 
Bydgoskim": 

„Lud polski, który stanowi przytła
czającą większość, bo 70 procent o
bywatell cywilnyr'1 naszego państwa, 

ale i w olbrzymiej mesle wojsko pol
!'kie, nie da 11lę, rzecz jasna, Wypro
wadzić z równowagi jakiemiś prowo
kacjami. 

„Obywatele z Pr:wwori;,ka" powinni 
jak najpręd7.ej zniknąć z widowni źy
ci!ł politycznego. 

Objektywne warunki gospodar- Wo~nłł e~łoa 

„krytykuje ostro politykę neutral
ności państw bałtyckich, dowodząc, 
że w obecnych warunkach neutralność 
jakiegokolwiek 1>aństwa jest chimerą, 
zwłaszcza w tej części Europy, w któ 
rej znajdują się państwa bałtyckie. Z 
tego względu 1>aństwa te muszą. się 
zdecydować, czy stoją po tej, czy po 
tamtej stronie barykady: z państwami 
pokojowemi, czy też z „osią.". Nie
chęć państw bałtyckich do przyjęcia 
gwarancji ~ zdaniem „Prawdy" -
może wskazywać na to, że państwa 
te zaczynają poddawać się wpływom 
niemieckim, czemu należy oprzeć się 
z całą. stanowczością". 

1) Rosja domaga się, by Anglja I 
Francja obowiązane były do przyjścia 
jej z pomocą, gdyby wciągnięta zo
stała do działań wojennych przeciw
stawiając .. się agresji przeclwlco pań
stwom bałtyckim nawet gdyby pań
stwa te nie zwracały się . do Rosji z 
1>rośbą. o pomoc. 

W swoim czasie szeroko rozp~sywa · 
no się o subwencjach dla niektórych 
pism, wśród których wymieniano i 
„Kurjer Poranny". Zaprawdę . większy 
b3łby pożytek dlą państwa, gdyb;1• ty
siące subwencyjne ~zły co miesiąe na 
I· UN niż na zasilanie pism dmkują
cych anonimy obywateli 11 Przewor
ska! (Oczywiście w redakcji pism sa
nacyjn~·d1 wymyślonych)". 

·ze, nakreślone przez prof. Krzy- F. z. w „Jlustrowanym Kurjerze 
;anowskiego, nie są zatem złe, Codziennym" pisze, że Niemcy na
przeciwnie przedstawiają nasze rzucili Polsce wojnę celną tak jak 
motlłwoścl w pomyślnem gwfctle. w 1925 r.: „Warszawski Dziennik Narodowy" 

2) Propozycje angielskie przewidu
ją, że układ będzie związany ze sta· 
tutem Ligi Narodów, Rosja natomiast 
chce by zobowiązania układu były nie 

„ 



.Kata rola kolejowa w Prus.zkowie Z Polski do Grecji 
z Pragi do Warsz y 

C • d • I · • ,. I • k P. Prezydent R. P. przyjął dn. Przed p"1'oma dniami przybył do o Wł ZIB D sz •per1a ny wys 8001 7 b. m. na audjencji pożegnalnej Warszawy nowy I sekretarz poael-
. . to t · p 0 dyrektora stwa jugosłowiańskiego w Warszawie 

Donosiliśmy wczoraj o strasznej 
katastrofie kolejowej; jak;a wyda
rzyła się w środę w połudme na sta
cji Pruszków pod Warszawą. · 

oślepiający zielony ogień. · To Io- I dziny 21 przybył na miejsce wielk1 w t k~arzf w~e b' ·, k: ł p. Mikołaj Knezević, syn ś. p. prof. 
komotywa 'skoczyła tak wYSOkO ŻB dźwig kolejowy pn;y pomocy któ- pro O u. ' U .i;ns ie~o pOS a Lazarza Knezevića, polonisty, który 
zerwała. p:rzewody wyąokiego 'na- j rego podjęta będzie próba padnie- Jugosławji Vu,kćevica, ktory o~usz- P?łożył wielkie zasługi nad zbliże-

i la 
....,.k ji 1 ktr · i · · 1 k tywy Do tego czasu cza swą placowkę w Warszawie. mem naszych narodów. Był znany, 

Nasz sprawozdawca, który udał 
~it do Pruszk.owa. · w 2 godziny po 
ka.tą.strofie, zastał obraz następu
jący: 

p ęc ""'" c e e !czneJ . . ,spo- .

1 

sieµia 0 omu · . · . · X jako najpoważniejszy Utunacz Itte-
wodolł'ała. krótkie · spi~e. . tory są zablokowane 1 komumkacja 1· · . W wi ratury polskiej na ~wój język ojczy-

- To było straszne - mówi ko- odbywa się drogą okrężną. , Poseł jugo11łowiańsld w arsza e sty. . 

Olbrzymia lokomotywa pociągu 
po~tiiesznego leży przewrócqna na 
bok Z\Vl'ÓCOUa przodem w klerun• 
ku 

1

przeciwnym do biegu poc~ągu. 
Trudno sobie wprost wyobratlc jak 
potwornej siły było trzeba, !eby 
wyrwa~ z szyn i obróeić w powie
trzu o 180 stopni tę masę żelaza 
ważącą około 60.000 kg. 

lejarz - ~a trzeć na. ~'?- i ·nie. móc I Pociągi podmiejskie doc~odzą tyl- i ~~zc!~~YaJl~:ansvu;ce~;sta:itr=~ Pr::etłumaczył m. bm.: całego Sien 
nie poradzić.„ Rz.uc1hruny tnę na ko do Pruszkowa. Ocz~śeie ruc~ nacji na pierwszego ambasadora Jo- ktewicza, ~eromsklego, Sieroszewskie
ratunek. Zaalarmowaliśmy Warsza- l jest całkowicie zdezorgamzowany i gosławji w Atenach. Jugosławja bo- go, ~eYtn?nta, Rodziewicz(>wnę, Sło
wę sltąd przybyło wlcrótce 4 ka- ts,den pociąg nie chodzi według roz- J wiem podniosła swe poselstwo w A· wackiego 1 t. d. Syn jego był wy-
retki sanitarne CzerwoJtego Krzy- kładu. Potrwa t~ o~oł? 24 god~n ! ten~1:1 do godności ambasady i ~est ~1:1~;'~~ w ctzk~f~;~~ki~t ~~~;re~fę 
ża, a. tymczasem przy pomocy stra- do cza.su uprzątmęc1a l naprawie- I to JUZ druga ambasada jugosłow1ań- p~lskiego którym włada biegle. Za-
ży kolejowej i policji zaczęliśmy nia torów. skDa t(piherwsza byłaposweł Bjuukgaorsełoswizciańe)~ wsze też' interesował 11ię życiem kul-

d b ' ' h · · · h 'li d · d · o yo czasowy · wy . o ywac z wagonow rannyc l ·: W astat.me} c Wl , • oWia ~Jemy ski w Atenach Michał Lazarević nie- turalnem Polski. 

Dwa następne w11ogony, t. j. bran
kard 1 wagon bagażowy uderpia.ły 
at0&unkowo .-iewiele. Spadły onę 
1 azyn na lewą stronę toru. Na
tomiast następny z kolei wa.gon, 
t. zw. ochronny jest w połowie 
zmiażdżony przez padająeą lokomo. 
tywę. 

Dalszym kolejnym wagónem był 
wlrA rcsta.u:ra.cyjny Nr. 3785. Le
ży on na boku częściowo znł83CZO· 
ny. 

Straszny widok przedstawiają 2 
nast,ępne wa.gony: wóz 3 klasy dre
wnianej konstrukcji i międzynarodo
wy błękitny wagon sypialny 
Nr. 2064. · Wóz sypialny wjechał 
doslownie w wa.gon S klasy, z któ· 
rego puzost1\ły tyJko <lrzazgl. 

Przy akcji ratunkowej . nie moż
na. się było dostać do tych wszcie
pionych w siebie wagonów i musia
no lampami acetylenowemi przepa
lać otwory w stalowych ścianach 
wagonu 11ypialnego. Istnieje oba.
wa, ie w wa.gonie S-ej klasy mo· 
~li być podróżni, którzy zostali star 
ci na mtazgę. 
. Wszystkie wyżej opisane wago· 

ny sta.nowłły t. zw. skład czeski, 
ldęey z Pl'agl. -

zabitych. się, że oprocz oesem za.bitych, gdyś I sekretarz poselstwa jugosło-
Na. lokomotywie znaleźliśmy ma- zmarły w szpitalu jeszcze S osoby, wiańskiego w warszawie, został prze 

szynistę. Da.wał jeszcze oznaki ży tak że ogółem liczba ofiar wynosi niesiony do Brukseli, gdzie do ostat
cia, lecz zmarł w drodze do szpi• 9 osób. niej chwili był po15łem jugosłowiań
tala. · Zmarli mianowicie: palacz Wł. sklm równti:t ml.n. :Ęłranko. Lazarević, 

W jednym z wagonów znaleźliś· Rygielski konduktor bagażowy Sta- w Wars~awie znany i lubiany, był u 
•t h• " kt' · ' · M · p t nas bowiem przez długie lata posłem my zabi y-c • męzczyzn~, . ory nowsk_i 1 Kilowna. arJa. oza. em iugosławji 1 pozostawił po sobie wie-

trzyma.l w objęolach ~yna, kilku~a- stan Je~z~ze trzech rannych Jest le najserdeczniejszych wspomnień. 
stoletmego chłopca, Jakby chciał be'Znadz1eJny. Przechodzi obecnie na emeryturę. 
go bronić przed śmiercią. Oprócz 17 osób, których nazwi- Posła dr. Vukćevłća, który rok nle-

Jaka.ś kobieta, której nazwiska ska wymienione są powyżej, ran- i;;pełna, urzędował w Warszawie, za. 
nie udało się ustalić, została dosło- nych jest lżej jeszcze 11 pasaże- t1tąpl na placówce warszawskiej Ha
wnie przecięta. na pół. W wagonie rów. zyll Pro~ić, dotychczasowy poseł ju-
restauraeyjnym. pn:ebity został na Do ostatniej chwili nie odna.lezio- ~osłowianski . w Pradze. Do czasu 

t~1 i 1m • • • d • • i . Jego przybycia, a po odjeździe dr. "'ylot me, -Qwem o~ll01a:_nn Je en no luero~i~a. pociągu pomoom- Vukćevića (co nastąpi około 20 b. 
~ pa.sa.7.erow. ka. maszynisty. Pra.wdQpodobnie Im.) poselstwem jugosłowiańskiem kie 

X zostali oni zabici i znajdują się pod 

1 

rować będzie radca posels'twa dr. 
Do późnej nocy trwało uprząta- szczątkami wagonów i lokomoty-· Dobrosav AdaJnović, jako charge 

nie torów z rumowisk. dkoło go- wy. d'affaires a. 1. 

Czr można bedzie adoD owac dzieci! 
Dziś w Seoaeie d:Yskusja nad u•tawą 

„Mamusie przyjechały" - woła- Największą przeszkodą w teJ ze 
ją jut zdaleka, widząc zbliżającą wszechmlar społecznie pożyteecnej 
się grupę dziennikarek wychowan- akcji, jest nasze ustawodawstwo, 
kawie zakładu opiekuńczego w Kla- które na terenie b. zaboru rosyj
rysewie (który jest oddziałem Do· skiego unlemożllwia. w zasadzie 
mu ks. Boduena). adoptację dzieci. Adoptować można 

małżeństwo bezdzietne. Przyczem 
wiek prekluzyjny z lat 50 obniża 
się do 35. 

:Miejmy nadzieję, ie ~ ustawę 
Senat uchwali. 

ha. jot. 

Dlp1omat1<1Ull. 

Polscy dziennikarze 
lotnicy 

zdobyli dwie. nagrody 
w 87ymie · 

W Rzymie ogłoszono klasyfikację, 
ustaloną przez centralną łtomisję spor 
tową zlotu dziennikarzy - lotników. 

Na og·ólną liczbę 42 zawodników 
~ samoloty polskie zajęły dr\Jgie I 
siódme niłejs;ce. 
Nagrodę I-szą - puhar Mussollnle• 

go - przyznano niemieckieJ. agen
cji „Zeitung - Dienst" - graf Rei
schach p. 42,750. 

Nagroda 11-ga, ufundowana przez 
wydawnictwo „Aeronautica", zdobyta. 
została przez mie&ięcznlk „Skrzydla
ta. Polska", kt6re(O p~dstawłclel 
przybył do Rzymu na aparacie „Bąk" 
p. 41.148 - pilot Derengowsld o
trzymał złoty medal ministerstwa 
Rolnictwa. 
Nł\grodę '7 -- puhar wydawnictwa 

„Ala Littorla" - polski samolot 
RWD 13, nale:tący do Klubu Spra
wozdawców J~otniczych, p. %982. 

Dziennikarze Kowalski ł Ostaszew
tilJd zdobyli medal „Giclrnale d'lta
Ua ". 

&d. Strumph - Wojtkiewi~ -
medal konferencji artystów 1 zawo
dów wolnych. 

Dalsze wagony, polskie, oraz je
den wagon . bezpośredni z Rzymu 
mniej jui ucięrpiały, chociaż wszy-

tkie wyskoczyły 'ł szyn. Mocna 
kónstrukcja. stalowa pol11kich wago
nów zmniejszyła. roZJlliMY kata. 
stFofy. 

w tym okrzyku wYfSŻ& się cała według dotyohczasowego prawa do
tęsknota „dzieci nlczylc~" za do• piero pełnoletnich, przyczem adop
mem rodzinnym. tujący muszą miee skońozonych 

50 lat. 
W pięknym par~u w Kla:ryse- A zatem dzieci się u naa nie 

wie, bawią się te dzieci, czysto u- adoptowało. 
Niemcy odwołują udział 

Niiocznt świadkowie, kolejarze, 
którzy znajdowali się w budynku 
awrot,nleaym o 10 metrów od m!oj
sca wykolejenia t.ak opisują mo
ment katastrofy. 

Pociąg jechał bardzo szybko. W 
chwili gdy minął już . iglicę n11<gle 
lokQmotywa skoc-Lyła pionowo do 
góry l przekoziołkowawszy runęła. 
ua bok Za I\11! z przerażającY111 
hukiem spiętrzyły się wagony. Z 
pękniętego kotła buchnęła para i 
dym. Jednocześnie niemal bły&nfłl 

·tt-: 

b~ane i dobrze odż~ane pod 0 - Oczywiście rodzina zastępcza, któ 
pie~ą wyc~owawczyn. Dobrze im ra bierze dziecko z i!lakładu - chce 
tu Jest: a Jed~ak„. . . je „wziąć za swoje". Nie chce na-

'!-'otez wydział Opieki. Spo!e~zne~ tomiast narazić się na to, że po 
dązy l}o tego, aby JaknaJwi~ceJ kilku latach jakaś matka, która 
dzieci porzuconych umieszczono w dziecko porzuciła - upomni się o 
rodzinach zastępczych. Akcja ta nie. 
już dotychczas przyniosła doskon8.- Jesteśmy w przededniu uchwale· 
łe wyniki. ma. przez parlament nowej ust~ 
Dzieckiem oddanem do rodziny WY wy o adoptacji nieletnich. 23 ma

dział Opieki nadal się interesuje, ja na plenum Sejmu już p?zeszhi, 
Przedewszystkiem w większości I Dziś rozpatrywać ją będzie komisja 
wypadMw płaci za dziecko i oczy- senacka.. 
wiście kontroluje w jakich wa.run- Według tej nowej ustawy adop-
kach się wychowuje. tować mogłaby dziecko do lat 7-m 

POl! GOJ! WICŻl'Ń~K.ł ~============= 
. li 4ł 

SWIĘTA RZEKA 
- . POWIEŚĆ 

......:. Co? rzekł dziennikarz dzc wartające tyle co domek pod swego rozczulenia i smutku, cóż 
cii~awie. miastem. jej z tego przyjdiie?„ Traci tyl-

Dreszcz przeszedł KaifOszową. - Pozór, pozórl - krzyknął ko odwągę. Puściła ramię ojca 
ovowiadanie, które ongiś wymy- Juraj - już!„. i poprawiła berecik. 
ś)iła poszło po ludziach i powra- :Wśród szumu i huku nadje- Juraj, ulokowawszy walizę na 
cało teraz, godzł\C w nią. W tym chał pociąg. żegnano się po- półce, zdobył miejsce prz~ oknie 
kraju zmarli nie spoczywali śpiesznie i znów wołano na A- 1 wrzeszczał; - Tu,, tu, siada~!„. 
snem wiecznym na cmentarzach, nyszkę. Piękny nauczyciel nad- , Nagle "!szystko się uspokoiło, 
żyli wciąż między ludźmi i peł- bie"ł w sam raz aby oddać dziec- pasażerowie zajęli miejsca, a 
nili swe dzieło. Stary nauczyciel ko "matce. grupki odprowadzających tkwiły 
stał przy Pełce i wciąż jeszcze M . j 

1 kl ł przed oknami wagonów. Ponury 
ezak:d na Ąnyszkę. Odebrali - a~ie . Il ""-:- rze • z Y. z po- peron opustoszał. Tylko młode i 
dzieC'ko ze szkoły i oddali cze- wodu teJ mągłeJ zawady 1 ~oz- wesołe frejliczki, wybuchając 
skiej, lecz ujrzawszy gdziekol- czulo?y za~azem przywią~amem śmiechem, spacerowały wzdłuż 
wiekbądź Pełkq Anyszka pędem małe]. Pani Sz~Ic, .dostojna w pociągu, upatrując miejsc. Przy 
biegia do mego. Wzmianka o swym pła~zcz? 1 duzym kapelµ - pociągu katowickim pani Jolan
klijeuCit> ' skierowała nagle jej szu, gromiła .Jlł· Z _boku, !0sz~a ta stojąc między mężem a nau
myśl 'iĄ inne tory. dr~ąc z P.ośpiech~1 • 1 podmecenta czycielem Pełką wysunęła się na-

·"1ka tyż będzie cyna na teJ ~statme.I chwih szepnęła bła- przód. Czołhański, w szarym pła-
ziemię , panie notarjQszu?.. galrne. szczu, zarzuconym na ramiona, 

.Wczoraj robił dwa akty, jeden - Tato!.„ w kapeluszu, wciśniętym na czo-
' podgórskiej wioski, drugi z Czy chciP.ła -przebaczenia?„. ł'o, star w oknie i patrzył na nią 
Cieszyna: Mógł jej więc podać J{ai.iosz, idąc witlki~rni kroką- zy:ysoka i władczo. 
rozpiętość cen: na W!i i od sze- mi, odpowiedział: - No0, · tłdy- - A t:> się rozśpiewały!„ mruk 
ściu koron za m t-lr kwadratowy, by~ tam miała zaznać b iedy, to nąl Pełk'l :ryalrząc na dziewczęta 
w Cieszyni!! od 35-ciu lfn ó5-ciu. wracaj!. „ Dziewczyna wcisnęła które kręciły się opodal i zerka
Fonnd głowami tow•irzystwa l usta. Biedy?„. Nie po to wyru- ły na niego. Szejda, nieruchomy, 
Kaifo'iz spojrzał na żo n ~: można szala z domu, aby myśleć o nie- twardy i zwalisty jak skała w 
mieć caba gospodarkę za pieniq- sławnym powrocie. Żałowała swych sztywnych anaielskich 

„ 

" Xll Mi edzvnarodo111rm Raldzi Automobilklubu Polski 
Automobil IQub Polski komuni 

kuje: 
Przewodniczący organizacji spor 

tu automobilowego w Niemczech, 
Huehnlein, nadesłał do A. P. list, 
w którym odwołuje start kierow
ców niemieckich w za.wodach o 
wielką nagrodę PolskJ - Xll Mię
dzynarodowym Raldzie A. P. 

Jako motywy Huehnlein podaje 
trudności w otrzymaniu wiz na 
wjazd do Polski dla kierowców i 
mechan~ów niemteckich, rzekomo 

na. skutek nowycb polskicb prze
pisów wizowych. 

Jak nam wiadomo, władze poi· 
skie nle wpl'owadzily żadnych no
wych przepisów, któreby mogły 
stworzyć jakiekolwiek trudności w 
uzyskaniu cudzoziemcom prawa 
wjazdu do Polski. , 
Według źródłowych informacyj 

po:oiadanych przez a. P. kierowcy 
niemieccy nie napotkali na trudno
ści, któreby unlem.ożliwiły im start 
w Polsce. 

k?rtach, uśmiechał się niewyraź. I pytanie, z którem się nosił od 
me. kilku godzin, tak jakgdyby dzien 
„Rozstań się, kalino z jl:\WO- nikarz był mężem stanu uwoią

Żegnaj! 
rem - - cym z sobą tajemnicę. · 

- Gdzie mogę do pani pisać?„ 
szepnął przez zęby Czołhański, 
pochylają!l się. Dym z papierosa 
szedł mu prosto w oczy, mrużył 
je. Wśród ciemnych powiek je
go jasne spojrzenie lśniło zim
nym połyskiem. 

- Eryka włożyła panu do wa
lizki jasiek i pled - rzekła głoś
no Szejdowa schrypniętym gło
sem - wagony nie są jeszcze 
ogrzewane. Od Katowic będzie 
pan miał wagon restauracyjny. 

Gdyby ją mógł tylko zrozu
~ieó, gdyby wiedział co jest w 
tej kobiecie, tak wzdragającej 
się i tak czułej.„ Pociąg drgnął. 

- Dwie przesiadki, niech pan 
pamięta! - krzyknął Szejda. 

„Żegnaj!.. moje kochanie„." 
Śpiewaczki dopadły drzwiczek, 

a kawalerowie, radzi z okazji, o
bejmowąli je aby podsadzić na 
wysokie stopnie. Pani Jolanta za
częła iść obok umykającego 
przed nią okna. 

- Stary Cieszyn - poste re
stante moje inicjały. 

Idący za nią Pełka usłyszał 
te słowa i osłupiał, z kapeluszem 
wzniesionym do pożegnalnego u
kłonu. Jego niejasne nadzieje i 
sentymentalne uczucie dla Szej
dowej runęły w jednej chwili. 
Szejda, następujący tuż poh'ącił 
go, ilby w ostatniej chwili do
paść do okieQka. Adwokat zadał 

- Panie, jak pan sądzi, co 
będzie z nami dalej?„ 

- Ależ, konjunktura jaknaj
lepsza ! .. odkrzyknął uszczęśliwio
ny Czołhański - jeżeli Niemcy.„ • 

Resztę dokończył zaborczym 
gestem i roześmial się. Szejda 
wpadł na słup, potknął się na 
spadku peronu, zawołał: - a to 
dowidzenia! dowidz1mia!... i sta
nął. Pełka, blady, patrzył pa ni~
go osłupiałym wzrokiem, Pani 
Jolanta śledziła znikąjflcą, wznie· 
sioną dłoń odjeż(lżającego. 

- A więc, już po wszystkiem 
- rzekła z wyraźną ulgą. 
Mąż roześmiał się. Przez cały 

czas pobytu gościa nie miał naj. 
mniejszej obawy, znał ją dobrze. 
Jeżeli w jego małżeństwie z roz
sądku były momenty, że żywił 
namiętne uczucia dla żony, ry
chło dostrzegł, że Jolanta nie 
podziela tych uczuć, iż jest nie. 
tylko - zimna z natury, ale z 
trudnością skrywa niechęć i 
wstręt. Adwokatowi nigdy nie 
przyszło na myśl że może to do
tyczyć tylko jego osoby, lub, ie 
może być inni\ forma miłości 
niż fizyczne obcowanie. Jego 
zdrowy rozsądek ~ciśle łączył te 
sprawy. Osądził, :„ Jolanta wy
szalała si ę w młodości, wytań
czyła, wyflirtowała i to było 

wszystko. W dodatku zaczęła 
kwękać i chorować„. Ujął ją za 
łokieć. :<d c. n.). 



OZiERWIEO 
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PIĄTEK 

Prima i Felicjana 
Wsch. sł. 3.12. Z. 19.56 

W teatrach 
Teatr Narodowy: „Lśni,cy strumień". 
Teatr Polski: .,Kol~l'0 • 
•reatr Mały: .• .Brat marnotrawny· · 
Teatr Nowy: „Prawdziwe eycle Anny". 
Teatr Letni: „Król bridża.". 
Teatr Ateneum: „Szczęśliwe dnl". 
Instytut Bedol;r: „Haneczka l dueh". 
Teatr Kameralay1 „E:irposa paru mlnl• 

•trowej". 
Teatr JllaUeldeJ 1 ,,Jułja kupUje tobie 

dziecko". 
:Bo11yJakle Stodjo Dl'AID&łyeme: „Sz~ 

śllwe mał*eilstwo". 
•reatr „d.lli": .. Baron Klmmel". 
Male Qui Pro Quo: „Strachy na Lachy". 
Teatr Ali Baba (Karowa 18) : DztA l co-

dziennie rewja polityczna w 20-tu obra· 
zach „Orzeł czy B-eszka ••• " z Ml.rlł ZI· 
mińską, Krukowskim, Foggiem, Sempollfl· 
akim na czele zespołu. Pocz.: 7.80 l 10 w. 

Szopka Polityczna w kawiarnł Plasty
ków (IPS), pocz. o 7.30 i 9.30 wiecz. 

INFORMACJE O FILMACJB 
DOZWOLONYOH DLA l.\U.ODZIEłY 

TELEFON 1-11-25. 

W kinach 
Adria: „Trzy walce". 
Allantłc: „ Wiei IO wale''. 
Bałtyk: „Gdy Madelon„.". 
Caain<>: „Booloo" I „Szalona pogofl". 
Capitol: „ U kre~u drogi„. 
Colossf!om: „Orly morskie". 
Czary: „Zew północy" l „ZwYclęska wal 

ka". 
Elite: „Jezf,bel" I „Dede". 
F:oropa: „St udentka". 
Fama: „Złudzenie zycla" (Cytadela). 
Filharmonja: „Gibraltar". 
ll~lins: „Serce matki" l dodatki. 
Hollywood: „Przestępca" t rewja. 
hnpt'rlal: „Kochało ją dw6cb''. 
ltalia: „Zamknięty świat". 
Jorata: „Włóczęgi północy" i „llliljo

ller na tydziei1". 
Kino ParafJI Sw. Andrzeja: „Lot po 

szczęście". 
Lot: „Dziesięciu z Pawlaka" l „Słod.· 

kl karnawał". 
Miejskie: „:t.ona Jolka". 
lllaJestic: „Idziemy przez życie". 
.lllewa: „Modelka" 1 „Strzał w nocy", 
Napoleon: „Francja czuwa ••• „. 
Nowa Tombola: „Fortancerki" 1 A.no• 

nhnowy kochanek". 
Olza: „Niebezpieczna granica". 
Palladiom: „Ucieczka w nieznane", 
Pan: „Zbudź się i tyj" I „Oatatnla o

atrzetenle". 
Petit Trianon: „Kłopoty młodej pani" I 

„Pola Elizejskie". 
Rlalto1 „ Wielb!clele panny Nancy'', 
Rex: „Sygnały" l „Czerwone jabłuszko". 
Roma: „Korsarze północy". 
Sfinks: „ Miasto chłopów". 
Sokół: „Skradzione zycle". 
Sorrento: „Gehenna" l „Przygody Do-

'lalda". 
Stodjo: „Dom bankowy". 
Stylowy: „Panna Ewa". 
SwłatoWftrl „Ukochany", 
~wlt: „Serce Jl.tatki": 
Ton: „Chicago". 
Uciecha: „Marja Antonina". 
Vleloria: „ Wtoczęgt··. 
Fotoplastikon (Ul. M.arazałka B'ocba I) 

wyświetla codziennie od godz. 15-ej do 
22-ej pl&11tyczne widoki „ naturalnych 
kolorach z Ameryki. 

Panorama (Nowy !\wiat 27): Monte-Carlo 
i Monaco. 

FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka Fo
cha 2) wyświetla codziennie od godz. 
15-ej do 22-ej plastyczne widoki w na
turalnych kolorach z Berchtesgaden. 

.ll&i.---~~~--------DZISIEJSZE PREMJERY W TEA· 
TRZE NARODOWYM I NOWYM 
„LSNIĄ.CY STRUMIE:8" I „PRA W· 

DZIWE żYCIE ANNY" 
Teatr Narodowy występuje w pią

tek 9 b. m. z premjerą aktualnej sztu 
ki angielskiej „Lśniący strumień" 
Morgana, sensacją obecnego sezonu 
teatralnego w Londynie. Morgan wpro 
wadza widzów w sam mechanizm 
myślenia, o samoobronie narodowej i 
realizowaniu jej, malując kulisy la
boratorjum doświadczeń przeciwlotni
czych na wyspie brytyjskiej na Atlan 
tyku w środowisku oficerów mary
narki. Bohatero\V;e sztuki, od roku 
siedzący w odosobnien~u, w pracy nad 
wynalazkiem torpedy powietrznej -
w imię najwyższych ponadosobistych 
celów - podporządkowują. swe per
sonalne pragnienia i dążenia sprawie 
społecznej i narodowej. Sztukę Mor
gana reżyseruje K. Borowski, a gra
ją: Gorczyńska, Pancewiczowa, Biało
szczyński, Chodacki, Chmurkowski, 
Dominiak, Kempa, śliwitiski, Woskow 
ski i Zelwerowicz. Dekoracje Da
szewskiego. 

Teatr Nowy daje dziś premjerę o
ryginalnej polskiej sztuki Jerzego Za
wiejsklego p. t. „P1·awdziwe życie An· 
ny" w reżyserji A. CWojdzlllskiego w 
obsadzie: Małyniczówny. Kuncewi
~zówny, Krzymuskiej, Stanisławskie
~o. Krzemińskiego, Solarskiego i Skul 
3kiego. Dekoracje Ja.rookiego. 

Sztuka Za.wiejskiego jest interesu
jącą. analizą duszy ludzldej ·i jej ta
jemniczych źródeł na chwiejnej gra
nicy między rzeczywistością a marze 
niami na ja.wte. 

,,Z dobrego źródła'' 
W oparach głupiej ł nikezemnej plotki 

„Kurjer Wileński" pisze: Nieci~ tego cenzor jako gorliwy 
„Z ust do uszu szeptem leci fama przyjaciel prasy ujął następnie m słu 

o zagadkowych wypadkach na par- chawkę i powiadomU wszystkie re
nasie sztuki kabaretowej. Jarossy po- dakcje pism wal'Szawskich, że wia
ch>bno chciał uciec do Rosji z tajneml domoścl o rozstrzelaniu Jarossy'ego, 
planami. Ordonka mu pomagała. Nie podawa.6 nie można, bo będzie kon~ 
twierdzą wprawdzie, te biegła za nim fiskata. Drug ofiarą padł więc cen
wś~ pnez mokrą łąkę i grzą.skle zor. 

POLECA: 

kostiumy 
kqpielowe, 

skarpeleczki 
dziecinne 
magazynach 

własnych: 

w 

I 

bagno „zielonej granicy", lecz oleje- Można więc sobie wyobrazić jaką 
den ręczy słowem, te razem z nim lawiną sensacji „pantoflowej" wypły
nlosła . teczkę pełną „papierów". Ja- nęła nazajutrz na mia.sto z kawiarni 
kich papierów! Właśnie w tern jest dziennikarskiej wiadomość o Jaros
cała zagadka. Plotka głosi, te taj- sy'm. ~ywiście każdy pierwszy in
nych. Wystarczyło tego, by straż gra formator ręczył głową, że wiadomość 
niema otworzyła ogle6, Jarossy padł jest pra.wdzlwa tylko nie mot.na o 
z przestrzeloną. piersią. olej ,,ant mru. mru". 

Co slę stało z Ordonką. ! Podobno Nikt nie przyp11Szczał nawet, te 

N owy Świat 40, Marszałkowska 102, 56i154 
Chmielna 33 

siedzi. A więc ujęto. cenzor miał ją od „czerwoniaka" I 
Wersyj o przebiegu fascynujących nie sprawdziwszy z powodu nocy u 

wydarzeń jest wiele, tembardziej ob- władz wojskowych, mimo woli wsku
fitych w szczegóły i wiarygodnych, tek gorliwości rozkolportował po re
im plotka głębiej wsiąkła w przed- dakcja.ch. 
mieście w kuchnie, tern szerzej zosta- Tak się ma przedstawiać, jak mó-
ła rozniesiona przez pantofle. wią w sferach dziennikarskich stoll-

Od kilku już dni w Wilnle krąży cy, narodziny plotki o Jarossy'm. Or
pogłoska o... rozstrzelaniu Jaros- donównę zaś prawdopodobnie przy
sy'ego. O osadzeniu w więzieniu Or- czepiono już po drodze, aby.„ było 
donówny. do pary". 

W wydaniu kawiarnianem Jarossy Na tenże temat pisze Antoni Sło 
był na usługa.eh wywiadu niemicc- nimski, w „Wiadomościach Literac
kiego. W \Varszawie natomiast„. O, kich": 
tam było już najbardziej sensacyjnie. 
Przyjaciele, wlelblclele... W reznlta- „W ostatnim tygodniu krą.żyło po 
cle doszło do tego, że najbliżsi wiei- Warszawie parę kretyliskich plotek. 
biciele artysty kabaretowego podo- Ktoś - niewiadomo, z jakich ale 
bno zorganizowali zbiórkę i za. uzy- z dość nikczemnych powodów, - pu
skane w ten sposób fundusze wozili ścił płotkę, że zabito pewnego dyrek
Ja.rossy'ego całą noc po knajpach tora teatru satyrycznego, że oddano 
warszawskich, aby go pokazać całe- pod sąd pewnego karykaturzystę i że 
go żywego bez dziur od kul kara.bi- uwfęziono w Paryżu pewną. aktorkę. 
no~ych zmartwionym wielbicielom i ,,Pytlasiewicze" złapali ten smakowi
wlelbiclelkom. ty kąsek i dalej pleść jęzorami. „Przy 

Plotka 0 Jarossy'm, jak mówią, I takl~wicze" .Potwierdza.U tę wiado
zrodziła. się w sposób dość niezwykły mośc z powazną miną a „protestowi
! może dlatego znalazła taki posłuch cze" twierdzili, że „nic podobnego"-
1 tak szeroko się rozeszła. Ba! Kilka wszystkie te osoby są już „dawno 
dni temu wędrowała już po wsiach rozstrzelane". „Pytłasiewicz" nie za.
nad Naroczem! stanawla się przez chwilę, wystarczy 

mu te słys:r.ał ,,z dobrego źródła", Na 
gie Polska staje się dla „pytlaslewi
cza" .operetkowym Meksykiem, brat 
rodzony - Kubą. - rozpruwaczem, bo 
słyszał z „dobrego źródła". 
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Jedzą, piją 

lulki palq, 
tańce, hulanka 
swawola .. , 
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Początek jej sprowadził reporter je- --------------------------------
dnego z sensacyjnych pism warszaw- Mag 1- k-I 1- g I ar z skich. Jarossy gra obecnie w filmie 
rolę szpiega. Scenarj11Sz stawia go 
(trzed plutonem egzekucyjnym. Otóż, Hoń - haczu zha - ontlet 
aby wywołać zainteresowanie publicz 
noścl nową „kreacją" Jarossy'ego, re
porter wpadł na stosowany już po· 
mysł potraktowania na serjo w pra
sie przygód Jarossy'ego jako bohate
ra filmu. 
Dał więc swemu redaktorowi 

wzmiankę o rozstrzelaniu Jarossy'ego 
za szpiegostwo. Redaktor ów nie w 
ciemię bity w nocy zorjentował się, 
że za tę wiadomość mogą pismo skon 
fiskowa.6 i zatelefonował do starostwa. 
Pierwszą ofiarą p,omysłu reporte

ra padł jego redaktor Cenzor staro
stwa orzekł, że władze wojskowe na
pewno zażądają konfiskaty tej wia
domości. 

Nie zawsze i nie wszystko udaje wą kaczuszkę. Magik ubierał się na 
się nawet najsławniejszym sztukmi- scenie w duży biały fartuch, który 
strzom. W swoim cza.sie w Wiedniu poprzednio oddawał widzom do spraw 
sławny był „czarodziej" Belle, któ- dzenia, że w fartuchu nic niema. 
ry na oczach publiczności potrafił Pewnego wieczoru garderobiany 
„zgubić" konia, tak, że go nawet zwlekał coś długo z przyniesieniem 
najwprawniejsze oko dostrzec nie mo „magicznego" fartucha. Kaczuszka 
gło. Codziennie wieczorem Belle wpro zręcznie ukryta w pole fraka, uprzy
wadzał na scenę białeg·o konia, któ- krzywszy sobie pobyt w ciasnej kie
ry wyraźnie odcinał się na tle cza.mej szeni wyjrzała ciekawie na jasno o-
kurtyny. świetloną. scenę. 

Belle nakrywał konia białem płót- Na sali wybuchł homeryczny śmiech. 
nem, pod którem zręcznie ukryte by-1 Odtąd sztuka z kaczuszką z fartusz
ło płótno czarne tej samej wielkości. ka straciła swą siłę atrakcyjną. 
Zdejmując płótno białe z konia, po- Jajko usmażyć w cylindrze nie by
zostawiał czarne. Koń pod czarnem le kto potrafi. Był taki sztukmistrz 
suknem, na tle czarnej kurtyny, sta- Chevalier (nie mylić z Mauricem 
wał się niewidoczny. Chevalier), który sztukę tę demon-

ZARZĄD STOWARzySZENIA Numer z koniem miał wielkie powo- strował nawet przed wielkimi tego 
ZAWODOWEGO PRZEMYSl..OWCóW dzenie. Pewnego dnia jednak Belle świata, a wpadł w jakiejś powiato
BUDOWLANYCH RZECZYPOSPOLI- zamiast zwykłych frenetycznych o- wej dziurze. 

TEJ POLSKIEJ klasków usłyszał z sali drwiący głos Przez roztargnienie zapomniał przy 
zawiadamia członków, że w dniu 26 „Panie zaczaruj pan ten ogon". Prze nieść z S-Obą jajko. Gdy zdjął cylin
czerwca 1939 r., o godz. 19-ej w sie- rażony Belle obejrzawszy się, za.u- der i po zademonstrowaniu go pu
dzibie Stowarzyszenia, ul. Widok 22, ważył wystający z pod czarnego płót- bliczności przystąpił do przygotowa
~n. 4, odbędzie się Zwyczajne Ogólne na, które przy zdejmowaniu białego 

1 
nia sztuki, spostrzegł brak jajka. 

Zgromadzenie Członków Stowarzysze- pokrowca przesunęło się, ogon siwka. , Natychmiast przyniesiono jedno z re 
nia z następującym porządkiem o- Iruiy wypadek miał nie mniej słyn- ' stauracji, położonej obok sali; w któ 
brad: 1. Zagajenie Zebrania. 2. Wy- ny sztukmistrz Emil Marian, który rej odbywało się przedstawienie. 
bór przewodniczącego, asesorów i se- potrafił wyczarować z fartuszka ży- Niestety, po rozbiciu jajka, okaza-
kretarza. 3. Odczytanie protokółu z ło się, że było ono już ugotowane. 
ostatniego Ogólnego Zwyczajnego Ze- MUZYKA JAPO:iQ'SKA \V FILHAR- Niezrażony tern sztukmistrz demon-
brania. 4. Sprawozdanie Zarządu. 5. MONJI strował swoją. sztukę dalej i po dłuż-
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 6. . szych trudach, nagradzanych huraga-
Zatwierdzenie budżetu na rok 1939. W_ piątek . dn .. 9 czerwca o godz. nami śmiechu przez widownię, potra-
7. Wybory do Zarządu i Komisji Re- 20-eJ odbędzie ~tę koncert symfon;1c;Z j fił nawet z ugotowanego jajka usma 
wizyjnej. 8. Sprawa stałej opłaty na ny współczesne~ ·muzyki japollskieJ, I żyć omlet. w jaki sposób - to już 
F. O. N. 9. Spt'awy organizacyjne i nad którym obJą.ł protektorat J. E. pozostało tajemnicą Chevaliera. 
bieżące. O ile w powy:ł;szym terminie Ambasador Japonji pan Shuichi Sa-1 
Zebranie nie dojdzie do skutku z koh. Koncert, pod batutą wybitnego ================ 
powodu nieprzybycia statutowo prze- dyrygenta p. Projiro Probune z To- . 
widzianego Quorum, następne Zebra- kjo, ma na celu- zaznajomienie na- 1

1 
nie, z tym samym porządkiem obrad szej publiczności z najcelniejszemi 
i w tymże lol{alu, odbędzie się dnia współczesnemi utworami kompozyto- . 
3 lipca 1939 r. o godz. 19-ej i będzie rów japońskich, nigdy dotąd nie sły ' 
prawomocne, jako zwołane w drugim szanych w Warszawie. 
terminie, bez względu na liczbę re- Dla uświetnienia tej wspaniałej im 
prezentowanych przez obecnych gło- prezy muzycznej, pani Irena Dubiska 
sów. podjęła się wykonania sonaty ja.poń· 

Warszawa, dnia 7 czerwcn ig'.ł" '" skiej na skrzyprP „ towarzyszeniem 
695 l orkiestry. 

1' PICRlolłZV łCISACl 
ł1U11 
O Yb-

HIJZl'KA NA .ANTENIE 
(msk.) Koncert muzyki angielskiej w wy I świetna, w ~tórej szczery podziw wywo- ju Rogera Quiltera, Vaughana Williamsa 

konaniu Orkiestry P. R. pod dyrekcją. p. luje świeżość pomysłów w ujęciu jUź sa- I Arthura Sullivana i Johna Irelanda dała 
Czesława Lewickiego przyniósł słuchaczom mej f<?rmy warjacji. Oryg!na~noś~ w ·.kon- 1 dwie. płyty z utworami Hei;irY. Purcella 
wyją.tkowo miłą niespodziankę. Po „Uwer- s~rukcJI poszczególnych '!VarJacyJ koJarzy na)w1ększego chyba muzyka, Jakim się An
turze londyńskiej" Johna Irelanda, o któ- ! się z doskonałą dyspozycJą. kontrastów, w I glJa szczycić może (1658- 1695). · I<'.wartet 
rej kilka zaledwie tygodni temu była mo- tej formie kompozycyjnej tak wYjątkowo I „Four-part ~'antasla nr. 9" oraz „Fantasla 
wa na tern miejscu, a której walory przy ważnych. Ale I w harmonizacji, a ni<'- upon one note" na kwartet ~myczkowy z 
ponownem jej usłyszeniu jeszcze bar- mniej i w instrumentacji spotykamy sie dodaniem drugiej altówki, która trzyma 
dziej się uwypukliły wykonane zostały tu co krok z prawdzlweml niespodzianka- właśnir ową „jedną. nutę" (jednokreślne c) 
Benjamina Brlttena „Warjacje na temat mi, dowodząceml, że mamy z rasowym .9ą. zaiste perlami, jakich się nigdy dosyć 
Franck Brldge'a. I stuprocentowym muzykiem do czynie- nasłuchać nie można. 
Dzieło to zostało u nas wYkonane po nla. Takiego dzieła słucha się z najwyższ~ Z innych ciekawych audycyj-a było ich 
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Rad jo 
PIĄTEK, 9 czerwca. 

6.30 ,Kiedy ranne wstają zorze". 6.35 
Gimnaslyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny, 7.15 Muzyka z płyt. 
8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka z 
plyt. 8.15 Kłopoty I rady. 11.00 Audycja 
dla szkół. 11.25 Muzyka z płyt. 11.30 
Audycja dla poborowYCh. 11.51 Sygnał 
czasu. 12.0S Audycja południowa. 14.45 
„Aladami Jacka Londona" - pogadanka 
da młodzieży, wygł. Wanda Karczewska. 
15.00 Muzyka popularna. 15.45 Wiadomo
ści gospodarcze. 16.00 Dziennik popołud
niowy. 16.10 „Czego chce od nas Mało
polska Wschodnia" - wyg!. gen. Pasz
kiewicz. 16.20 Koncert kameralny. 16.45 
RQzmowa z chorymi ks. kapelana Micha
ła Rękasa. 17.00 Muzyka taneczna. 18.00 
Koncert z Wilna. 18.15 Koncert. 19.00 
„Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza -
omówi Leonard Podhorski-Okołów. 19.20 
Chwila Biura Studjów. 19.30 Koncert z 
Poznania. 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 
Audycje Informacyjne. 21.00 Płyty, 23.00 
Ostatnie wiadomości dziennika wieczorne
go, Komunikat meteorologiczny. 23.05 Wia 
domości z Polski w jez. niemieckim. 23.13 
Wlad. z Polski w jęz. węgierskim. 

l'IĄTEK, 9 czerwca. I 14.45 „Samotni *eglarze" - poga-
danka dla młodzie~y. 

18.00 Recital fortepianowy Włodzi· 
mierza Trockiego. 

18.15 Koncert Michała Zabejdy-Su
mickiego (śpiew) i Tad. Litana 
(wiolonczele.). 

19.00 „Pan Tadeusz" A. Micklewl· 
cza - L. Podhorski-Okołów. 

21.00 „Cyrulik sewilski" - opera 
komiczna Rossinl'ego. 

21.40 Szkic llterackl Konst. Rega
mey' a. 

\l'ABSZAWA Il (Mokotów). 

13.00 Sekstet Kazimierza Blaschke. 14.00 
Pogawędka gospodarska. 14.05 Parę infor
macyj. 14.15 Płyty. 15.00 Koncert solistów. 
15..30 Muzyka obiadowa. 16.30 Audycja slow 
no • muzyczna. 17.05 ~ycie kulturalne 
stollcy. 17.25 Koncert kameralny. 21.00 
Płyty. 21.ló Czy prawda jest względna? 
- odczyt, wygł. prof. Tadeusz Kotarbiń
ski. 21.35 Muzyka popularna. 22.00 płyty. 
22.57 Muzyka taneczn:i. 

KROTKOFALó l\'XI 

U.OO Zapowiedz stacji. 0.05 Koncert mu 
zyki polskiej. 0.40 Dziennik w jęz. pol· 
skim l portugalskim. 1.00 „Uczmy sle pol
skiej piosenki". 1.20 Koncert rozrywkowy. 
1.45 Kronika dźwiękowa. 2.00 Dziennik w 
jęz. angielskim. 2.05 Pogadanka w jez. 
angielskim. 2.15 Gra sekstet Kazimierza 
Blaschkego, 2.50 Program na Jutro. 

SOBOTA, 10 cze~wca. 

6.30 „Kiedy ranne wstają zorze". 6.35 
Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 
8.00 Audycja dla szkól. 8.10 „w zaścian
ku tatarskim" - reporta"= dźwiękowy w 
oprac. Tadeusza Lopalewskiego. 11.00 Au
dycja dla szkół. 11.25 Płyty. 11.30 Au
dyC'ja dla poborowych. 11.57 Sygnał cza
su. 12.03 Audycja południowa. 14.45 Teatr 
Wyobraźni dla dzieci. 15.15 Muzyka po
pularna. 15.40 Stulecie huty „Zgoda" -
transm. z świętochłowlc. 16.00 Dziennik 
popołudniowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 
16.20 Trio P. R. 16.45 Z ~ycia kwiatów. 
17.00 :r.ruzyka taneczna. 18.00 Transmisja 
z Lublina - Festival pieśni polskiej. 
18.30 Utwory skrzypcowe w wyk. Wła
dysława Wochniaka. 18.55 „Charaktery" 
Aleksander czyli fabryka projektów - po
wieść mówiona Heleny Boguszewskiej i 
Jerzego Kornackiego. 19.15 Transmisja z 
Sall Teatru Wielkiego fragm. uroczystości 
z okazji Tygodnia Ziem Wschodnich. 19.30 
Audycja dla Polaków zagrani~. 20.00 
„Melodje ziemi polskiej" - koncert. 
20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Audycje in
formacyjne. 21.10 „Wróg muzyki" - ope· 
retka w 1 akcie R. Genee w adaptacji 
radjowej Wiktora Budzyi1skiego (ze Lwo
wa). 22.05 Muzyka taneczna . . 23.00 Ostat
nie wiad. dziennika wieczornego. 23.05 
Wiad. z Polski w jęz. niemieckim. 23.15 
Muzyka taneczna z Londynu. 

SOBOTA, 10 czerwca. 
16.45 „Kwiaty wabią." - prot. dr. 

Szafer. 
18.00 Festival pieśni polskiej w 

w Lublinie 
18.SO Recital skrzypcowy Włady-
sława Wochnlaka. 

18.55 „Charaktery" - powieść mó
wiona. 

19.15 Tydzień Ziem Wschodnich. 
20.00 „ Wilef1szczyzna w pieśni i 

tai1cu. 
21.10 „Wróg muzyki" - operetka. 

WARSZA\l'A Il (Mokotów) 

13.00 Muzyka rozryWkowa... 14.00 Parę 
inlormacyj. 14.15 Koncert kameralny. 14.50 
Koncert solistów. 15.30 Muzyka obiadowa. 
16.30 Płyty. 17.05 życie kulturalne stolicy. 
17.15 Płyty. 21.00 Fryderyk Chopin - kon 
cert. 21.3j „Pory roku" - oratorjum 
Haydna. 23.45 Muzyka z płyt. 

KRóTKOFALOWKI 

raz pierwszy ale wierzyć nalezy, że je przyjemnością., nie można też wątpić, że niemało w ubiegłym tygodniu - nie wol· 
nieraz jeslcze usłyszymy, trzeba bowiem usłyszymy ten pierwszorzędnej wartości no pominąć closkonałej audycji kameralnej 
stwierdzić. ,j;c jest t? niewątpliwie jedna utwór nieraz jeszcze wogóle, a na jednym polskiej. Program zawierał dwa Tria, bar
z najwybitnitjsz;•ch partycyj jakle Orkie- z koncertów Fllharmonji w szczególności. dzo do siebie niepodobne, bo jedno ?.e
stra P. R. w M!:r.tnlch czasach zaprodu- Wykonanie samo było bardzo dobM, leńskiego (E-rlur, op. 22), a drugie mło
kowala. Zacznijmy jedllak od peraonałjów. czemu się nie można dz~wić, bo ' p. Lew!c- degc jeszcze bardzo, ale szyblco dojrzewa
P. Benjamin Brltten jest młodym je..izcze, kl jest nie~aprzeczenie jednym ze zdolnlej- jąc:igo Andrzeja Panufnika. Trio tego ostat 
bo niespełna 30-letnim kompozytorem an- '3zych dyryge11tów, jakich w ciągu kliku nlegi rlowodzi, że w jego int.lywldualno- 24.00 Zapowiedź stacji. 0.05 Polska Ka
gielskim, ale, sądząc po jego „\''e.1·i"- lat ostatnich wypu~cllo nas?.e Konserwa- ścl artystycznej mu:r.yk zaczyna już wyraź- pela ludowa Feliksa Dzler*anowskieg1J. 
cjach", kompozytorem o niepospolitym „i- torjum. Dodajmy dla ścisłości, że koncert, nie górować nad zwolennikiem modern!- 0.40 Dziennik w jęz. portugalskim i poi
lencie. o ile się nie mylimy, był on ucz· o którym mowa. zakoi1czyła uwertura „w stycznych eksperymentów, który w począt• sS~a,1::isi.tw°2 S~~~fi~\c~h.o~~n38w~~h:ierwya ~i niem Franck Brldge'a, który ze swej stro- Londynie" Sir Edwarda Elgara, kompo- kach jego pracy kompozytorskiej trochę 
ny studja odbyWal w londyflsklem Royal zytora, cieszącego się szczególnym uzna- nosa do góry zadzierał. Oba tria były łakowiczówna: „Marysia W Belwederze"-;;
College of Music pod Charles Stanfordem, niem w Angljl, ale wyraźnego eklektyka. wykonane przez zespół pp. Lidji Kmito-i recytacja. :J..40 „Nasz~ święto sportowe 
później zaś zajął powatne stanowisko Skoro o muzykę angielską idzie, warto wej, prof. Jerzego Lefelda i Tadeusza - audycja, dla młodzieży w opracowaniu 
wśród muzyków angielskich. Na temat nadmienić, że w parę dni po wytej opi- Lifana, a te te trzy nazwiska były re- Witolda Dob.rowolsklego. 2.00 Dzienni~ li'. 
tedy tego ostalnlego p. Britten napisał sanym koncercie z rozgłośni Warszawa II kojmlą doskonałości audycji, dodawać cby- Jez. an~elsk1m. 2.15 „Humor '! słowie 1 
swe piękne „Warjacje', op. 10, na or- nadana została audycja muzyki angielskiej b& nie potrzeba. piosence • 2.50 Program ua jutu•„ 
ltle..itro 11myczkową. K:ompoącja to wręcz z płyt, która obok utworów no·~o pokro· 



na wystawie w lpsłe Mln. Poniatowskiego I sen. Bartla 

Ogłoszenie wvroka • Dialek I Po krótkiej chorobie zmarł oneg- . 
daj pułkownik Korpusu Kontrole- W dniu 7 czerwca 193~ r. jury j skiemu, Wojciechowi Weissowi, :R.o-
rów ś p Alojzy Glut Nowowiej- nagród Wystawy martwej natury mualdowi Kamflowi Witkowskiemu. 

go z Bibljotekl publicznej. Sprowa·. ski ~~pca komendanta Koła Pią- w Instytucie Propagandy Sztuki w I Nagrodo pana mlnistra Wyzna.:6 Proces redaktorów „Merkurjusza" 
t>P·: Babińskiego i Zambrzyckiego, 
o zniesławiający artykuł p. t. ,,P. 
P. Bartel 1 Poniatowski o wojsku 
pol1J.'kiem", który zapowiadaliśmy 
wczoraj odbył się przy drzwiach 
zamkniętych. 

Oskarżyciele prywatni b. premjer 
Bartel i minister rolructwa Ponia
towski stawili się na rozprawę. 
Skargę o zniesławienie popierał 

w ich imieniu adw. Skoczyński 
Oskarż-enie publiczne objął prok. 
~eleński. 

Na wstępie rozprawy, jeszcze 
przy drzwiach otwartych strony zło 
żyły szereg wniosków dowodowych. 

Obrona zażądała oc;lroczenia pro
cesu wobec niestawiennictwa p. St. 
i'hugutta, b. prezesa „Wyzw'olenia.", 
powołanego przez oskarżycieli pry
watnych dla udowodnienia, iż ode
zwa. „Wyzwolenia", przypisywana 
oskarżycielom i przedrukowana 
przez „Merkurjusza'', jest sfałszo
wana, o czem w prasie pisano. 

Oskarżeni twierdzą, że sprostowa 
nia, lub zaprzeczenia odezwy w 
prasie, nie widzieli i nie było, na 
co wskazali świadków pp. Wł. 
Studnickiego i M. Sobieszczańskie-

Zjazd b. ochotników 
armil polskiej 

Dn. 7 b. m. rozpoczął się w War
szawie dwudniowy zjazd b. ochot
ników armji polskiej. 

Uczestnicy złożyli Prezydentowi 
R. P. hołd na dziedzińcu zamko
wym. 

Następnie prezes Związku gen. 
Bohatyrewic.z na czele zwartych 
szeregów uczestników zjazdu prze
masze~wał przed gmachem G. I. 
S. Z-u, gdzie wpisał się do księgi 
audjencjonalnej Marszałka Smigłe
go - Rydza. 

Pogrzeb 
ś.p. ks. biskupa Lisowskiego 

Dn. 7 b. m. odbył się w Tarno
wie pogrzeb zmarłego pasterza dje
cezji tarnowskiej ks. biskupa dr. 
Franciszka Lisowskiego. 
Mszę św. żałobną za duszę zmar

łego odprawił w kościele katedral
nym J. E. Prymas ks. kardynał 
Hlond, poczem Castrum Doloris u 
trumny zmarłego odpraWili: ks. Pry 
mas Hlond, ks. biskup polowy Ga
wlina, metropolita krakowski Sa
pieha, biskupi Szelążek z Lucka i 
A.damski z Katowic. 

Zgodnie z wolą zmarłego, wyra. 
toną w testamencie, nie wygłasza
no żadnych przemówień. 

Po nabożeństwie trumnę wynieśli 
z kościoła kapłani i ułożyli ją na 
karawanie, poczem uformował się 
kondukt żałobny, który prowadził 
ks. Prymas Hlond. 

Za trumną postępowała siostra 
zmarłego w otoczeniu naJbliższej 
rodziny oraz przedstawiciele władz z 
reprezentującym ministra WR. i OP. 
woj. krakowskim dr. Tymińskim 
i gen. Jatelnickim oran gen. Mon
dem na czele. Następnie szła dele
gacja Uniwersyteu J. K. z wicerek
torem ks. dr. Stachem, przedstawi
ciel Uniwersyteu J. P. ks. prof. dr. 
Czuj, a dalej delegacje związków, 
stowarzyszeń, organizacyj i olbrzy
mie rzesze wiernych djecezji tarnow 
slriej. 

Na cmentarzu modły odprawił ks. 
biskup Komar, poczem zwłoki zło
żono na wieczny spoczynek. 

Zaoisujcie sie do LOPP 

dzili również św. p. Wł. Baczy6- l taków. 1 składzie pp. E. ~et, M. Boruciński, Religijnych 1 Oświecenia Publlczne-

skiego ze Słupcy, który w 1923 r. l U d d 46 
lat mi j prof. M. Kotarbmski, prof. dr. M. go 400 zł. otrzymał Ludomir Ja'no-

słyszał, że na zebraniu pnbllcznem : ro ~ony ~rze . y, w . e. • Walicki przy udziale p.p. M. Ma- wski. 
p. Poniatowski wypowiadać się miał i scowości S?"óze Wyzne, kształcił się słowskiego, jako delegata p. mini- Nagrodę Funduszu Kultury Naro , 

za wprowadzeniem milicji w Ma- I w KrakoWle. stra W. R. i O. P., przyznało nagro-1 dowej Józefa Piłsudskiego 500 zł. 
łopolsce na wzór Szwajcarski, m-j 4 sierpnia 1914 r. zgłosił się do dy następującym artystom: I otrzymał Zygmunt Radnicki. 

młast '!ojska regularneg?· ! szeregów Józe~a Piłsudskieg~ i ~- Nagrody honorowe: Oldze Boznań Nagrodę Zakładów Gastronomicz 

~brol!-ca adw. Tyrchons~ stwier I ruszył na w:ojną, przebywaJąc ~ą skiej, Janowi Cybisowi, Tytusowi nych „Pod Bukietem" 300 zł. otrzy 

dził iż oskarżeni chcą Slę bronić I w I Brygadzie, gdzie pełnił funkcJe Czyżewskiemu Adamowi Grabow- mal Józef Czapski. 

prz~ zarzutem . kalu~ji i p;zyj- do~ódcy plutonu kompanj~ oraz skiemu, Alfo~sowi Karpińskiemu, Hors concuers wystawili swe pra 
muj~ z~ ~ra~dziwe oświadczerue 0-1 adJutanta w 1 i 5 pułku piechoty Felicjanowi Szczęsnemu Kowarskie- ce Leonard Pękalski i Wacław Wą-
skarzycieh, iz odezwa zos~ał~ sfał- Leg. Pol. . . mu, Romanowi· Kramsztykowi, Jó- sowicz. 

sz~w.ana. Jednak oskarżem . rue . wie-1 Po kryzysie prz:ys1ęgowym w zefowi Pankiewiczowi, Fryderykowi 
dzieli o tem, i w dobrej Wierze 1917 r. ś. p. pułkownik Glut-Nowo- Pautschowi Tadeuszowi Pruszkow-
przedrukowall odezwę z „Myśli N a- wiejski odchodzi na front włoski, ' 
rodowej" .~ roku. 1922 .. Zaś „Myśl I skąd jednak po pewnym czasie wra- -------------

Narodowa . o ~ru~sławienie ani yv ca i zostaje wyznaczony na stano- Koncert Kieporw 
r. 1922 am poźmej skarżona rue wisko, początkowo komendanta O- rl 

była. kręgu P. o. w. Kielce, a następnie i Mariy EgKerth 
Sąd nie dopuścił zgłoszonych ko~endanta. P. O. W. na całą oku-

świadków, jako nie mających zna- po.cję austrJacką po lewym brzegu W Paryżu 
czenia dla sprawy i przystąpił do Włsły. 
odczytania aktu oskarżenia już Po skończonej wojnie przechodzi 
przy drzwiach zamkniętych. do Korpusu Kontrolerów. 

Po zakończeniu rozprawy prze- Odznaczony był orderem „Virtuti 
wodniczący wiceprezes Posemkie- Militari", Krzyżem Walecznych 
wicz zapowiedział ogłoszenie wyro- 4-krotnie „Polonia Restituta" kl. 
ku na piątek. IV. Złotym Krzyżem Zasługi i in. 

Senatorowie na Zaolziu 
Drogi i ostatni dzień wyeieczki 

W drugim dniu pobytu na EUą- witaniu udali się pod dom, w któ
sku Zaolziańskim wycieczka sena- tym w czasie wielkiej wojny miesz 
torów udała się do Trzyńca. kał Józef Piłsudski i u stóp pa

w Hucie Trzynieckiej gości po- miątkowej tablicy złożyli kwiaty i 
witał prezes Komorowski i dyrek- chwilą milczenia uczcili pamięć 

tor naczelny Olszak. Marszałka. 
Po szczegółowem zwiedzeniu za· Z Jabłonkowa wycieczka wyru-

kładu senatorowie udali się do Ja- szyła do Swierczynowca i dotarła 

błonkowa, gdzie po uroczystem po- aż do granicy państwa. 

Potar na terenie wlezienia ł1okotowskiego 
• • w por~ zaowazony 1 ogaszon„ 

Na terenie więzienia Mok-0tow-1 Karwowski wystrzelił S razy na 
skiego przy ul. Rakowieckiej 37 alarm. Natychmiast zawiadomiono 
znajduje się wytwórnia papieru, I straż pożarną. Przybyły 3 oddzia
służącego do fabrykacji papierów ły z komendantem Geysztorem. 
wartościowych. Po krótkiej Intensywnej akcji po· 

Onegdaj około godz. 20.10 straż- żar zlokalizowano 1 ugaszono. 
nik Karwowski zauważył dym l o- Pożar był o tyle groźny, że w 
gień, dobywają.cy się z szopy, w niebezpieczeństwie był pobliski 
której znajduje się magazyn ści- skład szmat, służących do wyrobu 
nek. papieru. 

Wyścigi konne 
Wyniki gonitw onegdajszych 

Wczorajszy dzlefl wyścigowy zbie
rał na starcie niebywale nikłe pola 
współzawodników, w 8-miu gonit
wach przyjęło udział zaledwie 28 
koni, dziefl pobił jednak swego ro
dzaju rekord, nie wycofano ani jed· 
nego konia, za wyją.tkiem Pleine de 
Charme która miała zresz~ zapis 
do dwóch gonitw. 

Programy ostatnich dwóch dni wy
ścigowych nie zachęcały miłośników 

tego pięknego sportu, wskutek cze
go trybuny świeciły pustkami. Od· 
biło się to ogromnie na obrotach 
totalizatora, a bilans dnia powszed· 
niego, Od niepamiętnych przedwojen· 
nych czasów, zamknięty został defi· 
cytowo. 

Wszystkie gonitwy zostały roze
grane prawidłowo, dając wyniki zu
pełnie miarodajne, zamieszczone poni
żej. - Pogoda słoneczna, tor do· 
bry. 

Gon. 1. Nagroda 1500 zł. Dystans 
2100 mtr. 

1) Kres (ż. Kobitowicz), 2) Ho
ryniec, Wygr. łatwo. Tot. 5 zł. 

Gon. 2. Nagroda 2000 zł. Dystans 
2100 mtr. 

Gon. S. NagrOda 2400 zł. Dystans 
2J.OO mtr. 

1) Wiscontl, (:Il. Csaplar), 2) Ja
guar, 3) Izba. Wygr. łatwo. Totallza· 
tor 6,5, porz. 28 zł. 

Gon. 4. Nagroda 2000 zł. Dystans 
2100 mtr. 

1) Stochód (ż. Kobitowicz), 2) 
Saratoga, 3) Zara. Wygr. z m. do 
m. pewnie. Tot. 7 fr. 5,5, porz. 20 zł. 

Gon. 5. Nagroda 3000 zł. Dystans 
1600 rntr. 

1) Rozmach (ż. Gill), 2) Witami
na. Wygr. finisz. Tot. 6 zł. 

Gon. 6. Nagroda 1800 zł. Dystans 
1400 mtr. 

1) Rapir, 2) Prl.scllla, 3) Galoper. 
Wygr. finisz. w walce. Tot. 7 fr. 
r i 8,5, porz. 31 zł. 

Gon. 7. Nagroda 1200 zł. Dystans 
1400 mtr. 

1) Gaiete (ż. Kobitowicz), 2) Ple
ine de Charme, 3) Szrapnel. Wygr. 
finisz. Tot. 13 fr. 9,5 i 16, porZlłdkO
wy 220 zł. 

Gon. 8. Nagroda 1200 zł. Dystans 
2100 mtr. 

W urządzonym w Paryżu przez 
Maurice'a Chevalier dn. 6 b. m. kon 
cercie, którego dochód został prze
znaczony na pomoc dla chorych ar
tystów, przy wYPełnionej do ostat
niego miejsca wielkiej sali Pleyela, 
wzięli udział Jan Kiepura oraz żo
na jego Marta Eggerth. 

Adw. w. Kucharski 
• • • 001ew1001ony 

W procesie adw. W. Kucharskie
go, którego przebieg podali~my 
wczoraj, za.padł wyrok uniewin. 
nia.ją.cy oskarżonego. 

Sąd oparł się na oświadczeniu 
poszkodowanego, że nie czuje się 
oszukanym. 

Obrady Centralne) Ko~lsjl 
Związk6w Zawodowych 
Pod przewodnictwem prezesa 

Topinka rozpoczęły się w Warsza· 
wie, dn. 7 bm. plenarne obrady 
Centralnej Komisji Związków Za
wodowych. 

flJvpadkl C1J fllarszaC1Jle 
WSKUTEK UPAŁU zasłabła przy 

ul. Franciszkańskiej w Warszawie 23-
letnia Ema Tumower. Przewieziono 
ją do szpitala Wolskiego. 

SAMOOHOD PRZEJECHAŁ przy 
ogrodzie Saskim w Warszawie 67-let 
nią Dwojrę Baumgarten. Staruszkę 

w stanie beznadziejnym ze złamanym 
kręgosłupem przewieziono do szpitala 
Dz. Jezus. 

KWASU SOLNEGO w celu samo
bójczym napiła się w ogrodzie Sas
kim w Warszawie 30-letnia Marja Elu 
cha. W stanie beznadziejnym przewie
ziono ją do szpitala. Dz. Jezus. 

ZATRUL SIĘ LUMINALEM przez 
nieostrożność Zygmunt Mrowiński, u
rzędnik w Warszawie. 

POD SAMOOHOD WPADL na ul. 
Mokotowskiej w Warszawie rowerzy
sta Stanisław Rokicki, goniec z za. 
wodu. Rannego przewieziono do In
stytutu chirurgji urazowej. 
WYPIŁA BUTELKĘ JODYNY 

Aniela Lukianowa lat 50, zamieszka
ła w Warszawie przy mężu. Lekarzo 
wi pogotowia udało się utrzymać ją. 

vrzy życiu. 

Z MOSTU KOLEJOWEGO KOLO 
DWORCA GD~SKIEGO w War· 
szawie skoczyła do Wisły 55-letnia 
Chaja Mera Chotylicka. Denatka u
tonęła. Zwłoki wydobyto. Chotyllcka 
osierociła dwoje dzieci i męża. Policja 
prowadzi dochodzenie, celem ustalenia 
przyczyny tragicznego kroku. 

POD POOIĄG W POBLUU 

I 
I 
! 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 

1) Miechów (t. Lipowicz), 2) Ja.
louisie. Wygr. finisz. Tot. 11,5 zł. 

1) Kartel (ż. Gill), 2) Odwet n, 
3) Hull. Wygr. finisz. Tot. 5,5 fr. 
5 t t;, porz. 16 zł. 

WWOH rzuciła się w celu samobój· 
czym Marjanna Wojciechowska. De
natkę w staaje beznadziejnym prze
wieziono do szpitala Dz. Jezus. Przy
czyna rozpaczliwego kroku narazie I 

nieustalona. I 

~-Kino ROMA 
•,:_.; p. 5, 7, 9 

Święta 
p. s, 6, 7, 9. 

Film w kolorach 
naturalnych 

I 

Kino STUDIO 
Nowy Swl•I IS-IL 0.mlelH '· 

HA.RBl' Bł.UB 
po raz plel"WSZJ' w komed,Jl 

francualdeJ 

„DOM BANKOWY'' 
Pocz. seansów G, '1, 9.lG. 

672 

fi NAPOLEONP.WP 
OSTATNIE S DNI 

· Rewelacyjny 
Film-Dokument 

Francja 
czuwa ... 

Ulgi wa!ne 
sa 

ltl • • k • Poca. 8, Ił. IO. I aeJS I Swtęta &, a, 8, IO 

Luiza Rainer 
Meh·yn Douglas 

w filmie 
• 

ZONA LALKA 
IJJgowe wam. • wy)IUdem 

eob6& I lwią& 671 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ... 

Każdy sportowiec i zwolennik motoryz.a.cji może ·nabyć sa· 

mochody motocykle: angielskie, niemieckie, belgijskie i polskie 

Maszyny do pisania i liczenia, smary i oleje ktÓre poleca 

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 
Bolesława. Konopińskiego 

Pktrków Tryb., ul. Słowackiego 6, 1 elefon 10-90 

Czas 1aapłacić prenumeratę I 

Rediktor Wydawca TOMASZ PLUTA. 

NIGDY NIE JEST ZĄPOźNO myśleć o zdr=. tym bar· : Dla P. P. Romen~Htów 
dziej, jeżeli cierpi.una chorobę: NEREK, PĘCHERZA, Bł b • o p I ' 
WĄTROBY, KAM1&i1 żóŁcmwYcH, ZLEJ PRZEMIA- OoOW • • n .• 
NY MATERII, na ~.e artretyczne czy podagryczne, wzdę· 

cia brzucha, odbijaaie się lub skłonności do obstrukcji. KWITARIUSZE, 
Pamiętaj, że ni'4fy nie będzie za póź~o, o ile . używać ~· WEZWANIA na odprawy służb 
dziesz zi.61 moczopę4iych „DIUROL Gęseckielfo, ktore , i inne druki dla PP· Komendan· 

zapobietai11 utromadz:eniu się kwasu moczowelfo i innych tów Blokó-w o.p.l. 

szkodliwych ala zdrowia substancji zatruwających organizm. Dziś jeszcze I polecaj~ 

kup pudełeczko ziół „DIUROL" Gllseckiego, a gdy przekonasz się o dodat- 1 po niskiej cenie Zakł. Grafi.cz. 

nich skutkach ich działania zalecać bf#ziesz swym znaj owym, ADOLF P AIQSKI SP ADK." . ,„ ' 
Sposób użycia na opakowaniu. ~ginalne zioła „DIUROL" Gi\Seck1efo Piotrków Tryb., Legionów L. 2. 

(z kogutkiem) spn;edają apteki i skł apfoczne. I ____________ _ 

t.k! Gul. .Adolf P .... ł S.•6 .• PIMlłł&w 
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