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. . '. ,,'RUT A ~GODA" na Śląsliu ob-
ehodzl dzij stulecie swego pow
lłanla t lstnlenla. Światła I kaganki 

Uroczystość ta nasuwa wiele 
refleksyj. Znajdą one napewno 
wyru w przemówieniach, jakte U zm I erzchu sesji ,,,.,,.. Serca polskie za oceanem 

Przestrogi przed ,,trzema L'' 
przy tej okazji zostaną wygłoszo
ne; w przemówieniach przedsta
wicieli świata urzędowego, prze
mysłu l pracowników. Obecność W poniedzlałeli, dnia 12 czerw-I Było w tym kaganku coś z 
na tej uroczystości ministra Prze- ca, odbędzie się plenarne posie- lampy naftowej. Społeczeństwo 
mysłu I Handlu podkreśla jej wa- dzenie Senatu. Jak się zdaje, o- liczyło, że bodaj przy tej lampce 
gę. · statnie w obecnej sesji sejmowej. uchwaloria będzie nowa ordyna-

Także ostatnie katastrofy kole- jej siedziby szwajcarskiej. Na 
jowe, a mianowicie pożar dwor- wyjezdnem z Ameryki, wystoso
<?a centralnego w Warszawie i wał Paderew&kl odezwę do Po
tragiczne wykolejenie pociągu po laków amerykańskich, która 
spiesznego w Pruszkowie, znała· brzmi Jak po:!egnanie na 11aw• 
zły na łamach prasy ocen~ wiel- sze. 

Narzuca się myśl taka: o Ile . . cja wyborcza i ie do gmachu sej-
potężnlejszą, zasobniejszą, bo!!at- Sesja d~g?ry~a. Jeśh ~enat mowego wprowadzone zostanie 
szq byłaby dziś Polska, gdyby wpr.owadzi Jakieś poprawki do nowe światło polityczne, rzucają
więcej hut i zakładów przemy- projektów uchwalonyc~ prz.ez ce promienie na wszystkie zie
słowych zbliżało się do tego ju- Izbę ~osłów, to. odbę<;Iz1e się Je- mie Rzeczypospolitej. Te nadzfe
bileuszu, jaki dziś jest udziałem sz~ze Jedno pos1edzem~ plenar~e je zostały odłożone na później. 
„Huty Zgoda!" Sejmu, poczem nastąpi zamkmę-, Na rok 1940 a może jeszcze da-

Bylibyśrr.y wówczas krajem, cie sesji. Drzwi gmachu sejmo- lej. ' 
który nie potrzebuje na gwałt od- w ego zawrą się tym razem na J b · k d · ś 
rablać Opo• źnień w rozwoJ'u prze- długo, aż do dnia 1 grudnia. e~yna try u n.a, Ja a zi po-

ce wstrzemiętliwą, podyktowaną W czasie wielkiej wojny dzia~ 
nakazami obowiązku obywatel- łał Paderewski w Ameryce, od· 
skiego w sytuacji permanentnie dając nieśmiertelne usługi dziełu 
powatnej. Kierownictwo budowy niepodległości i wskrzeszenia Pol 
dworca głównego i całego węzła ski. Polonja amerykańska była 
warszawskiego może być zado- mu pomocną w tych błogosła
wolone, a nawet szczęśliwe, że wionych wysiłkach. Żegnając się 
dzienniki same podyktowały so- z rodakami za oceanem, Pade
bie granice krytyki odpuszczał- rewski przypomina, ie w czasis 

zostaje społeczenstwu, to prasa. 
mysłu, lecz może się ograniczyć Cała władza wykonawcza i u- Ostatnie czasy dały wiele dowo
do pomnażania I dyskontowania stawodawcza w państwie znaj- dów, .że prasa polska jest godną 
narosłego od lat kapitału dośwład dzłe się w rękach rządu, obda- zaufania trybuną publiczną. Ża
czenla I bogactwa. rzonego nadzwyczajnemł pełno- łosne wyjątki potwierdzają regu-
Bylibyśmy wówczas krajem 0 mocnictwami. Nie zmieni to zbyt łę, gdyż, jak uczono nas . za mło

znacznle wytszym poziomie do- nio stanu istniejącego obecnie, dych lat, nulla reguła sine exeep
brobytu, o znacznie wyższym do- ale zawsze zagaśnie na wiele mie tAone (żadna reguła bez wyjąt
chodzie I zatrudnieniu, 0 znacznie sięcy światełko, które od czasu ku). Pomijając zagadnienia za
wyższym poziomie cywilizacji, do czasu zapalało się na trybunie graniczne, wobec których posta
kultury I ~iły. · , sejmowej i senackiej. Raz jakieś wa prasy była wspaniale jedno-

ne.i w warunkach obecnych. wo,jny pracowano tam na rzecz · 
Prasa przejawłła rygor, który Polski, razem, ramię przy ramie

nłe ma nic wspólnego z terorem, niu, że zwyciężono dzięki „jed
złożyła egzamin z dyscyplłny, nomyślnemu, zgodnemu wysilko
której niepodobna miesza~ z bez. wi". 
myślLetn posłusze6.stwem. Nikł nie wysuwał się 1 szeregu -

Na sfraz,; 1nteresu publicznego głosi odezwa - każdy spełniał swój 
" obowiązek, szezc:śllwy, ie mote sloty~ 

pozostaje i tr'n·a~ będzie prasa. okoebaoeJ Polsce. 
• Nikł nie sięgał po laury ezy zaszczy-

Nie eofntęmy Jednak biegu hi- przemówienie, to znowu jakieś lita, nalety podkreślić wysoki 
storJl o wiek, do tych czasów, interpelacje albo udzielone na nie poziom moralny, zdrowy in
kledy w krajach ~achodu ro~ził l odpowiedzi ministerjalne odgry- stynkt i umiar dziennikarstwa 
ile: przemysł. Musimy natomiast wały rolę kaganka, ślącego pro- polskiego w drażliwych sprawach 
przyspieszać bieg. naszego prze- myki po kraju. wewnętrzno • politycznych. 

• • ty, kaidy czul się zbiorową cz~elit 

W. lki t · t i • lki p I k wlelldeJ ealośel Wyehod:tłwa Pol11kle-
1e pa rJO a wie o a , go w Ameryce. 

Ignacy Paderewski, osłabiony Te ezter1 mlljouy polsldeh aere zgod 
chorobą opuścił Stany Zjedno-· nym eytmem ponłęc:enla wszystkiego 
czone A. P. i pospieszył do swo- dla •prawy blJ11cych, to prawdziwy 

triumf Idei demokracji 1dachetnłe po· 
mysłowego rozwo1u. 

W jaki sposób? 
:mkqłu odpowiedz' na to py

tanie pismo nasze poświęca od 
lat niemałą część swego wysiłku. 
Dziś chcemy zwrócić uwagę na 
sposób, w szeregu Innych mote 
najwamiejszy. Symbolizuje go 
właśnie imię dzisiejszego jubilata, 
które brzmi: ,,Huta Zgoda". 

Albowiem wśród rozlicznych 
czynników, które decydują o roz
woju przemysłu, do najważniej
szych należy w a r u n e k z g o
d y: zgody społecznej, ekonomi
cznej I polltycznej; zgody między 
światem pracy I światem kapita
łu; między światem produkcji i 
§wlałem urzędowym; młętlzy obu 
temi światami i światem opinji 
publleznej; 11gody, która, zrodzo
na na gruncie wzajemnego nozu
mlenła, staje „:e motorem aktyw
ności I współpracy. 

Im pełniej I lm szerzej prze
ksdałcać się będzie nasze życie 
w wielką hutę 'narodo
w e J z g o d y, tem szybciej bę
dziemy odrabiali zaniedbania w 
rozwoju przemysłu, umacniając 
w ten sposób fundamenty nasze-
go dobrobytu I siły. (k.) 

NARODY 
NAD BAŁTYKIEM 
Obrona wolnego okna 

na świat 
(Patrz artykuł wstępny na str. 8-eJ) 

W kilku łowach 
Angielska izba gmin uchwaliła 

w plerwszem czyta.mu projekt rzą
dowy powołania do :tycia mlnlsterstwa 
AprowłzacJl, odrzucając 285 głosami 
przeciw llł wniosek opozycji, wypo 
wiad&Jący alo przeciwko utworzeniu 
ministerstwa. 

B. król AlbaoJl Acbmed Zogu, któ· 
rt bawi w Iatambole, Jul od prze
sdo mlesJ4ca, w dniach najbliższych 
opuszcza Turcję, udając się wraz z 
rodziną do Francji. 

- Bada Komisarzy Ludowych 
ZSRR mla.nowa.ła dw6ch zutępców 
włcekomlsarza Spraw Zagranicznych 
Potlemklna w osobach Deka.nozowa 
l l..ozowsklego. 

- W praale włedel\sldeJ okazuj!} 
sclo artykuły. narzekające na a.nty
nlemleckie wniuwtenta na Węg~ 

Szef 500 szturmowców 
Rozebrany dom _. Odmowa sprzedaży żywnośel 

Jętej. ByllmlJ wszyteJ r6wol sobl'~ 
ale karni I to była nasza siła. Pra em 
uam byłJ nchwały •eJm6w, a Ich er
nJDl wylooaw~ - \Vyddal Narodo· 
dOWJ. 

Nie malUmy dyktałor6w1 
Je'11 b7I .,,ścig - to t,tko w pra· 

cy, a nie w pogoni u plerwszem mlej-
1cem na widowni. ZlotyllAmy daninę 1 

(Telefonem od naszego korespondenta) Gda.6tłk, 9 menvea e,.cla, • krwi, • mienia, a prae1 na
szej I c:odalennego poiwlęeenla1 a nikł 
ręki nie wyciągał po r;apłatę. Dlatego 
prted wszystkimi wami, przed calem 
Wyehod~twem, bel wyjątku, nebyU~ 
dzH moi~ uoła, w ebwlll połegnanla 
I ośwlade1y~ wam, teście 1141 okryli 
nleśmlertełnq chwałą, te karta, kt6rą 
w blsłorjł Polski upłsallścle krwią 
wasz11 I w11szem poświęceniem jest ezy 
1ta, jasna I promienna. 

Znany już ze specjalnych poru
czeń w czasie akcji w Nadrenji, 
wcielenia Austrji, a następnie Su
detów - Redies, przybył do Gdań
ska w otoczeniu sztabu, którego 
skład stanowią jego podkomendni 
z okresu zajmowania Sudetów. 

Do bezpośredniej dyspozycji Re· 
diesa oddano 500 szturmowców, spro 
wadzonych z Pros Wschodnich. Re
dies ·odegrał swego czasu też pew
ną rolę w rozgrywce wewnętrznej 
w partji narodowo-socjalistycznej, 
która skończyła się śmiercią kilku 
wybitnych działaczy hitlerowskich. 
Redies odebrał sprawozdania od For 
stera i Greisera, podkreślając swo
ją rolę nadrzędną w stosunku do 
hitlerowców gdańskich. 

X 

poprzedniego kierownika oddziału Niemcem, lecz tak.te hitlerowcem. 
Gminy Polskiej Związku Polaków W powiatach Niziny i ~ułaWy 
Rosta, pozbawiono go prawa zajmo Gdańskie zastosowano do Polaków 
wania stanowiska rządcy w Strze· inny rodzaj dręczenia: 
powie po 10 latach pracy w mająt- I tak w Nowym Dworze (Tiegen
ku i zmuszono do opuszczenia tej hof) wywieszono od tygodnia napi
miejscowości. sy: „Verkauf nur an Deutsche" 

Gdy kierownictwo oddziału objął (Sprzedaje się tylko Niemcom). Je
gospodarz Uhlenberg ojciec dzie- żeli więc ktoś z Polaków, których 
więciorga dzieci po polsku wycho- oczywiście w małej mieścinie znają, 
wywanych, r6wnież nie spodobał się wchodzi do składu, wymaga się od 
władzom gdańskim. Wezwano go do niego legitymacji potwierdzającej, 
rozebrania domu, w którym mfetiz- że jest„. Niemcem. W innym wypad 
kał w Strzepowie. Pomimo, te Uh- ku żywności. nie otr~uje, Nawet 
lenberg przeciw temu zaprotestował ~obec polskich robotników sezono
i zabrał się do reperacji mogących wych taktykę tę początkowo zasto
posłużyć do zakwestjonowania c~ sowano. 
ści domu w dniu 5 b. m. Szczególną „opieką'• otoczono tam 

Przy tej okazji nadmienić wypa- restaurację dworcową, której dzier
da, że dzieje się to na wsi w sto- żawca jest Polakiem. I tak np. wóz 
sunku do Polaka, gdy np. w Gdań- mleczarski, rozwożący mleko od kll
sku niedaleko dworca na ożywionej ku dnl przed dworzec nie zajeżdża, 
ulicy, którą kroczą zwykle pochody poniimo, te mieszka tam dwu Niem 

Paderewski pisze, te 
kiedy teraz przyjechał do Ame· 

ryki, doszły go głosy zwątpie
nia, że „wychoditwo jest zmęczo 
ne, pokolenie wielkiej wojny 
schodzi z widowni, młodych 
Polska nie obchodzi", :te „organi
zacje priechodzą kryzys wew
nętrzny', te „rozbija je polityka 
narzucona": 

Zasmucllo mnie to bard%o. Glębob 
troska na czole nowę wytloblła bruzdę. 

(Dol<0ńczenie na str. 2-ej). 
Jakiemi metodami posługują się 

hitlerowcy gdańscy, aby gnębić Po
laków, świadczy następujące wyda
rzenie. 

W Strzepowie toczy się oddawna 
zacięta walka o polskoś6, Po po
gróżkach wypowiedzianych przez 
jednego z żandarmów pod adresem 

hitlerowskie, znajduje się stara bu- oów, a~y, broń Boże, Polak nie na- _ Słowacki minister Spraw Za.gra 
da od lat grotąca zawaleniem i WO· był w Jaki sposób mleka. nlcznych Durczansky habllltował stę 
bee tego niebezpłeczeflstwa opróż- Podszczuwają głównie niemieccy w tych dniach za docenta unlwersy
niona. Władz gdańskich to nie razi. kolejarze, zatrudnieni na kolejach I t.etu •łowaoklego w Bratlsla.wte z dzf~ 

Ale właściciel jej jest nietylko polskich. cldny prawa mltdzyna.rodowego. 

Niewola gorsza od woiny 
Odpowiedź .młodzieży angielskiej fanat1kom pięści 

LONDYN, 9.6. (Tel. wł.). Bis- - wołają w Berlinie - jest już tors" czyli tych, którym sumienie 
kup Bradfordu wygłosił przemó- zmęczona i zgnuśniała, zniewie- nie pozwala na służbę wojskową. 
wienie, w którem wyraził scepty- ściała i tchórzliwa, niezdolna do Na 210 tysięcy zarejestrowanych 
cyzm co do powodzenia wysił- walki. poborowych rocznika 1919 zna
ków pokojowych, gdyż do tego :Wspaniałą odprawę otrzymaU lazło się łeb zaledwie 3776 czyli 
musiałaby zajść gruntowna zmia cl nowocześni fanatycy siły od 1,7 proc. 
na w sercach władców totalistycz mlodzleły angielskiej, która egla Nie .tapominajmy, if liczba ta 
nych. szala się do poboru. Pacyfistycz- pochodzi z zeznań samych pobo-

Duchowny angielski podkreślił, ni młodzieńcy angielscy zgłosili rowych i nie została jeszcze prze
it rozumie doskonale pacyfistów, się do wojska w liczbie większej, siana przez specjalne trybunały 
uwa:!a jednak, li niewola jest niż to przewidywały władze i sądowe, powołane do kwalifiko· 
gorsza od wojny. pierwszy w dziejach historji po- wania komu naprawdę sumienie 

Jednym z głównych argumen- bór angielski w czasie pokoju zo- nie pozwala na służbę wojskową. 
tów propagandy niemieckiej jest stał przeprowadzony w ciągu jed Na sze~ćdzlesięcłu rekrutów tyl
upadek ducha męskiego ,. Wiei-I nego dnia. I ko jeden nie chce broni~ Wiel
kiej Brytanjl. Ta shira, bogala Rocł:1.iżc najbardziej ~mow- klej Brytanjl z karabinem w rę
demokracja, a rnn<'j plulokraeja 1 11c są linhy „conscietious oblec• ee. 

Jeśli się zwaty siłę tali zwane
go integralnego pacyfizmu w 
Angljl, wynik ten uznać motna 
za więcej nit dobry. Młodzi An
glicy wyka:iall, li wprawdzie nie 
mają najmniejszej ochoty na wo
jen"kę, ale 1koro potrzeba bronić' 
wolności przed zalewem brutal
nego barbarzy6stwa, gotowi są do 
wszelkich pośwlęee6. 

Trzy lata temu liczba „con
scientious objectors" byłaby na
pewno dwudziestokrotnie wyż
sza. Kanclerz Hitler mote sobie 
pogratulować, wielkiet;o dzieła -
rozbudził ducha obrony w Wit , l-
k iej Brytanji. Bad. 

Ho'i' ~ażQ ilość świeże10 r1miai1. !ptaka: Aleja 3 laia 22, ról· li. 311i~1iii-
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Swiatla -I kaganki 
{Dokońezenie ze str. ••szejt 

Na wieść o tern, ie starej O} 
czyźnie grozi niebezpieczeństwo, 
odżył duch patrjotyczny wśród 
wychodźtwa: 
Posypały się wdowie grosze, p~ru

szyły ofiarne serca. Polska w was Jesz
eze nie zgln~ła i - da B6g - nigdy 
nie zginie, lecz żyć będzie na zaw
aze! 
Odjeżdżam pokrzepiony na duchu, 

choć siły me są już słabe. Za tę chwilę 
niezmiernego szczęścia, jaką mi ta sa
morzutna ofiarność. Wychodźtwa na 
obronę kraju sprawna, kocham . was 
siosłrJ i bracia moi ukochani senem 
eałem, wdzięcznem za waszą wielką, 
pełną chwały przeszłość, pełen dumy 
1: was dzisiaj i pełen nad:lliei na przy· 
ułość. 

Niech żyje Polska! Niech żyją Stany 
Zjednoczone! Niech żyje Polskie Wy
ehodźtwo w Ameryce! 

Odezwa Paderewskiego i na e
migracji i w Polsce wywrzeć mu
si wielkie wrażenie. Samo poja
wienie się zaś zasłużonego patrjo 
ty w Ameryce sprawiło, że wy
chodźtwo polskie zjednoczyło się 
w obliczu grożąceg2,11-,.ojczyźnie 
ojców" uiebezpiecztllstwa i po
spieszyło z ofiarami na obronę 
kraju. Uczyniło to dobrowolnie, 
powodowane patrjotycznem uczn 
cłem i solidarnością narodową. 
Przemówiły polskie serca Po

laków amerykańskich, którzy nie 

przeceniane". Celem tej propa- nie należy przeceniać, ale też nie 
gandy jest pokrzepienie zwątpia- wolno jej nie doceniać. 
łych obywateli własnych i po- Lekkomyślność w tej mierze 
sianie ziarna niewiary na zacho- prowadzić może nieuchronnie do 
W.le. Polską działalność informa- dalszych dwóch L., którym na i
cyjną w sprostowaniu „akcji an- mię: 
typolskiej" Berlina niejako „wy - lanie i lament. 
ręczyły" wojskowe władze nie- Przestrogi przed „trzema L", 
mieckie. Czasopisma wojskowe pochodzące z wojskowych sfer 
Trzeciej Rzeszy oceniają potęgę 

1 

Rzeszy niemieciej, a skierowane 
militarną Polski mniej więcej pod adresem własnej „propagan
zgodnie i rzeczywistością i ostrze dy", zasługują na uwagę i dają 
gają, że mocy przeciwnika i jego I do myślenia. 
sytuacji moralnej i materjalnej · J. ) 

Przeciw barbarzyństwu 
Protest W. Brytanii 

SZANGHAJ. 9.6. Władze brytyj
skie złożyły protest na ręce kon
sula generalnego Ja.ponji przeciw· 
ko postępowaniu żołnierzy japoń
skich, którzy bez powoda zmaltre
towali i pora.nili bagnetami obywa
tela. brytyjskiego Tinklera, przeciw 
ko temu, że Japończycy nie opa.-

trzyli należycie t'an.llego, wreszcie 
przeciwko odmowie władz japoń
skich .żądaniu funkcjonarjusza kon
sulatu brytyjskiego, który chciał 
odwiedzić rannego Tin.klera i prze
ciwko odmowie zezwolenia na spro
wadzenie lekarza Euiropejczyka do 
Tinklera. 

Sceny rozpaczy 
na statku z emigrant~mł 

zaznali nigdy dyktatury i rządzą HAWANA. 9.6. Do Hawany przy 
się zasadami wolności i demo-

1 był statek „Flandre", mający na 
kracji I pokładzie znaczną liczbę żydów-e-

Gdy wiadomość tę ogłoszono e
migrantom, rozegrały się wśród nich 
roulzierające sceny rozpaczy. . . . migrantów, którzy chcieliby się o-

Promienne światło z za ocea- siedlić na Kubie 
nu, w enuncjacji Paderewskiego . . · 
tak silnie podkreślone, rzuca W chwili gdy ~tatek Przy~ił. do 
krzepiące blaski aż na polską zie portu,. p~zedsta.wic1eJ ;Ma.~z os":lad-

. czyi iz zaden z tydow me ma.Jący 
mię. w porzą.dku i1.iszportu nie będzie 

• • • mógł być puszczony na. ląd i jed
nocześnie oświadczył, że prezydent 
Kuby nie uczyni żadnych wyjątków. 

Statek stanął na redzie, ·oczeku· 
ją.c na dalsze decyzje. Późnym wie 
c~orei;n s~tek odszedł z Hawany, 
kieru3ąc się do St. Nazaire. 

Na pokładzie statku Majdnje się 
96 żydów niemieckich, którym za
równo Kuba, jak Meksyk, nie po
zwoliły lądować. 

Tajemnicze wieloryby 

9 miesięcy bezwzględnego aresztu 
za zniesławienie sen~ Bartla i mln. Poniatowskiego 
Dn. 9 b. m. o godz. 12-ej w po

łudnie sąd okręgowy w Warszawie 
pod przewodnictwem wiceprezesa 
Posemkiewicza ogłosił wyrok w pro 
cesie redaktorów ,,Merkurjusza", o
skarżonych o zniesławienie b. pre
mjera Bartla i min. Poniatowskie
go. 

Zniesławienie polegało na posta
wieniu zarzutu iż b. premjer i obe
cny minister Rolnictwa podpisali w 
1922 roku odezwę „Wyzwolenia", 
nawołującą do stworzenia w Mało
polsce ochotniczej milicji obywatel
skiej, zamiast regularnego wojska 
polskiego. 
Sąd uznał winę oskarźonych za 

udowodnioną I skazał: redaktora J. 
Babińskiego na 9 miesięcy bezwzględ 
nego aresztu I 1000 zł. grzywny, 

ł.mbaaador Lipski 
w Warszawie 

Do Warszawy przybył ambasa· 
dor R.P. w Berlinie Lipski. 

zaś red. Zambrzyckiego na 6 mie
sięcy i 600 zł. grzywny. 

W motywach ustnych, ogłoszo
nych na rozprawie jawnej, podkre
ślone zostało, że oskarżeni niewąt
pliwie działall w złej wierze. 

W świetle pisma Prezydjum Ra
dy Ministrów nadesłanego sądowi, 
a zawierającego życiorysy p.p. Bar
tla i Poniatowskiego staje się jas
ną rzeczą, iż żaden ze zniesławio· 
nych nie mógł podpisać tego rodza
ju odezwy, tem bardziej, że sąd u
znaje jej treść za wyraźnie antypań 
stwową. 

Podczas przewodu sądowego usta
lono zresztą tliezbicie, że odezwa ta 
była falsyfikatem i o tem obydwaj 
oskarżeni musieli wiedzieć. B. pre
zes Wyzwolenia Thugutt stwierdził 
zresztą już w r. 1922, że odezwa 
jest sfałszowana. 
Sąd nie znalazł wobec tego oko

liczności łagodzących dla zawiesze
nia kary, tem bardziej, że skazani 
byli już niejednokrotnie karani za 
podobne przestępstwa. 

Opaski trójkolorowe 
Mf d • • • ,. • • I • „ tY• o z1ez 1 o 1eerow1e sogos ow1ansey 

Z Belgradu donoszą, że według stentacyjnte opaski trójkolorowe z 
wiadomości z kół zbliżonych do przy napisem „będziemy bronić kraju". 
wódcy opozycji chorwackiej, dr. Komitet ten jednoczy większość or
Maczka, po powrocie ks. regenta ganizacyj młodzieży_ i jest wyraźnie 
Pawła z Berlina należy oczekiwać wrogo usposobiony wobec państw 
podjęcia rozmów z przywódcami o- osi. 
pozycji w sprawie polityki zagra- Jednocześnie Związek oficerów re· 
nicznej. zerwy, do którego należą równięż 
Według opinji wpływowych przed oficerowie uczestnicy ostatnich wo

stawicieli opozycji, narody Jugosła- jen, wysłał do regencji memorjał, 
wji nie akceptują całkowicie polity- w którym wskazuje na wzrost dzia.. 
ki, uprawianej przez regencję. l\la- łainości wysłanników hitlerowskich 
sy zrzeszone w organizacjach patrjo wśród mniejszości niemieckiej w Sła 
tycznych jak: Sokół, Branibor, Na- wonji i innych dzielnicach kraju. 
rodna Obrana, Cetnicy itp. wypo- Memorjał oficerów rezerwy pod
wiadają się na rzecz współpracy z kreśla, że organizacje niemieckie w 
blokiem wolności, t. j. Polską, An- Jugosławji sprowadzają instrukto· 
glją, Francją i Stan.ami Zjednoczo- rów z Rzeszy, którzy rozwijają dzia 
nemL Ostatnio powstał komitet łalność wrogą dla idei jedności jugo 
młodzieży „dla obrony kraju", J słowiańskiej. 
którego członkowie noszą o-

~ sytuacji zagranicznej niewie 
le nowego. Są wieści o "bun
tach" w Czechach i na l\fora
wach. o :vystąpieniach ludności 
cze!łkiej przeciw niemieckim o-

r- \l.1ipantom. Niejedno w tych in- Dele~at oiemieeki w Londynie T - • b k 
formacjach musi być prawdziwe, rzynasc1e ru ry 
wladze okupacyjne w „protekto- LONDYN. 9.6. (Tel. wł.). Bawi bów. Zdaje się jednak, iż dr. Wohl· 
racie" z pewnością nie mają i nie tu sławetny · dr. Wohltat, stały kie- tat nie będzie się bardzo poświę- w kartat>b ZJWnOŚC!iowyeh w Austrii 
l..odą mi'eć łatwe!!o z·vci·a. rownik niemieckich misyj gospodar- cał ob.radom konferencji i odda się t i i 1 h k t któ "" ~ J h Ofi 'al · · · k ó W krajach b. Aus rj, we e onyc ar ę, na rej jest wymienione na Nlemniej wskazana jest ostroi- czyc · CJ rue Jego wizyta, t • działalności innego rodzaju. oo Niemiec, zaprowadzono kartki pierwszej stronie: imię, nazwisko, . ś . ra trzymana była dotąd w tajemni- Dotychczas nie zostało 3'cdnak u- · · · j dn ł d i tan ód i k ły uli noś.ć w oceni.e .nr.awdz1wo c1 roz- cy, ma na ~cłu reprezentowaru·c zywnosc1owe: e e na mas o, rug e s , zaw , zam esz a w.„ ca, h t kt - stalone żadne oficjalne spotkanie na smalec, tłuszcz, łój i tłuszcze nie numer, piętro. U sublokatorów nazwa maityc domesien Z „pro e ora- ltzeszy na międzynarodowej konfe- między dr. Wohltatem a członkami topione. właściciela mieszkania. Ważna dla„. 
tu", gdyż i tu działać może „pro- I rencji w sprawie połowu wielory- rządu brytyjskiego. (R.). Każdy z mieszkańców otrzymuje osób (w słowach) ... (Ewentualne zmia 
paganda". Byłoby lekkomyślno-1------------------------------------------ ny są uwidocznione w dalszych dodat śclą przyjmować bezkrytycznie kowych dwóch rubrykach). W myśl 
wszystkie wieści 0 „ wrzeniu" i 0 p danych posiadacza karty... osób, zao-. d 9 I e e I' • I' patruje się bezpośrednio w tłuszcze „buntach" na ziemiach czesko- ona IDI •OD -.ua· ~ZDI011.&7 (wymienia się uość kilogramów dla morawskich. Lekkomyślność w O· tJ ff "' ff tylu, a tylu osól? w ciągu jednego 
cenie zachodzących u sąsiada za- miesiąca). 
chodniego zjawisk prowadzić mo Falangiści przeciw kaiolikom Karta jest podpisana przez burml-
ie do fałszywych i szkodliwych strza i zaopatrzona pieczęcią. magi-
wniosków, a w rezultacie i de- LONDYN. 9.6. (Tel. wł.). Zupeł- szpanji wraz z ogromnym zapasem Stosunki między fywiołami falan- stratu. 
cyzyj. nic zagadkowo przedstawia się sy- materjału wojennego. gistowskiemi, stojącemi pod silnym Na drugiej stronie karty znajdują 

Ciekawe rozbłeźnoścł w tej tuacja w Hiszpanji. Ostatnie donie Według doniesień z Madrytu, w wpływem Niemiec, a sferami kato- się nast. treści rubry~: Nr. listy 
Jlll·erze obserwować moz· na w pro- sienia z Madrytu potwierdzają po- wię'Lieniach hiszpańskich znajduje licko • monarchlstyczncmi zaostrza klient~w, wpisany we firmie (podpis 

d · · d • · · NI • i ad mllj • 'ni• lit · · dn' d . · p .....: „ lub pieczą.tka) dnia. Otrzymał przy . pagandzie niemieckiej, działają- prze rue w1a omosc1, ze emcy I s ę pon . o~ więz o"'. ~ y- ~ą s~ę ~ ia na Zien. r~ew ... u- dzieloną porcję: w firmie, (podpis 
ceJ· przeciw Polsce. Propa!?anda, Włochy wycofały jedynie część „o- cznyc~. C~zi~nme zapadaJą hczne J~ się, ze ~en. Fr~c~ będzie !llu: lub pieczątka) dnia. 

~ chotników". Poważna ilość żołnie- wyroki śm1crc1, ferowane przez spe &ał wnet się opowiedzieć po ktoreJ Na drugiej stronie mieści się trzy. kierowana przez P· Goebbelsa, u- rzy niemieckich i włoskich ma się cjalnie ustanowione trybunały do-j stronie stoL (R.). I naście rubryk do wpisywania podję. 
siłuje np. narzucić własnemu kra znajdować nadal na terytorjum Hi- raźne. tych artykułów. 
jowi i zagranicy mniemanie, ja-
koby „siły obronne Polski były 

IJpały i trradobicia 
nawiedziły Fran cf ę 
PARYŻ, 9.6. Nad Paryżem prze

chodzi obecnie silna fala upałów, 
które dają się we znaki rolnictwu, 
a zwłaszcza uprawie roślin okopo
wych oraz ogrodnictwu. 

Notowane są liczne wypadki pora 
żenia słonecznego. Tegoroczne upa
ły osiągnęły poziom nienotowany od 
lat 40, w Paryża temperatura wska 
zywała w dniu wczorajszym 34,4 st. 
w cienia. 
Donoszą też z nad granicy Pire· 

nejów, iż przechodziły tam silne bu
rze gradowe, które wyrządziły licz
ne szkody na kilka miljonów fran
ków. 

• 

Kultura i cywilizacia 
WASZYNGTON. 9.6. Prasa ame

rykańska wita gorąco królewską pa
rę brytyjską. 

Przyjaźń najtrwalsza stale a przyjaźń zacieśnia si~. 

Król Jerzy odpowiadając dziQko· 
wał za zgotowane królowej i jemu 
przyjęcie. Poczem podkreślił, że w 
chwilach niepokoju zarówno w A
meryce jak i w Anglji zrozumiano 
jak bardzo pragnęliśmy, aby nada
rzyła się okazja do wizyty hecnej. 
Stwierdzając, że więzy przyjaźni 
łączące Kanadę z Stanami Zjedno
czonemi są oparte o szczerą i do
brą wolę we wzajemnych stosun
kach z obu stron, w końcu toastu 

„New York Times" pisze, że spo
łeczeństwo Stanów Zjednoczonych 
wita gości nietylko jako przedsta
wicieli wielkiej demokracji, lecz ró
wnież jako dwoje ludzi, którzy za-. 
sługują na szacunek ze względu na 
swe walory osobist~. Kochamy ich 
pisze dziennik, i mamy nadzieję, że 
oni nas pokochają. 

„New York Telegram" w serde
cznym artykule stwierdza, że dwa 
narody, które kiedyś były sobie 
wrogie, dziś łączy szczera przyjaźń. 
Nie jest to przyjaźń tego rodzaju, 
pisze dzienik, jak przyjaźń narodów 
osi Rzym - Berlin, nie jest to przy 
jaźń ideologiczna, ani przyjaźń o
parta o siłę zbrojną czy sojusz. 
Przyjaźń na.rodu angielskiego i ie. 

den-Party jakie na jej cześć wyda
wała ambasada brytyjska. Para kró
lewska witana była przez tłumy nie 
-zwykle serdecznie i owacyjnie. 

Do opóźnienia przyczyniło się po
witanie przez skautów, którzy zgro
madzeni na jednym z placów w li
czbie 5.000 witali króla. Jerzego i 
królową Elżbietę w sposób uroczy
sty a połączony z zabawnym cere
monjałem. 

Chłopcy po przemówieniach wrę
czyli prezenty angielskiej parze kró
lewskiej, a mianowicie królowej El· 
żbiecie bukiet paehnąc:iych grosz
ków, królowi za.ś ofiarowano szcze· 
gólnego rodzaju „skarb" w postaci 
starego zęba rekina, p1·zytwierdzo
nego sznurkiem do kawałka drzewa. 

Król Jerzy jako stary skaut z 
rozczuleniem przyjął ten osobliwy 
dar, dziękując chłopcom serdecznie. 

· merykańskiego oparta jest o wspól
ną kulturę i wielką cywilizację -
nie ma nic wspólnego z polityką i 
dlatego jest trwalsza. 

GARDEN PABTY 
GROSZEK I ZĄB REKINA I Przyjęciu w parku ambasady liry 

Angielska para królewska odbyła tyjskiej sprzyjała piękna pogoda. 
przejażdżkę po mieście przed Gar- Para królewska przybyła z Białego 

ł 

Domu do ambasady otwartym sa
mochodem. Wzdłuż drogi tłumy for 
malnie zalały ulice, tak że samochód 
królewski z trudem tylko poruszał 
się wśród publicznoścL N a przyję
ciu było 1500 osób. Królowa w to
warzystwie pani Morgan kilkakrot
nie obeszła cały park, zatrzymując 
się przy grupkach gości, z którymi 
ze znaną uprzejmością rozmawiała. 

W BIAŁYM DOMU król wyraził pewność, że przyjaźń 
Około godz. 20-ej para królewska pomiędzy o.bu mocarstwami nadal 

opuściła ambasadę, udając się do szczęśliwie będzie się rozwijać. 
Białego Domu na bankiet wydawa- Menu było typowo amerykańskie: 
ny przez prezydenta. palourdes (mięczaki jadalne), kur-

Król i prezydent wymienili toa· częta z groszkiem, buraki z masłe:o, 
sty. młbde kartofle, sałata, sery, lody, 

Prezydent w przemówieniu przy- ciasta, czarna kawa. Do stołu po
pomniał więzy łączące Imperjum dano wina wyłącznie amerykań
Brytyjskie ze Stanami Zjednoczo- skie. 
nemi i podkreślił wkład obu krajów X 
w dzieło cywilizacji i dobrobytu W tłumie, który wit::u angielską 
ludzkości. parę królewską w Waszyngtonie 

Prezydent zakończył toast stwier-1250 osób dostało porażenia słonccz 
dzeniem, że wzajemne zrozumienie oego. W jednym wypadkn pora i·· 
pomiędzy obu krajami rozwija się nie słoneczne było śmiertelne. 



I 

Narody nad Bałtykiem 
Obrona "·wolnego okna na świat 

m ałe paó.stwa nadbałtyc-1 porządku w tej citę~cł Europy. bardzo krótko, zaledwie 61 lat. 
kie zwróciły na siebie I Niestety - na krótko. W świa Wielka epopea szwedzko - rosyj
nagle uwagę całego świa domości politycznej ogółu pol- ska za czasów Piotra Wielkiego 

ta. Sprawa ich wyrosła między skiego ze wspomnieniem i trady- jest takt~ wojną o Inflanty. Pod
Anglją a Sowietami, utrudniając cją walk polsko - moskiewskich. czas wojny północnej Inflanty 
porozumienie między niemi. Pań- łączą się kraje, leżące daleko szwedzkie dostają się w r. 1721 
stwa nadbałtyckie odrzuciły sta- bliżej ku środJwwi Polski i bar- pod jarzmo rosyjskie. W ten spo
nowczo propozycję gwarancji ich dziej na wschód; konflikt pol- sób wygrana zostaje przez Rosję 
niezawisłości, której chciały im ska-rosyjski rodzi się jednak walka z Polską o dostęp do pół
udzielić i Anglja i S o w i e ty i właśnie nad brzegami Bałtyku. nocnej części Morza Bałtyckiego, 
przez swój, na pierwszy rzut oka Moskiewskie wyprawy Batorego nie wprost, ale jakby za pośred
zupełnie niepojęty, upór do tej są właściwie wojną o polskie In- nictwem Szwecji. Słynne "okno 
chwili mącą możliwości porozu-' flanty. Polska Jagiellonów i Ba- na świat", wyrąbane przez Pło
mienia angielsko - sowieckiego. torego jest jednak dość silna, tra Wielkiego nad Bałtykiem -

To stanowisko państw nad- aby odeprzeć zakusy rosyjskie na to pierwsza zapowiedź tego, co 
baltyckich wywołało w · prasie tę część wybrzeża bałtyckiego. stać się miało dopiero w czasie 
zagranicznej całą lawinę najba.r- Batory schodzi do grobu, prze- rozbiorów Polski. 
dziej sprzecznych komentarzy. W konany, ii władztwo Polski nad Najsmakowitszym kąskiem, ja
·gruncie rzeczy nikt na zachodzie Bałtykiem zostało utwierdzone ki Rosja dostaje wtedy w swoje 
Europy nie był, a może nie jest na ziemiach Inflant polskich na ręce, są właśnie polskie Inflanty 
wogóle w stanie zrozumieć, o co wieki. wraz z Kurlandją i częścią Li

tu naprawdę chodzi. . . I Tymczasem Polska spotyka się twy. Rzeczpospolita nie ma jui 
.M~, w • Pol~ce, lepiej obznaJ- i w Inflantach z nowym wrogiem: ":ówczas dość mocy, aby bro

nuem z bistor Ją. naszego zakątka I ze s z w e c j ą, ze Szwecją, która mć swego dostępu do Bałty.ku. 
Eu:opy. rozum1~my to . da!eko I marzy jeszcze 0 odegraniu roli W ten sposó? z. dłui:towiecz
lepieJ, .a . zrozumiemy mo~e 1esz-l politycznej na kontynencie Eu- nych walk o ziemie. nadbałt~c
c~e lepiej, g~y. uprzyt~mmmy so- ropy i która wypad przez brzegi kie - w których ~10rą udział 
b1e, ie dzisieJsze p~nstwa npd- Morza Bałtyckiego musi oczywi- ~ie~cy, :olska z L~twą, ~zwe
balły~kłe to przeclez.: po pierw-• ście uznać za najwygodniejszy CJa .1 Rosja, wycho?z1 zwyc1~sko 
sze Litwa, a po. drugie I n flan- dla siebie. Straszliwe czasy „Po- Rosja, pr~ez. c~ły ~IX w. az ~o 
t y, które w ~1storji Polski od- topu" kończą się między innemi czasów wielkieJ WOJDY zaz?rośn~e 
grywały przecież tak długo rol~ utratą w pokoju oliwskim (w r. strzegąca s~ego stanu pos1adama 

tak wydatną. . . 1660) północnej części In- nad Bałtyktem. • 
. !nfla~t~ . obejmowały miano-

1 
flant na rzecz Szwedów. Od tej • • 

~tcie dz1.s1eJszą półn~cną Łotwę 1 pory występować zaczynają w Potem przychodzi wielka woj-
1 P?łudmową EstonJę. B~ł to historji Inflanty polskie i In- na i wyzwolenie państw nadbał
kraJ położony nad brzegami Bał- flanty szwedzkie. 
tyku, między Dźwiną a jeziorem 'AI 

1 
fl d k' tyckich. Po siedmiu wiekach do 

Pejpus. e n anty szwe z ie istnieją głosu przychodzą znowu prawi 

gospodarze tych złem, ludno~ć 
tubylcza (która tylko w okresie 
przynależności Inflant do Pol
ski traktowana była nie jak sta
do niewolników). Zamiast jedne· 
go bloku rosyjskiego powstają 

nad Bałtykiem trzy niewielkie 
państwa, od pierwszej chwili 
swego bytowania drżące o swoją 
niezawisłość i zazdrośnie strzegą
ce swego stanu posiadania. 

Czyt motna się temu dziwić? 
Czyt mołna się dziwi~ Ił Litwa, 
Łotwa I Estonja pamlętajq do
brze hłstorję swych krajów I te 
rozumieją, czem zlemle przez 
nieb zamieszkałe były niegdyś 

dla Rosji carskiej? Czyt moina 
się wreszcie dziwić, iż boją się, 
aby odradzający slę lmperjalny 
nacjonalizm sowiecki nie ze
chciał kiedyś - w potodze no
wej wojny-wyrówna~ strat po
niesionych podczas wielkiej woj
ny I zbllżyć się ponownie do Bał
tyku? 

-Ostatecznie, narody myślą za
wsze i muszą myśleć z perspek
tywy historycznej, a nauczone 
smutnem doświadczeniem, widzą 
i muszą widzieć powody do lę· 
ków i obaw tam, gdzie ich mo
ie na.wet i niema. Ostatecznie, 
Sowiety do krajów nadbałtyc
kich zbliżają się przecież nie sa
me, lecz w towarzystwie Anglji 
i Francji, co zasadniczo zmienia 
sytuację. 

Opór paóstw nadbałtyclilcb 
komplikuje ponadto bardzo po· 
wa.tnie całą sytuację polityczną 
w Europie - tem bardziej, lt 
jednoczesne podpisanie przez nie 
paktów o nieagresji z Niemcami 
wywołać może wrażenie - z 
pewnością zresztą mylne, i! pań• 
stwa nadbałtyckie szukają opar
cia dla swej niepodległości w 
Berlinie. Byłby to i ich strony 
błąd straszliwy. Doświadczeni!! 
kłajpedzkie było chyba dość wy• 
mownym dzwonem ostrzegaw• 
czym - a resztę sufluje paJ\
stwom bałtyckim - historja. 

Że zresztą małe i słabe pad„ 
stwa bałtyckie szukać pragną °" 
parcia dla swej niepodległości, 
to jest zrozumiałe i jasne. Nam 
się jednak wydaje, łt kietune~ 
tych poszukiwań wskazywać po
wini.en w .f edną tylko stronęf 
w stronę państwa, bezpośrednio 
zainteresowanego tem, co sł~ 
dzieje nad BałtyklemJ przeciw• 
nego dopuszczaniu tam zarówno 
Sowietów jak I Niemiec I cho~„ 
by dlatego strzegącego jak oka . 
w głowie niepodległości I nłeza· 
ldnośel państw nadbaltyckłch; ' 
w stronę państwa, stojącego twar : 
do na stanowisku poszanowania 
praw każdego narodu stanowlc· ' 
nla o swoim losie; tem państwem 1 

jest Polska. 
N. 
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Los. narodó~, osiadłych_ nadj ff' Ślllietf e .ara§"_• 

Bałtyluem, me pod kazdym ,,.,, -_. 
względem godny jest zazdrości. , • 
To małe morze stanowi i stano- Fontazie skiej, pisze „Robotnik": rękaeb', spoziera na teren wystawowy 1teryllzowana 'iłlatego ponlewal partja 

~brechtę jest „wiadomość" o zeslrze- Władysław Jagiełło. Kilka mleslęey te-I okreAUla Ję Jako „aspoleemę". . 

wiło dawniej dla olbrzymiej czę- 1 Lwowskie „Słowo Narodowe" do- lentu przez lotników japońskich aż 20 mu nikomu się nie a§nllo, że pomnik 

śei Europy jedyny wylot na nosi: san10lotów i strat.ie tylko jednego, a - dzieło Stanisława Ostrowskiego -

świat, a natura zrobiła zaiste I ,,Prasa niemiecka preywłązuje olbrey już . zupełnie humorystycznie brzmi ba- tcbnęć będzie politykę, le dokoła nle

wszystko aby ten wylot uczynić mle znaczenie do pobytu w Warszawie jeczka o tym nlezwyclętonym powle-1 go koncentrować się będzie awaga ' . I ambasadora Polski przy Kwirynale ge- trznym samuraju, który rzekomo w po- w11y1tklch widzów, że obok postaci ro-
trudnym i mewygodnym. nerała Wienlawy-Dlugoszewskiego. Zda- jedynkę(!) stanął do wałki przeclw botnlka 11 pawilonu sowleeklego ten 

Długi rękaw Morza Bałtyckie-I niem kół niemieckich rząd polski za- 21 (!) samolotom przeciwnika, trzy 11 posąg g6rowae będzie na wystawie. 

go zamknięty jest niemal szczel- mierza jakoby podjąć w najblłinym nieb strącił, a pozostałe „zmusił do Trzy miesiące temu Władysław Jagtel

nie, miejsca nad niem jest nie- czasie akcję dyplomatyczną w Rzyml~ ueleezki" (I). Doprawdy, trudno zrozu- Io nie był symbolem. Pewne sfery mo-
. • . . aby spowodować rzekomo w najblłz- mleć, na ceyją łatwowierność liczą Io- głyby się zastano•lć nawet, esy warto, 

"".iel~ --: to. tez 0 kazdą . n~emal , szym czasie pośrednictwo włoskie w I kijscy „propagandzlśer', dyrygowani wolno, wypada ze względów dyploma
p1ędz z1em1 nadbałtyckiej _ ,

1 

konfllkcje między Berlinem a Warsza- przez wiadome koncerny przemysłowe. tyeznyeh pokazywać kr61a, na którym 

zwłaszcza od strony kontynentu wą. Akcja rządu polskiego zmierzać Przecież nawet dziecko poena się od- eląży „grzech Grunwaldu". DzlA Wlady 

Europy i w jej części południo- ma do tego, by Reym w konflikcie tym razu na tem nalwnem kuglarstwie In- salw Jagiełło Jest solenizantem. U stóp 
. d . · . zajął stanowisko oClpowladające ł.yeze- formacyjnem. W oplnjl powszechnej króla niema żadnego napisu. Organlza· 

wej, g ZI~ mor~e me zamarza,- nlom Polski"; narody Bllźszego Wsehodu, jak Arabo- torzy wystawy zabawłll się w politykę. 

toczyły się od wieków krwawe bo- I wie, Persowie I tn. nchodzłly od wie· ByceH o dw6ch mleezaeh wzywa na 

je. Zmieniali się też często gospo· I Co mówił dr. Kleroik k6w za głńwnych I najbarddej nzdol- wystawę. 
darze tych złem. Poszczególnym N S nlonych 1uoducentów fantastyemyeh w urzędowym angielskim katalo«n 

d · d ł · t I W owym ączu bajek I opowieści. Okazuje się jednak, wystawy niema o nim ani słowa. Nie 
naro om me u awa o się u za- G G d . dzk " d . że synowie kraju kwitnącej Wiśni, był przewidziany ze względów pollłyez 
siedzieć na dłużej. Dość przypo-J " azeta . ru zrą ,a. .P0 aJe wykształceni w szkole berlińskiej, biją nych. stoi grupka amerykanów przed 

mnieć, iż pierwotnym mieszkań-1 BJ:?ra~ozdame z przemoWlema ~-i:a wszelkie rekordy„. pomysłowości I fan- posągiem 1 pyta. Polak z Ameryki wy

com ziem, obejmujących np. dzi- / Ki~ika w ~owym Sączu na ZJez- tatjl Iście niepohamowanej. Czy gwal- Jaśnla: w 1410 roku pobił Niemców 
. · Ł t . E t . t . I dzre ludowcow: łowne wysiłki odniosą jakiś skutek w pod Grunwaldem. Wycieczka szybko 

SieJS~ą pn. O wę .1, ~ on~ę, · J. „Dr. Kiernlk sprostował rozsiewane sferze rzeezywlstoścl rzeczywistej - zagląda do pawilonu. Chcieliby feszczę 
plem10nom ugro-fmsk1m i Loty- ) swego czasu fałszywe wleśeł, jakoby to jednak rzecz niezmiernie wątpliwa". widzieć w pawilonie kilka karabinów 

szom, wydarto władzę nad niemi ; emigranci w czasie t:ajmowania śląska maszynowych, pokas mocy I siły w 

gdzieś w zaraniu XIII w. - a od- 1 Zaolziańskle~o wyjechali do Francji ! w ... siedleoie Żydów walce • Niemcami. 

d · · d · . . stwierdził, ze przeciwnie przybyli om „ 
~-no .1~ Ją. ?P1ero po ostatmeJ i wówczas pod samą granicę Polskl w z Niemiec do Połslti 

w1elk1e.J WO.Jme. J Tatry, będąc już wówczas zdecydowani 
Tymi, którzy po tę władzę wte- wrócić do Polski, gdyby nie nastąpiło 

dy sięgnęli, byli Niemcy. Nie- oddanie Zaolzia dobrowolnie w d~0the 
·. k'' z k K l ó M' porozumienia a przyszło do zbroJnego 

miec I a Ol! • awa er w 1e- konfliktu z Czechosłowacją. Również 
czowych krwią I żelazem prze- . tendencyjnem było twierdzenie pewnej 
prowadził chrystjanizację Kur- j agencji prasowej, jakoby obawa arc
land ji i Inflant i wsparty 0 sztowanla przez Gestapo była motywem 
' · · · dł · · / powrotu w marcu b. r. choćby dla-
m.iec~ rozsia się tutaj na parę l tego, że Gestapo usadowiło się w Pra-
wiek o w. dze tajnie na długo przed wkroczeniem 
Aż do chwili, kiedy w stron~ wojsk niemieckich do Pragi. Przyczyną 

tych krajów zwróciła się myśl I powrotu było przeświadczenie o ko-

polityczna Jagiellonów. Wcłągnię I nieczności pow.-otu w momencie, gdy 
• .. • przed Polską stanęło w całej grozie nic 

cie lntłant w m•bltę aktywności I bezpieczeństwo konfliktu z Niemcami". 
polskie.] i rozciągnięcie nad nie- , • 
ml władzy Polski stanowi jedną \\spoina granica 
z najpiękniejszych realizacyj idei polsko•Ja pońska 
Jagiellońskiej. Odbywa się to C . J B b • k' 

: . • k d . d k · · zasop1smo p. ana o rzyns re-
ws;~ ~L o na I o ze P? OJOWeJ. go „Nasza Przyszłość" takie snuje 

I olska w ten sposob rozsze- wywody: 
rza znakomicie swoją podstawę „W danych konkretnych warunkach 
bałtycką, wciągając jednocześnie nowoczesnej ewolucji dziejowej real~a 

wielkie grono wolnych narodów granica zasięgu polskich możlłwoscl 
b · dd · ł · 1' lmperjalnycb leży między rzekami 0-

w or 1tę swego. o zia ywan!a 1 drą a Uralem. Jest to z jednej strony 
kulturalnego. Dzieło połączcma 1 właściwa, odpowiednio na zachód sko
Kurlnmlji i Inflant z Polską -

1 
rygowana granica polsko • niemiecka, 

rozpocz~łe przez Zygmunta Au- z ~rugiej wspólna granica polsko-ja
gusta t wspaniale zakończo- ponską, której hasło nlnlt>Jszem po raz 

• 
1 

pierwszy zdecydowanie ogłaszamy". 
ne pl'Zez Bato1•ego stano- 1 Sądzimy, że nietylko po raz pier-
wl jakby swoistą nadbudowę 1 wszy, ale i ostatni. 
unji polsko-litewskiej, porządku- I • 
je stosunki polityczne nad Bałty- ! Z ł_OOł•ttl not·y 
klem t staje się podstawą I mo- Z powodu informacji agencji. 
car8lwowoścl Polski oraz .ładu i Domei o wojnie chińsko - ja.poń-

„I.K.C." w depeszy z Londynu 
potwierdza, że: 

„Prasa przynosi wla(łomoścl z Rzeszy 
z kt6rycb wynika, ie w czwartek I 
piątek Niemcy wysiedlą około 15.000 
Zydów polskich. 
Żydzi nie poslada.łący paszportów będą 

osadzeni w obozacb koncentracy~nyeh". 

Rada anl(ielska 
dla fbioY 

Z Tokjo przynosi „I.K.C." nie 
wiarogodną informację następującą: 

„Po długotrwałym spadku waluty ja
pońskiej na dzisiejszej giełdzie zanoto
wano dużą zwyżkę jej kursu, eo tłu
maczy się pogłoskami, jakoby amba
sador brytyjski Kerr doradził marszał

kowi Czang-Kal-Szekowl ustąpienie, eo 
miałoby nmożllwlć zakończenie wojny 
chińsko-japońskiej. Japońskie koła po
lityczne zajmują się wiele pogłoskami 
o zakończeniu wojny i utworzeniu no· 
wcgo rządu ehlńsklcgo, na którego cze
le miałby stanąć, Wang-Czlng-Wel lub 
te:!: Wu-Pcl-1''u". 

W „Głosie Porannym" pisze Re
gnis o pawilonie polskim „.., wy
stawie w Nowym Jorku: 

„Stoi tu u wrót wystawy, ściąga u
wagę wszystkich. 'Wywołuje poru&;;:euie 
nawet wśród rodowllych amcrykauów. 
Stoi przy wejściu wystawy pll;kna wie
ża. A obok, trzymając dwa mlecze w 

Krwawa trasredia 
pod Kołdowem· 

Z Gdańska donosi „Dziennik Lu
d<>Wy" o na.stępującem, krwawem 
zajściu: 

„ W miejscowości Gnojau-Abbau w 
pobliżu Kołdowa na terenie gda6sklm, 
do zagrody rodzę6stwa Woyke przy
było wczesnym rankiem 4-eh tandar
m6w w celu zabrania przemocą Alicji 
Woyke do lekarza powiatowego, gdlllie 
miano na niej dokonać wbrew jej wo
li - sterylizacji. W obronie siostry, 
która przed żandarmami ukryła się w 
mieszkaniu, stanął brat, Johan, ośwlad 
czając, źe nie pozwoli na uprowadze
nie siostry. Gdy żandarmi ,zagrozili u
życiem przemocy, Woyke wystrzelił z 
dubeltówki do naclerującego nań żan
darma, Cherubina, raniąc go w szczę· 

kę. W odpowiedzi na Io drugi żandarm 
strzelił do Woyke'a z karabinu I śmler 
teinie go zranił, raniąc nadto drugim 
strzałem Alicję Woyke w rękę. Stara
jącego się jeszcze bronić siostry śtnier 
teinie rannego Woyke dobił kolbą re• 
wolweru trzeci żandarm, Schmidt. 
Woyke wkr6tce potem zmarł. Rannego 
żandarma Cherubina I Alicję Woyke 
przewieziono do szpitala, natomiast 
dwie Inne siostry Woyke zostały are
sztowane I osadzone w więzieniu w 
Tlegenhof. Krwawa tragedja w Gnojau 
Abbau charakteryzuje jaskrawo panu
jące w Gdańsku stosunki oraz wykazu
je metody post~powania gda6skich 
władz bczph:ezeń•twa w stosunku do 
osób kt6re znala•l! się na Indeksie 
partjl, Alicja Wo1u miała bowiem b76 

O me~ropolłełe 
Szeptyckim 

„Goniec Warszawski" donosf ! 
„do mełropollty greeko-katolleklego 

Szeptyckiego nadeszło odręczne pismo 
Paplda • okazji 40-leeła Awlęce4 ka
płańskich księdza metropolity. W piś
mie Iem Ojciec św. powołuje metro
politę Szeptyckiego do grona arcybłs· 
kopów asystujących pr117 Ironie pa. 
pieskim". 

Dzieci źle się bawicie 
St. St. omawia w „Ku~jerze 

Wairszawskim" nowe wystąpienia 
prasy oronowej w sprawie „Wi
tosa pod tytułem „Dzieci źle się 
bawicie" i pisze: 

„Widowisko hare6w wewnęlrzno-

polltycznych. wszcsęte nłesbyt w porę 
przez zawodnlk6w raczej zawodowych 
I nie z najstarszego obozu pomajowe
go - (bo na lamach Kurjera Poran
nego prze• p. Hrabyka, a na lamach 
Gazety Polskiej przez p. Stahla) - po
winno ustać, gdyż staje się Jawnie 
ukodllwe w chwłll zewnętrzno-poli
tycznej najmniej dla takich rozgrywek 
sposobnej. Małe to I chybione. Nikt sl41 
do niczego nie rwie. Co Innego dziś 
mają ludzie w sercach I głowach. Lecz 
o eo te zHdrosne obawy! Przeclwleń· 
slwem„. pospolllego jest.„ uprzywilejo
wane, a przeciwieństwem„. ruszenia 
jest„. zasiedzenie się, więc przeciwień
stwem„„ pospolitego ruszenia jest za• 
niepokojone nagle.. uprzywilejowane . 
zasiedzenie. A kto tak drży o to? Nie 
- powiedzmy otwarełe - siara gwar
dja pomajowa. Tu jest, trzeba przy· 
znać, ekollczność łagodząca: cl, co 
chcieliby patrzeć 11 g6ry na pospollle 
ruszenie, a nie zdołali jeszcze się na
cieszyć, gdyż są„. z późnego zaciągu". 

Polka-laureatką 
francuskiej nagrody 

literackiej 
Nagroda literacka towarzystwa 

Les Amis de la Pologne w wysoko
ści 5.000 franków, przyznana zosta
ła p. Korwin-Piotrowskiej za jej 
dzieło „Cudzoziemka", przedstawia
jące p. Hańską, późniejszą żonę 
Balzaka. 

W skład komisji przyznającej na
grodę wchodzili: pp. Rosa Bailly, 
radca ambasady R. P. Lechoń, Bois
sy, Gaston Rageot, Jules Romain, 
J. H. Rosby, Jean Vogand, Andre 
Therlva. 
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Minęły dni nieokiełzanej zaborczości1 Wolność i honor 
ponad wszystko 

Belgia odeprze 
zbrojnie na paść 

BRUKSELA, 8.6. Przemawiając 
dziś na posiedzep.iu Izby Deputo-Apel do 1•ozsądku • I przestroga lorda ~aljfaxa 

LONDYN, 8.6. W Izbie Lordów koju na obszarze Morza Bródziem- i bezpieczeństwa jakiegokolwiek in- mniej gotów I zdecydowany do obro- wanych z okaiji · dy5kusji nad bu

odbyła się dziś debata na temat po- nego i południowo-wschodniej Eu- nego państwa. Ale minął ten dzień, ny w razie potrzeby swego rJposobu dżetem ministerstwa spraw zagra

lttylti zagranicznej, w toku której ropy. gdy niepodległość państw- . europej- życia i swej . sytuacji w świecie. Mó nicznych, premjer. Pierlot .omówił 

dłuższe expose wygłosił lord Hali- Przechodząc z kOilei do rokowań skich mogła być zniszczona. jedno- wląc o -możliwościach wydostania zadania l celę; belgljskiej, _polityki. 

fax. z Rosją Sowiecką lord Halifax pod stronną a.keją. Wszelkie tego rodza.- się z panu]ącej od szeregu miesię- zagranicznej. - ·· . ' ~· 
Lord Halifax oświadczył m. in., kreślił, że pozostają jeszcze do roz- ju usiłowania spotkają się z sta.now- cy atmosfery niepewności i obaw, Rząd belgijski - mówił· pdmjer. 

że w rokowaniach, jakie W. Bry- wiązania jedna lub dwie trudności, czym sprzeciwem. mówca powi.edział, iż przedewszyst- Pierlot - c;>pjera się w .da,l.szym , cią. 

tanja prowadzi obecnie z wieloma z których główną jest sytuacja Rząd J. K. Mości pragnie zbadać Idem po obti stronach musiałoby po gu na ' zasadach polityki niezależ-. 
krajami, rząd brytyjski stara się państw bałtyckich. Rząd brytyjski zagadnienia ekonomiczne zarowno wsta-0 przekona.nie, ' że dane słowo ności, sformułowanych w mowfe 

uwzględnić specjalną sytuację, w - stwierdził lord Halix - nie u- Niemiec, juk i wszystkich krajów będzie doehówane. W świecie musi króla Leopolda z dn. 14 · paździer~. 
jakiej znajduje się każdy z tych waża za słuszne narzucania gwa- Europy. być przywrócone zaufanie do przy- nika 1936 r. Belgja, która jest kra~ 
krajów. Mówca zaznaczył, że nie rancji krajom, które ich nie pra- Co się tyczy możliwości między. rzeczeń i danych słów. Jem na.wskroś pacyfistycznym, zde-

może obecnie udzielić szczegóło- gną. narodowej konferencji, lord Hali- Lord Halifax nie podziela poglą- cydowana. jest wystąpić zbrojnie w 

wych informacyj o stanie rozmów. Lord Halifax przeszedł następnie fax wyraził wątpliwości, czy otwo- du, iż wojna jest nieunikniona. wypadku zagrożenia przez obcą na
Presja, zmierzająca do uzyskania do ogólnych obserwacyj na: temat rzyłaby ona drogę do poprawy. Istnieją coprawda skomplikowane paść jej interesów życiowych~ · Je

przedwczesnych informacyj stawia sytuacji. Gdyby zaś konferencja miała się zagadnienia, które mogą łatwo do dyną wojnę w jakiej Belgja_ mqgła, 

W. Brytanję w niekorzystnej sytua Wobec stale wpajan~j w Niem- nie udać, to może to jedynie po- niej doprowadzić i istnieją osobi- by . wziąć udział, byłaby wojna ·o

cji w porównaniu z krajami, które ców doktryny o stosowaniu przez . gorszyć sytuację. stości, w których mocy leży przy- bronna, w takim jednak wypa~u 

nie korzystają z dobrodziejstw wol- W. Brytanję „polityki okrążania", Nie wszystkie roszczenia Niemiec spieszenie konfliktu; Własny ich je- gotowi jesteśmy - zakończył Pier

nych instytucyj. może się Niemcom wydawać, że po- nadają się do rozważania przy o- dnak sąd co do · istoty ryzyka może lot - poświęcić wszystko, bowtein 

Co się tyczy Polski, Izba Gmin lityka brytyjska polega na dążeniu krągłym stole. W. Brytanja byłaby ich zawieść, jak również co do celu ponad pokój . cenimy wolność .:i ho-

,przypomina sobie - mówił lord do zablokowania wszystk\ch·niemiec zadowolona gdyby w przyszłości I uczuć. tych, przeciwko którym nor. 

Halifax - deklarację, złożoną przez kich aspiracyj politycznych i eko- choć niektóre problemy mogły być ewentualnie Wystąpią. · O • 
premjera na temat porozumienia nomicznych. rozwiązane drogą rokowań. ; Gdyby ·kiedykolwiek ąoszło do JSCyplina . SZWiftkUJ.e . 
osiągniętego z polskim ministrem Rząd brytyjskich - zgóry nie Lord Halifax przypomniał · stano- starcia - stwierdził lord Halifax- L~kcia okupac•i·na :_ 
spraw zagr. dn. 6 kwietnia. Na przekreśla wszelkich możliwości po- wisko premjera. Dala~er, który z to nie' moina mleć wątpliwości .co · .; · 

.mocy tej deklaracji, gwarancja 11- rozumienia z Niemcami, należy jed· b~zpr~y~ładną Ja~no~cią przedsta- do ostatecznego wyniku, nieżależnie dla ·armii niemie~ki.ef 
·dzielona przez rząd J. K. Mości Pol nak. pamiętać, iż Niemcy pogwałci· wił, Jaki duch ozywia cały naród I od tego jakiemi - byłyby zmienne ko- Wśród oddziałów wojskowych w 
sce została zmieniona na wzajem- ły szereg poczynionych prze;; siebie francuski. Naród brytyjski jest nie leje wojny lub czas trwania walki. Trzeciej Rzeszy, które · powróciły. do 

ną, aż do czasu zawarcia stałego deklaracyj po okupa.cji Nadrenji, swoich, względnie do nowych gar-

układu m:9(izy obu krajami. Lord po a.nschlussie Austrji I po włąeze· B d • t · I · , ' nizonów po okupacji Czech i Moraw 

Halifax wyraził nadzieję, że ten sta- niu ziem sudeckich do Niemiec. Ak- ,, t; Zlemy S rze ac. razem • daje się ostatnio zauważyć· duże toz 
ły układ będzie w niedługim czasie ty te zadały cios zaufaniu i warto- luźnienie dyscypliny wojskowej. U-

zawarty. ścl zobowią1.ań w stosunkach mię- Gen. Gan1elln .., Anąlll jawnia się to przeważnie w niewy-

Gwarancje brytyjskie, udżielone clzyąarodowych. LONDYN 8 6 Ge G I' konywaniu rozkazów, w ociąg11niu 

Rumunji i Grecji miały formę jed- Lord Halifax wspomniał następ- • ' · · . n. ~me u~„ W czasie bankietu minister woj- się w wykonaniu rozkazów, w kr.y-

nostronną i nie wymagają obecnie nie o wyrazach współczucia, prze- który wczor11;j bawił ~ ~bozie ćwt- ny Hore Belisha wygłosił w języ- tyce przełożonych. 
żadnej dalszej ich definicji. Co się słanych królowi Jerzemu przez kan- , czebnym WOJSk . brytyJskich ~ Al· ku francuskim przemówienie, w któ Widoczne objawy rozluźnienia dy· 

tyczy Turcji, to pierwsze stadjum clerza Hitlera i Mussoliniego, gdy I d~rshot, asystował ~ god~mac~ rem podniósł wartość armji fran- scypliny dały się zauważyć w· gar'

rokowań zostało zakończone dn. 12 zatonęła łódź podwodna „Thetis" wieczorn~ch przy wielkie~ widowi- cuskiej oraz zasługi gen. Camelin. nizonach stojących w Eberswa.lde, 

maja. Obecnie odbywają się dalsze i dodał, że kondolencje te mogłyby ~ku . WoJsko~em zorgamzo~anem Minister zapowiedział ponatlto wy- Fiirstenwalde, Freienwalde, Lippen

rozmowy. Lord Halifax sądzi, iż w świadczyć o wspólnych uczuciach fifalgo czes ' poczem przyJął de- jazd spet:jalnej delegacji armji bry- waldc, Jiiterbogu, a. więc w najbliż 

bardzo szybkim czasie będzie mógł humanitarnych między narodami. I D ~·- . tyjt'lkiej do Paryża w dniu świeta szych okolica-0h Berlina. 
oznajmić parlamentowi, że rokowa- W. Ilrytanja i Francja oraz kra- m lizis przed połu~em gen. Ga- narodowego Francji 14 _lipca. W ciągu jednego tygodnia np. w 

11ia te zostały zakończone. Stano- je, z któremi znajdują się one w e ~ w towarzyst-.yie lorda Gorta Kończąc swój toast min. Hore oddziele broni przeciwpancernej u
wisko przyjaznego współdziałania, ' porozumieniu, nie popełnią nigdy I przyJytY był w Izbt~ gmin przez Belisha nawiązując do historyczne- karano kilku żołnierzy w sumie na 

~ajęte przez rząd turecki, jest naj-1 aktu agresji ,ani też nie podejmą pr~J~ra <?ham~erlama„ go zdania z okresu wojen napoleoń- 10 dni ostrego aresztu, 45 'dni zwy

.lepszą zapowiedzią konsolidacji po- usiłowań podważenia niepodległości 1 cyJ'n~sJ. ę~~;~a;:eął gwud::~Jl~. w~~~~= skich oświadczył; ,,~,W cinionej epo- kłego aresztu, oraz udzieloho w 12 
ce bardziej ożywiónej duchem ro- wypadkach napomnienia. POtlobne 

skiej, urządzonej w d~iu . urodzin mantyzmu niż . ob~na, przodkowie wypadki wydarzyły się nietylko w 

Chamber· 1a·1n o· 1•nsy"uac· 1•:acb n1e·m1·eck1•ch króla, Defiladę w zastępstwie króla wasi pozdrawiając na placu boju garnizonach Brandenburgji; , -lecz 
Ji li 1 odbierał książę Gloucester. ' - nasze oddżiałj wOłali:, „Panowie A.n również" na Pomorzu i śllisku. ~- Tu 

woJny, są fanta.styczne. ~NDYN, 8.6. Ge~. Ga~elhi po- glicy strzefajcie pierwsi"A . Dżią nie ·na.stąpily ' a'r'esztowańi'a: i to ·'W· $\"ię-lł-
LONDYN, . 8.6. Premjer Cham

berlain w pisemnej odpowiedzi na 
interpelację sformułował dzisiaj 
swoje stanowisko wobec oskarień 
niemieckich, jakoby W. Brytanja 
dążyła da zniszczenia handlu nie
mieckiego i wszystkich źródeł nie
mieckiej egzystencji. 
• Premjer oświadczył: 

Z wielką przykrością stwierdzam, 
te są czynione tego rodzaju lnsynua
c.ie, mimo wielu deklaracyj I wręcz 

przeciwnych oświadczeń złożonych 

zarówno przezemnle, jak t przez lor
da Halifax:a 12 maja w Albert fiali, 
oraz 19 maja w toku .debaty w Iz
bie. PodkreślFem, że wszelkie zarzuty 
jakoby W. Brytanja pragnęła izolo
wać Niemcy lub stać na drodze na
turalnej i uzasadnionej ekspansji han 
dlu niemieckiego w środkowej I 
wschodnie.i Europie, lub planowała 
jakąkolwiek kombinację przeciw 
Niemcom z myślą wszczęcia z niemi 

12 maja wyraźnie stwierdziłem, że . ~eJm?wany był dziś ~pczorem ma juZ mowy o ięm',, kto Ź nas be- s21ej ilości. - · .. „ 
na~al jest usilnym pragnieniem w, I bankietem wrda~~ na .Jego cześć dzie strzelać pierwszy, ' natomiast Dowództwa wojskowe w tych c. Od
Brytanji ,aby oba narody nigdy nie · przez rząd bryty1sk1 w hotelu Carl- w razie . potrzeby strzeł_ać będziemy działach cofnęły urlo~y; zakazały 

wszczęły ze sobą wojny, oraz, że w.! ton. razem". odwiedzin · żołnierzy .pn:ez i;oc,lzinę i 

Bryt-anja nie pragnie rozpoczynać nle-1 - ' znajomych1 ogranicżyły -..opuszczanłe 

ograniczonego wyścigu w zakresie o Wysok1·m Kom!sarzu w Gda·n· sku' koszar. Szczególnie ostre san~cje 
zbrojeń lub w dziedzinie gospodar- • zastosowano tam, gdzie zdarzyły się 
czej, 19 maja oświ:Ji'czyłem, że W. ·wypadki dezercji. Znamienny je$t 
Brytanja nie odmówi podjęcia roz- Inte . el -·a I b•' " • 
mów na temat jakichkolwiek metod, rp a,-J W Z. ie um1n fakt, że wszystkie te wypadki zaszły 

za pomocą k!órych słuszne aspiracje 
1 

LOND!"N, · 8.6• W Izbie Gmin Komisarz powrócił do Gdańska 28 w oddziałach, · które brały udział w 
Innych narodow mogłyby ulec zaspo- , i . . te 1 j . .,. . okupacji Czech i Moraw. żołnierze 
kojeniu, nawet gdyby zna{!zyło to pcw ; wn esi~no ~n r:pe ac ę w 8ł'~awie maja. zetknęli się z ludnością . cywilną, 
ne wyrównanie .w istniejącym stanie ; pow~dow c1ągłe.J . nieobe~nośc1 !" Gdy wobec tej odpowiedzi poseł szybko orjentując się w :różnicy, co 
~eczy, ale nalegałem, że tego rodza- 1 ~dansku wysoki~go ko~1sarza ~1- liberalny Ml!-n,der· wysunął ·pewne im mówiono, względnie co czytali 

JU rozmowy mogłyby s!ę odbyć je- ~ oraz w sprawie obowu~zków, ~a- pr~~~czeń1~ C? do możliwoś~i w pismach Trzeciej Rzeszy, jakie 
dynie w atmosferze wza~emnego zau- , kie dr._ ~ur~khardt obecrue spełma. _usiłowan medJli,CYJ ze sti:ony. k~mu· I wydano im rozkazy, a jaki w isto
fania. . . . I OdpowtadaJąc, parlamentarny pod sarza Burckhardta, wicemmłster cie był bieg wypadków związanych 
Mogę .Jedynie ponowie moJe ubole-

1 

sekretarz stanu spraw zagranicz- Butler oświadczył, te wszelka pró· z okupacją .' Czechosłowacji: Poziiali 
wanie, ze w Niemcze~h poczynione nych Butler powołał się na odpo-1 ba medJ'acJ'i wykraczałaby poza kom t · 1 dn ś · tk li 
zostały ze strony oflcJalneJ, lub in- . dź ud . 1 I b' d 25 . t . W k' K . istotne · nas roJe u o c1, ze . nę 
nej, deklaracje, które w żadnej mle· ! wie . zie ~ną. z ie n: maJ~ pe encJe yso i ego omisarza. się z rzeczywistością,, która. znacz-
rze nie mogą przyczynić się . do stwo· 1 w teJ sprawie l dodał, ze Wysoki ' , . .. nie odbiegła od dogmatów narodo-

rzenla takiej atmosfery. · wo-socjalistycznych. 

W o·~zowie interwencji 
Kilkanaście domów · spłonęło 

DQJaJ ąeneraloule nleD1.ie,c,cv 
~ałn znana geogratt~ 

po katastrofie niemieckie.ro samolotu 
BERLIN. '•.<>. Po defiladzie le-

BERLIN, 8.6. Nadchodzą tu dal- . Upadek płonącego samolotu na gjonu „Condora" odbył się t. zw. 
sze szczegóły katastrofy samoloto- Jeden z ~omów w Gelnhaus~n wy- j „Apel zwyciQstwa". 
wej jaka WYdarzyła się wczoraj wołał pozar, który na~t.ępme roz- ! Legjon wypełnił plac przed. z·am
wieczorem w Gelnhausen koło sze~ył si.ę ~a kilkau_asc1e. zabu~?· I kiem. zwracał uwagę oddział woj· 
Frankfurtu nad Menem. w~n_ znaJdUJących s1ę w pobhzu I s.kowych włoskich i hiszpańskich . . 

Z I I • · nueJsca kata.strofy. Kanclerz Hitler przybył w towarzy-
8 arna a su; I Samolot, któcy przebił dach do- stwie marszałka Goeringa oraz by-

t • , k mu, zabił trzech jego mieszkań- łych dowódców legjonu, w 'mundu-
O eos„wa łBPODS a ców, ponadto zaś wskutek pożaru rach hiszpańskich. 

CZUNGKING, 8.6. Według wia· 6 osób odniosło ciężkit rany, licz· j Obok ostatniego dowódcy legjo
domości ze źródeł chińskich ofen- ba zaś lżej rannych przekracza 100. nu gen. Richthofena ZWJ."BCjlł uwa
zywa japońska w zachodniej części Trzej lotnicy, stanowiący załogę I gę gen. Sperrle, którego nazwisko 
pro~ncji Szansi, prowadzona w kie samolotu ponieśli śmierć na miej- najczęściej jest cytowane w związ
runku Rzeki ~ółtej załamała się. sen. ku z operacjami wojsk hiszpań. 

Celem jej było rzekomo osiągnię-

skich -~ woj~ie . domowe). 
Marszałek Goering złożył raport 

kanclerzowi i wygłosił przemówie
nie, po którem zabrał głos kanclerz 
IDtler, · wygłaszając przemówienie, 
nacechowane ostrenrl atakami pod 
adresem mocarstw zachodnich. 

Po apelu kanclerz wrócił do u
rzędu kanclerskiego, a legjon odma
szerowaf do. Doeberitz. , · . 

Siła legjonu, który wr~z z od
działami marynarki wojennej i lot
nictwa brał udział w defiladzie, o
blicwna jest na 20.000. 

cie trzech punktów, w których moż
na przejść przez Rzekę Młtą, dzie
lącą prowincję Szansi i Szensi. Siły 
japońskie działające na tym odcin
ku obliczaja na 10.000. 

Poważne rozruchy -w Czeehłlch 
Fala upałów 

BERLIN, 8.6. W Berlinie panu
ją nienotowane o tej porze już od 
lat 4 upały. Termometr wskazuje 
1ł2 st. w cieniu. Temperatura wo
dy w kąpieliskach jezior podniosła 
się do 22-25 st. Zanotowano sze
reg wypadków porażenia słonecz
liego. 

KOPENHAGA, 8.6. W Danji pa
nują wyjątkowe upały. Zanotowano 
już liczne wypadki śmierci z powo· 
du Dora~nia słonecznego. 

Zastrzelenie żandarma--Ostre ~"_presje „protektoró.w" 
PRAGA 8.6. Dziś w nocy doszło .rządzenie obowiązujące w całym po· 

jednym z lokali nocnych w Kladnfe, wiecie Kladnic.'...sikm. 
w wielkbn ośrodku przemysłu gór· .Z :iatychmiastową wykonalnością 
niczo-hutniczego, do krwawego zostało zarządzone rozbrojenie I za.
starcia, w wyniku którego wach· wieszenie w urzędowaniu czeskiego 
mistrz niemiecltiej żandarmerji woj- korpusu policji. 
skowej, Wilhelm Knidst, został za- Burmistrza m. Kladnlo oraz wszyst
stri;elony, a jedna osoba ciężko ran- kich członków rady miejskiej zwol· 
na.. niono. Na miejsce ich· · powoła-

W związku x tern kilkadziesiąt no niemiecki komitet rządzący. 
psób aresztowano. Wszystkie szkoły, teatry, klria I 

Protektor Neurath wyda~ ostre za I Iok"'le publiczne zostały zamkni~te. 

· W godzinach .·od 20 do 5-ej wszyst 
kie bramy i ·okna muszą być zam
knięte. W razie niezastosowanijł. się 
do tych zarządzeń · żołnierze • nie
rilleccy będą strzelali do okien. 

Organizowanie jakichkolwiek zgro 
madzeń pod golem niebem jest żaka
zane. 

Ponadto protektor Neurath gro
zi, te o ile „sprawca. czynu" Die zo~ 
stanie ujęty do g~ 20-ej 9. · b.- m. 
zarząd.z~ · dlilsż~ represje. - · 

St. Ziednoł'zon-ył'~ 
(B.P.) Zapytajmy się · kogokol

wiek, jakie miasto jest stolicą sta
nu New York w Stanach Zjedno
czonych. Napewno odpowie, że New 
York.' Tymczasem jest nią Alb~ • 
ny. Wygląda to mµiejwięcej t.a.k, 
jakby stolicą .. województwa war
szawskiego było Piaseczno lub 
Brwinów. 
~ografja amerykańska jest nau

ką b~rdŻo zabawną, Znajdujem:y w 
niej miasta - odpowiedniki wiel
kich miast europejskich:- -Montpel
lier w stanie Vermout„ -FraQfurt 
w Kentucky, Dover w Dela'\\'_are, 
Warszaw jęst kilka, głównie .w sta
nach północno • wschodnich, gdzie 
emigracja polska jel)i najliczniej-
sza. . . 

Istnieją również mias~, które 
wstydzą · :się obecnie swych · nazw, 
przyjętych kiedyś, w chwili niero-, 
zumi;iego entuzjazmu. Jednęm z po 
śród nich jest Bismarck, .w stanie 
North-Dakota. 



Gdq X uderzq na Francję 
Szczera wymiana zdań między sztabami 

Od 'kłlku tygodni trwają zapo-1 miast dowództwo angielskie będzie 
qątkowa.ne w kwietniu w.spólne starało się wyjaśnić dokładnie kwe 
konferencje i uzgadniające prace stję ułatwień komunikacyjnych, ko
azta.bów francuskiego i angielskiego. lejowych i drogowych, oraz możli-
0 powtarzających się przyjazdach wości kwaterunkowe i prowiantowe. 
wyższych przedstawicieli wojsko- Ponieważ wojska angielskie wal
wości, francuskich do Anglji i od- czyłyby na kontynencie, więc dro
wrotnie angielskich do Francji, do- , biazgowo przedyskutowane być mu
noszą nam ciągle dzienniki. ' szą sprawy dotyczące transportów 

Kwatermistrze sztabowi wojsk so-1 podobnie dalej we wszystkich róż
juszniczych radzić muszą dalej nad norodnych odłamach organizacyj 
tak ważnemi kwestjami jak wikt, wojskowych. 
.napoje, umund,urowanle, rozmiary Dowództwa marynarki i sił lotni
zapotrzebowań w tym względzie i czych prowadzą oddzielne konferen
sprecyzowanie wzajemnego przy- cje sztabowe, koordynując i uzgad
działu tych dostaw. niając swoje plany pod ogólnem 

Dowództwo artylerji określa ilość zwierzchniem kierownictwem. 

Konferencje te zataczają rzec morskich, ilości przeznaczonych na 
można coraz szersze koło. Publicz- ten cel okrętów, tak aby przyspo
ność interesuję się niemi bardzo ży- , sobienia portówe mogły być należy. 
wo, gdyż rozumie, iż od decyzyj tam cie omówione i przygotowane. 
wspólnie powziętych, zależeć będą ' -----------------------------------------nie tylko szanse definitywnego zwy 

i rodzaje dział, które będą oddane I Tym, którzy przypuszczaliby, iż 
do użytku, dyskutuje nad tem, jak te wszystkie konsultacje, szczegó
i gdzie mają być użyte, omawiając łowe informacje i plany koopera
równocześnie sprawę składów amu-1 cyjne są może zbyteczne, można 
nicji i parków artyleryjskich. I tak przypomnieć, że braki właśnie w 

cięstwa, gdy rozpęta się burza wo
jenna, ale też i czas, w którym bę
dzie ono osiągnięte. 

Zdają też sobie wszyscy dokład· 
Pie klo • • na. z1em1 

nie sprawę i z tego, iż w przyszteJ Piera&lszy dzień w obozie koneentracy1·nym Hohnstein wojnie nie tylko wojskowi, ale cąJa.1 ..... 
ludność będzie musiała brać w niej I . . H h 4--ln k i d • udział, ponosząc prawie że w rów- Oboz kc;mcentraeyJny o us...., . rawca. .„ wyrzucony na po worze. 
nej mierze trudy i niebezpieczeń· I Jeden z wielu setek ob~zów tortur, TruppfUhrer Meier wpada w pa- Następny etap _ to droga do 
etwa. Należy więc rr.Jże poświęcić 

1 
~rzeznaczonych dJa „pan,~two.wo·pa· sję. izby chorych, na badanie lekarskie„. 

tym obradom . i pracom kilka krót- htycznego przes_zko~enia., rueloJ~l- - Na ciebie, Herzberg, czckaliś- Rzędem, jeden za drugim, idą nie-
kich' objaśniających uwag. I nych wobec, regn~~ u hitl~r?wsk1e- my tu. Jaki twój zawód? szczęśni po wąskich, krętych scho-

Przed dwoma laty te słowa -
1 

go, ~lementow. ~leJs~e kazm, gdzie - Dziennikarz. dach na ·drugie piętro. Tu niespo-
konferencje sztabowe _ były po• I ludzie frzeklinaJą. ~1e!ylko . swych - Dziennikarz? Leniwą świnią dzianka. Na każdem półpiętrze stoją 
wodem lęku dla wielu. Gdy pierw- ' op:a"':'.cow, , al~ dzien I godzmę, w jesteś. Uchylałeś się od pracy w szturmowcy, uzbrojeni w pałki. Wa
sze takie obrady porozumiewa.wcze I któreJ na. sw1a.t .przyszli., Sachsenburg, nie chciało ci się ro- lą nią po kolei, w każdego. Gdy któ 
rozpoczęto zaraz po zajęciu przez K-Z H~hnstem - hanba ,xx w. bić! U nas nauczysz się, choćbyś ry, nieszczęśnik, przewróci się, ·a 0 Hitlera Nadrenji, spowodowały one I Podstawa 1 .f~ndament rządow !1a- przy tern miał zdechnąć. Zrozumia- niego potkną się zkolei jego towa-
natychmla.st wrzawę ogólną w ca- r<?<1°,~0 -. socJalistycznych w „wiel- no? rzysze - następuje masakra. Wali 
tej prasie. Uważano je za groźbę kich Niemczech... - Tak jest. się pałkami, depcze okutemi buta-
dla pokoju. Lloyd George wręcz 0 • . . ~ . - Tak jest, Her! Tr~ppfiihrer- mi. 
świadczył wówczas w Izbie Gmin, Rozległy ~edziru~c. Wzdłuz mu- 1 mówł się. ~rozu~ano: - I przy I tak na każdem półpiętrze. To sa-
lż jego zdaniem rozmowy sztabowe rów, twarz~nu do ruch, dwa . szere- l ka;tdel!1 słowie b1Je meszczęsn~go mo i w drodze powrotnej. 
spowodowały wojnę lat 1914-1918. ~ nowo .skierowanych t.'!, de!ikwen-

1 
d~ie_nmkarza P.o twarzy. - On J~st I Potem _ szczyt barbarzyństwa. 

Powiedział on wtedy, że dyskusje tow. StoJ!l '!na bacz~ośc , me wo~- , w~1e.n temu, ze wy. wszyscy tu Je- clou „męskiej" zabawy panów bru
i narady sztabu angielskiego, fran- no rus~yc si.ę, drgnąc. Mróz, ludzie , stescie - zwraca się „Herr Tru.pp- natnych, marsz do fryzjera. Ostat
cuskiego i rosyjskiego z jednej stro 

1 
kostnieJą z zimna. . . " i fiihrer" ~o swy~h ofi~, ~h?e. ich nie poniżenie tego pierwszego dnia. 

ny, a niemieckiego i austro-węgier- N'.1 brak „urozma1cema , ~a nu: , podburzyc I?;.zeciw „naJgrozmeJsze-1 Ludzie płaczą, krzyki idą w nie-
6kiego z drugiej, tak zaant;:ii.Żowa- dy Jedna~ ~ie mogą narzekac. Juz ; mu wrogowi „. „ . . I biosa. Fryzjer - sadysta wyrywa 
ty wzajemnie zainteresowane pań- · o to dbaJą, ich oprawcy, cała sfora 1 Herzberg, ongis .wspołpraco"".mk 

1 
maszynką. włosy wraz z płatami 

stwa, że gdy kryzys począł grozić I sz~rmowcow: Chodzą wzdłuż sze- 1 demokratycznego pi~ma, od kilku ! skóry. Szczególnie zajadle znęca się , 
katastrofą, dyplomaci i politycy byli rego~, S~&Ją ~ajomych, dawny;ch . lat przebywał "". obozie .~achsen.~m:~; . przytem nad.„ blondynami. Nie zno
już bezsilni, by jej zapobiec. l?rzeciwrukow polityczn~ch z czasow 1 Tam,. P.odczas ~nspek_cJ1, „"'.'y:ozm~ i si blondynów. z reguły wycina im 

Temu twierdzeniu naturalnie na- Jeszcze przedhitlerowsk.ich. Zagląda- go m1mster Fritsch 1, uwazaJąc, ze ' swastyki na głowach, w skórze ... 
tycbmiast zaprzeczono, jednaj: kon- . ją w .twarze, „przypa~kow~" depczą , Saclu!enburg to dla Herzberga za : Przytem za to „strzyżenie" każdy 
sultacje sztabowe anglo-francuskie swenu okutemi buciorami po no- I łagodny obóz, kazał przetranspor- 1 musi płacić ... 
w 1936 r. odbywały się pod ścisłą I gach, wa.Ją w kark pięś~ią, by „zba-1 tować 'do naj~orszej odmiany pie- X 
kontrolą i wskazówkami gabinetów · dać stĄn nerwowy" ofiary kła hitlerowskiego, do Hohnsteln. · . . . . . . . 
rrinisterjalnych. j - Wspaniale się trzymasz bracie, Z adnotacją w papierach delikwen- ~blCI, skr~awi~m, pora~i~m, osia 

Dzf I . to . t .· iż ale tu ci damy świetn.., szkołę! ! ta iż należy go specjalnie ostro po- daJą wreszcie c1 straszliwi „prze-1 s aJ na nuas wiemy roz.. I "' • ' I t " · k" „ · · · b' K zta.bo ' 1 Na schodkach prowadzących do · traktować. s ępcy w Ja leJs c1asneJ 1z ie. o-

tym względzie omal że nie stały 
się powodem przegrania przez al
jan tów ostatniej wielkiej wojny na 
samym jej początku . 

Pouczeni są też oni w tym wzglę
dzie przeżytem wspólnie doświad
czeniem. Pamiętają, że z powodu 
braków całej masy nieodzownych 
informacyj i niedokładnego opraco
wania wspólnych kooperacyj, prze
żyć musieli bardzo ciężkie chwile. 
Mając do czynienia z wybitnie zor
ganizowanym i przygotowanym wro 
giem, sami zmuszeni byli na prędce 
stawiać czoło różnym nieprzewidzia 
nym komplikacjom i trudnościom w 
miarę ich narastania. 

Zazdrość i brak zaufania mąclly 
niestety początkowo czynności an
gielskiego i francuskiego dowódz
twa, a brak amunicji i dokładnie 
opracowanych planów, były powo· 
dem nadmiernego przedłużenia. się 
wojny i wielkich strat w ludziach i 
pieniądzach. 

Dla tych powodów definitywne 
zwycięstwo osiągnięte zostało dużym 
kosztem, dzisiaj powinno być szyb
sze i łatwiejsze. 

Te dzisiejsze konferencje przed
stawicieli wojskowości obu krajów 
nie są już jakąś grą wojenną, nie 
powinny też wzbudzać obaw wew
nętrznych, lub podejrzeń zagranicą. 
Mówią one tylko wyraźnie, iż nie 

mogą powtórzyć się już więcej waż
niejsze błędy ostatniej wojny i że 
o ile sojusznicy zmuszeni będą zno
wu do akcji zbrojnej, to mieć w 
niej chcą tyle powodzenia i szczę
ścia, na jakie sobie dobrą organiza
cją i przygotowaniem zasłużyli. 

(ar.) 
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010;:1 s ~e wy:erpujące J?'°t biura zjawia się tymczasem jakaś ! Meier zabiera go do kancelarji. . szula lepi się do ciała, ból nie po
wb a, zone 'b ~ uzen, ~ figura". Wysoki chudy 20-22-letni · Po kilku minutach skrwawiony, sko I zwala ani stać, ani siedzieć. Zapom-yc "roz ą WOJDY są przec1wme 1 " ' ' I ' • l' t ł d · kt' ' d „ może ~statnią. sza~są utrzymania młodzian. Twarz ~ez wyrazu, włosy. pany, Herzberg wylatuje stamt~d i nt 1ed 1 dnakwe o

1
· gMio. zie, t ory im ?· ~\ 

k - - . f ktywnl • • od 1 blond. To „truppfuhrer" Meler. Bę- 'i po schodach, poczęstowany „kopnia ą o ucza. mo o, zmęczenie 
pokl OJU 1 

ll&Ji edzieał . eJsz~ll 8~ • dzie przyjmował" zesłańców. 
1 
kiem" pana TrqppfUhrera. Dzielni l bierze górę nad bólem. Zasypiają e~ .. przec w ~a mdkoz weJ a· i Jui' ich .JustruJ·e Nagle J·akby so- 1 szturmowcy dodaJ'ą mu ile się da. : gdzie się da, gdzieś w kącie, na pod „-·esJI w samym JeJ zaro u · ' ' d · · „.„. • . • ' bie coś przypomniał, woła chrapli-1 Nieszczęsna ofiara pada zemdlona ło ze brudneJ izby . 

. Da~eJ ~ozmowy ~ztabowe ~;ły I wym głosem: „Gdzie jest Herzberg!" pod butami oprawców. ' Tak mija pierwszy dzień skazańla~zeJ c~Ós. w rortndZ&JU grybWOJen- Mężczyzna, średniego wieku, wy. Teraz ceremonjał idzie szybko. I ców w piekle, nazwanem K-Z Hohn
neJ~ w . reJ , pa. erzy 0 rawszy 1 stępuje . z szeregu. Jego mocno zni- '. Każdy wchodzi do biura, otrzymu- ! stein. 
S?b1~ Jakie~~s. hl,potecznego prze- szczone ubranie zdradza jeszcze kro- i je swoją „porcję." na przywitanie, i To pocz:itek. Co ich jeszcze bied· ciwm~a ~reslt!1 hipotetyczne . plany I jem, że wyszło z pod rąk dobrego zostaje poddany rewizji, zapisany 1 nych, czeka? (ab,) 315 przec1wdz1ałama, przyc;em obie stro 
ny unikały zupełnej szczerości i nie 10••-•••••-•-•••••Plill•••ll0••••••-•••-••••11a•1111a•••••t••-•••••Pllll••••••••• życzyły sobie nawet odsłaniania. 
wzajemnie wszystkich swych motli
wóści i braków. 

W odbywających się dzisiaj obra
dach partnerzy już wiedzą, kim jest 
6w X i kogo zaliczyć mog\ do swych 
przyjaciół. Nie mają żadnego ro- ; 

RewOlueia lraneu§ka wskrzeszona 
w powieści pisarki holender•kiej 

zumnego powodu ukrywać cokolwiek ! . • • • , „ • • przed sobą przeciwnie widz Niezwykle uroczyscie obchodzone I biety z rodu Cornveltów' . Czy- ' Ammers-Kuller swo.1ą. o.iczyznę. Ak zakąt'k61v, w których się kryła i rdz stkie korzyści w zupehiej s ą ws:Y_· .i~t we Ft~ncji stopięć?ziesięciole- te!nic:y polscy dobr:ze nap~wp,o pa-
1

1 c.ia jcd!1ak polityczna. łączy odra~u szalała się na dobre. · . . ~czero ci, cte rewoluc.i1 francuskieJ. m1ętaJą. tę znakonutą. powiesc. Był Holand.ię z rewolucyJną FrancJą. I tutaj właśnie powstał przed połąc~enm . wszys~kich posiadanych Jednocześnie w państwach total- to literacki obraz ruchu emancypa-1 Holand.ia należy przecież do tych panią van Ammers-Kiiller problem z~so?ów. _1 ,.zaJemnem uzupełnia- nych - a szczególnie w Niemczech cyjnego kobiecego - · od jego ziem Europy, które odrazu ob.lęte naczelny: motywem naczelnym jej 
mu 1StmeJących braków. - właśnie na marginesie tego ju- pierwocin na gruncie holender- zostają. płomieniem rewolucji i któ- książki jest próba dotarcia poprzez 

Co też jest w ~gólnych zarysach bileu.szu, poddaje się, oczywiś~ie nie s~iip: aż do dnia dzisiejsze.go. P~- I ryc~ los od pierwszyc~ niemal bl'l!d i małość do rzeczy wielkich, te.matem zasadniczych rozważań P<> raz pierwszy, druzgoo~ceJ kry- wiesc ta, zwłaszcza w .Part.lach h~- chwil wybuchu rewoluc.i1, sprzę- proba wydobycia z pod nawar
podczas takich konferencyj? · tyce cały dorobek polityczny, a storyc:imych w.ręcz ŚWletna, zrobi- ,I gnięty zostaje z losami Francji. Jo stwień okrucieństw i podłości te-

Jako przykład wyobraźmy sobie, I przedew:-zystldem. kultur~ny te~~ la ogromn.e ~rażeni~ i ugruntowa- van ;A.~ei;s-Ki.illei:? kt?ra w pier-1 go, co w rewolucji francuskie.i by-iż ostalonem zostaje, że X udel"iyć I olbrzynnego ws~ą.su. O zyw?t.nosct la sławę sweJ autorki. wsze.1 czysc~ t\ylog.i1 op1.sywała WY· ło wielkie i twórcze. 
ma na Franc· • Wodzowie z • tego qorobknf 1 Jego W!lżnosci dla j Obrany temat pchnął jednak u- łą,czme zyc1e .1 wypadki . na grun· ~r<?ga do tego prowadzi w po-jażnionych a~j l aprey ! uk~~tałtowarua się .ca~eJ. wsp6łcze· talentow8Jllą Powieściopisarkę holen- 1

1 

cie holendersktm, przenosi ~eraz swe I wiesc1 Jo van Ammers-Kiiller nie . . w P e:wseym rz~- sneJ kultury eur'?p~Jskie.i - świ~- • derską na niebe~ieczne tory spra- go głównego bohatera D1Tka Eg- poprzez ogólnikowe teoretyczne do-dzrn: porówn1;1Ją wsp~lnte dane ze- 1 ~pr zreszt.ą. ~ol_>it:J,ite„. to właśni~: I wy kobiecej. Na rynlpi hQlender- bert.a Tavclinck:i do Franc.i~ i .ie· ciekania, ale prze.z wnikliwą ana?ryine przez. ~eh ~1ady. o zdolno- . 1z w sto. p1ęcdzi~1ą.~ lat od . ćhWlll skim i zagranicznym żaczęły się po- ~o Jakby qc~m1, z~ pośredructwem lizę lego, co dzieje się w duszach 
i;:c1ac~ moblł1zacy~nych 1 kom11ni-

1 
wybuch;u rewolUcJI~ Jest. ona .ieszc":e I .iawiać jej różne twory, których je- l .ie~o. uc~uc i myśli o~ląą,a to, c~ ! .ie.i bohaterów. Refleks rewolucji za.

kacyJnych przeciwnika, :orzyczem prz~dmiot~m f:ak zywe,1, tak chw1- dynym tematem była psy~hologja I dZleJe się w rewolu9y.ine.i Francj1. J łamu.ie się swoiście w duszy bo~anastępuje wyroiana poglądów co do !ami nailllętneJ dyskus.11„ , . kobiet:v. problem małżeństwa, miło- j Autorka. tego „,Tanca wokół gilo- , tego patrycjusza holenderskiego -punktów więcej zagrożonych. . Rew~luc1a !ran~l!s!ta Jest w SWI~- ści itd. Pa.ni van Am.mers-Ktiller 1 tyi:y" zda.ie sobie przytem dokła- · w d11sz:v córki biednego gajowego 
· Później każda ze stron wyjawia ! ~~o~cJ ludZ! dzll>I!J.l~z:yc!J. ~~ dzi; wyrobiła sobie ia:Jiię ja.ko spec - I dme ~prawę z tego„ czem. była re· 1 

- w du11zy przedstawiciela stareiakie siły i wiele materjału j _ , 8!a.1. Jeszcze ~a 1 SW}eza. iz stac od sprawy kobiece.i i... zaczęła być 
1
. woluc.ia fra.J?<'ll~ka i . co się wy)cm" I go rodu arystokratycznel?'o we · . wo e~ , się ona mogła ~es~ze z~em mło- nudna, ckliwa, niepotrzebna. Przez wało w ogn p• 1 krwi tych pam1ęt- Franc.ii - w sercu i umysle żoł-nego m~znaby w określonym cz~ste I dego na~chnl~nia rJoetyck1ego, te: pewien czas zdawało się, iż będzie I nych dni. 'f· · przedst::.wi~ielka d~· 1 nierza, trybu.Jl a ludowego, zbiegłe.i ~ ?an) eh ~unktach zgromadzić i mat~m .J~~J z. naJ1eps~ych bod3.J to jeszcze jedna „autorka jednej ; n?-okrat:yczn <'.i .Hol~ndJ1 .mteresuJe ' mniszki, czy kobiety z wielkiego 

Jakim dowódcom , ,Powier_z~na ma • powieś~1~ .Jakle się ostatnio uka~: ksią.żki"; że zatraci się całkowicie ! się - .zywo 1 mtehgentme - t~ domu. Lo~y tych ludzi splątane być odpowiedzialnosc za rozne sek- ' Powiesc ta, to słynna powiesc w feministycznych płyciznach (zna •dorobkiem rewoluc.i1 francuskie.i, są. w ,Tancu wokół gilotyny" w 
tory obronne. Rozpattywane jest ' pisarki holenders~ej J o v, a n my dobrze taki' typ na gruncie pol-1 który tak całkowicie zmienił obli- I węzeł ~kc.ii niesłychanie interesują· i·ównież poważne zagadnlenie wspól A m m e r s K U 1 l e r :„ .;Her- skim) - k~edy nagle w:vstąpiła o- cze nasze.i kult~1:Y ~ na wi~ki. całe ; ~e,i --:- a nie ~rak w niej oczywi~ 
nego czy też oddzielnego naczelne- ren,. Knec~ten. en Yr0 'f;iven . ( „Pa- na z powiescią ogromnie interesu- wy~naczył drog~ 1. k1~runek .ie.i roz- ; sc1e 1 momentow . czysto romanso~ go dowództwa. no~e, sł_użba l k.9biety ). Pierws~a jącą, dojrzałą i napra,wdę. nową w wo.iu: Jedn?czesme . .iednak ta mą- wych - w które.i ludzie dojrzewa.ją, 

p0 uz odnieniu t eh z , i cz~c. teJ trylogJI, w przekłaID:!~ ujęciu. <;lra 1. uc.zcn~·a .kob1~ta, p.rzyglą.da: , walczą, umierają. i, zwyciężają me-
·1 d t g h dyf h s ~rswych Po.skim .zatyt!tl~wana . „Patrjoc1 ' Właśnie z ową. try1ogją z czasów I Jąc się c1~rpi.emom I wa~kom. ludzi tylko na płaszczyznie wypadków 
· 

0 s.a.wowyc Z8:8~ ac owi prz~d ukaz11:ła s.ie mme.i wlęceJ prż~ J>?ł- 1 „ f k' . · w tem Wielk1em zmagaruu się na- · zewnętr:mych - ale i we własnych st!tWJctele zaprzy3aznionych sztabow tora rokiem - obecrue po.iawiła rewo UCJ1 • rancus ie.i. miętności, jakiem była rewolucja · dusl'}ach. 
P:qstępuj~ wspólnie do opracow11 ' się jej ~zęść *'uga 'p. t. „.T~n~ec .Powieścią tą. .Jo van Ammers- f~ancuska, ws.trząśnięta ,ies.t wido- I Obydwie części „Pa.nów, służby ma szczegoł. ów. \'\'Okoł giilotyny . . CNakł. Ks1ązrucy ruuer .d<?stała s~ę odrazu na cz~- kiem up~dlema, załaman I upad-! i kobiet" napisane są przytem yie· F°5'a1.~11skie Szefostwo Operacyjne AtłM). . o~e mie:isce w !iteraturze europ~J~ ku cz_łow1eka, ~tórycp. wielka re- ; słychanie barwnie, zajmują.co, obr& będzie chciało wiedzieć, jak szybko Jo ".a.n .Ammers-Killler przeszła skiej - . na ktorem n~pew11o .iuz · woluc.1a była w1dowruą. Nowy po- : zowo; z niecierpliwością też ocze-mogą być zmobilizowane odpowied- ew!'lu. cJę hte~at'.ką .. ba.rdzo .intere- pozostame. * I rząde~ _rze~zy ,wy~uwał . się nietyl- kujemy dalszego ciągu i. zn. o-nie siłv w AnglJ'i w J.aki . ·1 , . . SUJącą. ,NaZWJB~o JeJ stało. się .b~r: • „ . . kq ~srod c1erp1en 1 krwi, ale także stat.niej części tej znakor.aitej po-

• · 1 • ' • eJ 1 osci 1 cl.zo głosne - 1 poza grarucanu JeJ Jako punkt wyJsc1a sweJ rewo- wsrod brudu, wyzysku, małości. wieści. &dzie na.ety Je oczekiwać. Nato- (13cT.yzny -;- wielką powieścią: „Ko- lucyjnej poWieści bierze Jo van Be.st.ia ludzka wypełzła z ciemnych A. Cl«•t 

; 



Jeden z uratoH'a·nqch 
) 

Wstrz~sai2'Ca opowieść marynarza z ,, Thetis'"I 
Oddano już ostatnie honory. Huk- Smutnym wzrokiem spojrzeliśmy wagi łodzi.Wszyscy stanęli na swych I pięcie. Powietrze było coraz cięższe 

nęły salwy armatnie z okrętów wo- na siebie bez jednego słowa. Czuli- I posterunkach. Bez najmniejszych i w tych warunkach przyszło nam 
jennych, zrzucono na morskie ~ale śmy że rozstrzygają się losy naszej ' objawów paniki pracowaliśmy mil- czekać na rezultat akcji Orama. Mi
setki wieńców. Na dnie, zamkmęta łodzi podwodnej i zapewne nasze cząco w rytm działających pomp. mo wszystko nie opanowała nas pa-
stalowa trumna łodzi podwodnej własne... W międzyczasie z olbrzymim tru- nika. Czekaliśmy cierpliwie. 
„Thetis" kryje w swem wnętrzu po- Udało się wreszcie zamknąć nie- dem ~ost!1rczono zgłodniałej załodze Zaczyn8:ł?. nam d?k_uc~ać zim.n~. 
nad sto ofiar tragicznego losu. przemakalne przeg~od?'. Byliśmr te- I prowiantow z rezerwowych zapa- Przechodzihsmy .~ mieJsca ~a mie~-

Tylko czterem udało się ujść z raz grupami po dziesięciu ludzi od- J sów. . sce, aby pobudz~c c~rkulacJę . krwi. 
życiem. Posłuchajmy straszliwej o- dzieleni od eiebie, ale istniała moż- 1V11Jały godziny .. P?'"'.ietrze stawa- Tak przeszło zn~~ kilka go<;Izm. 
powieści jednego z nich marynarza ność porozumiewania się telefonicz- ło się wolno, bezhtosme, coraz bar- Nagle usłyszelismy stukame młot
Shaw'a. Relacja ta, notbwana przez nie. dziej niemożliwe do o~d}'.,chania. ~ , kiem w kad~b }odzi. To n~rk?wie 
nas „na gorąco" w fragmentarycz-1 - Przód łodzi jest zatopiony - panowało nas zdr~tw1e~e, podmę I statku „Bra~en d<;>pytrwali. Blę o 
nym skrócie, ukazała się obecnie odezwał się kome.ndant Ora~. - . ł~ nam rę~ I . ?ogi. I wowczas d?· n'.1-sze zdrowie. PosiłkuJąc się spe
znacznie szerzej ujęta w prasie za-1 Szczęśliwie udało się wszystkim_ na I piero pomysl~h~my, o, tern, aby kll- CJ~lnylll: .szyfr~m akustyczny:i_n, za-
granicznej czas znaleźć w bezpiecznem mieJscu i ku z nas opusclło łodz przy pomocy wiadomih kapitana Bolusa, ze ko-

. i zamknąć drzwi za sobą. I aparatów Davisa. mendant Oram polecił reszcie załogi 
. Katąstrola p 0 pewnym czasie porucznik O . I d . . opuścić kolejno łódź przy pomocy 

_ Przy pięknej pogodzie nasza Chapman i inżynier Glenn dokonali WBJ u Zł~ ~puszcz&Ją aparatów Davisa. 

łódź Opus.ciła doki Cammell Lai.rd inspekcji wszystkich kabin. Otwie- lodz aa e• 
b · l"'1~rwszP oa1ary w Birkenhead. Morze było spokoJne rano przegrody i o aJ przy pomocy - Użycie aparatów Dm.1sa nie • 

jak jezioro. Na pokładzie nast~ój lin opuszczali się kolejno aż do o- załatwia sprawy - odezwał się T. zw. komora ewakuacyjna przy 
uroczysty. Każdy z nas pochłomę- statniej kabiny, w której znajdo- Chapman. Skąd mamy pewność, że gotowana została dla następnej pa
ty był jedyną myślą, aby wobec wali się także ludzie. Nikt nie uległ znajdzie się okręt na powierzchni, ry. Nie było czasu na wyznaczanie 
zgromadzonych przedstawicieli ad- wypadkowi. któryby wyratował tych ludzi? kolejności. Dwóch „cywilów" zało-
miralicji zdać jaknajlepiej ostatni . l!Uadzi•e;a Stacja radjowa pod wodą jest nie- żyło przy pomocy marynarzy apa-
próbny egzamin sprawności. l„ 3 czynna. Specjalne aparaty sygnali- raty ratunkowe, wysłuchując jesz-

Kiedy w czwartek popołudniu Po pierwszych minutach emocji, za.cyjne, zainstalowane na „Thetis", cze raz ostatnich wskazówek na te-
nadszedł rozkaz zanurzenia łodzi, nabraliśmy otuchy i wstąpiła na- I zostały uszkodzone na początku ka- mat funkcjonowania tych apara-
aby klapę wylotową uchylić. dzieja. Nikt nie wspomniał o apara- tastrofy. tów. 

Inżynier Glenn obserwował wnę- tach Davisa. Jedyną myślą było do- Sytuacja stawała się z minuty Obaj cywile zatonęli. Nieszczęśli-
trze kabiny ewakuacyjnej p:rzez ma- prowadzenie łodzi z powrotem na na minutę tragiczniejsza. Wkrótce wi stracili zimną krew i usiłowali 
łą szybkę z grubego szkła. Widział, powierzchnię morza i kontynuowa- zawiadomiono nas, że komendant otworzyć drzwiczki wylotowe przed 
siedziałem w kabinie kontrolnej. nie rozpoczętych ćwiczeń. Tak da- Oram i porucznik Woods postano- tem, nim ciśnienie powietrza wew
Rozkaz kapitana Bolusa, podany lecy byliśmy od obawy o nasze ży- wili wydostać ·się przy pomocy a- nątrz zrówna się z ciśnieniem wody 
przez tubę, nie wyprowadził mnie z cie, że posypały się dowcipy, prze- paratów Davisa i zaalarmować stat- z zewnątrz łodzi. Nie mieli tyle sił, 
równowagi. ;przecież nie poraz pier- płatane wybuchami śmiechu. ki, które napewno nas poszukują. jak po otworzeniu kranów, woda 
wszy „Thetis" odbywał podróż Kapitan Bolus wydał roz1rnz pu- Obaj też weszli do kabiny ratunko- poczęła· się szybko wznosić, sięga-

wgłąb morza. szczenia w ruch pomp i wyrzucenia j wej. jąc pasa, piersi, szyi i dochodząc 
Jednak już pierwsze kilkadziesiąt w morze paliwa, celem zmniejszenial Można sobie wyobrazić nasze na- już do policzków ratujących się cy

sekund wzbudziły we mnie zaniepo-
kojenie. Odniosłem wrażenie, że za.
nurzamy się zbyt gwałtownie. Za
miast utrzymywać się w pozycji 
prawie poziomej, łódź coraz bardziej 
przyjmować zaczęła położenie pro
stopadłe. 

Silny wstrząs poderwał mnie z 
miejsca. Straciłem równowagę. Po
toczyłem się ku przedniej ścianie 
kabiny, usiłując chwycić się czego
kolwiek, by utrzymać się na nogach. 

Nie ulegało wątpliwości, że na
stąpiła. katastrofa.. 

Woda w przedniej 
kabinie 

- Zamknąć nieprzemakalne prze
grody! - padł rozkaz komendan
ta. 

Dziesięciu oficerów wraz ze mną 
poczęło pnąć się ku górze. Wskutek 
pochyłości trzeba było nielada sztu
ki, aby poprzez maszyny dostać się 
do górnej przegrody. 

- Za.trzymać maszyny! - ode
zwał się znów głos kapitana Bolusa. 

Zaległa cisza, przerywana jedynie 
odgłosami kroków marynarzy, prze
chodzących z miejsca na miejsce. 

Dwie Ukrainki i komornik 
Proces i wyrok skazujący 

Przed sądem gll'odzkim we Lwo- ski oświadczył, że jest komorni- fonym doniesienie karne. 
wie odbyła się roiprawa przeciwko kiem i że przychodzi licytować rze- Podczas rozprawy urzędniczka 
p.p. Milenie Rudnickiej i Oldze Sze czy Sawki. „Drużyny ks. Olgi" Horochowicz 
parowiczowej, oskart.onym o nie- Gdy obecne panie wyjaśniły mu, potwierdziła w całej rozciągłości 
właściwe zachowanie się wobec ko że Sawka tu nie mieszka, lecz prze- zeznania oskarżonych. Zeznawał 
mornika podczas jego urzędowania. niósł się do sąsiedniego lohlu, ko- również jako świadek obrońy Saw-

Sprawa ma tło następujące: mornlk - jak zeznały oskarżone- ka, który podczaa incydentu, usły
Dn. 17 czerwca 1938 r. do loka- zaczął uderzać pięścią w stół, krzy- szawszy krzyk, wszedł do lokalu 

lu zajmowanego przez „Drużynę cząc: „Olcho być". Gdy Milena „Drużyny ks. Olgi" i poinformo
ks. Olgi" przybył komornik Krajew Rudnicka zaprotestowała przeciwko wał komornika, że odnośnego loka
ski celem zajęcia ruchomości po· takiemu postępowaniu, komornik po lu już nie zajmuje. 
przedniego lokatora tego mieszka- słał po policjanta i zażądał wyle- Reszta świadków, mianowicie: 
nia, Michała Sawki. Według twier- gitymowania pań Rudnickiej i Sze- komornik Krajewski oraz kupcy ży
dzenia oskarżonych, komornik parowiczowej, tej ostatniej za to, dowscy: Tiesman i Kxauss, którzy 
wszedłszy do lokalu nie przedsta- że w międzyczasie zatelefonowała przybyli do lokalu wraz z tym o
wił się, nie wyjaśnił, w jakim celu do starostwa, że nie może przyjść statnim, obciążyła oskarżone. 
przycltodzi, lecz odwrócił jedynie na umówioną konferencję, gdyż na Dn. 2 b. m. Sąd wydał wyrok 
klapę marynarki (był w ubraniu cy lokal „Drużyny ks. Olgi" został do- skazujący Rudnicką i Szeparowi
wilnem) i nie pytając sl.ę o pozwo- konany jakiś „napad". czową na kary po 1 miesiącu aresz-
lenie, usiadł przy biurku, przy któ- Ostatecznie komornik przeniósł tu z zawieszeniem na 4 lata oraz 
rym siedziała Rudnicka. się, celem dokonania swych czynno na zapłatę kosztów sądowych. 

Dopiero na żądanie wyjaśnienia, Iści, do mieszkania Sawki, lecz po-j Oskarżone zapowiedziały apela
w jakim celu przychodzi, Krajew- licja sporządziła przeciwko askar- cję. 

wiłów... Poczęli pięściami walić • 
płytę · drzwiczek, przez które mieli 
wypłynąć. 
Czyżby aparat nie działał? Prze

pisowy czas do opuszczenia łodzi 
minął, a obaj nasi towarzysze jesz
cze byli na miejscu. Kapitan Bolus 
rozkazał puścić w ruch pompy i o
próżnić kabinę ewakuacyjną. Wy
nieśliśmy stamtąd dwa- trupy. Obaj 
nieszczęśliwi mieli zdarte z twarzy 
maski oddechowe. Ogarnął ich wi
docznie strach w decydującym mo
mencie .. , 

Dwaj marynarze zgłosili się jako 
następni. I ?..nów wyciągnęliśmy z 
komory ewakuacyjnej jednego tru
pa, drugi zaś marynarz sti·acił zmy
sły, po:wtarzając bezładnie, że drzwi 
czki nie chcą się otworzyć... 

Jak w sidłach.„ 
Postanowiono zrobić jeszcze jed"' 

ną próbę z marynarzem i cywilem. 
Wybrano kwatermistrza, przezwane
go krótko „Mac", oraz ktoś mnie 
pchnął naprzód ze słowami: „Idź 
tam!" 

Stałem blisko wejścia do kabiny; 
ewakuacyjnej i temu tylko mogę za• · 
wdzięczać, że wybrano mnie, tem"' 
bardziej, że trudno mi było już od„ ' 
dycha.~. : 

Mae pomógł ml włożyć aparat 1 

Davisa i obaj weszliśmy do komo~ 1 

ry ewakuacyjnej. Otworzyłem kra~ I 
ny i woda poczęła się wznosić. Do„ . 
znałem niezwykłego uczucia. 1Ułałem 1 

wrażenie, że wpadłem w sidła, z któ 
rych nie sposób się wydostać. Nie 
można regulować szybkości, z jaką 1 

woda wypełnia komorę. A myśmy 1 

otworzyli szeroko krany, przez co 
woda wdzierała tJię :il szaloną szyb„ 
kością. 

Kiedy dosięgła mojej szyi, wło- 1 
żyłem maskę oddechową i czekałem. 
Woda szła coraz wyżej i wyżej, aż 
doszła ml do oczu. Więcej nic nie 
widziałem. Myśli lqążyły mi z sza
loną szybkością. Przeżywałem stra,. 
szliwy moment niepewności, czy na 
prawdę drzwiczki funkcjonują. Trze 
ba jednak zachować zimną krew i 
cierpliwość do chwili, kiedy ciśnie
nie wewnętrzne zrówna się z zew
nctrznem. 

Nagle Mac chwycił mnie za ra
mię i począł mi dawać znaki. Skie
rował moją rękę ku górze i wspól· 
nemi siłami staraliśmy się unieść 
płytę drzwiczek wylotowych. Było 
to zbyteczne. Za chwilę drzwiczki 
otworzyły się już z łatwością. 

Nastąpiły nieskończenie długie se
kundy. Jakby windą, wypłynąłem 
na powierzchnię i wkrótce znalazłem 
się w szalupie torpedowca „Brazel" • . 

(j. m.) 
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POL! GOJ! WICZl'ŃSKł ~================= 
trochę przyogarnęła, szła mię-1 (nawet muzyka nie h. uczała przy, ' 
dzy ludzi, rozerwała się.„ tym obrazie). Kaj że oni tak idą, 

4 li 42 - To tyż to - przytwierdziła I jeśli przed nimi czarna noc, a 
Kaifoszka markotnie. za nimi wojna?„. Kaifoszce przy· 

SWIĘTA RZEKA I POWIEŚĆ 

Co do niej, to nie dawała się pomniało to czasy, kiedy Kaifo„ 
do tych pór, zawsze górowała sza pobrali na wielką wojnę, a: • 
nad Kaifoszem, który był lekki ona wówczas była przy na
do prowadzenia. Od czasu jed- dziei z pierwszem dzieckiem. Pa
nak gdy zadarł z Vyvialem zmie- ni Szulc wzdychała współczują- · 
nił się niedopoznanial... Otyła i co. Tuż potem szedł pożar jakie
poczciwa twarz pani Szulc spo- goś miasta chh'iskiego. Niema co, 
chmurniała. Była ona zdania że trafiły na same okropności! ... Już 1 

go za bardzo przymusili z · tą się też nastroiły do smut~u, gdy ' 

- No, chodźmy, muszę jesz-1 ne ożywienie i narady. Postano-1 foszka, machając ręką. Anyszką i szkołą. Rozmawiała napis ogłosił występ sławnej or-

t 'ć d p I ·· · · · K 'f · K hl h p · s 1 · k b al · ze swoim starym, on mówi to kiestry wiedeńskiej. 
cze ws ąp1 o o onjI. w10no, 1z a1 ~sz 1 no oc o- . am . zu c, Ja o .Yw. czym p • ł . k 

Przy wyjściu znów napotkano wa wrócą koleją, Pełka zaś, A- zajęła się wyborem kma 1 pro- !>a.mo. rzymus staje cz owie 0 · - Aa, rzekła pani Szul~ - to 
rodzinę K 'foszów. Oklapli, w nyszka i Juraj autem. Kaifoszka gramu. W kinie Sport grano Wł w gardle. rozumiem!... 
widoczny sposób, twardy spokój namyślała się, znęcona namową sztuczkę „Velitel torpedovky", -. Zaś mi j~szcze powiadał. że Nigdy nie mogła wymówić na· 
z jakim się dotychczas trzymali, pani Szulc. Przez tyle czasu nie ale w Centralu szła „Hra- to się ź~e skonczy, bo "!asz mo zwy swego rodzinnego miasta, 
opuścił ich co uwidoczniało się zaznała żadnej rozrywki, pod- benka Walewska", przeto. zdecy- wyrczy Jak ~apotka Vyviala. Je- aby się nie uśmiechnąć i powe
nawet w ubraniu. Kapota Kaifo- czas gdy mąż lał sobie w gardło, dawały się na to ostatnie ponie- szcze mu kiedy skoczy do gar- selić. Ab, .Wiedeń?.„ takiego dru~ 

J k b ·1 · · · · t t ł ó ·ł · ś · dła. . giego miejsca niema na świ• 
sza zwisała jak na kołku, ramio- a osz a aw1 a się w woJaze. waz y u m w1 o wyzszym wie Ka1foszka przestraszyła się, ciel... 
na opadły, cały osunął się w dół. Jej kapilinder liczył sobie sześć cie. Po drodze pani Szulc pou- 1 d 
Anyszka u smarowana czekoladą, lat, ponieważ żałowała grosza na czyła Kaifoszkę iż kobieta nie po ~cz oszły już do kina, kupiły - Sza, już zaczynają!. .. 

· t · t yglądał · k t a · ·„ o us ć · t ć bilety i zasiadły, racząc się dla UJ'rzały całe grono młodz1'en' -
opita wodą sodową, ufetowana s roje, a eraz w a Ja s r wmna s1„ p zeza I pa rze orzeźwienia miętówkami. Pro-
przez Pełkę zasypiała, syta wra- szydło. Widząc na jej tw~rzy nie ino garn~ów w. domu, .ho wów: lk . ców we frakach, wystrojonych 
żeń. Kaifoszowa drżała uskarża- pohamowaną chętkę, pam Jolan- czas mąz ma Ją za me. Jeśh gram ty 0 co się zaczął, zaled- jak na bal, siedzących kołem nad 

J·ąc się na zimno. Ty,lko pani ta krzyknęła niecierpliwie. Szulc m. a sw. oje stowarzyszenia, wie zniknął jeden obraz z pędzą- instrumentami. Białe i czarne 
cemi autami. Pani Szulc. rzekła 

Szulc czuła się znakomicie uwa- - No, Zuzanno, decyduj się gazetę I politykę, to ona znów uspokajająco. . plamy ino im migały w oczach, 
tając iż wszystko to należy do prędzej!.. lubi kiD;o i towarzystwo. Prze- sala była pełna blasku, czy słoń-

. d · I d · I pada tez za muzyką Gdy była - Nie, to jeno. dodatek. ca. Nagle dyrygent podniósł pa-
programu me zie nego ma. Kaifosz patrzył na żonę ze . . . . . 
P 

·a1 k 1 ó · młoda w Wiednm co medz1elę Człowiek spodziewa się roz- łeczkę i wskazał tam i sam, J"ak-
oprawi a ape usz, m wiąc: zgorszeniem. Byle na nią palcem ' ' · 

P 
. d k" uczęszczała na tańce lub na kon- rywki i rozweselenia, lecz otrzy- by mówiąc: - zaczyna1·r... a te-

- ódźmy Jeszcze o ma, kiwnąć j'uż J'est gotowa!. .. Zapo- ' · 
Co K 

.f k ? cert, a Szulc zawsze postawił ka- muje całkiem co innego. Oto po- raz ty!. .. teraz ty!... Pałeczka go-
' a1 osz o ... mniała J"uż o Joszce, o wyjeździe · · lk" I · k k · k ł k · d ·1 ł ś · k wę, piwo 1 prece 1. , Ja o przy- azano 1m awa e WOJDY w z1 a w a me w s rzypka, gdy 

i pragnie rozweselenia aby tylko kład nierozumnego postępowania Hiszpanji, a było to coś tak o- pani Szulc poruszyła się niespo-- Jeżeli zostajesz, mogę po
dwieźć resztę towarzystwa - r.ze 
kła pani Szejdowa do męża. 

Rodzina certowała się, przez 
grzeezność, lrcz nastąpiło o~-

zbyć kłopot z głowy. z mężczyzną wskazała na Kno- kropnego iż krew im w żyłach kojnie. Rozbrzmiały pierwsze a-
- Jedzenie macie w piecyku, blochową. 

1 

zastygła. Ludzie uchodzili przez kordy i zarazem rozległ się prze. 
pościel narządzona, o wszystkiem - Taka ona mądra, a nic nie zaśnieżone góry, z tobołkami, szli I raźliwy okrzyk: · 
pomyślałam! - .zawołała Kai- robi ino się zamartwia. Toby się przed się w głuchem milczeniu {D. c. n.). 
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Dzięki ,,błogosławionym'' skutkom Pozwolenia przywoz11 wydawane będq 
tglho sabshrqbenton1 P. o. P. produkujemy eoraz więł!ej narzędzi 

W związku z zarządzeniem Mi- które na olej figurują. 
Suma in estycyj dokonanych 

przez zrzeszony przemysł narzę
dziowy w ostatnim okresie sza
cowana jest na 6 milj. zł. Pro
ces ten nie został zakończony i 
trwa nadal zmierzając z jednej 
strony do podwyższenia pozio
mu zdolności produkcyjnej, z dru 
giej zaś - do usprawnienia wy
tworczości. Ze szczególną wyra
zistością występuje to w dziale 
narzędzi maszynowych i kon-

niaterstwa Przemysłu i Handlu, Jednocześnie proszeni jesteśmy 
Centralny Związek Przemysłu Pol- o zaznaczenie, że przeprowadzona 
skiego jest robowiązany do sporzą- poprzednio przez Centralny Zwią
dzenia listy importerów, którzy zek Przemysłu Polskiego na tąda
subskrybowall Pożyczkę Obrony nie Ministerstwa Przemysłu i Han
Przeciwlotniczej w wysokości odpo- dlu ankieta w tej sprawie, miała 
wiadającej ustalonym normom. -charakter tymczasowy i fakt nade-

Llsta ta będzie przesłana do Ko- słania oświadczenia o dokonani u 
mitetu Przywozowego Rady Handlu subskrypcji nie uchyla wymagane
Zagranicmego, który od dn. 15 go przez Ministerstwo obowiązku 
b. m. będzie wydawać pozwo-J okazania obecnie zaświadczenia ko
lenia przyworro tym tylko firmom, misarjatu P.O.P. : 

trolnych. Obniżka stawek ubezpieczeoiow„"'cb Naszkicowana tu dynamika 
rozwoju przemysłu narzędziowe- od rgzq•a UJOjnq 
go rodzi uzasadnioną nadzieję, W - k t Na podstawi"e noweJ· tabeli" sta-. - 'bl" · ł ś · b związ u z pozy ywną oceną ze_ w naJ . tzszeJ _przysz ~ CI ę- tendencyj w międzynarodowej sy- wek dodatkowa stawka przy po-
d~1:my św1adka~1 r?ZWOJU rów- tuacji politycznej a.ngielskie towa- dróżach śródziemnomorskich i bał
mez mnych dz1edzm wy~wór- rzystwa ubezpieczeniowe zdecydowa tyckich, która ostatnio wynosiła 
czych, wywołanego przez 1den-1 ły się na obniżkę z dn. 9 b. m. 12 i pół sh od 100 funtów wartości, 
tyczne warunki konjunkturalne. stawek w ubezpieczeniach morskich obniżona została do 2 i pół sh. 

(p) od ryzyka wojny, 

p rasa g o s p • 
I d ars I w o e 

RZĄD MUSI WYKORZYSTAć 
IS\TNIEJ.~CE ELEl\IENTY 

POPRAWY 
Szereg pism przedrukowuje wy

wiad „Polityki" z prof. Krzyża
nowskim na temat C\becnej sytuacji 
konjunkturalnej, a niektóre zamie
szczają już na ten temat artyku
ły komentujące. W szczególności 
poświę<Ja tej enuncjacji artykuł 
„Czas", który wskazuje, że elemen
ty poprawy konjunktury, o któ
rych 'mówił prof. Krzyżanowski, 
niewątpliwie istnieją, nie wystarczy 
jednak samo ich istnienie, muszą 
być one należycie wykorzystane 
przez politykę gospodarczą rządu. 
Mianowicie wg. „Czasu": 

.,trzeba koniecznie zerwać z pod
szeptami „planlzmu", który prowa
dzi usilną agitację pod pozorem, że 
przygotowanie wojny wymaga pla
nlzmu, podczas gdy realna sytuacja 
właśnie w dziedzinie handlu zagrani
cznego i stosunku do zagranicznego 
.kapltału wymaga zerwania z plani
styczneml pomysłami, wymaga na
wrotu na drogę, którą plani§cl po
gardliwie nazywają przestarzałym li
beralizmem. Jeśli nadal kroczyć bę
dziemy( a niestety wciąż kroczymy} 
ku planlzmowi, możliwości ożywienia, 
jakle nam daje obecny układ na 
rynkach międzynarodowych, oraz o
becny stosnnek do Polski kapitału 

towa musi zapewnić mu normalne źró 
dla gotówki. Inaczej najlepsze chęci 
na nic się nie zdają." 

To też słusznie konkluduje „Czas": 
„S:µlzimy, że rząd wykorzysta na

darzającą się sposobność poprawienia 
sytuacji konjukturalnej. Ale powta
rzamy: aby sytuacja ta się poprawiła, 
rząd musi wykorzystać objektywnle 
istniejące elementy poprawy .. Samo 
nic się nie zrobi. Z tern zastrzeże
niem możemy podzielić optymizm 
profesora. Krzyżanowskiego." 

wzrost wyniósł jnż wszystkiego 1 
proc. Główną pri:yczyną jest charaktc 
rystyczny dla wszystkich gałęzi wy
twórczości w Niemczech brak rąk do 
pracy. Obok t~go jednak nie bez zna
czenia są również zaniedbania lnwe
stycy jne w nlemlecklem górnictwie, 
będące wynikiem niedostatecznego 
sharmonizowania poszczególnych dzia,
łów ogólnego planu gospodarczego. 

Od strony popytu działa tu sze
reg okoliczności. Przedewszystklem 
więc węgiel jest dzisiaj w Niemczech 

NIE nietylko głównem źródłem energji, 
MIECKA POLITYKA AUTAR- lecz również ważnym surowcem, zuży 

KJI PODKOPUJE 1''1EMIECKI wanym przy produkcji benzyny syn-
EKSPORT W°'GLA tetycznej, kauczuku I sztucznych włó-

„Depesza" zajmuje się sytuacją kien. Pozatem zaś przetapianie rud 
eksportu węgla niemieckiego, któ- o mniejszej zawartości metalu. for
ry, jak wiadomo, ostatnio silnie się sowane ostatnio w Niemczech, wy
zmniejsza. Gdzie szukać pa-zyczyn maga znacznie większych ilości kok
tego zn'lnieJ"szenia w okresie k"ed su, aniżeli przetapianie wysokoprocen-

. . . • 1 Y towych rud zagranicznych. Zarówno 
w N1~mczeeh głos~ się, ?asło: eks- forsowanie produkcji żelaza z ubo
portuJ lub umrzyJ. Otóz wg. „De-1 glch rud krajowych, jak t budowa 
peszy": zakładów, produkujących surowce 

,,Niemcy znajdują się dzisiaj u syntetyczne, są fragmentem polityki 
kresu swoich możliwości produkcyj- autarkjl, która via eksport węgla 
nych. O ile bowiem w 1937 roku po- zaczyna się teraz obrcwać przeciwko 
trafiły jeszcze zwiększyć wydo- sobie samej. Dochodzi nawet do tego, 
bycie o 16 I pół proc. w stosunku do ł.e - jak twierdzi „La joumee In
roku poprzedniego, to w 1938 roku dustrłelle" - eksporterzy niemieccy 

Ubezpieczenia 
na wystawie „Sklep detaliczny" 

W dziale gospodarczo-dydaktycz- cześnie fotomontaże wymownemi 
nym wystawy p. n. „Nowoczesny liczbami za ostatni rok działalności 

i silnemi sloganami. 
żałować należy, że szczupłe roz

miary stoisl!:a nie pozwoliły Związ
kowi na przedstawienie w podobnie 
przejrzysty sposób innych działów 
pracy przemysłu ubezpieczeniowe
go, jak np. w tak ważnym dla kup
ców dziale 

nie mogą się Jnż wywiązać z zobo· 
wiązań wobec Brazyljl, z którą za
warto umowę komnpensacyjną.: wę
giel za kawę." 

Dla nas jest pocieszające, te: 
,Niedobór podaży węgla w Niem· 

czech jest oczywiście zjawiskiem nad 
wyraz korzystnem dla Innych ekspor
terów europejskich." 

Niepocieszającem natomiast jest 
to; że mimo smutnych doświadczeń 
niemieckiego planizmu, nasi plani
ści nietylko nie milkną, ale rozwi• 
jają usilną propagandę, która, nie
stety, często znajduje posłuch u 
kierowników naszego gospodarstwa.. 

ANGIELSKI KREDYT NA ZAPA
SY SUROWCóW DLA POLSKI 

Jak podaje „Codzienna Gazeta 
Handlowa": 

„prowadzone przez poszczególne poi 
slde placówki przemysłowe rozmowy 
ua temat zakupów potrzebnych dla 
nas surowców, zostaną wkrótce za
kończone, dzięki nzgodnłenlu zasad
niczych stanowisk. Mianowicie, po· 
stanowione zostało przyznanie Polsce 
kredytów towarowych na tworzenie 
stoków konsygnacyjnych dla surow
ców. Przywożone do nas z Anglji 
surowce składane będą na stoki kon
sygnacyjne, rozmieszczone w różnych 
okręgach kraju, z których to zapa
sów będzie mógł korzystać nasz prze
mysł. 

Surowce dostarczane na stoki kon-
11ygnacyjne, przychodzić mają do Pol
ski na warunkach 90-dnlowego kre
dytu. Jako główne towary, dla któ
rych mają być stworzone stoki, wy
mieniają bawełnę ł kauczuk, a z me
tali miedź I cynę. Ilości powstałych 
tą drogą :r:apasów mają się równać 
przynajnmlej naszemu 8-mleslQCzne
mu przywozowi z Angljł." 

Jest to już trzecia większa tran
zakcja kredytowa Polski z kapi
tałem zachodnim, zawarta w o
statnich miesiącach, mianowicie 
przedtem otrzymaliśmy francuski 
kredyt elektryfikacyjny i kredyt 
amerykański w wysokości 6 miljn 
dolarów na zakup bawełny : kau· 
czuku. Jak widać, możliwośc. izy
skania kapitału zagranicz.11ego dla 
Polski stają si~ coraz wi~ej realne. 
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Najnowocześniejszy tor wyścigów konnych w Europie 
Największ1 rezerwat powietrza .w Warszawie 

Sil a 
Pojęcie „siły wyższej - vis ma- pomyślał o zabezpieczeniu swego lo

jor" istnieje nawet w prawodawstwie eu. Naprzykład WYgra.na na Loterjt 
cywilnem. Niedostarczenie na czas Klasowej pomogła mu ustabllizowę.ć 

transportu na skutek katastrofy ko- się w życiu 1 ?<>ZWinąć prze<iałobior· 

lejowej, zwalnia od odpowiędzialności stwo. To samo mogło 11f zd~ 
materjalnej nadawcę, gdy1; w grę katdemu grającemu. Więc gdzie tµ 
wchodzi „siła wytsza". Siła wyższa „siła wyższa."? 

- to kataklizmy w rodzaju wybu- Jf'-śli zaś pod pojęcie owej siły pod· 
cnu wulkanów, pożarów, powodzi, ciągnąć zechcemy fakt, te wygraJ 
czy burz. Przeciw tego rodzaju zda- właśnie X, a nie Y lub Z - to l to 
rzeniom nie może się nikt uzbroić, da się obal16 droglł logicznego rozu· 
ani zabezpieczyć. mowania. Loterja. Kluowa daje · kat--

Niejednokrotnie jednak nazwą. „si- demu grają.cemu maximum sians

ły wyższej" szafujemy wtedy, kiedy czemu! więc mielibyśmy sfł(izić, te 
w grę wchodzą. skutki naszego wła- X jest przez nilł uprzywilejowatSy. 
snego niedopatrzenia, zlekceważenia, Najwyższy zatem czas, aby, pol'ZU· 
czy zaniedbania. X robi wspaniałe ciwszy w zastosowaniu do za.radno
ln teresy, jest przedsiębiorczy, w krót- ści życiowej i rezultatów tej za.rad· 
kim czasie udało mu się podwoić ności pojęcie „vis major" - za.si..
swój mają.tek. No, tak - wzdycha- pić je bardziej optym1Stycznem, rów· 
my - ten ma szczęście! Siła wyż- nież ze, starożytności poehodzącem: 

sza? A tymczasem to nie żadna „Hodie ·tibi, era.a mihi" (Ozlś ty, ł 

nadprzyrodzona. moc pomogła X-owi. -jutro ja) I 
Poprostu X w odpowiednim czasie 

Nie szczę~źmy datków 
dla braci na obez,źołe 

(j.b.) W dniu 11 b. m. odbędzie jawów życia wśród naszego · wy• 
Ei;ę zbiórka pieniężna na :;:'olonję za- chodźtwa dało · „Opiece" podstaw~ 

graniczną. Zbiórkę tą urządza Sto- •lo podejmowania skutecznej akcji. 
warzyszenie „Opieka Polska nad Ro Wyraziła się ona. przesyłaniem dó 
d6kami na obczyźnie". tóżnych zagranicznych ośrodków 

Od lewej: wiceminister Spraw W ojskowycb gen. Litwinowićz, min. Poniatowski Ta niezwykle rzut ka i wielce za polskich ogromnej ilości materjału 

W P k. · M h K k" ' · siużona instytucja społeczna rozwi· oświafowego, nawiązywaniem kon· 

nacz. • rus I I prezes • r. omorows I ja od szeregu lat żywą akcję, ma- taktów z Polonją amerykańską itp. 

Przez sto blisko lat ściśle zwi"· nym. odpowiada w zupełności no- M k to • p kt k . i J<!Cą na celu zmobilizowanie ~aknaj Do Stowarzyszenia zwracali się ti:ml· 
"' : ~ ?1 

wi.e. r~r~ a . zkc ow~ liczniejszych szeregów społeczeń- granci z wszystkich niemal zakąt· 
zany z polską hodowlą konia peł- woczesnym wymogom państwa o dł o. mlia,, ze mot 1 e kJat' ~aJ- si:wa dla swoich haseł, przez wy- ków świata, zgłaszając swoje po-

nej krwi, tor wyścigowy . na Moko· rozgałęzionej hodowli. u_zsza . nJa. pros !!-• na oreJ w tiwałe kołatanie do ofiarności na trzeby i prośby. 

towie przestał istnieć. Tor mokotow Przestrzeń 145 hektarów, zaję- konooweJ fazie gon~twa się .roz~- rzecz naszego wychodźtwa. Ta wysoce pożyteczna akcja krze· 

ski przeszedł do historji i żyć bę· tych pod nowy tor, w dużej czę. wa, wpł:ywa dodatni? na nnarodaJ- Jak z przesłanego nam przez Sto- wienia polskości wśród wyebodźtwa 

dzie jedynie tylko we wspomnie- ści obsiana trawami, a przytem za· n~ć proby selo~cyJno • . hodowla- wr.rzyszenie sprawozdania za rok zasługuje na ogolne poparcie. Liczyć 

niach mieszkańców Warszawy. drzewiona, stanowić będzie najwięk- neJ. Wartość za~ selekcyJn~ próby 1937_38 wynika, okres ten zazna- należy, że zapowiedziana. zbi6)"'ka. 

Inauguracja sezonu wiosennego szy rezerwat świeżego powietrza wyścigowej stawiana. by~ wii;ma za- I czył się wzmożoną akcją zewnętrzną I pieniężna zakończy si~ wielkim suk· 

prób selekcyjno wyścigowych w stolfoy. wsze przed imprezą .widowis~ow~· I Skrzętne notowanie wszystkich prze Ct'&em. 

naszej stolicy w r. b. zbiegła się Pewne drobne usterki i niedokład Sprawa komunikacji śródtnieśc1a 

z llll"oczystością otwarcia. nowego ności, jakie się okazały w rozmie· z nowym torem nie jest jeszcze o- j 
toru na Służewcu. szczeniu tablic informacyjnych, statecznie załatwiona, pomimo to, Giełda • • • 

p1en1ęzna 

Najpiękniejszy i najstarszy ze szybkości WYwieszania wyników, nie przedstawia się tak tragicznie, 

wszystkich, sport konny, oraz pol· bardziej widocznego sygnału przed jak niektórzy to prizewidywali. Już 

ska hodowla konia szlachetnego, rozpoczynającym. się wyścigiec, dziś · bez większej straty czasu moż 

obchodziły dnia 3 b. m. swe wiel· przypuszczamy, te w krótkim już na dostać się na Służewiec tram

kie święto. Uroczystość otwarcia czasie istnieć przestaną. wa.ja.mi Nr. 19, a zwłaszcza pośpiesz 

nowego toru na Służewcu wypa- Omal, że cała prasa podkreśla nemi autobusami, które podjeżdża· 

dla bardzo okazale. Pogoda dopi- jeszcze zbyt dalekie od widzów u- ją pod samą trybunę główną. · Po 

sala. Cała ogromna przestrzeń no- mieszczenie celownika. Zarzut ten wybudowruniu zaś kolei normalno

wego toru i jego okolice kąpały jednak jest zupełnie niesłuszny. torowej od Okęcia na tor Służew
się w protnieniach słońca. Imponu- Obwód nowego toru jest o 400 ca i przedłużeniiu linji tramwajo

jące solidnością budowy i ogromem metrów dłuższy od obwodu daw· wej pod same trybuny, jak to wła

- trybuny Za.równo miejsc droż- nego toro na Mokotowie, siłą te- dze komunikacyjne projektują, pro

szych, jak i tańszych, zapełniły się go faktu, obserwowanie rozgryw. blem komunikacji toru będzie po

szczelnie publicznością, żądną uj- ki wyścigu na Służewcu musi być zytywnie rozstrzygnięty. 
rzenia nowej siedziby T.Z. do H.K. utrudnione większą odległością niż 

WALUTY J DEWIZY J 61, 4 1 pół proc. wewnętrzna 80,llO, 
Na wczornjszem zebraniu giełdy 5 proc. konwersyjna 85, 4 1 pót proc. 

walutowo-dewizowej w Warszawie ten ziemskie 59 - 58.50 - GS.15, 15 pr. 
dencja dla dewiz była przeważnie Warszawy z r. 1988 - 88-67.715, ode. 
słabsza, przy obrotach średnich. Noto- po l,000 zł. 68.75, 5 proc. Warszawy 
wano: Amsterdam 283,40, Bruksela z r. 1936 - 64.75 - 66, 5 proc. Ło 
90,65, Hcls1ngf-0rs 10,97, Kopenraga dzi z r. 1933 - 60.tiO, 4 1 pół proc. 
111,30, Londyn 24,92, Nowy Jorh-ka- Warszawy 68.5Q. 
bel 5.32,13, Oslo 125,25, Pa.ryt 14,.1.l AKCJE 
Sztokholm 128,25, Zurych 119,95. Dank Na rynku akcyjnym tendencje. byt& 
Polaki płacił za dol. a.merykaflskle utrzymana, przy obrotach średnich. 
5.30,50, kanadyjskie 5.28, floreny hol. Notowano: Bank Polski 106, bplenne 
282,40, fra.nld franc. 14,05, szwajcar· 105, Bank Handlowy 44, Cukier 8ł5,215, 
skic 119,45, ftmty ang. 24,83, guldeny Lilpopy 84.50, Modrzej6w 19.25-19.!50, 
gdaflskie 99,75, belgi 90,40, korony nór Zieleniewski 62, Ostrowiec 80, Bank 
weskie 124,65, dutiskie 110,80, szwedz· Zachodni za swój ostatni kupon n.Io 
kie 127,65, liry włoskie 18.50, marki nie płaci; Warszawsltle Towa~two w P. i jej nowoczesnych UTządzeń. 

W piękhej, całej oszldonej, naj
mniejszej rozmiarami, 3-ej trybu
ni-a członkowskiej, zgromadzili się 

specjalnie na ten uroczysty, dla 
krajowej hodowli koni, dzień zapro 
szeni, przea: prezesa T-wa, goście 
ze sfer rządowych, dyiplomatycz-

Dorobek materialny i kulturalny 
Zagłębia Dąbrowskie~o 

f~skie 10.75, niemieckie srebrne 88. Ubezpiecze!l płaci za swój ostatni ku 
PAPIERY PROCENTOWE pon ,4: zł. 

Na rynku papierów procentowych 
tendencja była zwyżkowa, a wybit- POZAGQ!JWOWE KUBS~ 
nie mocna, dla papierów paflstwowych. WlECZORNE 
Obroty zwiększone 4 1 pół proc. we- lnwlll'ltycyjna I fJIJlo '78,25. 

na wvstaU1le w Sosnowcu wnętrzną. i listami ziemskiemi m. War Inwesty~yjna D em. '79.30. 
ezawy. Nptowano: 3 proc. inwest. Konwersyjna 65. 

h toł · t Z inicjatywy obwodu będz~skiego 
nyc , prasy s eczneJ, o.warzy- O.Z.N. i przy wybitnem poparciu Iz. 
skich stolicy i omal że cały pol- by Przemysłowo _ Handlowej w sos
ski świat sportowo-hodowlany. nowcu otwarta została pierwsza w 

Uroczystość otwarcia nowego to- Zagłębiu Dą.browskiem wystawa pol
ru poprzedziła M.sza Swięta, odpra- skiego przemysłu, handlu i rzemio
wiona przez ks. prałata Wyrębow- sła. Zagłębie Dą.browskie z uwagi na 
!!kiego, który dokonał i poświęce- swą. strukturę gospodarczą. - woje
nia nowego toru. wództwo kieleckie stoi na pierw-

Następnie długoletni prezes M. szem miejscu w państwie pod wzglę· 
hr. Komorowski w przemówieniu, dem wszechstronności i rozpiętości 
skierowanem do ministra J, Ponia- wachlarza produkcji - predestyno-

wane było do tego rodzaju imprez 
towskiego, jako przedstawiciela P. już oddawna. 
Prezydenta R. P., powiedział co na· Myślą przewodnią obecnej wysta-
stępuje: wy było wykazanie związków gospo-

„Panie Ministrze. Obchodzimy darczy~h. łą.czących Zagłębie Dą.-

dziś 98-mioletnią rocznicę e~ysten- browskie z terenami są.siedniemt. Z 
eji T.Z. do 11.K. w P. w wyjąt.- tej więc przyczyny poza Zagłębiem 

kowo trudnych warunkach następu w ścisłem tego słowa znaczeniu, t.j. 
je przeniesienie naszego tom tntaJ· powiatem będziflskim 1 miastem So-

snowcem, oraz powiatami olkuskim i 
na Służelliec. Jedynie dzięki popar- zawierciańskim, objęto zasięgiem wy· 
ciu i pomocy władz, oraz dobrej stawy 1 powiat częstochowski. 
woli i olbrzymiej pracy moich po- Otwarcie wystawy zorganizowanej 
przedników - kolegów I współpra.- w dość szybkiem tempie było, mimo 
cownlk6w, udało się D8illl doprowa.- powszedniego dnia, świętem Zagłębia 

dzić to wielkie dzieło do końca, Dąbrowskiego. W obszernych halach 
dla d b hod li koni I b pofabrycznych firm.y C. G. Schoen 

0 ra ow 0 rony w Sosnowcu urządziło stoiska około 
Pa1istwa. 200 wystawców, od wielkiego prze-

K'!i~dzn prałat.owi Wyrębowslde- mysłu poczynając, a na warsztatach 
ma wdz~czny jestem za serdeczne rzemieślniczych koflcząc. Wystawa 
słowa i poświęcenie naazej insty- sosnowiecka w sposób prosty i przej
tucjl. rzysty unaoczania nietylko dotych-

Panu ministrowi i łMkawym go- czasowy dorobek ziemi zagłębiow

ściom dziękuję za przybycie, Mam skiej, lecz daje także zarys możll

zaszczyt prosić Pa.na Ministra 0 wości rozwojowych przemysłu Za
przcdęrle wstęgi i om-ariele wyśct- głębia, wykazuje jego ekspansję na 

rynki zagraniczne. 
gów na Służewcu. otwarde wystawy poprzedziło u-

Po p.rzeeięciu wstęgi przez p. nń- roczyste posiedzenie w Izbie przemy
nist ra, tor Służewiecki został otwar- słowo-handlowej, w którem wzięli u
ty dla publicznych prób selekcyjno- dział przybyli goście: wiceminister 
hodowlanych elity pogłowia koń- Sokołowski, szef OZN gen. Skwar
skiegf ra.s szlachetnych. czyflski, dyrektor departamentu w 

OrA lł?lie po wybudowaniu i otwar- Ministerstwie P. i H., dyr. Dittrlch 
· · ~• li p 1 k' i wojewoda kielecki dr. Dziadosz. 

c1u ' :- w.ewe~, sto ca o s 1 posia- Na sali zgromadzili się przedstawi-
da . 01 wy.śc1gowy, ~ry Pod. wzgl.ę ciele życia gospodarczego z prezesem 
dem es tetycznym rue ustępuJe naJ- Izby przemysłowo - handlowej, po
wspa r.1alszym torOt:'.l zachodniej Eu-1 słem Sowińskim na czele, przedstawi
ropy, pod względem. zaś technicz- ciele organizacyj 1 społeczeństwa. Ze-

branie zagaił przewodniczący komi· 
tetu wykonawczego wystawy dyr. 
Jaguczaflski, poczem wygłosił prze
mówienie poseł Sowit\ski, a następ

nie obszerny referat dyr. Jaguczafl-

I em. 28,25, serja 82 - 82.50, II em Konsolidacyjna 61.50. 
79.25 - 79.50, serja 84, 4 proc. dol. Wewnętrzna · 60.150. 
39.50, 4 proc. konsolid. 61.50, drobne Dolarówka 89.~. 

ski, obrazują.c w nim cele i zadania 
wystawy, oraz przedstawiając wysi
łek go.."Podarczy Zagłębia Dąbrow

skiego. W imieniu miasta przema· 
wiał prezydent Sosnowca p. Kacz
kowski, w imieniu rzemiosła prezes 
Izby rzemieślniczej kieleckiej p. Bal

Na wysokości ponad 4000 m. · 
Obóz główny polskiej wyprawy bimalaiskiei 

cer, a na zakoflczenie wiceminister Drogą lotniczą nadszedł nowy 
Sokołowski, który przedstawił osią.- meldunek od naszej wyprawy bima 
gnięcia Rzeczypospolitej we wszyst- lajskiej. Meldunek głosi, iż 25 maja 
kich dziedzinach gospodarki i ogłosił r. b. członkowie wyprawy: inż. Kar
wystawę za otwartą. piński, inż. Bernadzikiewicz, dr. Bu-

Wystawa, przyznać trzeba bezstron jak, inż. Klarner, mjr. Foy (An
nie przedstawia się imponująco. Stoi- glik-lekarz) założyli obóz główny 
ska, a zwłaszcza stoiska wielkiego na wysokości 4050 metrów n. p. m. 
przemysłu, urządzone są z niezwy-
kłą. pieczołowitością 1 dużą inwencją. w dolinie Lwanl u stóp przełęczy 
artystyczną. Towarzystwo Sosnowiec- Nanda Devi Khal i szczytu Nanda 
kich Kopalfl Węgla zmontowało cały Devi wschodniego (7.430 m,), 
szyb kopalniany z jego urządzeniem Do obozu głównego przybyto po 
wewnętrznem naturalhej wielkości, dwunastu dniach podróży pieszej z 
kolejką. wąskotorową, wózkami i ka- podgórskiej miejscowości· Almora. 
pliczką. podziemną. z obrazem Matki Droga wiodła przez kilka wyso
Boskiej, malowanym przez Włady- kich przełęczy, sięgających wyso
sława Tetmajera. Piękne stoiska za- kości 2. 700 m. porozdzielanych głę
prezentowały także kopalnia Renard, 
Saturn, fabryki metalurgiczne, prze- bokiemi dolinami. Stosunkowo nie
mysłu włókienniczego, oraz samorzą.- wielkie etapy dzienne wynoszące od 
dy. 15 do 25 km. są tu ustalone przez 
Pierwszą wystawę, urządzoną w tradycję a uwa:runkowane rozkła

~aglębiu Dą.browskiem, uważać nale- dem osad oraz tropikalnemi upała
zy za ze wszechmiar uO.aną.; trwać 

1
. mi, panującemi w głębokich doli-

ona będzie do 14 b. m. nach 

Transvort bagażów na całym tym 
odcinku odbywa się na plecach tra
garzy, którzy nieśli po 35 kg. 

Po przybyciu do obozu głównego 
z 7 4 tragarey wybrano dziesięciu 
dla transportu do wysokości 4.500 
metrów do początku tebra, wYPrO· 
wadzają\:ego na przełęcz Nanda 
Devi Khal (ok. 5.850 m.). Pozosta· 
łych tragarzy odesłano do domu. 

Pierwszym etapein wyprawy ~
dzie osiągnięcie przełęcey Nanda 
:bevi Khal i za'lpatrzenie jej w pro
wiant dla dalszego działania na po
łudniowej grani w kierunku szczY· 
tu Nanda Devi wschodniego (7.430 
nitr.). W transportach na przelęcz 
i na granie będzie pomaga~ człon• , 
kom wyprawy 6 tragarzy. 

Baza wyprawy połotona jest na 
ostatniej łączce przed rozległemi 
i;norenatni lodowców, schodzących 
ze wschodniej ściany Nanda De.vL 

Rea.sumują.c, podkreślić trzeba wiel- 1 • 
ki wysiłek przemysłu zagłębiowskie-

go w poparciu wystawy przez gre- Nowe władze 
mjalny udział w imprezie i troskę 

o wyglą.d stoisk i ich poziom. Dodać 
jeszcze należy, że dorobek materjal
hy Zagłębia połączony został z jego 
dorobkiem kulturalnym w dziedzinie 
plastyki, na wystawie bowiem arty
ści malarze i graficy zagłębiowscy 

zajęli jedną ścianę, aby pokazać spo
łeczeflstwu swój wysiłek twórczy. I 
ten dział wystawy przedstawia się o
kazale„. 

Z .k '' ,, a1 s-u 

!...H. 

W tych dniach odbyło się walne czew.ski, J. Krzewiński, Stefan Krzy 
zgromadzenie autorów, kompozyto- woszewski, Ludomir R6tycki, F. A. 
rów i wydawców „ZAIKS". Ossendowski, K. Sikorski i. Z. Wieh-

Na najbliższy - 3-letni okres· zo- ler, oraz Zarząd Główny w składzie: 
stała wybrana Rada Naczelna „ZA- prezes - Jerzy Boczkowski; członA 
IKS'u w składzie: prezes - Adam kowie - A. B<>gusławski, W. Gru
Wieniawski; członkowi - J. Arct, bińs]tj, dr. J. Piątek, T. Sygietyń· 

Antoni Cwojdziński, Kornel Maku- ski, B. Woytowicz I T. Wrzos· !e
szyński, Władysław Dan • Daniłow- 1 romski. ' 
ski, S. Ossorya-Brochocki, F. Gr~b-
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Bogumiła, Małgorzaty 
Wsch. sł. 3.16. Z. 19.54. 

POGODA NA DZIS 
Pogoda słoneczna z przejściowym 

wzrostem zachmurzenia typu kłębia
stego w ciągu dnia. Skłonność do 
burz I przelotnych opadów, zwłasz
cza na wschodzie kraju. Temperatu
ra od 20 st. na wschodzie do 28 st. 
na zachodzie kraju. Umiarkowany 
wiatr z północnego zachodu. 

\\· teatraeb 
Teatr Narodowy: „Lśnl&CY otrmnle6". 
Teatr l'ol~kl: „Koletankl". 
1'„atr M"IY: •• l~rel rri11rnotrnrny" 
Teatr Nowy: „Prawdziwe życie .Anny", 
Teatr Letni: „Król brld~". 
Teatr Ateneum: .,Szczęśliwe dni". 
lnstytnt Reduty: „Haneczka I duch'". 
Teatr Kamera1.n3'1 „Expose P8Jll mln!· 

atrowej'". 
Teatr MallcldeJ1 „.Julja tupujo eoble 

dziecko". 
Rosyjskie StudJ.o Dramatyc:me: „SZC?JQ· 

łliwe małżeństwo '. 
1·„a.tr „d.1!\'•: .. Baron Kin1meł„. 
Mało Qui l'ro Quo: „Strachy na Lachy". 
Teatr Ali Baba (Karowa 18): Dziś l co-

dziennie rewja polityczna w 20·tu obra
zach „Orzeł czy Reszka.„" z Mir& Zi· 
mirisq, Krukowskim, Foggiem, SempoUń
skim na ciele zespołu. Pocz.: 7.30 I 10 w. 

Szopka Polityczna w kawiarni Plasty
ków (!PS), POC7.. o 7.30 I 9.30 wlecz. 

Pokazy szkolne Instytutu Reduty (W 
sali Wielkiej Rewj1): dziś o godz. 4-ej 
po p<>l. i w niedziele o 12-ej „:Rycerze 
rado~ci" Cwojdzińskiego. 

L"IFOR'1.~VJE O FILMA<Jll 
DOZWOLONl'Cłł OLA &IWDZIEaT 

'fELEFON 'l-11·21. 

\ł kinach 
Adrla1 „Trzy walce''. 
Atlanłłe: .. Wteikl walc". 
Bałtyk: „Gdy Madelon„.„. 
Casino: „Powrót do :tycia". 
Capitol: .. U kresu drogi". 
OnloHeum: „Orły morskie". 
Czary: „Zew północy" l „Zwycle!ka 1'eJ 

ka". 
Eli te: „Jezel>el" l „Dede''. 
~:oropa: .Studentka". 
Fama: „Złudzenie l\yela" (Cytadela). 
E'ilharmonJa: „Gibraltar". 
lłPlios ; .. SercP matki'" I do4atld. 
Rolływood: „Przestępca" I rewja. 
lm~rł&l 1 „Kochało JIS ilwóc:b'", 
Italia: „Zamknięty dwlat". 
Jurata: „Wł~gl północy" t „JllltlJo

ncr na tydziefl". 
Kino ParafJJ 9w. AndneJa: „Lot po 

nczeście". 
Loł: „Dziesięciu 111 PaVTtata" ł „Słot!· 

kl karnawał", 
lltieJslde 1 „l!!ona - lalka". 
!Vaj„stJe: „Idziemy przez eycie". 
Mewa: •• Modelka" I „Strzał w D0C7'', 
~apoteou: •. Francja czuwa .• ,". 
Nowa Tombolu „Fortancerki" ! Ano-

a!mowy kochanek". 
Olza: „Nlebczpteczna granica". 
Palladiom: „Ucieczka w nieznane". 
Pan : ,Zbmlt •lę i eyj" I „O&tatnfe o

strzeżenie" 
Petit Trianon: „Kłopoty młodej pan!" t 

, Pola Elizejskie". 
IUalto: „ W1elblclele panny Nancy". 
Rcr: „Sygnały" l „ezerwone Jabłuszko". 
Iloma: „Korsarze północy", 
Sfinks: „:Miasto chłopców". 
Sokół: „Skradzione :tycie". 
Sorrento: „Gehenna" I • .PrzygodY Do-

nalda", 
Studjo: •• Dom llanko'W7''. 
Stylowy: „Panno Ewa". 
~wlatowłd: „ Ulmchanr'. 
swlt: „Serce Matki": 
Ton: „Chicago". 
Uciecha: „Marja .Antonina". 
Vici 1>r110: „ W IOcZtg1„ 
ll'otopla~&łkon t w. lrlarazałlra l'oeba I) 

wyświetla codziennie od soda. 16-eJ ćlo 
22-ej plastyczne wtdold w aaturalll)'Cło 
kolorach z Ameryki. 

l'aoorama (Nowy l\wtat 27): Monte-Carlo 
I Monaco. 

FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka Fo
eha 2) wyświetla codziennie od godz. 
li>-eJ d<> 22-ej plastyczne widoki w na
turalnych kolorach z Berchtesgaden. 

OSTATNIE PRZEDSTAWIENIA 
W TEATRZE „JUAŁD QUI PRO QUO" 

Tylko jeszcze do niedzieli wł:}cznle gra
b.a będzie cieszą.ca sie kolosalncm powo
daeniem pełna hwnoru I satyry politycz
nej rewja „Strachy na Lachy", w V."Y· 
konaniu Dymszy, Olszy, Chóru Dana, Do
gucklego, Orłowa, Górskiej, Grossówny I 
Kamińskiej, Sympatyczny teatr wyjetdża 
na występy po Polsce. 

JUTRO OSTATNI BAZ 
„EXPOSE PANI l\UNISTROWEJ" 

Teatr Kameralny daje dziś i jutro o 
!(odz. 8.15 dwa ostatnie pl'lledstawienla sa
tyrycznej na czasie krotochwili ;r, Krze
wińskiego „Expose pani ministrowej", gra-
11ej z olbrzymim sukcesem. W ponledzia· 
lek zamknl!)Cie sezonu. poczem teatr zo· 
Ptanle gruntownie przerobiony. 
POPIS UCZNlóW SZl{Ol.Y MUZYCZNJ:J 

OCIEMNIAŁYCH 
W sobotę dnia 10 czerwca r. b. o godz. 

1.30 odbędzie sie w sali Państw. Instytutu 
Gł. i Ocm. pl. Trze~h Krzyży 4-6 Do
roc?.ny Popis Słuchac?.y Szkoły Muzycznej 
l)clcmniałych, w lc~órym wezmlł udział 
uczniowie klM: fortepianowe i, skrzypco
w<.?j, organowej, śpiewu, zespolowzj, in· 
•trnmentów dętych oraz orkiestra I chór. 
Wstęp be7.płatny. Szczegóły w progra

mach na miejscu. 
l'REltJKRA W TEATRZE l\IAl.l.'lll 

W najblitszą, środę, dnia 14 b. m. wy
~tępuje Teatr Mały z czwarl:lł p1•emjerą 
sezonu, którą będzie niegrana w Warsza. 
wie, głośn<t komedja satyryczna francu
skiego a·~tora R. Fauchols p. t. „Ostroż
nie, świeżo malowane:". Olówną rolę ko· 
mlczną, prowincjonalnego lekarza odtwo
rzy Jacek Woszczerowicz, główną role ko· 
l)lecą - Teodozja Bohda!\ska. 
>;l 'KCES KOMEDJI KRZYWOSZEWSKIEOO 
„ROLE:tANKI" W TEATRZFJ POLSKJlll 

O wystawionej ostatnio w Teatrze Pol
k1m w lnscenl7.'lcjl Z. Ziembińskiego ko· 

.n„r\ji Stefana Krzywoszewsklęgo „Kole
·:unki" wypowiedziała się zgodnie cała kry 
1 yka stołeczna, Ił jest to Jedna z najle
piej granych sztuk w obecnym sezonie 
teatralnym. 

„Kolcbnki", z Andryczówną, Borowską, 
Malkiewicz - Domańską, Muncllngrową,, 
Paryslewlcz, Brydzlilsklm. Samborskim, 
Kaozmal'!!klm, Kondratem, Kurnakowlczem, 
~Ialkowsklm, ?dy~zklewlczem, Plchelskun, 
Sochit. Wilamowsklm I in., maj" przed 
sob• dłusl ~s wtecsor6w. 

I 

"IJ/lł.IER SPORTOH'I" Wielki pokaz mód 
na wvst :!Wi9 uŚ Mlat Kobietv'1 

Ruch ,....,, Vłif isla 1:0 W poniedziałek 12 b. m. o godz. 
6-ej po poł. odbędzie się na Wy
stawie „.Swiat Kobiety" w Resursie 
Obywatelskiej w WarszaWie Wicika 
Rewja Mód. Będzie to prawdopodo
bnie ostatnia atrakcja tego rol1zaju 
w sezonie letnim. 

Wilimowski strzela zwycięską bramkę 
Oczekiwany z olbrzymiem zainte

resowaniem mecz ligowy Wisła -
Ruch zgromadził przeszło 7 tys. 
widzów. Pojedynek leaderów ligi 
zakończył się zwycięstwem Sląza
ków 1:0 (0:0). Zawody naogół roz 
czarowały widzów. Mecz był wpraw
dzie ciekawy i pełen emocji, ale nie 
stał na wysokim poziomie i forma 
obu druiyn nie zadowalała. W dużej 
m.ierże wpłynął na to silny upał w 
pierwszej połowie zawodów. 

Szczęśliwe zwycięstwo Ruch za
wdzięczać może wspaniałej grze 
swego bramkarza Broma, który w 
nieprawdopodobnych sytuacjach sku 
tecznie interwenjował i nadzwy
czaj ofiarnie wkraczał w niebez
piecznych momentach. Gra w pier
wszej połowie była naogół równo
rzędna, przyczem jednak · Wisła 
mia1a więcej groźnych sytuacyj 
podbramkowych. 

W drugiej połowie Wisła przez 
pierwszych 30 minut zagrała b. ład 
nie przesiadując stale na połowie 
Slązaków. Mecz toczył się wśród o
żywionej reakcji widzów, którzy 
dopingowali Wisłę. 

O wyniku spotkania zadecydował 
Wilimowski, który otrzymawszy 
piłkę od Peterka mimo interwencji 
obrońców Wisły i;kierował ją lek
ko w róg bramki. Piłka mimo ro
binzonady Koczwary wpadła do 

siatki. - Od tego momentu Ruch 
grał defensywnie cofając prawo
skrzydłowego Kruka do pomocy i 
dążył wyraźnie do utrzymania wy
niku, co się mu też udało mimo 
nacisku Wisły. 
Drużyna śląska poza niezłą kon

dycją nie zaimponowała swą for
mą. Rozczarowała przedewszyst
kiem Jinja ataku, zwłaszcza Wo
darz, który w drugiej połowie sta
tystował na skrzydle na skutek 
skręcenia nogi, ale i w pierwszej 
połowie wypadł słabo. Najlepszy
mi napastnikami byli Kruk, Słota 
i chwilami Peterek. Wilimowski 
stanowił klasę dla siebie, ale był 
skrzętll.ie pilnowany przez przeciw
nika i rzadko dochodził do głosu. 
Doskonale wypadła linja pomocy 
śląskiej, Gemza w obronie, oraz gra 
jący na lewej pozycji Dziwisz za
dowolił. 

Wisła grała z wyraźnym pe
chem, jednakowoż mimo dużej prze 
wagi nie widać było w drużynie te
go ciągu i ambitnej walki, jakiem! 
imponowała na pocv1:tku sezonu. 
Atak grał niejednolicie; słabiej niż 
zwykle wypadł Cholewa oraz Haus
ner. Pomoc spełniała swe zadanie, 
w obron.ie najlepszy Szumilas, za
winił jednak pośrednio utratę bram 
kiź, gdyż przytrzymał piłkę miast 
ją odrazu wykopać. 

Najpoważniejsze domy mód stolicy 
biorą udział w rewji i zademonstr1:ja 
d?Aeslątki futer i okryć, ponadto st.t
knie, kapelusze, skóry egzotyczne, 
kosmetyki itd. 

Interesująca ta rewja, połączona 
ze zwiedza.niem Wystawy zgromadzi 
niewątpliwie liczne zastępy pafl. 

Echa mocy i chwały 
w programie 

Polslde.ro Radja 
Przez cały sezon letni Polsk!e Ra<!jo 

na<!aje specjalne audycje, „Echa mocy 
i chwały", które mają, nam przypominać 
szczególnie piekn?.r epizody s nas~ej hi
storji. 

Na audycje z tego cyklu składają Illo 
fragmenty z dzieł historycznych, pamięt
ników, listów. rozkazów wojskowych Itp„ 
a nieraz znajdzie się tam równie~ jakaś 
ciekawa anegdota historyczna. 
Każdy epizod jest zamknlętll całoacl!l, 

podkreślafaca na przykładach z dziejów 
cechy rycerskie polskiego narodu. mestwo, 
brawure I umiłowanie honoru. 

Dotychczas nadano fragmenty związa
ne z bitwą pod Raszynem, z walkami 
Krzywoustego o Bałtyk, z epok& napoleoń
ską, powstaniami i Inne. Niektóre z tych 
fragmentów były uzupełniane pt'llez odpo
wlednilł Ilustracje muzyczną,. 

„Echa mocy i chwały" na<!awane są 
mniejwiecej dwa razy w tygodniu I sta
.nowią ciekawe urozmaicenie letniego pro· 
gram u. 

~ 
~ 

eliksir. posło.mydełkb do zębów 

HEZB~~OW. 
ZAr~K 
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Kusociński biie rekord Polski na 5 km. PIERWSZE OGJ,OSZI:NIE 
Komisja Likwidacyjna Spółki Akcyjnej 

pod firmą: 

6.80 „Kiedy ranne wstaj& zorze". 8.315 
Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z plyt. 
8.00 Audycja dla szkół. 8.10 „w zaścian
ku tatarskim" - reporta:l: dźwiękowy w 
oprac. Tadeusza Lopalewsklego. n.oo .Au
dycja dla szkół. 11.25 Płyty. 11.SO Au
dycja 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" -
tranem. z śwletochłowic. 16.00 Dziennik 
popołudniowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 
16.20 Trio P, R. 16.45 z życia kwiatów. 
17.00 Muzyka taneczna. 18.00 Transmisja 
z Lubl!na - Festival pleśni polskiej. 
18.30 Utwory skr2ypcowe w wyk. Wła
dysława Wochnlaka. 18.55 „Charaktery" 
.Aleksander czyll fabryka projektów - po
wieść mówiona Heleny Boguszewskiej 'I 
Jen:ego Kornackiego. 19.15 Transmisja Jl 
Sali Teatru Wielkiego fragm. uroczystości 
z okazji Tygodnia Ziem Wschodnich. 19.80 · 

W Helsinkach na stadjonie olim
pijskim wobec 10 tysięcy widzów 
odbył się w czwartek sensacyjny 
pojedynek na 5000 m. pomiędzy Ja
nuszem Kusocińskim i elitą biega
czy fińskich. 
Początkowo prowadził Kusociń

ski, dopiero na 1000 m. przed metą 
Pekuri finiszował wysuwając się 
na pierwsze miejsce i zostawiając 
za sobą wszystkich zawodników. 
Kusociński usiłuje dojść przeciwni
ka i odległość pomiędzy nim a Pe
kurim wciąż maleje. Na 500 m. 
przed metą Tuominen atakuje Po
laka i stara sic go minąć, ale Ku
sociński atak odpiera. Na ostatnich 
stu metrach tempo biegu staje się 
fantastyczne. Pekuri nie daje sobie 
jednakże wydrzeć zwycięstwa i koń
czy bieg jako pierwszy w dosko
nałym czasie 14:25,6 sekund. Jest 
to rekord życiowy Pekuriego i naj 
lepszy wynik oęiągnięty na świecie 
w obecnym sezonie. 
Gorąco oklaskiwany Kusociński 

kończy bieg jako drugi w wspa· 

POLSKI PRZEMYSŁ OCTOWY 
Sp. z o. o. 

Zakłady Chemiczne w Zawierciu 
Za.rząd: \Varszawa, Focha 4. 

Bllanlł na dzień Sl grudnia 1988 r. 
AKTYW A: Majątek stały: grunty, 

zabudowania fabryczne i mieszkalne, 
maszyny i urządzenia fabryczne i ru
chomości ZŁ 974.834,59. Majątek płyn 
ny: Gotowizna w kasach i bankach 
Zł. 1.102,1(). Zaliczenia kolejowe Zł. 
16.313,83. Papiery wartościowe Zł. 
1.000,-. Kaucje Zł. 300,-. Weksle 
Zł. 16.970,10. Dłużnicy Zł. 223.994,51. 
Matcrjały i surowce Zł. 55.586,95. 
Wyroby gotowe i półfabrykaty Zł. 
69.087,06. Sumy przechodnie Złotych 
8.731,04. Razem Zł. 1.368.220,18. Su
mY pozabilansowe: Gwarancje wekslo 
we, l'óżni za kaucje hipoteczne, róż
ni za akcepty gwarancyjne Złotych 
533.374,78. 

PASYWA: Kapitał udziałowy Zł. 
300.000,-. Kapitał amortyzacyjny Zł. 

262.476,83. Fundusz rezerwowy Zł. 
2.817,76. Wierzyciele: Tow. Kred. 
Przem. Pol. Zł. 79.372,63, Hipoteczni 
Zł. 21.700,-. Udziałowcy pożyczek dłu 
goterminowych Zł. 58.601,42. Inni 
Zł. 149.972,47. Akcepty: udział. na 
za.bezp. poż. długoterm. Zł. 381.564,56. 
Inne Zł. 81.137,10. Sumy przechodnie 
Zł. 10.889,52. Specjalny rachunek róż
nic kursowych Zł. 9.002,76. Nadwyż.. 
ka bilansowa Zł. 10.685,13. Razem 
Zł. 1.368.220,18. Sumy pozabilansowe: 
Różni za gwarancje wekslowe, kau
cje hipoteczne, akcepty gv1arancyjne 
Zł. 533.374,78. 

Rachunek Strat l Zys•(Aw 
WINIEN: Koszty administracyjne 

Zł. 107.859,26. Koszty produkcji zł. 
800.326,65. Koszty sprzedaży Złotych 
91.038,92. Koszty ogólne Zł. 170.829,76. 
Procenty · i prowizje Zł. 67.896,88. 
Remanenty na 31.12.-37: wyroby go
towe i półfabrykaty Zł. 52.726,38. 
Amortyzacja, Odpisy urz. fabr. Zł. 
142.755,68. Nadwyżka bilansowa Zł. 
10.685,13. Razem Zł. 1.444.118,66. 

MA: Sprzedaż Zł. 1.354.598,46. Róż
nice kursowe Zł. 1.902,18. Inne wpły
wy Zł. 18.530,96. Remanent na 31.12-38 
- wyroby gotowe 1 półfabrykaty Zł. 
69.087,06. Razem Zł. 1.444.118,66. 
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niałym czasie 14:29,8 sek„ ustana
wiając nowy rekord Polski. 

Trzeci z kolei Tuominen osiągnął 
czas 14:30,2 przed Jaervinenem. 

EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ TOWARÓW I PAKUN

KÓW PODRÓŻNYCH 
Spółka Akcyjna w likwidacji 

zaprasza pp. Akcjonarjuszów 
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMA
DZENIE AKCJONARJUSZóW, 

Dotychczasowy rekord Polski na 
dystansie 5 km. należał do Nojego, 
który ustanowił go na olimpjadzie na 
berlińskiej w 1936 r. - i wynosił 
14:33,4. które się odbędzie dnia 7 lipca 1939 r. 

o godzinie 13-ej w sali posiedzeń To· 
warzystwa w Warszawie, przy ulicy 
Jasnej nr. 4, z następującym porząd
kiem dziennym: 

Na specjalne podkreślenie zasłu
guje ten wspaniały wyczyn nasze
go biegacza, o którym mówiono sta
le, że się „wykończył". Jako od
powiedź na te głosy Kusociński o
fiarował sportowi polskiemu - re
kord. 

Wspaniały wynik 
Gierufty w kuli 

W ramach zawodów lekkoatletycz 
nych, organizowanych w Lodzi z 
racji jubileuszu L.K.S-u doskonały 
wynik w rzucie kulą uzyskał nasz 
10-cioboista, wicemistrz Europy, 
Gierutto. 

Rzucił on mianowicie 16.02 m., 
czyli uzyskał wynik zaledwie o 3 
cm. gorszy od rekord1• Polski Hel
jasza z 1932 r. Jest to jeden z naj
lepszych tegorocznych wyników eu
ropejskich. 

1. Za~ajenie Zgromadzenia i wybór 
przewodniczącego. 

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie spra
wozdania, bilansu oraz rachunku zy. 
sków i strat za czas od 1 stycznia 
1938 do 15 października 1938 r. 

3. Podział zysku, osiągniętego w cza
sie od 1 stycznia 1938 do 1& paździer
nika 1938 r. 

4. Udzielenie absolutorjum władzom 
Spółki. 

PP. Akcjonarjusze, chcący wziąć U· 

dział w Zgromadzeniu powinnni złożyć 
swe akcje lub świadectwa depozytowe 
w biurze Komisji Likwidacyjnej Spół
ki przynajmniej na tydzień przed ter• 
minem Walnego Zgromadzenia, z za
chowaniem przepisów art. 399 Kodeksu 
Handlowego. 697 

PIERWSZE OGŁOSZENIE 
Komisja Likwidacyjna Spółki Akcyjnej 

pod firmą: Wyniki innych konkurencji były 
następujące: na 5000 m. Noji po
konał Soldana w czasie 15:10,8. 
Czas Soldana 15:17,8. 400 m. wy
grał Gąssowski - 49,6. 2) Mozo· 
lewski. 1500 m. 1) Staniszewski -
4:03,6 min„ 2) Kurgossa 4:06,5. na 
Skok wzwyż 1) Gierutto 175 cm. 
Dysk Lewandowski 41,98 · m. Osz
czep Gburczyk 60.72. W rzucie o
szczepem zwyciężyła Kwaśniewska 
Trytkowa wynikiem 37,72. 

EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ TOWARÓW I PAKUN

KÓW PODRÓŻNYCH 
Spółka Akcyjna w łlkwldacjl 

zaprasza pp. Akcjonarjuszów 
ZWYCZAJNE WALNE Z GROMA· 
DZENIE AKCJONARJUSZÓW, 

które się odbędzie dnia 7 ttpca 1939 r. 
o godzinie 14-ej w sali posiedzeń To
warzystwa w \Varszawie, przy ulicy 
Jasnej nr. 4, z następującym porząd
kiem dziennym: 

Tlocz1ński wygrywa 
w Paryżu 

W Paryżu rozpoczęły się XV-e 
międzynarodowe mistrzostwa teni
sowe Francji, z udziałem Jędrze
jowskiej, Tłoczyńskiego i Bawo
rowskiego. 

W pierwszym dniu grali obaj Po 
lacy, przyczem Tłoczyński pokonał 
Francuza Robinsona w trzech se
tach 6:2, 6:3, 6:4. Zwycięstwo ta 
przyszło Polakowi bez trudu. 

Baworowski wpadł odrazu pe
chowo pa doskonałego Amerykani
na Me. Neilla, z którym przegrał 
w czterech setach mimo wygrania 
pierwszego seta. Ostateczny wynik: 
2:6, 6:1, 7:5, 6:1 dla Amerykanina. 
Jędrzejowska została wraz z Ma· 

thiem, Fabyan i Hardwich rozsta
wiona w grach pojedyńczych pań. 
W grach podwójnych pań rozsta
wiono jedynie pary Jędrzejowska
Mathieu i Fabyan - Wheeler. 

froterowanie, ;:;1i~~~:u~:1~ : 
peracja posadzek, mycie okien. 

Sprzątanie biur, :·~;:~:;~. c~; 
u:czeole tapet I sufitów, odkurz11nit 
aparatami Neklryczof'mł oru słała Ich 
kooserwacjL J. <Aglelskl el. Browu· 

10 u 2ł, teid. 0.21-a. 

1. Zagajenie Zgromadzenia i wybór 
przewodniczącego. 

2. Zatwierdzenie bilansu otwarcia li· 
kwidacji. 

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie spra
wozdania, bilansu oraz rachunku zy
sków i strat za czas od 16 paźdderni
ka 1938 do 31 grudnia 1938 r. 

4. Podział zysku, osiągniętego w cza
sie od 16 padziernika 1938 do 31 grud
nia 1938 r. 

ó. Udzielenie. al:!solutorjum władzom 
Spółki. 

6. Zatwierdzenie budżetu na rok 1939 
oraz określenie wynagrodzenia Rady 
Nadzorczej Spółki na tenże rok. 

7. Wybory do Rady Nadzorczej. 
8. Zezwolenie członkom władz Eu

ropejskiego Towarzystwa Ubezpieczeń 
Towarów i Pakunków Podróżnych, 
Spółka Akcyjna w likwidacji na u
czestniczenie we władzach innych to
warzystw ubezpieczeń. 

9. Sprawa Funduszu Zapomogowego 
dla Urzędników Towarzystwa. 
10. Sprawa sprzedaży polowy 1;1ieru
chomości w Warszawie przy ulicy \\~oj 
ciecha Górskiego 5. 

11. Sprawa lokaty funduszów Towa
rzystwa. 

PP. Akcjonarjusze, chcący wziąć u
dział w Zgromadzeniu, powinni złoźyć 
swe akcje lub świadectwa depozytowe 
w biurze Komisji Likwidacyjnej Spólki 
przynajmniej na tydzień przed terini· 
nem Walhego Zgromadzenia, z zacho
waniem przepisów art. 399 Kodeksu 
Haadloweao. 697 

Audycja dla Polaków zagranicą,. 20.00 
„Melodje ziemi polskiej" - koncert. 1 

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 Budzy1isklego (ze Lwo
wa). 22.05 Muzyka taneczna. 23.00 Ostat
nie wiad. dziennika wieczornego. 23.05 
Wiad. z Polak! w jez. niemieckim. 23.15 
Muzyka taneczna z Londynu. 

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

Szafer. 
18.00 Festlval pleśni polskiej w 

w Lublinie 
18.30 Recital skrzypcowy Włady
sława Wochniaka. 

18.55 „Charaktery" - powieść mó
wiona. 

19.15 Tydzień Ziem Wschodnich. 
20.00 „Wileńszczyzna w pleśni l 

tafle u. 
21.10 „ Wróg muzyki" - operetka. 

W ABSZAWA ll (Mokotów) 
lS.00 Muzyka rozrywkowa. 14.00 Paro 

informacyj. 14.15 Koncert kameralny. 14.50 
Koncert solistów. 15.30 Muzyka obiadowa. 
16.30 Płyty. 17.0ó życie kulturalne stolicy. 
17.15 Płyty. 21.00 Fryderyk Chopin - ko• 
cert. 21.35 „Pory roku" - oratorjuia 
Haydna. llS.45 Muzyka z płyt. 

KBóTKOFALóWKI 
24.00 Zapowied~ stacji. 0.05 Polska Ra. 

pela ludowa Feliksa Dzier:tanoW!lkiego. 
0.4-0 Dziennik w jęz, portugalskim i pol
skim. 1.00 Koncert chopinowski w wyk. 
Stanisława Staniewicza. 1.30 Kazimklra Ił 
łakowlczówna: „Marysia w Belwederze"
recytacja. 1.40 „Nasze św1eto sportowe" 
- audycja dla mlodzle:ty w opracowaniu 
Witolda Dobrowolskiego. 2.00 Dziennik ..,, 
ji;z. angielskim. 2.15 „Humor w słowie i 
piosence". 2.50 Program na jutro. 

NIEDZIELA, 11 e1:erwca. 
7.00 Sygnał czasu i pieśń „Juł od ra

·is.11. tllP 11f:>A:pny SO'L ', tlt111A1.a1d~o.i -eu 
8.00 Dziennik poranny. 8.15 Muzyka z płyt. 
8.30 Tranem. nabo:teństwa z Klasztoru 
O.O. Paulinów na Jasnej Górze w Czę
stochowie z okazji 75-lecia Czerwonego 
Kn:y:ta. 9.30 Muzyka poranna. 10.15 Trans
misja poświecenia drewnianego kościołka 
z 14 w. pod wezwaniem św. Michała w 
Syryni na ślą.sku. 10.35 Muzyka z płyt. 
11.35 Muzyka dzwonów z Katedry w Ma
lines (tranem. z Brukseli). 11.57 Sygnał 
czasu. 12.03 Poranek muzyczny. 13.00 Wy
jątki z pism Józeta Piłsudskiego. 13.05 
Przegląd czasopism. 13.15 Muzyka obia
dowa. 14.40 „Czytamy Mickiewicza" - Re 
cytuje Marjusz Maszyńi!kl. 15.00 Audycja 
dla wsi. 16.30 Koncert eollstów. 17.15 
Przez kraj Wajów I Gola" - feljeton Ka
mlla Gl:tyckiego. 17.80 Podwieczorek przy 
mikrotonie. 19.00 Teatr Wyobratni. 19.SO 
Dzleil pleśni młodzieży szkół powszech· 
nych Okręgu Szkolnego Krakowskiego. 
20.10 Audycje Informacyjne. 21.15 Muzyka 
taneczna. 23.00 Ostatnie wiadomości dzien
nika wieczornego, Komunikat meteorolo
giczny. 23.05 Wiadomości z Polski w ję
zyku niemieckim i angielskim. 

NIEDZIELA. 11 czerwca. 
8.30 Nabo:teflstwo na Jasnej Górze. 

10.15 Transm. z poświecenia drew
nianego ko~ciołka z ll-go wieku. 

11.35 Muzyka dzwonów • Kdtdry 
w Malines. 

13.00 Wyją,tki z Pism JózE!a Pil· 
suds!tiego. 

14.40 „Czytamy Mickiewicza". 
17.30 Podwieczorek przy mikrotonie 

w Lasku Wolskim pod Krakowem 
19.00 „Klub Pickwicka" K. Dickensa. 
20.50 Transmisja fragmentów pierw

szego międzynarodowego spotkania 
lekkoatletycznego pań I panów 
Polsk;i - Litwa. Sprawozdawca 
Wojciech Trojanowski. 

WARSZAWA YT (l\Iokot5w) 
14.00 Pare informacyj, 14.lS "'łyty. 15.25 

Koncert solistów. 16.00 Muzyka Ji>:•ka. 
21.00 Giacomo Puccini: „Mru.lame Butter
fly" - opera w a-eh aL'iach. 23.05 Muzy
ka taneczqa ~ płyt. 

KRłlTKOFAI.: V'K• 
!W.OO Zapowle<li Btacjl. 0.05 K oncP.rt ork. 

wojs~ej r<>d dyr. knt. S-1dowaklego. 
0.40 Dziennik w jęz. portugalskim i pol
skim. 1.00 Pleśni Wllheh1<a Troszla. 1.30 
Walce Adama Karasińskiego wykona ze
spół Pawła Rynasa i Włodzimle,-~ Bo~yk 
(śpiew) . 2.00 Dziennik angielski. 2.0~ ,.W 
Lewiczu" - audycja dla młodtle:ty ~ iez. 
angielskim w oprac. Henryka Nagórk' t 
Zygmunta Radohńskiego. 2.25 Tańc~ \. 
dama K.:lra.s lńSklego wykona zespól 'it< • 
fana Rachonia. 2.50 Pro~ na jutr• 
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Wspaniała uroczrstośc 
Bażego Ciała w Piotrkowie 

Po kilku tygodniach chłodu 
I deszczu dzień Boże10 Ciała 
zajaśniał całą krasą przecudnej 
pe gJdy. Już od rana clągn~ły 
w Kierunku fary tlumv wier
nych, bractwa, stowarzyszenia 
reli :i iine, Cechy ze swoimi hi· 
storvcznymi sztandarami. orga· 
nizacje b. wo skowvch, jak Zwią· 
zek Legionistów, P. O. W., Zw. 
b. ochotnllłów Armii Polskiej, 
Legia In Alalidów im. gen. So· 
wińskiego, Zw. Inwalidów, Zw. 
Powstańców Śląskich I T. G. 
•Sokółc z pocztami sztandaro· 
wvmi. Pozatvm oddzlaiy Zw. 
Podoficerów Rezerwy, Zw. Re· 
zerwistów, kompania Zw. Strze
leckiego, kompania honorowa 
miejscowego pułku wraz orkie· 
strą, aby wziąć udział w nabo

dachim.im Przenajświetszy Sa· 
krament. Procesja ruszyła ulica· 
mi do ustawionych 4 ołtarzy. 
Celebrans ks. proboszci Raszka 
na placu .Kościuszki udzielił 
Monstrancją błogosławieństwa 
wszystkim wiernym, którzy chy· 
ląc się na kolana, wznosili mo
dły, a kompania wojska spre· 
zentowała broń. Gdy ks. pro· 
boszcz Raszka odszedł od os· 
tatnteg '.> ołtarza, procesja podą· 
żvła z puwrotem do kościoła 
Farnego. W chwili, gdy Ce· 
lebrans, niosący Monstrancje 
wszedł w progi świątyni, za
brzmiał hymn •Te Deum /au· 
damus•, a błogosławieństwo za· 
kończyło t~ imponującą uroczy· 
stość kościelną. 

żeństwie, a pófoiei w procesji. Niedziela Rad 
Na ulicach, przvlegających do 
śwląt~rni, gromadziły się ze wszv· · brzegami Lu ciąży 
stkicb kościołów Piotrkowskich 
zast~py wiernych z chorągwia· Wielki danchlg 
mi i feretronami. Po nabożeń- w •Sielance• na P.C.K. 
stwie, na r. tórym byli przedsta· 
wiciele władz i wojskowości, W ramach programu Tvgod· 
uformowała się procesja. Za- nia Polskiego Czerwonego Krzy. 
trzepotały na wietrze długie 1ze. ża odbedzie słe w niedziele 11 
regi chorągwi, niesionych przez bm. w :tSielancec w Przygłowie 
Bractwa I Cechy, a barwne stro· w1panialy Dancing towarzyski, 
je mieozczek Piotrkowskich, nlo· urozmaicony licznymi atrakcja· 
sącvch feretrony, tworzyłv piek· ml i niespodziankami, przy 
ny obraz Za nimi kroczyła kom diwiekach doborowe10 zespołu 
pania honorowa Piotrkowsklege artvst. Miedzy innymi znana 
pułku piechoty. z włeż9 prasła· ze swej ofiarności Dyrekcja hut 
rej f'ari popłynełv gh:bokie to· szkła :11Jiiortensjac i •Kara« 
ny dzwonów w chwili, gdy pro- przeznaczyła piekne oryginalne 
gi świątyni opuszczał ks. pro· krvształy, które będą rozloso· 
boszcz Raszka, Riosący pod bal· wane. 

Związek b. Ochotni
ków A. P.w Piotrkowie 
w żałobie 

dotycL ącvch przestrlegania •PO· 
czvnku w nleuzielt: i świ~ta, roi· 
poczQłi energicrną a'kclt: 111 kie· 
runku uniemożliwienia wykony· 
wania zajcć w niedzielę w za· 
kładach. 

Poruszano również sprawe 
zakładu fryzjerskiego na stacji, 
wtóry otwarty jest· w dni świą
teczne. Były głosy, aby wdrożyć 
starania o skasowanie tego za· 
kładu. Wiekszość jednak zebra· 
nych wyraziła opinie, że właś· 
cici1l tego zakładu p. Zimowski 
może sam pracować w dni świą · 
teczne. Natomiast nie powinien 
zatrudniać pracowników, którzy 
ustawowo mają zagwarantowa 
ny spoczynek niedzielny. W tej 
sprawie i Innych interweniować 
b~dzie delegacja Cechu oraz Ko· 
ła pracowników, do której wy· 
brani zasiali pp.: ). Uniszewski, 
J, Rubinsztejn, H. Gonera, Leo
nard Pytliński, J. Kowalski i H. 
Qrzejdziak. 

Właściciele zaklad6w fryzjer· 
sklch, którzy nie respektowali 
postanowiei\ o przestrzeganiu 
ustawy o pracy niedzielnej, zo
bowiązali sie wpłacić uzyskane 
z niedzielnej pracy zarobki na 
f. O. N. 

Dobry sternik nigdy 
nie zbłądzi 

Nie zbłądzi też nigdy ten, t.to 
kupi los w szczęśliwej 
Kolekturze D. Nie
wińskiego, Piotrków, ul. 
Słowackiego 22. Filie: Bełcha· 
tów, Sulejów, Skierniewice, Ra· 
domsko. 

Kto gra, ten może przegrać. 
Nie ma tylko szans ten, kto nie 
gra. 

Dancing 

„„„„„„„„„„„ •• „„ ... 1„„„„aN*11111m.\!+m•• 

Wezwanie do składania ofert 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa w Piotrkowie za· 

mierza oddać w drodze 
Przetargu nleograniczoengo 

dostawe miesa wołowego, wieprzowego, słoniny świeżej 1010· 
nej, boczku i kiełbasy, ziemniaków, kaszy ieczmiennej, tatar· 
czanej, jaglanej, perłowej i p~czaku, fasoli, g_roLhU, .mąki pszen· 
nej, siana, słomy żytniej i owsianej. Wyże) wym1emone łrty· 
kuły mają odpowia J ać I-mu gątunkowl . 

Oferta w podwójnej kopercie, zapiecz~towane1 i zalako· 
wanej. Znaki firmy na wewnętrznej stronie koperty. Na ze· 
wnętrznei kopercie ma być napis: •Oferta do przetargu dnia 
19 czerwca 1939 r. na dostawę artykułów żywnościowych«, Ofe· 
rta musi wpłynąć do . Kancelarii Oficera Zywnościowego 
koszary franciszkańskie, najpóźniej do dnia 19 czerwca _1939 r. 
o godzinie 10-tej, w którym to terminie rozpocznie 114 ko· 
misyjnie otwarcle ofert i przetarg. 

Z przepisami, dotyczącymi dostawy, oraz ilości art. iy· 
wnościowych, należy zgłaszać sie w godzinaah od 11 - 12 
w kancelarii oficera iywnościowego. 

Oferta na cześć dostawy jest dopuszczalna. 
Wysokość wadium ustaloaa na 3 procent wartości ole· 

ro~vanej dostawy w ciągu 3 miesięcy. · 
Wadium należy wpłacić w kasie koszar Franciszkańskich 
Do oferty należy dołączył: 
1. Pokwitowanie złożenia wadium. 
2. Świadectwo przemysłowe. 
3. Dowód stwierdzający, że wymieniona firma dokoaała 

subskrypcji s.- Pożyczki Obr. P. Lot. według ustalonych 
stawek. 

Od obowiązku złożenia wadium zwolniono producentów 
a od świadectwa przemysłowego zwolnioao firmy, które jut 
w bieżącym roku kalendarzowym uskuteczniały dostawy dla 
wojska. 

W razie negatywnego wyniku przetargu ofertowego ed· 
bedzle się w tym samym dniu przetarg ustny. 

Zastrzegam sobie prawo oceny i wyboru ofert, tudzież 
: wif:kszenie łub zmniejszenie tlostawy. 

PRZEWODNICZĄCY 

GARNIZONOWEJ KOMISJI ŻYWNOŚCIOWEJ 

JANUSZ SIKORSKI major 
„„„„„„„„ •• „.„„„„„„. 
Tt agiczna prze
jażdżka kajakiem po 
stawie Bugajskim 

W katastrofie kolejowej pod 
Pruszkowem mił:dzy innymi tra· 
giczną śmiercią zgim:li śp.: Do· 
biesław Skibniewski, instruktor 
Drużyn Konduktorskich, uczest· 
nik walk o Niepodległość Pol· 
ski, b. kapral 14 pułku ułanów, 
i śp. Stefan Szyk, zastepca ma
szvnistv, b. kapral 26 pp. 

Początek o godzinie 6 po po· 
łudniu. Dogodna komunikacja 
autobusowa i kolejką Sulejow· 
ską ułatwi jak najliczniejszym 
sferom towarzyskim z Piotri\o· 
wa wzif:cie udziału w tej im 
prezie, nader starannie i wmie· 
jętnie przygotowanej, z której 
dochód przeznaczony będzie na 
cel tak godny poparcia - jak 
P. C. K. 

Ż W jwh:to Bożego Ciała pod· 
Zarząd Oddziału eńskiego czas przejaźdźki kajakiem po 

watel1kiej Kobiet, oraz Rodz 
Policyjna organizuje zbiórke 
szmat różnego rodzaju na koce 
dla wojska. Rodzina Kolejowa 
zbierać bedzie szkło-Stow.Mło 
dzieży Kat. podejmuje sie zbie· 
rać kości. Zw. Pań uomu pro· 
wadzi ju! od l bm. zbl6rke pa· 
pieru, a obecnie organizuje zbiór· 
ke &tarego żelaza, puszek bla· 
szanych, garnków i t. d. 

Z~i11zku Strzeleckiego ,-urządaa stawie na Bugaju wypadł z ka· 
dziś 10 ~zerwca ostatm wiosen I jaka Jan Knieiskl, pracownik 
ny dancing w salon~ch •Euro· huty szkła „Hortensja„ (ul. Sło· 
pyc, na który . uprze1m e zapra· wackiego 80), a nie umiejąc 
sza człenk6w 1sympatyl<ówZ.S. pływać, utonął. 

Zmarli tragiczną 6mierclą· ia· 
szczytną swą służbę żołnierską 
pełnili od 1918 r. do 1920 r. 
jako ochotnicy. 

ZASTOSOWAH'!I: 

l'i~YPA. PRZEZl'iBIENIE 
§.GLE GŁOWY. ZEBGWit.p. 

Kupie ROWER DAMSKI 
używany, lecz w dobrym stanie. 
.Adres proszę podać: Legionów 2 

tel. 10-55. 
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Na znak żałoby po zgonie 
swoich członków Związek b. o
chotnikow A. P. wvwiesił cho· 
rągiew żałobną na balkonie swej 
siedziby, 
Cieść ich pami~ci I 

t..~alde onllinalnych ..-o„ „ ... tabl. .KOGUTEK" 
GĄSECKIEGO,.. 

tylko w opak~w?'"u biQ!•l>lemym „ TORl:BKACłł 'Z życia Zw. Podofi • 
· c.erów Rezerwy 

Likwidacja epidemii -------- w Piotrkowie. 
tyf~su plamistego Pracownicy Dnia 10 bm. o godz. 19 od· 

· f · I oddzle sie zebranie informacyj· 
We wsi Krajów powiatu o· ryz)efSCy Wa Czą ne Podoficerów Rezerwy w Io· 

poczyńp kiego, graniczącego z d k kału prc:y ul. Słowackiego 26. 
piotrkowskim, zanotowa110 7 O O poczyne Na zebraniu wvgłoszone będą 
wypadków duru plamistego. Ce- s' · t referaty na temat aktualnych 
Iem jak najskuteczniejszej i naj. Wlą eczny zagadnień organizacyjnych i SPO· 
szvbszej akcji władz lekarskich Oporni właściciele zakła· łeczno·oświatowych. Udział we· 
bvło natychmiastowe opanowa· dów zarobki niedzielne zmą delegaci Okręgu z ł.odzi 
nie groźnie zapowiadającej sh~ prz ~z znaczyli na F. o. N. i zaproszeni miejscowi • prele· 
epidemii, W związku z tym na genci. 
miejsce epidemii udały się z Og6lne Zebranie fryzjerów-

Dwuch amatorów tazdy ka
jakowej, którzy również wpad· 
li w odm~ty Bugajskiego )ezio · 
ra, zdołano uratować. 

Zbiórka odpadków 
na f. O. N. 

W dniu 19 maja br. odbyło 
si~ w lokalu Zw. Pań Domu· ze
branie porozumiewawcze wszy· 
stkich orgaoizacji kab1ecych, w 
sprawie zbiórki odpadków w 
gospodarstwach domowych na 
f. O. N. Zebrane przedstawi· 
cielki stowarzyszeń kobiecych, 
ochotnie podjęły zdrową Inicja
tywa i postanowiły zorganłzo· 
wać zbiórki odpadków, które 
tak lelłkomyś , nie marnują sie 
w śmietnikach I różnych zaka
markach domowych. Zbiórke pod 
jęły poszczególne organ i zac\e 
nast~pująco: - Zw. Pracy Oby· 

Piotrkowa drużvnv sanitarne, zarówno pracodawców, jak i 
które przeprowadziły dezynfek· pracowników obradowa o pod 
cję wszystkich zagród oraz do· przewodnictwem p. Józefa Un i
konały licznych szczepień och· szewskie10, preasa Cechu fry· 
ronn,ch. zjerów. Główny temat rozpraw 

llHIHllln111mmmnmmnt1IJllllHlllllllllUlllllllllllllllllllllUlllllHllllllUllllllllllllllllłlllllllllllllllłlllł Ullllllllllllllll 

Dzi~ki energicznie przepr.Jwa· stanowiła sprawa pracy niedziel· 
dzonej akcji profilaktvcznej e· nej w zakładach fryzjerskich, 
pidemja tyfusu została całko· która je•t u1tawowo zabroniona 
wicie zlikwidowana. Wyłamui11 sie jednak od teog 
r _..,, _ _ w„=--• •-IGl-NA ___ _ 

2 POKOJE z kuchnią i przed 
pokojem do wvnajecla. Polna 26 

pewne zakłady, co nie mote . 
bvć nadal tolerowane. Toteż 
pracownicv fryzjerscy, stojąc na 
gruncie postanowid ustawy, 

Pilznerem Polskim słusznie go nazwano, 

Bo do tej nazwy ma zupełne prawo, 

A więc wieczorem, w południe i rano: 

BRAULIŃSKIEGO Piwo pijmy zawsze twawo! 
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Nie marnujmy odpadków! Nie 
wvrzuca1mv do śmieci szmat 
szkła, kości i starego żelaziwa. 
Składajmy i oddajmy to wszy. 
stko na f. O. N.-Wiele meta· 
li potrzebujemy na buaowe sa
molotów, armat, za żelaziwo 
czyli łom żalazny przywożony 
z zagranicy płacimy miliony. 
W roku ubiegłym zapłaciliśmy 
50 mil zł. a w roku poprzed· 
nim 8 ci mil. zł. 
Każdy dziurawy garnek, pu· 

pełko z pasty, z konserw, stary 
aluminiowv przepalony sagan 
da si~ zmienić w zakładach 
przemysłowych na lufy armatnie 
i na płyty pancerne!-Dlień 14 
bm. jest w Piotrkowie dniem 
zbiórki !elaziwa na dozbrojenie 
naszej armii. Związek Pań Do
mu; który organizuje zbiirke 
zwraca Sif: z gorącym apelem 
do wszvstkich aby walające sie 
w domach żelazo stare, składa· 
li w tym dniu tj. czwartek 14 
bm. od godziny 7-mej do 19·ej 
na placu p. Tamllin przy Aleii 
3 Maja Nr. 5. 

Sekretarka 
·orzybowska. . 

Przewodnicząca 

H. Myszkowska. 

po zł. 15.2 
WORim ANl'Y.MOLOWE w 
znakomitym gatunku poleca fir
ma „ADOLF PilSKI SPADK.' 
Piotrków, Letion6w 2. 

CENY OGLOSZE~: za wiersz młimetrowy jednoszpaltowy 40 gros~y; w tekście 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz 
Prenumerata za ,,DZIENNIK NARODOWY 11 wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złete miesięcznie. { Redakcja i aclminl•tracja z 

ul. Słowackiego nr. 28, parter wejście od frontu. 

Redaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. Zakłady Or.lficzne · Adolf Pańsk i Soadlc." Piotrków Tryl>. Legloaó'f a 
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