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' : ' . n' BYC BARDZO OSTRO~ 
w ocenie rozgrywki, jaki) pro-· 
obecnie Wielka BrytaDJa. 

Anglja łest bowiem krajem, w 
którym każdy rząd liczyć się musi 
,jak najskrupulatniej z opinją pu
J>liezną. To też rząd Nevllle'a Cham
berlaina, który w polityce zagrani· 
cznej zdecydował się na zmian~ kie
irunku o 180 stopni, postępowac mu
-.;i tak, aby w każdej chwili wobec 
trybunału opinji publicznej móc się 
wykazać, iż nie zaniedbał źadnych 
'irodk6w, mogących zapobiec woj
,Ue l. doprowadzić do honorowego 
„OkOJU, 

Trzeba być też zgóry przygoto
i.vanym, .żt: politycy angielscy jesz
'lllze w miję wybuchu ewent. wojn,;v 
tJróbować będą ją odwrócić i mo
rmć będą głośno i z naciskiem o 
~szystkich tych próbach i zabie
kach. 
w._ To samo dzieje się I teraz; trzeba 
iw t_yl.ko umieć ocenić i umieścić na 
JVłasciwej płaszczyźnie. 

~ii: umi~ły tego nił;'dY robić I nie 
om1eJą panstwa „osi' gdzie z po· 
Wodu ostatniej mowy _ lorda Hali
faxa snuje się jut dzisiaj najbar
llziej fantastyczne pogłoski na te
inat rzekomej „ustępliwości" Anglji. 

~le trzeba lekcewaźyć tej swoi
fJf;ęJ taktyki angielskiej, która pro
•adzł zawsze do jednego celu: do 
~jenia w całe społeczeństwo an
gielskie przekonania, że za to, co 
si,ę dzieje, ponosi odpowiedzialuość 
Jne szczupłe grono wybranych, ale 
~ły naród, wytwarzając w "ten spo
trob dla działania rządu naprawdę 
ł!ihJ.e t jednolite u.piecze. 

I cel ten zaws!l:o osią.ga. n. 
• • • POKAZ PIERWSZY W HISTORJJ 

J;tanał król angielski na ziemi swych 
Sbunf.owanych niegdyś poddanych, 
w Stanach Zjednoczonych Amery· 
Id. Gdybyśmy umieli myśleć hlsto

czuie i w każdej chwili zdawali 
bJe sprawę z tego, czem jest hi-

torja w perspektywie dziejów, ten 
ścisk dłoni, .Jaki prezydent Roose
elt wymienił z królem Jerzym VI 
a dworcu w Waszyngtonie - prze
'by· nas musiał naprawdę głębo
em, a nie wolnem od. pewnego zdu 
"enia wzruszeniem .•• 
Przejmuje on nas -zresztą takiem 

zruszeniem niezaleźnle od tych re
iscencyj historycznych. · 

Stany Zjednoczone i Wielka Bry~ 
·a reprezentują dzisiaj na świe-

• e coś więcej niż olbrzymią, naj
ększlł potęg~ .reprezentują one 

deę wolności, tak bardzo drogą Po- i 
kom. Nie badajmy, jak do tego 

1 
ośzło, stwterdźmy, iź tak jest. 
Tak długo, dopóki dwa te narody aa razem tworzą one potęgę i moc, 

dorym nic nie zdoła się oprzeć. Po-
ga ta i moc słnźy w tej chwili o.; 

ronie ładu I porządku, sprawiedli
ości, wolności l demokracji; sta-
owi ten mur, o który rozbić się 
usł wszelka agresja i wszelkie p°'" 
ałcenie praw narodów. 

To an~elsko-amerykańskie zbra
. e, p0twierdza.jące raz jeszcze 

obeo całego świata solidarność Sta 
'1ów i Angljł, przypieczętowane pod
~zas wielkiej wojny wspólnie prze
taną krwią, ma w sobie patos rze· 
~zy: naprawdę doniosłej, której wiel
\f[ość. trzeba dojrzeć w powodzi rze
ł'ey błahych, w hałasie mów powf. 
łalnycb i rozgwarze ogólnego tłum-
łlego entuzjazmu. (n.) 

Ó
. . 

T, 
CO LUDZI ŁĄCZY 

Kultura i cywilizacja 
nie są pustym 
dźwiękiem 

p>atn artykuł wst.ępny na str. 8-eJ) 

W kilku słowach 
- Mnssollnl nadał wyaokle odzna

tzenla wojskowe generałom Bastico, 
Jlergonzoll 1 Gambara, którzy dowo
!11zlll oddziałami legjonistów włoskich 
'.W Hlszpanjl. 

- Książę regent Paweł ł kslęma 
Olga powróclll z podr6ty do Niemiec 
tilo Białogrodu. 

- Minister spraw wewnętrznych Hl 
azpanjl Suner wraz z członkami hlsz· 
pańskiej misjl wojskowej 1 monikleJ, 
przyjęty był przez ministra. br. Cła.
no a następnie pr,eyjął go Mussolini 
JV pałacu Wenećklm. 

- Na Nilu pod mfastem Mansu
~ah za.tonął prom na którym znaj
t'lowało slę 25 ludzi, głównie fella
jDbów, 18-tu ~rod nich uton~o.. 

l'ł! . . ... ry za ku1-1saml 
Powszechne potępienie ,,niedozwolonych chw"Jtów'' 

Rokowania Anglji z Rosją so 
wiecką przeciągają się i wciąż 
niewiadomo, czy i jakie dadzą 
wyniki konkretne. Dawniej wy· 
mieniano dzień 5 czerwca, jako 
domniemany termin podpisania 
sojuszniczego układu z Moskwą, 
dzisiaj, chociaż opadło kilka dal
szych kartek kalendarza, o ści
słych datach niema mowy, 
wszystko obraca się w ogólni
kach, wisi w ciężkiej mgle. 

Z jakąś misją specjalną wy
syła Anglja do Moskwy p. W. 
Stranga, naczelnika departamen-

tu Foreign Office. Stosunkowo 
nie wysokie stanowisko oficjał· 
ne p. Stranga nie przeszkadza, 
że w dyplomacji angielskiej zaj
muje on pozycję wybitną i że 
w · historycznych wypadkach o
statnich kilkunastu miesięcy ode
grał on poważną rolę. Nazwisko 
p. W. Stranga zjawiało się wie
lokrotnie na łamach prasy świa
towej. 
Towarzyszył OJl premjerowi 

Chamberlainowi we wszystkich 
jego dramatycznych lotach do 
Hitlera. Był w Monachjum, w 

Berchtesgaden, w Godesbergu. 
Należy przyjąć, że nie zajrnował 
się „noszeniem parasoli" p. 
Chamberlain, ale że należał do 
grona· jego -doradców. Był w Cze
chosłowacji, jako czfonek smut
nej pami,ęci misji lorda Runci
mana. 

W maju r. b. zjawił sit p. W. 
Strang w Polsce, jako gość sekre
tarza ambasady angielskiej w 
Warszawie, p. Nortona. Bawił 
w naszym · kraju około 1 O dni, 
jak się teraz okazuje, nietylko 
w celach prostej gościny przy-

Zdziczenie pot~pione 
Pismo ministra - IJcbwala profesory lwowskiej 

Rektor Politechniki Lwowskiej I czas czynów zbrodniczych nłe P.Owln· 
otrzymał następujące pismo od mi- n~ zdarzać się tam, gdzie panu.J0 na
nistra W.R. i O.P. Swiętosławskie- lezyta atm~sfera moralna I gdzie 

. śródowis~o zywo reaguje na wszel-
go · · · • Id przejaw zwyrodnienia i wyzbycia. 

„Ciężlde pobicie l pokaleczenie stu• się uczuć ludzkich. 
denta ~desbt»'ga, dokonane w dniu Dlatego też w chwlll, ~Y znowu 
2ł tnaJa 1989 r. na terenie Polltech- targnięto się na dobre lmlę Politech
niki ~wowskicj, jest drugim zrzęda nikł Lwowsldej, katdy prawy obywa.
w biezącym roku akademlcldm, zbrod- tel społecznoAcl akademlcldej powl· 
niczym zamachełn, mkończonym nien czuć na sobie alężkle brzemię 
ś~erclą, a dokonanym W murach odpowiedzialności zbiorowej za to, · co 
politechnild. slę stało i wę włAf,clwy sposób da6 

Sprawcy tych zbrodni nie zostali temu wyraz. 
dotychczss wykryci, jednalde !!llm W zroz~enlu tak pojęt.el · odpo
fakt, że po raz drugi popełniona zo- wiedzląlnoścl całej Pollteclmikl Lwow

• stała. zbrodnia. na. terenie politoohni· sklej, zwracam się do Pana Ręktora 
kl, ś'Wiadczy o niezdrowej atmosferze, Senatu 1 Grona Profesorow z t;em, 
jaka z&;panowała w tej uczelni, posła- aby powyższe moje st&nowlsko zosta
da.jącej tak piękne tradycje. Odosobnio to zakomunikowane młodztety." 
na zbrodnia., świadcząca. o r;upełnem 
wyzbyciu się wszelkich moralnych Po otrzymaniu pisma P• ministra 
zasad ludzkich 1· o braku poczucia Swiętosławakiego odbyło się ogólne 
honoru, może być czynem sza.leńca, zebranie profesorow Politechniki 
jednakże powtarzanie się co pewien Lwowskiej w dniu 9 b. m., które 

podjęło jedno~yślną uch"«'ałę tr•t 
naistępująeej: 

Ogólne zebranie profesorów PoU
teclmikl LwowBkleJ na p08ledzeniu w 
dnlu 9 czeJ:Wca 1989 r., po wyałucha
nlu sprawor.danla J.M.P. rektora, ty
czącego się wypadku za.b6jstwa stu
denta M. Landesberga, jaknajmocnleJ 
potępia to nową zbrodnie, dokonaną 
na terenie uczelni, widząc w niej o
bjaw mZiezenta obyc.za.J6w, oraz za
niku podstawowych zasad etyki u jej 
sprawców. 

Ogólne zebrallte profesor6w, naw]4 
zując do pisma tnłńłstl'a W.R. l O.P. 
eraz uchwały senatu akademickiego 
P. Lw. z dnia 26 maja b. r. WJ:ywa 
wszystkie sfiowarzyszenla akademlclde, 
działające na terenie uc2lelnl, by bez
zwłocznie_ podjęły uchwały, pot;opla.Jlto 
ce ten ohydny czyn1 dokonany w mu• 
rach szkoły i przyłączyły się do sta
nowiska, zajętego przez og6lne ze
bra.nie profesorów i senat Polltecb
nlkl Lwowskiej. 

266 w-alk powietrznJ7ch 
stoczyli ·wtosi w Hls•panji 

RZYM. 9.6. Agencja Stefani o- ~re trwały łącznie 136.000 go- Lotnictwo myśliwskie strąciło 900 
głasza następujące dane, dotyczą- dzin. Samofoty zrzuciły 12 miljn. samolotów nieprzyjacielskich, a lot
ce dzia.łaln.oścl lotnictwa włoskiego kig. materjałów wybuchowych, wy nictwo bombowe zniszczyło 40 sa
w czasie wojny domowej w Hiszpa- strzelono poo.ad jeden miljon na· molotów, .?majdujących śię na nie· 
nji. boi, stoczono 266 walk powietrz- przyja(:ielski~ lotniskach. 

Personel wojskowy lotnictwa wło· nych, dokonano 5.300 bombardowań, Liczba samolotów włoski.eh, strą-
skiego w Hiszpanji składał się z 2.200 wywiad.ów i 155 ataków z po· -conych w czllSłe operacyj, wynosi 
6.000 osób, personel cywilny wyno- wietrza wojsk lądowych. ·186. Liczba zabityc:h ·lotników w cza 
sił ponad 300 osób. I Bomby zrzucone z samolotów tra sie operacyj wyn()J:li 175 osób, a licz 

Samoloty dokonały 87 lotów, fiły 224 statki niepr.zyjacielSikie. ba rainnyeh 192 osoby. 

Zakłócona 

jacłelsklej. Prasa aogłelslia C!o-
niosła mianowicie, te w ciaste 
pobytu w Polsce odwiedzU p. 
Strang na · Jeden dzień Gdańsk l 
tam odbył rozmowy 1 :Wysokim 
Komisarzem Ligi Narodów, prof. 
Burckhardtem, oru z lnnemł 
cżynnikami politycznemi w :W.ol
nem Mieście. 

Wezwany z Polski do IAndyw 
nu, p. W. Strang ma być wysła• 
ny do Moskwy. W poniedziałelt 
leci samolotem. ;wszyscy czekaó 
będziemy, jakie rezultaty dadzl\ 
jego rozmowy na Kremlu, 11 czem 
powróci do Londynu, co z sobą 
przywiezie. 

;w atmosferze oczekiwania Mfł'" 
towie stanu Anglji i Francji wy· 
głosili przemówienia, przyjęte na 
świecie z mieszanemi uczuciami. 
Przemawiali lord Halifax, prem-, 
jer Chamberlain, premjer Dala
dier. W Berllnie i w Rzymie 
przemówienia te przyjęto i otu
chą l z nadzieją na jakle§ dyplo
matyczne rozmowy, któreby po· 
zwoliły państwom totalnym wy· 
brnąć z ciasnej ulicy, w którą 
zapędziła je awanturnicza wola 
dyktatorów. 

Niewiadomo, ile jest złudzeń 
w tych nadziejach, a ile rzeczy
wistego uzasadnienia. Na co ·by
ły obliczone przetnówienia . an· 
gielskie i francuskie? Czy były 
one jakiem§ ostrzeżeniem dla 
Moskwy, robiącej trudności? Czy 
miały naprawdę powiedzieć pań. 
stwom <jyktatorskim, że mimo 
wszystko, co ostatnio zaszło, roz. 
mowy z niemi SI\ możliwe? 

Odpowiedź na te pytania otrzy 
mamy z upływem czasu i z bie
giem wydarzeń. Dzisiaj zaś zda· 
je si~ już nię ulegać wątpliwo
ści, że za kulisami i w tajemni· 
cy przed szerszą opinją publiez· 
ną idą „gęste" rózmowy, że 
prowadzone są jakieś „gry" dy· 
plomatyczne, o których nam kie
dyś powiedzą, że „jedynym" łeb 
celem było utrzymanie pokoju w 
Europie. 

A naturaln.ie pokój, tak samo 
jak wojna, wymaga ofiar. 

(Daiszy ciąg na str. 2-ej). 

Ujednolicenie cmentarzy -- Aresztowania 
(Telefonem od własnego korespondenta) Gdańsk, 10 czerwca. 

W uroczystość Boże?o Ciała .i sobie, iż , nie _:ZaP!~ali .nazw!skl ło n.ajwyższe oburzenie lu~nościl r1z drugi . .W maju nastąpił zno-
we W.rzeszczu po Mszy sw. w ko-

1

1 sprzedawcow, ZJawih się więc polskiej w .Wolnem Mieście. wu identyczny wypadek. Po raz 
ściele polskim św. Stanisława znowu przed kościołem. • • zaś czwarty wybito szyby w dn. 
odbyła się procesja w której I Chłopców jednak jut nie by- • 4 b. m. podczas naboteństwa, 
wzięli udział zastępca Komisarza ło. Wobec tego agenci zapytali Niedawne wybicie szyb . w ko- gdy przybyli na Mszę św. wierni 
Generalnego R. P. p. Perkowski, I porządkowego procesji, Polaka, ściele św. Stanisława we .Wr%esz- słuchali kazania. 
posłowie polscy Lendzion i Bu· kolejarza 22-letniego Willego czu nie jest wypadkiem odosob- Teren kościoła św. Stanisława, 
czyński, wszystkie Związki poi- Kuźniarka o nazwiska owycb nionym. Podobne zajścia, orzą- domów akademickich itd. jest 0 • 
skie ze sztandarami, harcerstwo, chłopców. Kuźniarek odpowie- dzanę przez hitlerowców, dato.tą aosobniony i niema na nim 
sodalicja, młodzież szkolna oraz dział, iż nazwisk nie zna. Wtedy się już od listopada ub. roku. przejścia publicznego. Zdawało
wielotysięczne tłumy Polaków. gorliwi policjanci gdańscy popro· Wówczas to w kościele tym po- by się. że hitlerowcy nie mają 

Niestety, piękna ta uroczystość sili go na stronę i ponowili r)\ łożonym na. terenie, należącym tam dostępu. 
została zakłócona - jak to się tanie. do państwa pólskiego, gdzie_ pfzy 
w Wolnem Mieście coraz częściej · Kuźniarek poraz drugi stanow- świ_ątyni znajdują się polskie do
zdarza ..:._ przez gdańską pollcj~ czo oświadczył, iż nazwisk chł<;>p· my ąkad!;!mickie i urzędników 
polityczną. Przed' kościołem ców nie zna i chciał się oddalić pcilsldę.h, wy,::pito poraz pierwszy 
chłopcy sprzedawali tygodnik ka Wtedy agenci z okrzykiem witraże. ~zklarz hitlerowiec od
tolicki „Przewodnik''. Zjawili si~ „stać", grożąc rewolwerem, ode- mówił wstawienia nowych, mu
agenci policji, którzy odebrali od , brali Kuźniarkowi paszpott a siano więc zakleić okna papie-
chłopców egzemplarze „Przewod-1 następnie arestzowano go. świad rem. · ·· 
nika", poczem odeszli. Po chwili kami tego bezprawia byli liczni W kwietniu b. r. wybito w no 
agenci :widocznie przypomnieli Polacy. Całe to zajście wywoła· cy w kościele nowe witraże po 

Tymczasem wybijanie szyli 
nietylko w kościele ale i w poi· 
skich domach akademickich i u
rzędniczych i prywatnych zdarza 
się coraz · częściej, po każdej 
zwłaszcza uroczystości polskiej. 
Sprawcy pozo$tają z reguły „nie 
znani" ł niewykryci. · 

(Dokoflczenle aa str. J-ej) 

Ho1i' ~aż~~ ilość świeżego rumianlu. Apteka: Aleja 3 Ma]a 22, r'a ol.311ielońs~iei 
\. 



• 
Gry·z kulisami Emigranci ukraińscy w Ni 

I z Ci.ech I z Wę~ier 

cz ech 
(Dok ńczenie ze dr. ł•ej) 

Emigracja ukraińska z Rusi Po'd· f Są to przeważnie urzędnicy nit-
Równoc:ieśnie z „robieniem" sposób utrzymany na poziomie. wodom „obywatel.a z Pnewoiska", o- I karpackiej w Czechach składała się i' szych stopni, nauczyciele itp. Z ko. 

takich właśnie nastrojów w sto- Czasopismo „Zaczyn" odbyło w publikowanym ~a mmach „KurJera z dwojakiego typu emigrantów. Do nieczności zatem muszą pozosta\1\,11.Ć 
licach europejskich, rozpuszczo- ciągu trzech lat swojego istnienia !:::nt~':ft0'~Y:~lat~!~~~yc~ P~~ pier~sÓej grupy należeft ci Ukraiń· oni j~szcze. w Cze~h.ach. 
no pogłoskę, jakoby Francja drogę ardzo daleką. Było kiedyś pozycyj pod adresem Witosa stawia cy, t rzy pozostawa na. rządo- Em1~r~cJa 

1 
drugieJ .b"I'.1P.Y pra~e 

przystępowała do zwalniania re- organem zwartej, chciaż małej go w złem świetle I obciąża jego kar wych pos.adach z czasów ruep?dle- w całosc1 uloK?Wała się JllZ. w Niem 
..,erwistów 

1
• .J·akohy z dniem t f t k' . 0 . tę, musiały bowiem tstnioo pnyczyny, gloścl panstwa czechosłowackiego, czech. Stało się to szybko l spraw· 

"' J.{ grupy aszys ows IeJ w zonte które o8mlellly dn1gą. stronę do ta- do drugiej grupy - osoby pry'Wat- nie. 
września r. b. mieli być zwolnie- i zaprezentowało się społeczeti· kich propozycyj. ne zarówno osiadłe w Rusi Pod.kar- Władze węgierskie zwolniły z o· 
ni rezerwiści, pełniący służbę w stwu głpśnemi „numerkami". Twierdzenie takie byłoby słuszne, packiej czy też napływowe. bozu internowanych około 200 U· 
fortyfikacjach linji Maginota. \V Niwelacja jednostki szła na wzór gdyby nie chodziło o Niemców. Niem Pierw::iza grupa po przybyciu do kraińców, zatrzymanych na Rusi 
miarę „sprzyjających" okoliczno- totalny tak daleko, że nawet ar- c~ słyną z nle~uajomoścl psycho,I~~ Czech, rozpoczęła starania o lilrwi- Podkarpackiej. Wszyscy zwolnienf 
śc1• zwalnianie zmobilizowanych tyktiłów ni'e podpi'sywano na- gJl innych narodow, a lch „zręezno~c dację należności emerytur i t d. wyJ'echali do Niemiec gdzie wcielo· 
- we wszolldch drażllwych sprawach • . . . ' . . ' 
ma być przyspieszone. zwiskami czy pseudonimami, ale politycznych można przyrównać do względnie o znaleZleme dalszeJ pra- no ich do obozow pracy w charak· 

\Vszystko to razem przedsta- tylko i wyłącznie numerkami. Za przysłowiowego słonia w składzie cy. terze robotników fizycznych. 
wia się dość ciemno, a to tern- przykładem Niemiec hitłerow- porcelany. z 
bardziej, że trudno jest już w tej skich i Włoch faszystowskich. „Zaczyn" przypomina dalej, że a ka z - o s I r z e że n i e 
chwili zorjentować się, ile w ob- Totalny „interes" prasowy nie „Polsce również poczyniono nie 
serwowanych nastrojach, ogła- poszedł, nie mógł pójść w na- prawdopodobne wręcz propozy. 
szanych komentarzach i szerzo- szym kraju. Przyszły trudno- cje z autostradą i Gdańskiem, 

Hitleryzoiąey tygodnik 

nych wiadomościach jest praw- ści finansowe, nieporozumienia a przecież nie obciąża to bynaj- W ostatnich dniach wojewoda ności or;n.nlzn.cyj niemieckich, jak: 

d ·1 bł ff ? m111'eJ· nas tylko niero1'ecką zdoi poznański zakazał dalszej d.zla.łal· · ,,Deutsche Vercini..,.ung'', Verclri 
"'• a i e u u . wśród ,,wspólników", przerwy w ' ' · "' 
J ść 'd · k J .. „ 1 deut..scher Bauer", Twa Cy!l.E!!tf.w, 
Ile propagandy? I w czyim u- ukazywaniu się ,,Zaczynu". Za- no. przewi ywama rea ci • 

C · d h d · d · „l\lae1~:ie:-~urnve?eit\„ i •<"<tzia'ów 
Prawiane.1· interesixe? opi'ekowała s1'"' podt1padaJ·ącem zasopismo oc 0 zJ 0 wwo- Ostatnie J ·' •· · · " k · · W't " „ ungueu:sche P-.r•e\ · 'IY .l';i'm miej 

Pi·smem i'nna totalna gromadka, s u, ze me „sprawa 1 osa ' a- · J d · „ SCOWl<'iliClaC l n:i 1ran'..!Znyr~. A w 
W sytuacji wewnętrznej uwa- zbliżona do sztabu ozonowego. le „ujawnione prey tej okazji pOSlet, · ·iie SenafU siczeg61noocl w po'tl'tecie n·JV'ot.omy· 

waga kieruje się na stanowisko, „Interes" nie szedł dalej. Obec- tendencje agentur niemieckich, slrim. 
jakie w sprawie napaści ozono- nie przejęli ,Zaczyn" ozonowcy, oto istota zagadnienia". . Jutro odbi;r.n.e si~ zapewne ostat Decyzja oparto <..ciit:tłn. na ~ta„ 
wego „Kur jera Porannego" na i oddaleni od haseł totalizmu. Oni ·wnios~k słuszny i kierujący me w tej sesJ.i posiedzenie Senatu. wie o stowarzysz<?-11i!.ch wobec t.St& 

'Vincentego Witosa zajt:ly tygod-1 to właśnie zdobyli się na nast"· napaść na Witosa na właściwe Porządek dzienny obrad, któryćh ! lenia, iż wymier.!cne towar~·•twa 
d " d ,„ początek wyzn~c;zył marsż:lłek na I wy.kazywnły dzillłalność spr;!'Un~ 

nikł polityczne obozu prorzą o- pujące uwagi w sprawie napaści ro~•· Poranny'' go?z· 16-tą, składa się z 14 pun- z usta wą, pi-z~·l!zem dzi1.lalnołt t •'eh 
-urto. na W1'tosa.· Ozonowy „Kurjer ktow J J 
n<el'> • • • • • · organizacyj by!a szkodltwa &a pnń 

,..,Zespół" i „Zaczyn". Osoba Wltosa nie jest tu zasadni- jest w ten sposób kompletnie Z waznieJszych ustaw na porząd- stwa w pa&ie granictn;·m. 
'fvgodnik „Zespół" jest orga- cza. Oczywlścle śmleszne, a za.razem odosobniony w społeczeństwie. ku dziennym znajdują się: o stanie W decyzji &wcj wojewoda or.a· 

nen{, redagowanym przez otocze- : :!,~%~:~a: !: ::y wri:::w;!: I pott:piony. Przez swoich i przez ~C!j~ny!ll? ~ szc.zególn~~ o~pow~- niczył się tylko do> k:lku Or!~ani7a· 
nie ministra rolnictwa, p. Poola- dynie za to, że odtrącU propozycję obcych. • I zta no~ci . 1arneJ ~a z iegos wo 0 cyj nicmi~r!<ich i k!!ku ich oóezie.-
towskiego, i reprezentuje nie- zdrady. Fakt, że lttoś nle chce odc- Atmosfera publiczna w Pols~e nleprzyJac~e.a, nowela do ustawy .0 łów, Jeiłynie w miejscowościach gra 

a.li n u h I Chw lk ki przeczyściła się, jakimś pońurym z~pewrueni~ . pracy 1 zaopatr~en!u I nicznych. 
wątpliwie poglądy pow?żnego bi fe;.t t!: nat:afuy l sat! ;;::z e~~ i tajemniczym grom za kulisami ruepodle€~os~iow~ów 0 ptarzedłudzerut u Zarzątlzenie traktowane je. st ja-
wpływowego ugrupowama w o o zrozumiały że niema tu żadnych pod ł . ał k p mocy Oi>vwtązuJącej us wy o y- k t . 2: • dl t 1 h _ 
zie prorządowym. Jest to ugru-( staw dla 'podkreślania „nadzwyczaj- po ozony zost' res. oprostu czącej wmania nazwisk przybranych 0 f>S r.2."! ~n;e _.a ~ozos a ~ c; 0• · 
powanie przeciwne tendencjom nego" patrjotyzmu. zapadł wyrok skazujący, przez w czasie służby wojskowej, o poro- ga.nizac:>J, dtab~:ic:cn .W. ~Vi~tkop'.>I 
totalnym i zakusom monopartyj-! Z drugiej Jednakże strony, musi- wszystkich uznany i przyjęty. zumienlach kartelowych, i o oddłu- sce w mnyc. mieJ~cowosc.ac · 

nym, stanowiące poważne opar- my tym razem sprzeclwtó sle wy- (=) żeniu rolnlctwa. Konfiskaty w~cho<lzącego w Ló-

cie dla systemu i dla rządu. dzi tygodnika „Der Detuschc \'\'('g", 
W numerze z datą 11 b. ro. organu „Niemlec:kiego Związku La· 

prżyniósł „Zespół" artykuł pod ~ o bo , ... b n a p o c z I a c h dowego" stały się zjawi1.l:iem <.zę-
ł}iulem „W sprawie W. Witosa". ~ • • stem. Pomimo. to, tygoJn:k ten w 
w artykule tym wypowiedziane dalszym ciągu ostro wyatrpuj~ prze 

l Zamachy teroryst~w irlandz.kich ciw interesom 1°o:Sk1m, si.erzą!) 
jest przedewszystkiem zadowo e- " przytem propagandę wrogi\ Poliiee 
nie, ż: „olimt!ljskl spokój" w\ LONDYN, 10.6. Teroryści irlandz aby ostemplować mar~ę. W tej sa- w specjab1ych kopertach dużego i wyraŹilie działajl\C w intereale 
kwestJ• napaści nn Witosa zacho- ! cy wczoraj wieczorem rozwinęli w mej chwili nastąpił błyskawiczny formatu nlebiesldego koloru. Trzeciej Rzeszy. 
wała „Polska Zbrojna", która i Londynie i innych miastach angiel- wybuch tak silny, ze wszystkie listy Wobec tego dano ostrzeżenie do Dnia 9 b. m. łódzkie sta.rootwb 
„jako organ armji nie ch<;e, i; skich jak Birmingham, Manchester sortowane pnez listonoszów zostały wszystkich urzędów pocztowych w I grodzkie zarządziło konfłsk11tę ty10-
sl.usz~ie, zab~erać 9łosu ~;,draż· I i t. d. ożywioną działal~ość. W go- rz~co~e w ~owictrze, a listono~z Londynie i segregujący listy żaczęli dnika „Der Deutsche Weg", z dat.ii, 
mąceJ sprawie pohtyczneJ . Na.

1 
dzinach wieczornych nuę~ 20.30 so1tUJący li~ty .z bQm'bami został koperty tego koloru i tego rozmia- 11 b. m. Jest to 6-ta zrzędu kon-

.leży przy tej okazji przypomnieć,~ a 23.30 ~vybucltło przeszło 30 boń1b rzucony na zie!lllę. ru wyławiać. W jednym z worków fiskata hitlcryzującego tygodn!ka. 
. h ł · h k 'lk 1 t I w rozmrutych urzętlach ttocztowycb, W innym urzędzie pocztowym u- 1 w jednym z urzędów pocztowych 
z~ na naszyc amac 1 a UO • , skrzynka.eh do listów i wagona.eh rzędnik segregujący listy zauważył, znaleziono 9 takich listów. Prochownia w teatrze 
m~ po~kreślane było wymowne pocztowych pociągów. 13 urzędni- że z jednego z listów wydostaje się Wszystkie były adresowane tą 
milczenie prasowego orgam\ ar-I ków pocztowych odniosło rany z po- płomień. List z~tał wrzucony do samą rQką. Podobne w,n1adki zda- Gn1o~h leeł w 2ruzu~h 
mji. · parzeń. kubta z wodą i w ten sposób unik- rzyły si~ wieczorem w Birmingham, :MADRYT, 10.6. Wczoraj wieczo. 

„Zespół" stwierdza, ie „życie / Pierwszy wybuch wydarzył się w nięto ekspozji. Ush1Jo110 zre:sztą, że Manchester i ur~clach pocztowych rem wybuchł sklad prochu i mater· 
jest walką" i że „ponieważ nie , wagonie poc~towym w pociągu, idą większość bomb umieszczona była szeregu mniejszych roi:i.st. jalów wybuchowych, który znajdo· 
stoimy na gruncie monoparty:t. I cym .. z B1~~ngha~ . do Londynu w wał się w królewskim teatrze. 
ności, to temsamem godzimy się pobhzu mteJSCOWOSCl. Northamp~on. Demons.trae1·e i oburzenie Trzech żołnierzy zostało ciężko 

. . . lk' n .j Gdy tylko zauwazono, że z Jed- rannych, 12 przechodniów lekko. W 
z istmemem wa ,~ po 1 yczneJ . pego z worków wydostaje się dym, teatrze i sąsiednich domach wy. 
wewnątrz narodu · Wałka t~, worek ten został poprostu wyrzuca- z powodu dano wyiątkowe!!'O buchł pożar. 
prowadzona w „określonych gra-' ny przez okno i dopiero gdy bom- PRAGA, 10.6. Na wiadomość 0 Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Gmach teatru został całkowicie 
nicach i na odpowiednim pozio- i ba została zgaszona, worek zabrano. zarżądzeniu wyjątkowego stanu w powiecie Kia.dno w północno-zachod zniszczony. 
mie" jest pożyteczną, albowiem j W Londynie wszystkie eksplozje na 'Kła.dnie, dosz:o w Pradze l na pro- nich Czechach wywołało w spolc- -------------
,,bez niej musiałoby nastąpić stąpiły w ciągu niespełna dwóch ·wincji do licznych deinonstaracyj czeństwie c~eskiem falę oburzeula. NA WIDOWNI 
skostnienie myśli politycznej".' godzin. antyniemieckich. N!e brak pogłosek, że Kni~t został 
Jednakże w walce politycznej I Pierwsza w centralnym urzędzie W Pracize w jeciJlej z wielkich ka- zastrzelony w bójce, przyczem za. 
nie wolno stosować „chwytów 1 City, a potem w dwudz~est;i innych wiarń wywiązała się między żolnie- bójca został ciężko ranny. 
niedozwolonych", a do takich za- urzędach pocztowych w1elk1ego L?n rzami niemieckimi a ludnością cy- Z równem oburzeniem przyjęto 
Jicza tvgodnik obrzydliwą napaść d~u, rozrzuconych po calem m1e· wilną bójka, w czasie której kilka do wiadomości wyznaczenie przez 

Powrócił z Bukaresztu d-0 War· 
szawy przewodniczący Związku Har 
cerstwa Polskiego woj. dr. Grażyń

w~ A k ł k • . śc1e. osób zostało zranionych. W związku niemieckiego starostę w Kładnie 
na Il~sa. rty ·u onczy stę W jednym z urzędów pocztowych z tem wladze nlemi~ckie zarządziły nagrody wy~okości 100 tysięcy ko- X 
nast~p11.1ąco: . w zachodniej części Londynu eks· 1 wzmocnienie załogi. W samem Kład- ron za doniesienie, na podstawie Zostali mianowani sekretarzami: 

ski. 

Stwlcrdramy, ie Jako Polak P• Wł- plozja nastąpila w chwili gdy listo- nie garnizon zostal znacznie wzmo- którego udało!Jy się ująć sprawcę w poselstwie R. P. w Brukseli -
los Jcsl zupclnle w porządku, agentem nosz sortu· li t d ' ł li t · Ro S · k' b dzi Rp 
o.iemlerklm nie jesl 1 posląpłł w spo- i , Jący s Y u crzy w s cmony. czynu. man ZUJI! i, w am asa e . • 
aób najzupełniej wałśclwy, uchyl11j;1e przy Watykanie - Jan Szcliski. 
alę od rozmów z czynnikami nlcmłec- X 
ktni oroz zuwladomiając o lem poi- z a k I o- c o n a p r o c e s 1· a Dn. 10 b. m. odbyło się pod prze 
akie wladze. wodnictweru wi-:epremj~ra. i..1.'-' E. 

Uczciwe to i rzetelne stwier- KW-:a.tkowskieg-o pos:.:-.?:rn:.i~ Komi· 
ozenie, dokonane przez poważ- (Dokończenie ze str. ł•szeU tetu Ei!o!lom!cz.ne>go :?.rb~:l"Ól'', UQ 

ny organ prorządowy, stanowi p I ,„ kal' W D •ft d l tó l' .. lit • którem rozpatrzono bieł.ąc.e sprawy 
dużą satysfakcję przcdewszyst-

1 
„ o acy, zam :-sz 1 'Ye . rz~- awne cmenwrze os osowy-, arcsz w po ICJi po yczneJ. gospodarcze. · 

kiem dla obrażone"o sumienia 1 s~cz~, ot~zymuJą ~bccme "ymo- wane są obecnie dla .celów „uży- X x 
. „ S ". . I wiema z mleszkan prywatnych. teczności publicznej" i staną się Szefostwo partji. narodowo-so- Premjer gen. Składkowski przy· 

pubhczne"o. połeczenstwo Jest nr • • • l I . t 1· k . . l' t . (' I . k d 'ął w dniu 10 b m ambasadora. d 1 ż . . • t . n ymowiema a ae o rzvma I m. par ami. CJa 1s yczueJ w H ans u o no· J • • 
za J°.w? o~e. e l![zeciwICt~s wa •1 in. wszyscy ci, którzy '~ dniu 3 Prawdopodobnie bitletowcy siło się O!>llltnio nieufnie do nad- ZSRR Mikołaja Sznronowa.. Pre-
roz 11~zno ci po~ yczne n~e po- maja b. r. wywiesili z okien gllańscy chcą się. w ten sposć1b hurmislr1.lł Temna w SopotacJ1 mjer i przyjął również dn. lO b. m. 
zbawiły przyzwoitych ludzi przy- ·1 • k • 1 b d h ,.. delegac.i'" Koła Krec:howiaków w o· 

I 
swvc i nuesz an u na oma1· pozhyć pomników cmeotarnyt•h, Powodem zmiany stosunku do „ 

zwoitego sposobu myślenia, że · • • • ś'>bP.ch sen. Blsplnga, płk. Strzelec- . 
t T . br . t chorągwie o barwach polskich. świ&ckzą•:ych iż ludność gc\itn- Tempa, który należał do najbliż- kiego 1 por. rez. Kollatorowicza. Pre 

w_ys .ąpi 1 on~ pu lczme z po Q·1 Wszystkie cmentarze w Gda(t- ska, obernie niemiecka w har· szych ludzi Forstera był fakt, że mjPr doręczył delegacji ofiarę w 
p~emem hamebhnych meto~ kwóal- sku, katolickie, protestanckie i dzo znacznej swej C1.ęści, przed Tt•mp sprzeciwiał się oslt>dlardu wysokości 1.000 zł. na budowę po
~1d sto~~wany~ przez nJe t re żydowskie zostały zniesione. Dla kilkurlziesi<:ciu laty nie ttkrywn- szturmowców, sprowadzanych z mnika - obelisku pod Krechow
Je nost 1 z 0 ozu prorzą owego katolików i protestantów ulwo- la swego polskie<'•) 1mchodzcnia. Niemiec na terenie Sopot, twłer- CR.m!. 
i że stwierdzili na łamach swoje- 61 t z "" rzono wsp ny cmen arz en- x <lząc, że masowe wtłaczanie szłur 
·tgo ~rgtanu, iżł '.'jako Polakdkp.„Wi- trał Frie~hof" w Brentowie ·~rzy. Policja polityczna w Gdańsku mowców do Sopot najfatalniej 
os Jes zupe me w porzą u . . . h . . . t 1 d ó h 1 ikó dl · · · · h So t 

Takie stanowisko służ ć może, cz~m pome~ an<_> pJecwotnego r.a aresz owa a w c uri~< n :"' o )I Je się na mteresac po . 

ł Ś ł I • d b Y d l mmru podz1elen1a nowego cmen- senatu, co wywołało ołbrzynue Przybyła do Sopot partyjna ko 
z pewno c ą s uzy o rze z ro- .

1 

· · ś . i · ś ód d · · śl d d · 
• id i ·k Ud · J i tana· na . czę c1, przeznaczone o- wr~ .eme nawet w r naro o- mtSJl'I • e cza, przeprowa zając 

WCJ e onso • acy ne.. sr.bno dla katolików i osobno dla wych socjalistów. re-.•i:ij~ ksiąg i kasy tamt. nato<l 
• • l protestantów. \Vobec tego różni- Prezydent Senatu, Greiser, zo- socjalistycrne>j placówki, na cze• 

Tnkże ozonowy tygodnik poli~
1 

ce rdigijne nie będą uwzględnia-i stał powiadomiony o tym fakcie le kl6rf'.i stoi Temp. Komisj:t 
t~czny „Zaczyn" zajął się „istot- ne i ujednolicenie obowiąluje i dopiero po dokonanej rewizji i przesłuchiwała kilka ł(QJ?in Tem· 
nym sensem sprawy ~itosa" w po ~mierci.„ przewiezieniu aresztowanych do p:i. 

& 

X 
Pod koniec czerwca b. r. uda 

się do Francji z ramienia ks. kar· 
dyna.la Prymasa Polski ks. bi:::kup 
Zakrzewski z ~omży 

- Z Jotnl~ką w \\'ut~-n(tnttl• WJ• 
startował do 'hlkllyk11 0111„,VUJ 11&• 

molot wojidt'>Wf, t. '-'•· ...... „,,...„ 
Fort~n", na pokładde kt(.~g·J Ul&t 
duje alę tnun•ul '" swh„"IMl>f lotni
ka mekaykallaklezo Sar11~ 



l 

·-·· 

To, e·o. ludzi łączy 
S ioi5czyła słQ jut strusia taJi

'tyka Europy chowania gło
. . wy yv pias~k iluzyj i fikcyj, 

Kultura:· i~· cywili~acja ~ nie· są , pustym' dtwi.ękiem I s~arbłec naszej łiultury I ·~' 
zacji Jeden z najw:;tżniejszycn 
udziałów. · . 

lby . nie widzieć zaborczych Z1lpę- mo:lliwiają szybsze .z.;ycięstwo" ··najgłębszych pokładach . duszy 
dów p~ństw osi. Podarte pakty (str. 196). · • . ·-.' - gerąiańskiej. Objawia się w ich 
nie przesłaniają więcej widoku ' Oczywiście, o teJil;,; te Jedynie mitologji, w niem~tannych bo
na grozę . możliwości wojennych. w razie. krótkotrwałe'j' -wojny jach, toczonych przez długie 
Ułatwiły to w dużej mierze S!l· Niemcy mogłyby osiągną9 . zwy- wieki. ' 
m,e· p;iństwa osi. Bez oslonek cięśtwo, „Mein _ I\'.i;i~J:)!'r nie' '!SPO „Idzie o to, - pisze Luden
przedstawiają teraz koszinarn~ mina. Woli się tę spra';V',ę ubrać dorff - aby nieprzyjaciela wy
obrazy przyszłości, środki i me- w płaszczyk wzgardzonej bum~- tępić doszczętnie" . (w książce 
lody, któremi gotowe są się P.O- nltarnoścł. · · „Totaler Krieg"). 
aługiwać w przyszłej wojnie. Tak więc, niestety u czynni- „Dusza germańska - stwi~r-

Jeden z najbliższych współpra- ków kierowniczych ,, ijzeszy nie dzi filozof narodowo - socjali
cow:ttików kanclerza III Rzeszy, zn·ajdziemy żadnego źrozumienia styczny Deubel - znajduje swój 
gen. Haushoffer p)sze ostatnio w dla cywilizacji europejskiej. Prze wyraz w znlszezenlu". 
,, .... ~itschrift fiir Geopolitik",: słonił ją wyłącznie jedyny cel: Jedna z najpopularniejszych 
~J?ziś _wszystko uległo zmianie, hegemonja na.rodu . niemieckiego pieśni szkolnych brzmi: „Kiedy 
tak, mentalność narodów jak i nad Elll'opą. Do ~ego "ciilu wszy- r.ęczny granat pęka, nasze serce 
metody walki. Uznaje się nie zo- stkie środki są usprawiedliwio- śmieje się do rozpuku". 
bowlązanła, lecz siłę". ! ne, choćby cywilizacja ·infała być „Cywilizacja, która wyrosła z 

Owa generalska generalizacja zniszczona. Idzie o „zwycięski intelektualizmu, powinna być 
]est coprawda, jeśli nawet wyra~ miecz narodu panów, biorących zniszcząna" - mówi jeden z czo
zić się łagodnie, zupełnie sprzeez- świat w służbę wyższej {?!) kul- łowych pisarzy nar. socjalistycz
na -~ rzeczywist~ścią. Szanowanie 1 tury" (str. · 438). . nych, Benn. - Człowiek niemiec
jedynię siły jest przecież wybit- I Wywody p. Haushoffera nie są ki znajduje siebie w prymityw

Nie. nie spodziewajmy słą od Niestety, w ostatnim ' c,zasie, 
tych ludzi ani krzty szacunku naróWni z zapowiedziami gen. 
dla dóbr cywłlłzacji. Dla s\ivych Hausshoffera, ponuro brzmiały 
zaborów nie wzdrygną się przed w uszach europejskiego słucba
nlczem. G~n. Haushoff er nie prze cza . słowa kierownika faszyzmu, 
sa~za. Mówi prawdę. Anł świą- wypowiedziane w czasie jego po-
tyrifa, 11ni dzieci nie znajdą u bytu w Kalabrji: , 
Niemców względów. Czemże jest „Zwiększajmy liczbę dział, o
cywilizaeJa. wobec pragnienia, a- krętów. samolotów. Zwiększaj
by urzeczywistnić imperjalizm my za wszelką cenę, nawet, gdy
germański I „Srodkł ł drogi nie byśmy to, co się nazywa życiem 
mają tadnego znaczenia - wnż· cywilnem, mieli zamienić na ta
ny jesf tylko cel" - mówi otwar hula rasa''. 
~fo Goebbels w dniu 4 września A więc ł tu nie znajdujemy 
1938 ~·· snując rozważania o tam i zaporów dla obrony cywi-
przyszłej Rzeszy Germańskiej. lizacji. 

To Niemcy. Może jednak u • • • łeb obecnego sprzymierzeńca 
włoskiego · znajdziemy sprzedw 
co do tych poglądów. Przecież 
u tego narodu na pierwszy plan 
przez długie wieki występowała 
idea . humanitarności. Jego naj
pięk,niejszym duchom zawdzięcza 

Kultura mówi Schiller -

n~m . monopolem ~ządó~ nie: I nowe. Idea zniszczenia leży . w nej- istocie(?!). 

mleck1ch, które, mimo obecnej ---------·· - ... -----------------------------... -pogardy do innych ras, zdają się I 

służy dla pogłębienia wolności 
człowieka i dla pomożenia mu, 
aby wypełnił zadanie swojej o
sobowości. Dla Europejczyków 
jest ona czemś bezcennem; · jed
nak dla enuncjatorów haseł o 
metodach zniszczenia posiada wi
docznie cenę bardzo niską. 

,I 

tu "naśladować w pewnym stop
niu ·- aż Anamitów. W języku 
tego naredu: „Szanuję cię" o-

. znacza to samo, co: ,~Mam lęk 
przed tobą"„. 

W upal·ne dni 
możno szybko przygotować 
smoczne potrawy stosuiąc 

Posłuchajmy dalszych wywo
OÓ}V gen. Haushoffera: 

„Podczas wojny światowej by
ły jeszc.ze przestrzegane pewne 
reguły gry rycerskiej dawnej Eu
ropy. W przyszłej jednak wojnie 
nikt się ·nie uchroni. Dyplomaci 
11ie · . 'będą mogli powrócić do· 

MAG,Glego kostki bulionowe 
.·'i -MAGGI ego zupy .· w kostkac~. _ 

swych · państw, a śmierć nie o
szczędzi ani kobiet ani dzieci.' 
Postępy techniki wojennej spra
wią, że przyszła wojna będzie I 
podobna do wojny trzydziestolet

Zbyteczne· komentarze 

niej" (oczywiście nie co do dłu-1 „Osservatore Romano" ,ogłosił co, do sposobu rozwiązania palą• 
gości trwania, lecz co do rozmia-1 artykuł, w którym reasumuje gło cych problemów I •wołania kon-
rów !nisżczenia). · · · sy prasy włoskiej i zagranicznej ferencjł dyplomatycznej. 

Szci'etose · tych pogróżek jest, o przemówieni~ 'papieski~m. dofy Notatki takie, zdaniem „Osserva
triel)::t przYziiać, wyjątkowa. Nie- czącem sprąwy pqkoją między- tore Romano" aczkolwiek wskazu 
wątpliwie ma ona stu.tyć przede- nar,odo~egó i stwierdza, że spot- ją, że wysiłki Papieża na rzecz 
wseystkiem w celo zastraszenia 1 kało się z przychylnem powszech pokoju wzbudzają żywe zaintere
przecłwników. Pomińmy już, te I nie przyjęciem. sowanie i ogólne pragnienie, l•y 
Europa jest równie dobrze w . Organ watykański nadmienia, stały się bardziej stanowcze, to 
możności w danym razie zdobyć że nie jest ścisłem twierdzenie jednak treść tych notatek nie od
się ·na pod. obnie . bolesną rętorsję 't angielskiego dziennika ,,Daily p(;wiada rzeczywistości i 'nie wia
przeciw Niemcom'. Na pierwszy lUail", 'jakoby Papież przesłał do domo czy pomoże sprawie. 
plari ciśnie się pytanie: czyż to poszczególnych rządów odezwy, Również nie -pomagają sprawie 
mCliliwe, aby w XX wieku tak w których · poddaje pewne my41i komentarze do przemówienia pa-. ' . . • • • I .. 
brutalme · _kopnięto hasła , I dobra.I p p p-- p 
cywilizacji? • - - - -

~ies.tet~ nie łest tO rewelacja,\ Ił' świetle prasą 
o 1fe· ldzie o Niemcy. Przykłady i · · · · -

pieskiego, które w pewnych je
go ustępach dopatrują się ak
centów popierających jedną po
litykę - lub też przeciw niej 
pr:~emawiających - bardziej niż 
drugą. Trzeba zważać zawsze 
- kończy „Osservatore Roma
no" - na d owne brzmienie 
słów Ojca św., w których oświad
czał, że nie może wiązać słę ln
teresnmł stron poszczególnych 
a'nł wtrącać się do terytorjalnych 
spraw narodów. 

•• n 

Przyszłość jest oczywiście nie
wiadoma. Niewiadomo także, 
czy owe pogróżki będą wykona· 
ne, a tem więcej, czy osiągną za
mierzony skutek. Musi słę jed
nak zanotować, że w XX w. dla 
kierujących kół Niemiec . ł lłaljl 
pojęcie cywłllzac'ji słało -się pu
stym dźwiękiem bez znac_zenła. 

Istnieją jednak w łonie Tu<lz
kości niespożyte siły; którę · po

' zwoliły dotychczas oprzeć się 
I wszelkim atakom ba1:barzyństwa 
I trwać nadal naszej rzymsko
chrześcłja6skiej kulturze. Dla .. iej 
obrony i rozwoju łączy się ludz
kość w związek silniejszy ponad 
wszystko. 

. "Cói jest najświętsze? To. eo 
Judzi łączy" - głosił ·Goethe. 

' Wierzymy, że nasza cywilizacja , 
przetrzyma również · totalne · za
pędy. 

Jeśli · dla jednych nie przed
stawia ona wartości, dla drugich 
jest rzeczą bezcenną, której bę
dzie się bronić wszystkiemi si· 
łami do ostatecznego · żwycięs!wa. 

.K: ·G. 

u •• a 

Z wojny światowej okrucieństw I w·· łfi . . . na tereny kulturalne I literackie (np. natomiast Wołoszyn. W wyniku kon- zany został za zbrodnię zdrady etanu 
w Belgji, a u nas choćby znisz- I . •e a {)Om pa . afera Pletrklewtcza „. WielopolskleJ), ferencji postanowiono rzekomo !two- na trzy Jata więzienia". . ' 

Na graoiej · 
c?enia Kalisza, dają dostateczną!! Poor Yorik pisze w „Tygodniu - w końcu wściekłe gromy na Wł- rzy6 plac6wkl w Wiedniu, gdzie dzia-. 
próbkę postępowania kierują- I Robotnika".: . · tosa - to wszystko należy połączyć lać będzie Revay' w Pradze pod kle-

h "kó · · k" h „PowiadaJlłt że gdy llitler przy- w jedną kampanję, mającą w kon- rownlctwem Kloczuraka i w Braty-
cyc - ' . czyn~i · w memie<; IC w 1 jechał oglądać zalaną Unję Zygfry- sekwencji rozbicie Treuga Del I roz- sławie, gdzie osiąść ma Wołoszyn. Po- Według informacji „Robotnika„: 
okresie WOJDY· Pozostali oni nie~ · da, to go wszędzie przyjmowano z p1·„.ężenie społeczeństwa... nadto Niemcy oddadzą do dyspozycji „W poniedziałek przybył do Zabrza 
odrodnymł dziedzicami Krzyża- ' wielką pompą, która wypompowywa- ·w pewnej francuskiej krotochwili ruchu Jedną ze stacyj radjowych cze- specjalny pociąg, przepełniony przy-
ków, którzy wycinali w pień tu.I la wodę". widziałem taki obrazek: lokaj mu- skich, która nadawać będzie reguiar- musowo wysiedlonymi tydami, któryę1', 

I rzyn, niesie na wielkiej srebmej ta- ne audycje ukraińskie. Koszta całej z chwilą nastania mroków pod grot-
bylców. a . !11iasta palili, aby y; Konfiskata Piasta" cy _kryształową zastawę do wina - teJ a~cji ponosl6 ma. Berłln, który wy bą zastrzelenia przepędzają stramtcy 
w ten sposob odstraszyć ludno:>Ć . " wybiega na6 rozzuchwalony mały płacaó będzie równle:I: wszystkim s-m rilemieccy przez granicę. Przybycie 
.zdo.bywanęgo kraju od · walki i Polska ~gencja Agrarna (P. A. kuchcik ł okłada go kijem po gło- b. ministrom nkraińekim regulame tego specjalnego pociągu uszło w płer-
wprowadzić J·ą w stan zupclneJ· A.) donosi: . wie! Murzyn jednak znosi ze stoicy- pensje". wszej-chwili uwadze, bowiem aby fakt 

Art kuł t p ta" tal zmem razy podst.ępnego napastnlka, zamierzonego przepędzenia 1Jydów 
depresji i bczwoli. I " Y ws ępny " ias zos aby nie upuścić skarbu. Mm.,.,,.. miał Zaba-a .., p·r--er-i·e przez granicę utrzymać Jak najdłużej · w ośmiu miejscach skonfiskowany --„- ,,., ... «- ,,.. 

Wódz dzisiejszej Trzeciej Rze- wraz z tytułem. poczucie odpo\l'!iedzia.łno~. Ale za w tajemnicy, pociąg ten zatrzymano 
· . 1922 d ł d chwilę wpada złodziej I wykrada mu Feljetonista „Naszego Przeglądu" w polu i tam wyładowano wysledJo-

SVf J,UZ ·~ r. a 0 zrOZ1_1· Nie zostały natomiast sko~flsko- tacę! Wówczas murzyn rzuca się na R;egnis p. t. „Zabawa w przerwie" qych. Na miejscu po wysiedleniµ prze-
miema; ze w walce o hegemon1ę wane podtytuły ~ykuło:. „Witos a malca i tratnje go na miazgę, Na- pisze: prowadzono kontrolę t poodbierano 
Niemiec będzie bezwzględny. Po- napór gei;mański ' „Macie słn~yć I suwa się refleksja, że gdvby · murzyn „Na różowym blankiecie wypisują wszystkie · posiadane dokumenty ni0- ' 
. . . . . państwu, bez względu na to jaki Jest b 1 dł .i.„ł b or t tni ytn I i kl b •"ni J ł d I ki 1ęcie humamtarności budziło u rżąd" Kt to ba ki to 1 hitł _ 1 y o o...,. na ok tacę l wy'olł kuch os a o s ację międzynarodową. Są m ee e, a y pu"' e w a ze po s e 
· . . . . . . ' "„ 0 n e wa z .~, I elka, zanim wpadł złodziej, taca ~by- to prognozy krótkoterminowe, wame J nie mogły ustallć przynależności pań-
mcgo Jedynie .iromczny uśmiech I rowcami • „Oznaka zaniku pamięci • laby · nratowana I kuchcik Ukarany. nie więcej niż na okres 2-ch tygodni stwowej. Posiadającym nlewa:tne jut 

„Kiedy narody walczą, - pi- „Cała prasa nlezależn~. potępia wy- Mniejsza o analogję. Natomiast wa,.. lub co najwyżej jednego miesiąca. J dokumenty polskie, który~ posiada.. 
ł 11. .I • K f" - 1 I stąpiema pisma Ozonu · I żne jest, że rozzuchwalenie wew- W tym krótkim sezonie trwa mila cze utracili obywatelstwo polskie, do-sa w „n em an1p - wsze - N tytuł j tr ni . 'hł--t" k" - • . . . a o_we s o e „.r...., za- nętrznej agresji nie leży w inte;re- zabawa w zmianę ordynacji wybor-1 knmenty te pozostawiono. O fakcie 

• I~ ro:wa~ama. O humamtar~o- m1eszc~ zdjęcia fotograficzne przed· sie ani narodu polskiego, ani też czej, w dyskusję o ustawę oddłnżenło- przybycia pociągu dowiedziały się 
sc1 sta.)ą sJę mczem. \Vyobraze- stawiające W. Witosa, przemawiajir I rządn". wą, przerywaną błazeJ\sklemi popisa- władze, kiedy w nocy przytrzymała 
nia 0 humanitarności wylęgły cego do tłumów w czasie 8więta Lu- mi o udziale tydów w pożyczce. Straż Graniczna 18 osób, a policja 24. 
. f t· .. I d k" . N t dowego w Mościskach, zaopatrując Berlin na ukraińskim Nazywa się to uprzyjemnianiem Przy badaniu dowiedziano się od nich 51.ę z an <lZJI _. u z ie~. a. u~a to zdjęcie nast. tytułem: „Macie pauzy politycznej, wypełnianiem przer o nowym tricku niemieckim. Wszyscy 

me . zna h'umamtarnośct. Po1ęc1e służyć Państwu, bez względu na to, koniu wy między jednym 8 dmgtm donlo- nieomal przytrzymani byli obywate-
to jest właściwością niewielu na- .jaki jest rząd", dodając w tekście z Londynu donosi „Ilustrowany słym wypadkiem, który odwrócl6 mo- lam1 nlemieckbnl. A kilku zaledwie 
rodów. Humanitarność zniknie nast .. uwagę: „każdy kto zna Wito- Kurjer Codzienny": że cały optymizm profesorów ekonó- miało obywatelstwo wątpliwe. Strat 

t Ś •• d ik .I sa, zelaznego zwolennika ładu I po- mJł społecznej" Graniczna odesłała. Ich z powrotem z ego_ "mta, g y zn ną te. ra-
1 
rządku, 'wroga demagogjl 1 anarchji, ;,W czwartek 8 b. m. odbyła · się w • d Ni mi G h t ni nś 11· 

kt - t I i Berlinie w urzędzie dla spraw zagra- o e ee. renzsc u z e wp c sy. ore ~ worzy y owo po1ęc e. wie, jaką wagę ma ten jego rozkaz. Dr. Drobne• na urlopie Ich w głąb kraju, a pod groźbą uży-
Przy walce zostaje ono wyklu- I chłopi jemu oddani wiedzą to naj- nicznych konferencja panukralńska z cła broni zmusll do pozostania na poi-
czo11e, Idzie 1·edynie o instynkt lepiej". Udziałem" b. premjera Rusi Zakarpa- więzłenn•m łach przy grą.nicy, gdzie też spędzono 

cklej Wołoszyna, dwóch jego b. ml- .; t p 
samozachowawczy. Już Moltke Gd • nistrów Reva.y'ałKloczuraka oraz kil· I K C" donosi· resz ę. rzez całą noc ponawiały się zie smycz „ . . . . te próby przepędzania okol& 2.000 ty. 
wyrazi ł się, że humanitarność w ku posłów ukraińskich do Sejmu poi· „Dr. Bolesław Drobner, b. radny so- dów, które ~o wysUki paraliżowała 
wojnie polega na jej krótkotrwa- J'a.n'C!ary . Grzędziński W „Czarno skiego. Tak twierdzi korespondent cjalistyczny, odsiadujący karę więzle-1 Strat Graniczna przy ws116łdziałaniu 
łośc_i, klóreJ· dlatego odpowiada na . B1ałem" .P· t . „Gdzie smycz" „Evenlng Standar '". który podaje na- nia w Krakowie, został na mocy de- pollcji. We wtorelc od „.mroku historJa 

fl k d i stępuj~ szczegó tych obrad: Niem cyzJ_I są.du w piątek zwołnłony, uzy- ta zaczęła . s l·A na nowo. Prz- "'torek , 
J·ak !l en 1·os trze1"szy sposób prowa- 1 snuJe re e s. Je z nowo u zerwan a . ,. li k . . t' ... v• „ " · Treuga Pei". cy zapro~onowa rze _ omo 'Ili worzenle skuJąc miesięczną przerwę w odcłer- mieszkańcy polskiego Sl.iµiks p,bser- ' 
dzenia boju" (str. 195). ł " . , · • · rµchu, ktore~o celem ostatecznym by- pieniu kary, Urlop z Więzienia uzyskał wowali koczujących pod · &'11:.u•· nłe-

N . t ' . . ś lk. lk. I „Rozpoczynanie a~1mtu1· · · \v wyż- loby niezalezne państwo ukraińskie pod tym wa ki że 1 24 „ aJS raszntejs~e roc ~ wa i szych uczelniach, ag itacyjne wysko'~ K j · · run em, w c ągu hem eydów. ·Z nastaniem ńnróktl po-„ )Viedy humamtarne. kiedJ U· ki Oeneru, urzeniesieniP ataków tych Bł. 0w1ncep~i!-~~~rzu~_ ... potiobno po· j godzin opuści województwo krakow- częto pędzić ich znowu przeJi gra.nico 
- o e ~- " ..-o..,_ przyjął ją skie. Jak wiadomo, dr. Drobner eka- polską, grożąc użyciem broni", 

„ 



• 
Dwa · przemOwienia m-in.-. Bonnet· .„„,._,. 

· S~jusz fraoeosko•polski bazą polityki europejskiej 
PARY~. . 9.6. Grupa parlamen- przeświadczony, ie przemawiam w chwilach, jakie przeżywamy. 

tama francusko • polska urządzi- lnlieniu całej Polski, podnosząc Bankiet grupy pa:-lamentarnej 
la w apartamentach „hotelu Cril- wraże1;1ie, jakie wywarło u nas .nie- polsko - francuskiej odbił się odra
lon" doroczny bankiet; w którym zac_hwiane i godne stanowisko zu głośnen,. echem w paryskiej pra
wzięli udział: szereg ministrów o- ·Francji w ciężkich niepokojących sie· popołudniowej. · 
becnego gabinetu, .jak minister Spr. • • d • d b 1· 
Zagranicznych Bonnet, minist~r de Fraoc1a nie ązy o egemoo I 

Monzie, min. Marynarki Campinchi, PARY~, 9.6. Minister Bonnet I kiego rodzaju nieporoiumiełl mte-
m.inistra Handlu Gentin, min. Eme
rytur Champetier de Riebes, min. _wygłosił na posiedzeniu komisji dzy obu krajami. Minister zakoń-
Pracy Pomaret, b. prezydent Re- Spraw Zagranicznych Senatu ex· 1 czył swe oświadczenia, mówiąc: 
publiki Millerand, b. min. Spraw pose, omawiając całokształt sytua- „niesłusznie pewne organy zagranicz 
Zagraiµcznych Delbos oraz szereg cji międzynarodowej. Mówiąc o .ro- ne· przedsta.wiają ~as~mi polltykę 
polityków. kowaniach z Sowietami, min. Bon· Francji l W. Bryta.nji j~o pollty· 

net przyznał, że natrafiają one na kę okrątania. Gdyby jakiś . 'kraj 
Ze strony polskiej obecni byli po- pewne trudności, niemniej, zda- mógł uskarżać się na groibę ·okrą

za ambasadorem Lukasiewiczem ca- ni!'!m mówcy, należy zapatrywać się żania, krajem tym .byłaby · raczej 
ty per~onel ambasady R. P. z rad· optymistycznie' na ostateczny rezul- Francja. . · 
cą F;r_anl_towskim : na czele oraz at· tat rokowań między Paryżem, Lon· Polityka Francji w rzeczywisto
taches -wojskowi. Ogółem w apar· dynem i Moskwą. Minister ujaw- śd nie ulega zniianie. Nie zamie
tamentach hotelu „Crillon" zgro- nił również, że rokowania francu- rza ona nikomu grozić, szanuje pra 
madziło się przeszło 150 osób. sko • tureckie o układ sojuszniczy wa wszystkich narodów . i nle dąży 

Zabrał głos min. Bonnet, który są bliskie finalizacji. do żadnej hegenionjl w Europie. 
wyraził przedewszystkiem .gorące w sprawie Sandzaku Aleksan· Jedynym celem jej jest utrzYma· 
uznanie dla pracy dokonaneJ przez dretty Bonnet oświadczył, iż w in· I nie pe>koju europejskiego''' 
grupę francusko - polską. Następ- teresie Syrji jest usunięcie wszel

StraCili solidność 

. ' - . . ~ ~ 

. "łemi~cka . chrześtłJań·ska partia · 1udowa 
prze~IUJ #llt.lervzn10UJI 

KATOWICE; 9.6. W Katowicach Nft.rodo\Vy socJallzni zerwani ety· 
odbył się _walny._ zjazd niemiecko- ką ehneścłjańską„ prowadzi do ak· 
chrześclj8.ąskiej · partjl ludowej przy tów' gwałtu. Partja protestuje prze· 
udziale, delegatów z całego Sląska. ciwko nadużywaniu trybuny sena· 
Walne zebranie uczciło na wstępie tu do wystąpień niezgodnych z pra· 
pamięć ; zmarłego prezesa partji b; wdą, w których oświadczono, !e lu· 
sen. dr. Panta, który był przyw6d· dność niemiecka w Polsce jest jed· 
cą organizacji, będącej, jak wiado· nolita o ile ehodzi o przyznanie się 
mo w ostrej opozycji wobec naro- d() ~arodowo • socjali~tycz.ne,go po· 
dowego - sócjalizmu. Preze~em or· glądu. My, Niemcy w Polsce; kon
ganizacji_ na miejsce ~arłe;o ~· czy rezolucj,a, którzy .u~J się 
Panta wyqranó p. Schirme-ra z Bro- za 'Prawdziwego nlesfałszowańegr. 
niszowic. · przez narodowy socjalizm duchowe· 

w wyriiku' obrad uchwalono rezo- go i kulturalnego spadkobiercę nJe
lucję, w któręj . stWierdzono m. in. miecldego ludu, zgqdni jes~eśmy ~w 

_że za niepodporządkowanie - się Za· swoich zasadniczych ' przekónaniacb 
.sadom i l'ęZiiriowi nar,-socja.li~tycz- z zasada:mi ludu polskiego. ' Obrona 
nemu kierownictwo partji, jak i jej W!troju i bezpieczeństwo · państwa 
zwolennicy, narażeni są ze .strony są dla ·nas tak samo donfosłe i waż
narod9wych socjalistów ·na ciężkie ne, jak dla narodu polskiego. 
J:)r~_śladówania moralne i fizyczne. 

Gotowi do ohrolly g~ani~ 
Expose min. Galencu 

nie. min. powołał się na swoją P?· 
dróż do. Polski, odbytą przed kil
ku laty, gdzie miał okazję nawią
zać stosunki z wielu polskimi mę
żami Stanu. Wówczas to zapoznał 
eię z ministrem Beckiem z którym 
współpracuje od tego czasu w 

BUKAR.li:szT, .9.6. - Minister 
Spraw Zagranicznych Gafenću wy
głosił dzisiaj w Izbie expose na te· 
mat poli,tyki zagranicznej Rµmunji. 

dosiaUJCV nlentlect;q . i Wspominając o rozmowach, jakie 
. ,. odbył podczas swej podróży. do sto-

dewszystldem oparte jest · na n&s 
samych. Nie pragniemy nicZego ·co 
do nas me należy' ale z uporem bę· 
dziemy bronili wszystkiego co do 
rias nalezy. Jesteśmy zdecydówa.
ni bronić naszych granic .I niepod· 
ległości kraju z bronią w ręku. : sposób przyjacielski. LONDYN. 9.6. Angielski minister wych i inny.eh metod popierania eks· lic europejskich, minister oświad· 

Stosunki - mówił minister Bon· 
net - pomiędzy przedstawicielami 
Francji i P.olski nie mogą nigdy 
być trudne. Zbyt silna przyjaźń 
łączy oba te . narody. Sojusz fran
cusko • polshi wypływa z natury 
rzeczy, Jest on zapisany w duszy 

handlu zagranicznego zwrócił uwagę portu - na handel zagrą.nlczny. 

1 

czył: · · 
w wygloszonem ostatnio w Londy- w dalszym ciągu zatrzymał slę on Z zadowoleniem muszę stwierdzić, 
nie przemówieniu na cotaz częstsze nad coraz częściej obserwowa.nem zja-- iż jedność Rumunji,. jej siła i ~e· 
skargi świata handlowego na nlemtec- wisklem niedotrzymyWanla tennln6w zależność_ są WSZ~Ie uważane Ja-

ko czynmk ładu i pokoju. 
kle metody handlowe, oraz na coraz przez . dostawców ni~mlecklch,. oraz . Spełniając wszystkie zobowiąza.· 
niższą jakość towarów niemicekich. szybk1em pogarszaruem się Jakości nia wobec pokoju, RumunJa nie za.-

i pamięci obu narodów. Minister wskazał na destrukcyjny I produkcji niemieckiej. niedbnje bezpieczeti:stWa . kra.jo, któ 
wpływ niemieckich premij wywozo- 1 re - powiedział Gafencu - prze. 

Od zawarcia paktu 18-letnia 
próba wzmocniła jeszcze jego moc. 
Sojusz francusko - polski jest pod· 
stawową b~ wszelkiej polityki e
uropejskiej. Solidarność w ten spo
sób usta1ona w stosunkach obu na 
rodów uzupełnia jeszcze współpra

llikt nie odważy się na wojnę . ·z, · An.glją 

l'a W. ,Beytanjl 
twierdzi ~hąmberlain 

Uważamy, że żaden akt nie mógł- LONDYN. 9,6. Chamberlain wy-I tanji, aby w razie konieczności dy-
by _,}~piej zacieśnić węzłów polsko- gł.osił .przemówieni,7, w które~ na- , skutov.:ania warunków żaden ~j 
francusldch. Francja i P~lska, jak ~ązuJąc ?o aluzJi . o . tem Jako~y I nie mo~ł zmn~lć nas do priyJęcla 
powiedział premjer Daladier w swo wybory miały odbyc się za 18 mie ; wa.runkow, które byłyby niezgod
jem przemówieniu dn. 13 kwietn_ia I ~ięcy, oświadczył, ~ sprawy t.ej ne z honorem, lub zgubne dla na-
gwai'antnją się wzajemnie, natych· ~smze nie zdecydował. szych tywotnych lnt.eresów. 
mJastowo i bezpośrednio przed nie- Następnie Chamberlain oświad- Co się . tyczy pierwezej części 
bezpieczeństwem pośredniem, lub czyi: w celu zapewnienia bezpie· tej -podwójnej polityki, muszę przy 
bezpoś.-edniem, grożą-Oem lcb iy, czeństwa narodowego rozwijałem znać, iż spotkałem się pod wielu 
wotnym int.eresom. . swą działalność wzdłnż dwóch linij, . względa.ml z rozczarowaniem. Z ·dru 

Polska zawsze ceniła swą nie- które zre~ztą ni~ą' z. sobą sprzecz gie~ strony po~tępy w budo~e ·na 
podległość, i nikt nie wątpi, że n~.. P? p1erwsz.~e~ało zastano: szeJ naro~o"'.eJ sily obr~nneJ. były 
nie dopuści ona do zamachu na wie . . się nad tero, Jakie . mog~ hyc tak wiel~e I tak szybkie, Iz mo
swoją wolność, w czem może li- mozli~e _Przyczynr WOJDY i czy gę o~cme. poll'iedzleć .z calem za
czyć na -poparcie bez zastrzeżeń w. u~a się Je usunąc,. dr1;1giem zada· ufa.mem, iż żaden kra.J bez wzglę
Bryta:nji i Francji. · niem było butlowame siły W. Bry- du na. swą siłę nie rozpocznie pra-

wdopodobnie konfliktu , z W. Bry
tanją. Cały świat wie o tem, · iż 
nigdy nie Użyjemy tych potętnych 
sil by zacząć niesprowokowaną woj 
nę przeciwko komukolwiek. I cho
ciaż ··od ··czasu do czasu . ęlychać 
wygłaszane . w cela,~h propa~andy 
przeciwne- . twie_rdzenia, .. mam i;ni
dzieję, . iż ' nik~ .nie .da · sJę oszukać, 
takiem ~iekształcenlem prawdy. 
Jest jednak jedna rzecz, kf;órej 
musimy : się . 8przechvlć, jest nią 
wszelkie usiłowanie zmierzające ·do 
osiągnięcia hegemonjł za pom«>eą 
siły. 

Rumunja przyjęła ' z'· głęboką 
wdzięcznością gwarancje Francji i 
W. Brytanji, uważając je Za. akt 
przyjaźni. · 
Mówiąc o stosunkach · z Polsk'1 

minister Gafencu powiedział: So
jusz, z Polską wymaga współpracy 
przyjaznej· i szczerej. 

Stosunki sąsiedzkie ze Z"Wiązkiem 
sowieckim są dobre i niczym nie
zakłócone. Stwierdzono to ·z ' zado· 
woleniem podczas niedawnego pr~e· 
jazdu przE!z Bukaresżt zastopey 
komisarza Spraw Zagranicznych Po· 
tientlrlna. · , · 

Znaczenie porozumi~nfa · hałka6· 
skicgo - zdaniem Gaf"encn. ...... b~ 
dzie stale wzrastało. · 

, Przechodząc do stosunków _gospo· 
darczych, minister ·WS.pomniał ·o U· 
kładzie z Niemcami, który t.da..niein 
jego wymaga długiego okreąu _ po· 
koju, · zaufaIJ.ia i . współpracy._:, 
·· Przcmów}enie swe ·minister ta• 
kończyi je8zcze raź potwi~rdzą.jl\c 
niezłomną wolę Rumunji zachowa· 
n~a przekazanego pr~ez poprzednie 
pok?l.~nfa dztedzictwS.. · 

2~~PE"~~wi~F~:r?:~:; 1100.ooo koron za głowe zabóicv żandarma 
m. _ ~.: . 

t1arlena Dietrich 
przestała bvc obiwatelkł 

Rzeszv · 
LOS ANGELOS. 9.6. Marlen~ 

Pietrlch · Uzy.skała z dniem dzisiej· 
szym• obywatelstwo· amerykańskie 

$twierdzić mogę wobec panów, że s4 • t ki . 
jedną z podstaw polskiej polityki za- .a o wo1enny w pro e orae1e . 
granicznęj był zawsze ąojusz z .'': . · • · ·· · · · 
Francją, ~a.warty w 1921 r. i opar- PARYŻ. 9,6. Agencja Havasa Dekret przew1~uJe ponadto, ~e Siąwacji; w C?!Miie 'bQ,l!ii, wynikłej Próba wydobycia „Tb'e~is'' ty na zrozumieniu wspólnych na~ donosi z Pragi: \V Kładnie ogło- osoby, którym dowiedzione zosta w ·noci1ym lokalu, zraniony zo-
szych celów obronnych, konstruk- szono , dziś nowy dekret protek· nie, że znały sprawców zabój- stał ciężko jeden żandarm nie- „ ~a 3 · ty.iodaie 
tywnych i pokojowych. Sojusz t.en I tora .Neuratha w Z\\ :ązku z za- - ~Jwa; w razie nie wskafania ich, miecki. . . 
przeszedł. zwycięsko próbę 20-let-

1 
bójstwem niemieckiego żandar- skazane będą na karę śmierci BERLIN 9.6. Władze nlemlec· 'LOłn:>YN. 9.6. ~a k<?nf.erencjl 

nieJ· bistorJ'i -"opeJ"skieJ· wychodzi' D dl ż · ki"e nałozy· ły
1 

na ludnoLi okręgu po· ' .Pr~ow_ eJ· w. Bir,kenh,ead. .· ru:lini. , 'raJ 
z nkJ wzmoemony 1 pog ę 1ony za- n ' licyjnego Ina.dna }\,oątry;b~cję w wy Fraser oświad~zył_ w iquew.u ad-'· ··J.'· ' . „ ~ . . ł' b' I ma. ekret prze u a ternnn wy- ~1·1eszl-an'cy J{.ładna znaj"duj·ą i:ru 

sa.dą zupełnej . wzajęmnej usługi I : 8 !118 zajb9jców dQ ~~s;e 
1 

2iog:· się w stanie skrajnegó ' przygnę- sokoścf 50 · fys. m~rek. ~ · Mieszkań· miralicji; że nowe prób~ wydoby· 
• ~arancji. . . I zm, t„ • 0 go z. 0 a · hienia. Do miasta przybyło k iJ. com ' Kładna :zakaz&no opuszczania cis. zatopionej łodzi }lOdwol}nej 

_Od r. 1~~1 Francja mogła i m~- m. Pozatem na?roda przeznaczo kaset wojskowych samochodów domów w godziÓacJi ';hlęclzy 8 wi&. „Tbe~s" będą podjęte dortlero -_ ia. 
,ż~ p.a~al ~.obliczu w:szelki~~ · D:a: I na. za wskazanie sprawców za- ciężarowych i kil.l<a tysięey żoł- czorem i 5 rimo. •· · ~ trzy tygodnie. · · : 
rus~erua JeJ niepodległ~śc1 i J6J 1 bó.1stwa wyznaczona początkowo ninzy niemieckich w pełnein . u- Jeśli do godz. -24:-ej 10' b. ni. nie · t.oi'{DY~. 9.6 • . · Zą.to,piÓna „ łódź 
'Pkraw liczyć na !""tychmu1stowe i I na 3? ty~. koron, podniesiona zbrojeniu połowem. Ulicami mia- będą •wykryci sprawcy zabójstwa podwodna „Thetis", :jak to podaje 
s uteczne poparcie Po~ski. Jestem zosłaJe .do stu tysięcy. :.ta krążą bezustannie pl)trole woj żandarma, podję~ zostaną :nowe I ageileja Reutera, była ub~zpieczon<1 

,. . skowe z bagnetami na broni. represje. · · · · . . na .'pół mUjo;ta tuptów, · , , : · 

łJ t t • • Ludności zakazano wychodze-
· ,;, S BWa 0 S anie W0Je00)7W nia na ulicę centralne. Zołnierz~ 

· ąebwalo'oa przez komis.{ę Senatu 
W S~acie . obradowało onegdaj wych ' i dyskusji głosowanie nad 

kilka komisyj. tą ustawą i zgłoszonemi popraw-
;Komisja spraw zagranicznych kami ·odroczono do poniedzialku. 

uehwaliła projekt usta,wy o ratyfi- Komisja gospodarcza pod prze. 
kacji . układu płatniczego polsko - wodnlctwem sen. Miklaszewskiego, 
francuskiego. uchwaliła bez zmian projekt usta-

Komisja prawnicza przyjęła bez wy o rozciągnięciu mocy obowiązu
zmian projekty ustaw o wykonywa jącej ustawy, o popieraniu elektry
nlu kary na . rachunek grzywny, fikacji na obszar województwa ślą-
0 stanie wojennym, o odpowiedział skiego oraz projekt ustawy o wy· 
ności karnej w wypadkach zbiego- stawach i targach gospodarczych 
stwa do nieprzyjaciela i ' projekt I oraz aukcjach. Oba te projekty re
ustawy o przywróceniu ·mocy oho- ferował sen. DrozdowskL 
wiązującej przepisów w przedmio- Nadtó komisja uchwaliła po· re
c::ie. uznania nazwisk przybranych feracie sen. Przedpełskiego projekt 
w., ·, cza~ie służby wojskowej. Celem ustawy o uprawnieniach PaAstwo
s~c~egołowego rozpatrzenia projek- wego Instytutu Geologicznego w 
tu ustawy o ułatwieniu przysposo· zakresie prac gómłczych i t.ereno
bienia (ado~tacji) małoletnich, ko wych. Projekt ustawy o izbach rze 
misja prawnicza na wniosek refe- mieślniczych f ich zwiąźku .ora2 
renta sen. Wielowieyskiego wybra- projekt \lStawy o przedłużeniu ka· 
la specjalną podkomisję. Po refe-J dencji izb rzemieślniczych. po re
racie sen. Fichny o projekcie u- feracie sen. Semkowicza i dysku· 
ltawy o znoazenlu ordynacyj rodo sji odesłano do podkomisji. 

• 

niemieccy nie dopµszczają do 
tworzenia się na bocznych • ·uJi. 
•'E.cb najµmiejszych nawet . grup 
przechodniów. O godz. ' ll-ej 
przed południem policja_ niemłec 
ka · prz~prowadziła w · mieście 
wielką obławę, zamykając wszy
stkie punkty wyjściowe miasta, 
w prasie czeskiej zakazano ogła 
szania na temat . zabójstwa żan
darma niemieckiego jakichkol
'viek informacyj, poza komuni
katami oficjalnemi. 
Według ostatnich doniesiei1 w 

Budziejowicach zraniony został 
udN·zeniem noża żandarm nie
miecki, który wmieszał się w 
bójkę między Czechami i Niem
cami. Podobny incydent wyda
rzył się w miejscowości Nachod. 
~dzie oficer niemiecki Żmusz<mv 
był dla umożliwienia sobie uciec; 
ki wystrzelić kilkakrotnie z re
wolweru. R6wnie.t w Żylinię na 

nad ·"~króceoiem -~zasu pracy :,, 
. . 

GENEWA, 9.6. W drugim dniu wencją .ogólnego skrócenia cżasu 
obrad . 25~teJ sesji . międzynarodowej pracy, nad , którą miano• ooradowilć 
konferencji· pracy dokonano wybo· w czasie obe_cnej· sesji;~ eywe zainte· 
rn ".członków : poszczególnych kami- resowanie ., wzbudził projekt ·rezolu· 
syj, ·. · ' · . . cji złożonej przez delęgatqw rząd~ 
· Do komisji głównej t; zw. komi- wyc'h Francji, Stanó'w · Z'jednoczl:i

sji wniosków wszedl' -z ramienia Pol· nych, Belgji, D_anji i Norwegji. Kra._ 
s~ł po~ł R. P. · w Bernie i delegat je ~ · dotychczas · stały na · czełe obo
rządu polskiego do rady admini· zu zwólenników dalszego. skracania. 
stracyjnej międzynarodowego biu· czasu p:racy. ; WspoillD.iana jednak 
ra pracy minister Komarnicki. Do rezolucja zmierza do odłożeri.ia dy. 
komisji skrócenia czasu pracy •W skl!Sji nad projekt.em konwencji co 
górnictwie węglowem weszli z gru· do r;króeenła cza.su pra.cy,_ przemy
PY rządowej dyrektor Klott i na- śle· hantllu i w biurowości. M-iędzyna~ 
c~e~nili: Zagrodzki z grupy prac_o- rqdowa ·sytuacja polityczµa, jak 
dawców. dyrektor Strzeszewski · i , ,z · głrisi rezolucjn,, a priedewll!zystkiem 
grupy · ro~otniczej p. Stafu!zyk, ,Do . kqniec'mość realizacji programu 
komisji emigracyjnej weszli ż gni· zo~wń I of.>rony narodowej jest 
PY rządowej dyrektor Madeyski , 4 .ważnym powOO,em, .umożliwiającym 
radca Siemiątkowsk:i, z grupy pra- odroczenfo obrad nad ogólną koq· 
coda.wców dyrektor Jastrzębowski. wencjfł skrócenia czasu pracY.•. 

W zwifłZ}tu z projektowaną kon· 



•• 

----------·----------,----------------------------------------------------------------Bus K-0- ZOR ÓJ Pańshrew} Kąpiele ~iarczaoo-solankowe i mułowe. Siarczana solanka ze źródła nr •.. 1 ,,Michal~kiego" ~o p_icia. 
Z a" I a d Wskazania: ~ościec stawowo-mięśniowy, choroby przemiany mater11, ~apal~ma ne!w<?w 1.ne„ 
Zdrojov„ wralgie (ischias), przymiot, chorohJ skóry. Sezon kąpielowy od 1 ma1a do 31 pazdz1ernl~B. 

lnformacji udziela J•aóstitrow1 'ZaJdad1 ·Zd•ofow, w Rusku ł11h Komisja 7drojowa w Rusku Zdroiu ziemi Kłelecln-:J 

Olkupant bez n1a!iilki 
Rabunkowo-terorys·1yczny okres · „p,rotektoratu'' 
Ciężkie nastroje zapanowały !' okupujących mia11t8. i ~ie. Za· ' dominuje dziś nad wszystkiem. -Do Zagraniczne stacje radjowe w wie 

Protektoracie Czech i Moraw. Mt· szczepia się im niewiarę w powo· ·nastrojów buntowniczych przyczy- lu krajach v..-prowadziły słuchowi
naj już dawno pierwszy okres oku· dzenie polityki hit~erowskiej, ?PO~ l niałą. się 'V!' .dużym stopniu wiado- ska czeskie, W określonych godzi
pacjl. Nastąpił okres drugi - ra- wiada się o wspaniałym rozwoJU 1 1 mosci ze swiata. nach nadają przegląd prasy świato
hunkowo _ terorystyczny. dobrobycie Czeehosł9wacji w la- l Wprawdzie ludność Protektora- wej . w j~zyku c~eskim. Są. już i 

Podczas gdy na początku wlad.~ t.ach ostatnich, o taniości i obfito- i tu pozbawiona jest impclnie dziś stacJe ta.Jne, k~ore. ?8:wołuJą do 
woir.:kowe odnosiły się do ludnosct ści artykułów spożywczych i ubra- i wiadomości objektywnych, to jed- wytnyan~a .. graJą y1esm nar~dowe 

.,... d niowych. 1 nak nadchodzą one naJ·rozmaitsze- czeskie i informuJą spo.łeczen.stwo miejscowej z kurtuazją; g Y na I p t kt t ż 
·1 to Słowem na prakl'-'C'""Y~h p.rzykł<> ,. mi drogami. Przez radJ·o, pocztą ro e. ora u o co. ra. z c1ę szeJ SY· każdym kroku podkres a.no a.u no· " ,,.. . "' t i lit d j 

mfez.ny charakter „protekcji"; gdy dach pokazuje ·aię im tę wielką, ra- I telefonem. Posługując się klucza- Ufl.CJ. yo ~cz~eJ . i . gosp? ar~ze , 
szeroko rozpisywano się, że prawa żą,~ różnicę pomiędzy warunkami .mi i znakami umownemi nadsyła w ktoreJ znaJd~Ją się ob.ecme N1en;i
narodowe czeskie w niczem nie bę- T.<.rrb europejskiemi i niemieckiemi. j się wiadomości z poza pierścienia cy. Władze hitlerows~1e reaguJą 

· · dl Jed · · h d' • • -· terroru hitlerowskiego na to wszystko wzmozonym terro-dą \,ISzczuplone, a przec1wme a . ~? z . czynmeJszyc. zis . na I ·. , . · . rem ! nowemi prześladowaniami. 
kraju nadchodzi nowy, wielki okres em1graaJ1 działaczy czeskich twier-1 W1adomose1 te z błyskawiczną . . . . „ 
rozwoju - dziś wszystkie t€ wznio- dzit, że nigdy dotąd nie przypusz- szybkością rozprzestrzeniają się po Praski dZ1ennik „Czes.k1e. Słowo 
słe hasła i reprezentacyjne ~hvvyty czał, a.by na.ród czeski potrafił zro-1 całym kraju, napawając serca otu- d:ukowa~ przed paru ?nianu komu
propagandowe bez wahania wrzu· bić rewolucję. Otóż na podstawie , chą i nadzieją, a jednocześnie pod- ~ika! oficJalny, W ktorym i:awołu
coną do la·m~!la - i przestano się nie· ostatnio notowanycl1 na..<.1trojów na-! niecając do czynu. Niemcy są bez- Je się d~ pod.por~ąd~owam~ roz
mi za,jmowac. . leżałoby się liczyć z bliskiem już po I silni. Groiit, tłumaczą, prześladu- porzą?-zemom .n1.em~eck1m. '.'~' k.t~-

Okupacja wojskowa została za- wsta.ni~m. OJrnpand lut.lerowscy I ją. Wszystkiemi dostępnemi im ~y ~1\ ro~11!11-~e~ą Jeszcze, J. wie· 
mi~niona na okupację- cywilną Sło- rozjątrzyli naród ·i doprowa.d-dli go środka.mi. A le nie wszystkie środ- d e . 0 ro k1.eJs wa przy_nłposi n,~o-
wo C'~·Hn.y" ma specyficzije I do stanu wnenia. Chęć zemsty, po- I ki są im dostępne, a „szeptana pro ~wl1k. czes iemdu „w~po. rka~a z 

" " „ · ' · · k · · k · d " t · wie im naro em mem.iec un -
brzmienie, gdyż w Il_l Rzeszy. nie· ł~zot!?- . \ c~~ą ~<i up:en~a zd ~1ą I kaga;n a za acza coraz l'lzersze czytamy tam dosłownie - nie mo· 
m~ d~ś cywil~w w~ród. admłmstra-1 os a JeJ an y po an a i ra y, ręg1.. gą liczyć na opiekę. Ci mają tylko 
cj1 pa.nstwoweJ. ~~ękk1_e kap~lusz~ I dwie drogi: Jechać do Moskwy a.I-
i krawaty noszą Jedynie szp1cl~ ! bo do Warszawy. Tam tylko dla 
bi.pa.me w Gestapo. Po;.a nmu Li•win -lau1•eat polski nich jest miejsce". 
~ZYl!CY są umundurowam. p d k'lk dn. · 

· rze i oma · la.tnl przema-
Wytrawni członkowie SS. i SA. z przybywa dnia tii b. m. dn Wof'SL&wy wiał w miejscowości Ozeskie Bude-

dużą znajom<>ścią rzeczy przystąpiJi jowice osłan;ony szef Gestapo na 
· do zaprowadzenia nowych porząd- Tegorociną nagrodę poJskiego PEN rji i kulturze. Pierwszym jego prze- Protektorat, Frank. Stwierdził, że 

ków. Umiejętnie zastosowali peł· Clubu za działalność przekładową dla kładem z polskiego na litewski były 99 proc. narodu czeskiego popiera 
ny program „prac", który zdał już zagranicznych tłumaczy otrzymał pl- .,Dzieje Grze<'hu" Stefana żeromskie- dzisiejszy „rząd" czeski. I dlate
liczne egzaminy l'wej sprawności na sarz litewski Neveravicimi F'abijanas. go. Następną książką, która zyskała go ten właśnie rząd będzie osobi
przestrzenL ostatnich lat sześciu. Belletrysta ten urodzony jest na mu obecną nagrodę - byli „Chłopi" ście odpo\\>iedzialny za wszelkie wy· 

żnrndzi w 1900 r. Ciekawem i rzad· 'Vładysława Reymonta. 
.Jeżeli byli nawet może tacy Czesi, kiem w literaturze zdl!-'rzeniem. Ne- Cztery tomy tej epopei 

0 
chłopie kroczenia przeciw władzy. - Zdaje 

któn:y łudzili się jakiemikolwiek \'era•-<ci·u~ --"ebltit1>woł ute-acko do· I 1 k . b d sobie dokładnie spraw" z tego -d · · ·1 " " .....,, a " po s tiln u ·aze.ly się z o szerną prze - " 
możliwościami najbar zieJ l uzorycz piero w 35 roku życia, wydając po- mową znanego pisarza i profesora krzyczał Frank - że istnieje i dzia 

Ballada 
o wronach 

Lecą wron,y, cza.nie wrony, 
Setki, tys.łące, mlljony, 
Pcha.ją się ze wszystkich stron .• 
Skąd u cljabła tyle wron! 

Czemn takie nie.-.,pokojn.-! 
Padło wrszą? C:mją wojnę r 
fakJi je wyploszył kot, . 
że zwołały w rolscc z1ot? 

J..eeą wron~·. st8-'łem śpieszą, 
Oiarną chmurą ponad Rzesą. 
- Prędzej, Siostry, prędzej w 
Czyha na nas straszny kot! 

Kot, oo nosi wąsik modny, 
Kot, jak tygrys wlooznie głodny, 
Kot, co wszystko .1oż zjadł. On 
Teraz dobrał się do "Ton. 

Biada wronom! Patrzcie: ninlf 
Wrony .iaida się w Berlinie, 
Kolonjalny pła.ci sklep 
Cirżki grosz , wroni łeb. 

A lud ci..<i;nie się I płaci 
Za podróbki z naszych braci. 
Każda kna.,ipa, każdy bar 
Wron kupuje tysiąc par 

I umieszcza je na karcie 
Jako luksusowe żarcie. 
N akaznje dobry t.on 
Jeść pasztety tylko z wron, 

Wrona. \V sosie musztardowym 
Kąskiem jest lucullusowym 
Za zasługi - dają bon 
N a tuczonych parę wron. 

Tłum się ciśnie do ogonk' 
Bo kai:demu pachnie wronke. 
Niemiec także kocha jeść, 
Gdyby da.li - zjadłby sześć; 

nej współpracy, nadzieje ich szyb- wieść „Dnle i noce", !1.tóra odrazu kowieńskiego unhversytetu Miltolaiti- ła zorganizowana mafj'l, która za· 
ko i bezlitoś.nie . zostały p~z\\'i3;ne. zysltała mu rozgłos i uznanie. sa Putinasa. W przedmowie tej Pu- kłóca naszą harmonijną współpra
Zę znaną sobie mezgrabno~c.1ą Niem - Fabuła powieści dzieje - 11ię w cza- tinas podkreślił wartość przekładu, od- cę, wiemy 0 klice gen. Krejczego 
cy odtrącili i zniechęc1h wszy. sac.h rozbioru Polski i Litwy. 'dającego w litewskiej gwarze wszyst- i o klice gen. f'rchali. Ale wiemy 
stkich. Okupant staną.ł przed spo- Następną jego .powieścią .były „Roz- kie chłopskie, regionalne wyrażenia też, że przed narodem CZe.i>kim le
łcr.zeńst·wem czeskiem bez ma.ski Wia.IJ.e ognie" - również- po,~ieść hi· Reymonta. Drugą książką Reymon- ży dziś jedno tylko zadanie, a tero Zaszczyt dla nas to wysoki, 
W· pełnej n.a.gośći cynizmu, obłudy, storyczna, · ,ta, przełożoną. przez Neveraviciusa na jest kompletne złączenj.e obu na· że w smak Niemcom nasze zwłold 

Lecz OS?JCzędna gospodarka 
Głosi: na raz tylko parka., 
Ktoby więcej ehciał zjeść wnn. 
Tego nogą gdrleś - I 'W'On ! 

f'd4 • • ki'u . . l)al.!ze qwa utwory, Neveraviciusa język litewski był „Rok 1794". 

1 

ś" 
per i Jl 1 o· ~ienstw:a. to „Qiernie" 1 c;ykl nowel p. t. „,Blo- . Z pisarzy współczesnych Neveravi- rodów nietylko w płaszczyźnie poli· ż(Ktoby myślał, „witakle ,ool) , 
O~echy i l\'torawy są codzienni.; i gosfą.wiony śmJech". Obecnie Neve- cius przetłumaczył dwie ·książki _ tycznej i gospodarczej, ale i kultu- e na. llTOnę sta a os · ' 

~~·stematycmie okra.dane. Gospo· ravicius prac~je oa.d nową , powieścią Ja.lu Kurka „Grypa szaleje w Napra- ralnej. Lecz zaszczytu my niegqdne_' 
darshvC' narodowe zostaje doszczęt~ bistoryczńą z pamiętnych dla nas wfe"; której ukazanie się na litew- .Je~t ~-0 pier'Ysza oficjalna zapo- Karmić sobą · Niemcy głodne 
nie dewastowane. Niemcy nie gar- dziejów PolsJd jednoc~j się z Li· skim rynku lU!ięgarskim wywołało wied;;, z~ 'Ykrotcc prof;ektorat zo. Herren·Volk'o sycić głó~ • 
d · W k R twą. w okresie zygmuntowskim. Po- swego czasu olbrzymie echo, oraz stame zmes1ony Bo ..,,....:i.,,tawą prze 
zą nic.rem. szyst o, co w zeszy wieść ta p. t. „Barbara . RadZiwiłłów· . . . . • ~ • Więe w lot, Siostry, i-na Wschód! 

jest · nieosiągalne, może „się przy- „Wędrówki Joanny" Ewy Szelburg- c1ez idei protektoratu było zagwa· 
na", temat tylokrotnie opracowywa- Zarembiny. rantowanie ścisłej odrębności na- - - - - - - - - - - --dać". A lista t.owarów nieosią.gal- ny przez p<>lską. literaturę, tym ra- · Laureat litewski przybędzie w dniu od · C h · Al · 

nych jest dziś w Rzeszy ba.rdzo ob· zem ujęty oczami Litwina. 15 b. m. do Warszawy jako gość Pol- r oweJ zec ow. e mamy juz 
szerna. Demontuje się całe fabry- Jako tłumacz Neveraviciw zasłu- skiego Klubu Literackiego, w które- wszyscy doświadczenie co do war
ki, które dotąd świetnie prospero- ~ył się walnie dla idei zbliżenia obu go siedzibie nastąpi uroczyste wręcze- tości jakichkolwiek gwarancyj U· 
wały, likwiduje się przymusowo narodów o starej, apla.tającej się ze nie mu przyznanej nagrody. dzielonych przez ill Rzeszę. 

Lecą wrony, stadem śpieszą, 
~a.mą chmurą ponad Rzeszą: 
- Prędzej, Siostry, prędzej w loł 
Nleen komary łapie kot! 

warsztaty pracy, wywożąc wszyst- sobą. ustawicznie w przeszłości hl.sto- m. f. 

ko wgłąb Niemiec: maszyny, towa- & UP &ta• O U7 C ·- ..... „ •••• „.„ •••••• „ •••• -.„.„ 
ry gotowe, półfabrykaty i suirow- - ~ -

AS PIK. 

ce. Wywozi się dziesiątki tysięcy 
l't1-dzi, aby ~zęśeiowo, prowizorycz· 
nie za.pełnić pogłębjającą się wciąż 
otchłań braku rąk. 

Zblitają się źniwa, emigracja. se
ll'onowa do Niemiec na roboty rol
ne . ~ostała zatrzymana, sytua.cja 
staje_ się rozpaczliwa. A Niemcy, 
naród ,,panó~ i .rycerzy" stoi Połi 

Kamień · f iloz.oficzny dyp]o·macji 
- - Wiatr dla *agll rzymskich -

(Korespondencja własna) 

bronią, wpatrzony w miraż pocibo· w Izbie „ Gmin .wybuchła bu- I laina zan_iyka rozm!ślnie ?czy aby Mussoliniemu ułatwić na
j1i świata. Niemieccy• komisar:z:e rza CłyskusJI w związku _ze spra- 1 na. rozmaite. wybryki włoskie a gły zwrot i i.astawienic żagli ua 
gospoda,rczy z kompletną oieudol· wą ' hlszpańską~„ Pod krzyiOWym 1 nawet przechodzi c}o porządku wiatr z Londynu. 
nością próbują złamać solidarny boj ogniem pytań posłów opozycyj- dziennego nad Łakiemi wydarze- Dlatego tez, mimo iż znowu 
kot towarów czeskich. Nawiązują nyc)l wiceminister B1,1tler ,.przy njami jak aneksja Ąłbanji. wiele się mówi w sferach rządo-
kontakty z z.a.granicznymi importe- znał się", ii l\fussolini w3•cof8ł W tem „szaleilstwie" jesl naj- wych o potrzebie " ·prowadze
ra.mi, obiecują dostawy, tłumaczą, 1\prawdde z ffis,,-nanji znaci:ną "'')-raźnie.i ją.kaś metoda, może nia 11ow,·ch ludzi do ·gabinetu, 
i:e to dla dobra Czechów. Kontak- ··r .; 
ty te nawiązywane są w Paryżu z część „ocbotnłkó1\·" ale nie JDO· dość naiwna ale kto wie czy nie nikt nie wspomina nazwiska by-
kupcami tydowskimi, ten detal nie tąa tego samego Vo1\iedzłee o słuszna. łego ministra spraw zagranicz
przeszkadza rasistom. Próby to 0 • włoskJm materjale wojennym. Jednem z głównych założe1i n}·ch Edena. „ Ojciec sankcyj" 
czywiście bezskuteczne i rozbijają We<Jług informacyj Foreign Of- polityki zagranicznej Chamber- nie może się znaleźć na ła,vje 
~ię,? solidarn.v , dziś front całego fice pokaźna ilość broni i inne- laina jest prześ'l\iadczenie, iż w rządowej tak długo , jak długo 
sw1ata. go sprzętu wojennego wstała d~,cydojącym momellcie uda się istnieją jakiekolwiek nadzieje 

Równolegle uastąpiła. i zmian" „przekazana „ generałowi Fran- drogą pewnych 'konces~· .i od- na · porozumienie z 'Yłochami. 
nastrojów w społeczeństwie eZ&- co. ciągną<- Włoch~' od Niemie(•, tak Jegn chwila na .!eszłaby dopiero 
!lidem. l\linął pie'1."siy etap, w któ· Mówc_) uµozycyJm domagali. jak to się istało z -początkiem woj- w r:uie ostatecznego i nicdwu-
rym 8kła.da.no kwiaty u stóp pom· się od rządu stwierdzenia, ie ny światowej . Prasa angieisk::i znacznego zerwania. 
ntków zasłużonych. :%piewano pa~ jest to wyraźne złamanie układu z zadowoleniem notuje też wsze) • 
trjotyczne piosenkł i nos~no .•"la angielsko - włoskiego, który prze kie objawy niezadowolenia spq- ,\lchemicy dyplornatynni je11z 
pull marynarek maczki o kolo- widywał wycofanie po rnkończe- kczcń~lwa włoski<'go z nadmier - cze wchi7 biedzą się nad znale · 
r~hdł na.rodowych. Dziś naród niu · wojny. domowej nie tyiko ·nie wv ... nkiej temperatury przy- zieniem cudownej formuły ka-
wsze w okres drugi, okres tero- h 'kó „ 1 . t · ł · , - · v· · · '"'I t : t • i „.1 fi k ó 
ru. Liczni uciekinierzy z protek- , „oc. otm w ,. a e J ma erJa u Jazn1 z ,,1entn1m1. ,, ię me cy u- m1en a 11 ozo cznego, -t remu 
torai.u opowiadają. 0 coraz nowych j W?Jef!nego. ~1r Archibald Sinc-

1

1 je się na ten temat rnzmaite w roku HJ3!) na imię - pakt z 
l cora.z .gwałtowniejszych odnichacb lair. podkreślił 11awct, iż Cham- złośliwe anegdotki i poi nadzie- Sowietami. 
ludnosc1. Praca ta idzie dwoma to- berlain z:ostał jeszcze rai oszu-

1 
ją, ż-e mosty międzv J emokra-

1 
Prasa angielska pełna jest lak-

rami. kany. cjami a Mussoli11il11 11'. e W!-ilały że pogłosek o bliżej niespre-
. z jednej strony ciągle prowokuje Premjt:>r milczał jednak upar- je1'zcze "P~lone. . . I cyzowancj akcji Stolicy Apostol -

~1ę władze okupacyjne, zmuszając cie przc:t cały cza!-. debaty, a min_ Cz~' uadziejc k 1ii<" zawiodą? skiej. Charakterystyczne jest je-
Je ~ stałego pogotowia . .Jak Wia- Butler z dyplomałyrzną ostroż- · jPsł to jed11u /. 1 1 _11'1, od któ ! dn::tk , iż Foreign Office Jeszcze 
domo, padły JUZ i pierwsze trupy nóśełą unikał jakiejkołwlek ja- r~c;h zależą rlzi<>jC" Europ~' · Nil .I ! dwa dni temu, już po ukazaniu 
"". ~zeregach ni~mieckich. z qru- snej odpowiedzi, chociaż sprawa nie potrafi na nie w tej rhwili 

1

: się wiadomości w dziennikach 
gieJ stron~· pro~a~i się robotę de- I· jest zupełnie jasna i prosta. Nie jc!>zcze odoowiedzieć. Anglja sta- oświadczył, iż żadnych propozy-
moral1zuJącą zołnierzy garnuonówpierwszy to raz rząd Chamber- ra si~ jednak zrobić wszystko, cyj z · .Watykanu nie otrzymał. 

Londyn, w ezeMVcu .. 

Nie omieszkano prz.ytem . pod
kreślić, że w razie gdyby dele, 
gat apostóJski w Londynie wy
s~ąpił · z sugestjami, rząd .Jego 
Królewskiej Mości podda je u
ważnemu rozpatrzeniu. 

W angielskich kołach polilycz.
nych nie kryją jednak pesymi
zmu co do wyniku jakiejkolwiek 
akcji pokojowej w chwili obec
nej. Uważają tu, że jeszcze je
dua możliwość prrtraktacyj wy
łoni , slę po podpisaniu paktu z 
Sowietami, kiedy Wielka Bry· 
lanja będr,it· _jut miała wszyst
kie atuty w rę•!e, ale i eo do 
rezultatów rokowań w tych wa· 
runkach nie żywi si~ zbyt do
uryeh - m,\·~Ji. 

Wi~ści nadchodzące z połud
niowo - środkowej Europy i 
Bałkanów uzasadni a ją pewne o
ba w~-. że tam nagle może dojść 
do jakiegoś nowego „faktu do
kon:rnego" . który nie wywołał
by wprawdzie może wojny, afe 
niewątpliwie zaostrzyłby Jesi~ze 
bardziej napi~łą sytuację mię
dzvnarodową . 

Tymczasem <'ał,r ~wial czeka 
na alchemików / Foreig11 Offi
ce i ich nowy kc11tli c (1 filozoficz-
ny. Rad. 



Działa p .rzeciwlotnicze 
..., akcji obronnej 

Na tema.t biernej i czynnej obro I ność powietrza na wybuch ~cłsku niż n8: wysokości 4.000 mt:. Te? 
ay przeciwlotniczej mówiło się i pi- jest w dużym stopniu zmnieJszona. fakt Jest dla obrony przec1wlotm-
1ało ostatnio bardzo dużo. Odłamki szrapnela posiadają w tych czej nie bez znaczenia. Istnieją bo-

Dziś Każdy już rozumie, że w wy- warunkach szybkość i nośn?ść z~a- . wiem duż~. sz3:nse s~rącen~a samo~o: 
padku ewentualnego nalotu eskadr cznie wzmożone: Str~fa me~ezpie- tu w chw~h, k1ed:( p1l?to~l na d~eJ 
nieprzyjacielskich w czasie wojny czna, . wytwarzaJąca ~lę wo~oł ~ks- wy~kośc1 wyd3:Je. s1_ę, ze n;u rue
~ie wystarcza jedynie obrona. bier- ploduJącego pocisku, Jest duzo więk- bezpieczeństwo JUZ me grozi. 
na: maski · gazow.c, schrony, ewa- sza na wysokości np. 10.000 mtr„ Udoskonalenia w lotnictwie szły 

kuacja kobiet, dzieci, starców z za-

w znacznie szybszem tempie, ni~ w 
broni przeciwlotniczej. Niemniej, 
dziś można podkreślić już fakt, że 
najbardziej nowoczesny samolot na
rażony jest na obstrzał artylerji 
przeciwlotniczej. Ma to kolosalne 
znaczenie w skoordynowanej akcji 
obronnej przed nalotami. (j. m.) 

:faj~~~~h ~~:f~·: ~l:!~~~i~jwr: DI ac ze go Pat ag o n I„ a~ 
dopuszczenia samolotów nieprzyja- • 
cielskich do zamierzonego celu, spa d I 
da w pierwszym rzędzie na pogoto- Sensacyjne kulksy niemiecko-argentyńskiego konfliktu yp omatycznego 
:wie obrony czynnej. . . • 

Władysław Umiński 

Jakiemi środkami działania ono 
1 

Mamy coprawda w Europie do-
1 
gentyńskich . do. ~ywoł.ania „a.wan- 1 by .spo~odował Jeszcz~ J~dneJ 

:tys pon uje? I syć kłopotów własnych, by trzeba I tury patagonskieJ'', ktora w swych I grzm1ąceJ mowy, czyby me zaząd~- znakomity powieściopisarz polski, 
Do bezpośredniej walki w powie- było szukać materjału do sensacyj 1 konsekwencjach groteskowo-komicz- no„. autostrady do nafty pata.gon- który obchodzi 50-letni jubileusz 

tnu słuł.11, samoloty myśliwskie; do 1 dziennikarskich w dalekiej Patago-1 nych doprowadziła do .„ zerwania skiej. W każdem nieszczęściu jest 
l\l'alki z ziemi - działa. i karabiny nji, niemniej właśnie w dzisiejszych, 

1 

stosunków dyplomatycznych Bue- trochę szczęścia. 

1naszynowe przeciwlotnicze. smutnych czasach wesoła historja, nos-Aires z Berlinem. · A i tak pan Mliller oskarżony zo-
Aby strzelać do samolotu, trzeba zupełnie w stylu Karola Maya, za- I A było tak. stał o wy.stępek przeciw paragrafo-

g? widzieć, lu? conajmniej słyszeć. inscenizowana prz~z ~ied~wiedzio I LANDESLEITER MUELLER wi kodeksu karnego, mówiącemu o 
Pierwsze możliwe jest priy bez- zgrabną dyplomacJę 01em1ecką w JAKO HENLEIN" chęci „narażenia republiki na kom-
cbmurnem niebie, albo gdy samo- Argentynie - · „cały dom zabawi". " pliikacje z innem mocarstwem" •.• 
lot leci porużej chmur. Jeżeli weź- Rzuci też jeszcze trochę światła na Szef niemieckich narodowych so- I pomyśleć, że to wszystko po-
tniemy pod uwagę, że nowoczesne metody pokojowej współpracy" cjalistów w Argentynie, NSDAP • szło o tę naftę, której jeszcze nie 
bcmbowce .mogą osiąg·ać wysokość Trzeciej R~eszy we wszystkich za- landesleiter Mfiller wywąchał naftę odkryto, a którą, gdyby tam na
~.000-10,000 metrów, to pojąć nie kątkach świata. w Patagonji i postanowił wyzyskać prawdę istniała, należałoby· dopiero 
trudno, że nawet przy najbardziej j o cóż tedy poszło Niemcom w małe zainteresowanie rządu tą pro- zacząc eksploatować, pakować w 
sprzyjającye.b warunkach pogody tej... Patagonji? wincją dla stworzenia tam„. „ru· 1 to grube pieniądze, no i potem trans 
zadanie obsługi działa przeciwlotni- chu wolnościowego", na wzór np. portować, pokonywując tak kolosal-
czego nie będzie łatwe. POSZŁO O NAFTĘ henleinowski. Patagończycy mieli ne odległości, podrażające koszt te-

Gdy niebo jest zachmurzone, al· Patagonja, najbardziej na połud- nagle zapragnąć prawa samostano-1 go cennego paliwa. Jak też tym lu· 
bo atak lotniczy odbywa się nocą I nie wysunięta kraina Ameryki Po- wienia, oderwać się od Argentyny dziom mu.siało się w głowach po
- wówczas na pierwszy plan wy- ludniowej, należy w części wschod- l prosić.„ Hitlera o „opiekę'', przewracać, jak ogromny musi być 
euwa się nie oko, lecz słuch. Nieste- niej do Argentyny, w zachodniej- Jak do tego miało dojść, przecież ten głód nafty w Niemczech, jeśli 

ty,_ głos płynie znacznie„ wolniej od do \!hile .. Jest to ~żyna stepowa, „Pan Bóg wysoko, a Fiihrer clale- się już idzie na tak humorystyczne 
~~atła. Można „widzieć z szybko- o _klimacie suchym i chłod~ym, za- ko" - przecież to absurdalne przed awantury„. 
sc1ą 300.000 km. na sekundę, nato- mieszkała przez koczowrucze ple- sięwzięcie? Nie dla Niemców argen
miast głos ~ochodzi do naszych u-

1 
miona Indjan, żyjące przeważnie z tyńskich. Chciano wywołać bunt, 

szu w tempie tylko 400 mtr. na se- polowania. Ludność to zresztą ka- rewolucję, stworzyć „samodzielne" 
kundę. . . . tolicka, pod względem kulturalnym państwo patagońskie z „wodzem" 

Od chwili, ktedy warkot motoru zbliżona do dawnych Inków. Po- Mlillerem jako oswobodzicielem na 
wyt?''.1rza ~alę głosowi\, do momen- d o b n o odkryto tam boga.t.e źró- czele. 
~u JeJ zareJestrowania przez czuwa- dla nafty, choć, jak dotąd, nic pew 
Jącego przy. aparacie podsłucho~ nego na ten temat powiedzieć się 
- bombowiec, lecący z szybkości~ nie da. Pewne natomiast jest, że 
400 km. na godzinę na WY1'.'°kośc1 bliskość bieguna południowego czy-
8.0_!)0 mtr„ zd?ła w. tym c~a.s1e prz~ ni klimat tamtejszy nieznośnym dla 
byc pr~estrzen 2 kil?metrow. Jeżeli Europejczyków. 
przyJąc, że wszystlue elementy do Republika argentyńska nie da
oddania strzału .zostały rnomentalnie ! rzyła tej krainy -zbyt wielką pieczo
ustalone, to pierwszy pocisk wy- i łowitością. Właściwie tylko miasta 
buchnie w .c~wili, kiedy s~olot z~o- 1 portowe Punta Arenas i Magella
łał p~zelec~ec dalszyc~ 6 k1lometrow I nas, a także wyspa Ushuaia zamie
Wynik~ Wlęc z tego! ze artylerzys~a szkałe są przez Argentyńczyków, 
BtrzelaJący wyłącznie na podątawie reszta kraju należy niepodzielnie do 
podsh~chu, oznaczy cel strzału , w I tubylców. 
punkcie, poł?żonym o 8 kilometrow I To „zaniedbanie" właśnie prowin
przed zblłżaJącym się samolotem. j cji przez władze centralne z Buenos-

.Aparaty podsłuchowe, t. zw. am- Aires, no i ta, domniemana nafta 
phkatory akustyczne, udoskonalono ' stały się bodźcem dla Niemców ar
osta.tnio do tego stopnia, że poza ~ 

.„ POSIEDZI W WIĘZIENIU 
A skończyło się tragicznie: nie

tylko uwięziono pana l\lilllera, ale 
zdobyto dowody, kompromitujące 
podobno... przedstawicielstwo Rze.. 
szy w Buenos-Aires. 
Wybuchł skandal, posypały się 

rewizje i aresztowania wśród Niem 
ców argentyńskich; ci znów pośpie
szyli zapewnić o swojej lojalności 
wobec władz krajowych i zupełnym 
indyferentyźmie wobec hitleryzmu, 
a skończyło się na konflikcie dyplo
matycznym. Szczęście od Boga, że 
między Rzeszą i Argentyną leży 
neutralny Atlantyk, inaczej kto wie 
czy niemiecki „lebensraum" nie był-

NIEMIECKI „PECH" 
Niemcom w południowej Ameryce 

wogóle pechowo się powodzi. Po 
Bra.zylji i Chile, Argentyna będzie 
już trzeciem państwem, które "MY· 
wa stosunki dyplomatyczne z Rze
szą. „Wpadunek" zaś patagońaki 
będzie już czwartym tego rodza.ju 
na tym kontynencie. 

Pierwszy raz hitlerowcy skompro 
mitowali się na terenie łacińskiej 
Ameryki nieudanym puczem inte
gralistów w Brazylji, kiedy to 
przy pomocy pieniędzy z Banco A· 
leman w Rio de Janeiro chciano o
balić niewygodnego prezydenta. Vav
gasa. Drugi raz powtórzył się ten 
pucz w Santiago de Chile na jesie
ni ubiegłego roku. Chciano wtedy 
,,uwolnić Chile od bolszewizmu", a 
skończyło się rozstrzelaniem kilku
dziesięciu „oswobodzicieli" i odwo
łaniem przedstawiciela Chile z Ber-

swej pracy. 

lina. Trzeci wypadek notujemy te
raz z tą aferą patagońską, a czwar· 
ty.„ 

„STARY OSIOL" 
Czwarty był właściwie tym naj

pierwszym, bo rozegrał się jeszcze 
w czasie wojny europejskiej. Ar· 
gentyna była wtedy neutralna. W 
Buenos-Aires rezydował z ramie· 
nia Niemiec br. Luxburg, genjalny 
dyplomata. 

Nie mogąc się skomunikować z 
Berlinem, odciętym od świata blo
kadą, wpadł na pomysł użycia do 
tego celu szwedzkiego kurjera dy
plomatycznego, który via Sztokholm 
miał przewieźć korespondencję nie· 
miecką na Wilhelmstrasse. Cóż, kie
dy Anglicy zwąchali pismo nosem 
i zrewidowali kufry kurjera. A 
świat dowiedział się co też o rzą
dzie argentyńskim sądzi akredyto· 
wany przy nim poseł niemiecki. 

Pochlebny to sąd nie był. 
„Tutejszy minister spraw zagra· 

nicznych - pisał pan Luxbtirg -
to stary osioł, a. prezydent Argen· 
tyny powinien jak najprędzej zna
leźć się w domu warja.tów" i t. d. 
w tym stylu. 

Prasa angielska oczywiście roz
głosiła to po świecie, a Niemcy na 
terenie Południowej Ameryk;i skom
promitowali się pora.z pierwszy. Te
raz znów, jak już wiemy, dokonali 
tego w równie genjalny sposób, po
raz czwarty zkolei. 

Cóż, chodzą wypadki po ludziach, 
ale dlaczego akurat Patagonję wy
brali? „Co cóś" Patagonja? 

Bon. 

określeniem kierunku lotu, można I 1a•••t-•••llllłlt••••••111a.-n••••••--•1„z•••a•Pll_•••••R•••&11•••••a••••-•••••••a•-••••••Cllla•• 
z coraz większą pewnością, przy 

współpracy choćby dwóch stacyj! Lordowi·e, Szkoci· 1· week-end 
pod.słuchowych, obliczyć z dużą do-
kładnością równi~ wysokość, na 
jakiej samolot się znajduje i jego 1 
azybkość. 

Niedzielna gawęda o Anglii 
Powróćmy do wypadku, kiedy bez (K d • I 

ehmurne niebo pozwala dostrzec o„espon eoc1a ,.. as na t Londyn, w czerwcu. 

nieprzyjacielski samolot. Naturalnie Lordowie, week-end. szkoclde sk3p- ków i puścizny po przodkach, zajmu- byśmy do czynienia z masową wę- istne Mstwo! Była tak piękna, it 
elementy oddania strzału nie są u: stwo, sport i mgła - oto typowe ele· je się bardziej po:!ytecznemi sprawa- drówką lud6w, a w rzeczywistości li- chwilami mlll!lałem odrywać wzrok od 
stalane na podstawie obserwacji menty rzeczywil!tości angielskiej, takiej mi. Wielu z nich stoi na czele potęż- czba wycieczkowiczów jest znacznie taksometru, aby na nią spojrzeć.„ 
golem okiem. Do tego celu służą l jak ją. widzi przeciętny mieszkaniec nych przedsiębiorstw londyńskiej Ci- wyższa. A teraz historyjka „psychologicz-
komplety precyzyjnych aparatów I Warszawy, Rzymu, Madrytu czy Bu- ty, niejeden bawi się dziennikarstwem Pociągi są więc, rzecz jasna, prze- na.": 
optycznych, pozwalających ustalić Jcaresztu. Czasami do tej listy dodaje (i to nie pisaniem artykułów wstęp- pełnione, autobusy wyglądają jak pu- W przedziale pociągu, zmierzające

kierunek lotu, wysokość i szybkość. się. jeszcze Scotli:nd - Yard i parasol, nych, lecz redagowaniem działu plo- szki sardynek... Dziesiątki tysięcy go do Edynburga, jedzie starszy pan 
Na podstawie tych danych określa I wh~skr and soda i trawniki, ale to nie tek!), inni znowu pracują na polu wyjeżdżają własnemi autami - dla i młodzieniec. Młody człowiek nie ma 

8. kt . b' " któ d zmiema w gruncie rzeczy obrazu naukowem, a wreszcie znaczna część ścisłości powiedzmy, że usiłują, wyje-I zegarka, więc w pewnej chwili zapy-
. ię pun „~a me ie 1 w ry 0 · I Wielkiej Bryta.nji, oglfłdanej z daleka., poświęca się czynnej polityce. chać. tuje: 
dany zosta.me strzał. Aby on był przez kogoś kto nie zna języka i Wszystlde drogi wyjazdowe z Lon· - Przepraszam pana, która godzl-
s~uteczny, pocisk musi dotrzeć na nigdy nie był w tym kraju. NIEDZIELNA NUDA dynu są. zatłoczone w stopniu nie· na? 
wysokość strefy, w jaltiej gna,jduje A jak to wygląda zł>liska? Ktoś dowcipny, bodajże Karol Ca- prawdopodobnym. Samochody porusza Niema odpowied?l. Widocznie głu-
si~ samolot. I pek, powiedział, iż Anglicy wym.yślłll ją się z szybkością kilku mil .na go- chy - myśli młodzieniec - i wraca 

Jest to kwestja. kalibl"U d~ał. w I PANOWIE W CYLINDRACH week-end dla u ieozld przed angielską dzinę i co chwila zmuszone są. do za- do lektury gazety. Po jakimś czasie 
Jrrlarę ~s~ąganta coraz v:iększych i Lorda niełatwo spo~ać na ulicy niedzielą. Jestto głęboko trafni!. obser trzymywa.nia. się. Nieraz parę go. ponawia jednak pytanie, tym razem 

wysokosct przez aamoloty, artyle"J·a Londynu, w każdym razie takie. go, wacja. Na.strój świąteoznej nudy, o.. dzin trwa, za.nu-n kierowcy uda aię zadając je znacznie głośniej. Znowu 
" • jak bi wi 1 1 dzi b ż gamlający Warsza.wę w p.led:delę po wydostać z zasięgu miasta olbrzyma. niema odpowiedzi. To samo powtarza 

rrz:ciwlotnicza . dostosowuje się do na ~i:.~lee foto~afiJ z o:b~. 
1~o~ połudnlu jest dziecinną drobnostką ~ To samo jest w drodze powrotnej! 11ię za trzecim razem. 

ye przestrzeni. stojnl pl\llowie we wspanlałych eylln- porównaniu z tern, co dzieje się w Skoro pociąg zajechał na miejsce 
Nawet wojskowy samolot strato~ drach, przechadZS.JllCY się majestaty- miastach angielskich, ole mówiąc Już ANEGDOTA 1 l'RAWDA przenaczenia, starszy pan nagle prze-

sferyczny może się znaleźć na wy- cznle po ulicach West-Endu l Oity, o szkockich, które dosłownie zamie· Na temat szltockiego skąpstwa krą.- mówił: 
sokośeł 12.000 mtr. pod obstrzałem I to.- P?Słańcy bankowi, kMrzy nlewle- rają np. 24; godziny w tygodniµ. żą tysiące anegdotek, które w więk- - Mój młodzieńcze - trzykrotnie 

• .;.1. le ma óln I b L dó Wiele zmieniło się pod tym wzglę- szości wymyślone są przez samy~h 
c1ęi-i<lh dział przeciwlotniczych. Jlł ~sp ego z z ą. or w. dem ostatni"o w Londynie ale wciąż I Szkotów... Nie zmienia to faktu, tż usiłował pan nawiązać ze mną roz-
. . . . Natomiast wielu wybitnych parów , ę od pretekstem iż chce pan 

Im pocisk idzie wolniej, tem dy- An.,,.lJ"i prezentuje się tak niepozorni"', jeszcze wszystkie teatry B" zamknię~ naród to jest nader oszczędny I wy~ mow p ' 
t b "' " .., h M t ć i ć en e wiedzieć, która godzina. Gdybym pa-

s Ml prze yty prze:& samolot od it nikt nie zgadłby, iż jest to wykwit te w niedzielę znaczna część restau· 1 rac owany. one Y w er P sow nu odpowiedział, przedstawiłby mi się 
momentu oddania strzału jest więk-, arystokracji najpotężniejszego imper- racyj 1 wszyątkie nocne lokale są nie mają największy obieg właśnie w pan, a ja musiałbym także powiedzieć 
szy. I tak np. strzelając do bom- I jum świata. Zmięte, nieraz stare i czynne, imprezy sportowe nie odby- Szkoojl. moje nazwisko. 
bowca, zn<>J"duJ'ącego si"ę na wy""-/ zniszczone ubranie, workowato zwi- wają się. Staroświeckie prawo grozi I W Anglji niezmiernie rzadko spoty-

„ PV k i b. n-I dzi łu h k i b bil t Po chwili okazałoby się, że pan 
kości 5.000 mtr. z działa kalibru sające z lordowskiej postaci, wzbu- a.ram za r.,,.„e u a w grac a 11 ę sre rny on rzypensowy, jest obcy w Edynburgu, a ja tu mle-

75 _ poci'sk osi~ągnie tę wysokos'c' 
1
1 dziłoby niemałę sensacJ·ę w warszaw. - masowych, przyczem za masową u- gdyż rodacy Walter Scott'a oały ścią- i ł 

An • d k · p ód b ć szkam stale, W konsekwencji mus a -
po 28 Sekundach W tym 

. .
1 

sklej kawiarni Europejskiej I.ub m- waża się każ"'ł grę, obejmującą wię- gaJą. o swego raJU. ow ma Y ć i d i 
· czasie naJ nvm eleganckim lokalu Jestem prze- cej, niż dwie osoby.„ następujący - trudno jest odróżnić bym pana zaprosi na wh sky 0 s e· 

nowszy typ ~amolotu bombowego ' Ęonany, Iż lord Hallf~ nie zrobiłby Dzięki specjalnej interpretacji usta- monetę trzypensową. od sześciopenim- bie. Moja żona uważałaby za swój 
zdoła przelec~ec dystans 3.000 mtr. 1 karjery w naszem M. s. z., jego ąpo- wy udało się uruchomić w niedzielę I wej i dlatego Szkoci lubią mleć za- obowiązek zatrzymać pana na dinner. 
Ten sam pocisk, wyrzucony z szyb- I sób ubierania się stanąłby temu na kina pod warunkiem iż część docho- I wsze w kieszeni trzypensówkę, aby Przy stole poznałby pan moją córkę. 
k • · tk ' ' ' I h dz k ś I la ó • clć Ponieważ żona i ja kładziemy się 
oseią począ ową 950 mtr. na se- 1 zawadzie... du przeznaczona będzie na cel dobro- wyc 0 ąc "' 0 c Q m c Ją, wrzu po obiedzie natychmiast spać, pan zo-

kundę - przebędzie tę przestrzeń Inna rzecz, że jeśli kogo par An- czynny. Ale to jest właściwie jedy- d~ puszki z _miną lo~a, _to znaczy z stałby sam z moją córką. Moja córka 
tylko w 12 sekund. . glji ~aprosi _do swego domu na wsi I n8: ro~~ka, pozostająca mieszkańco-

1 
mmą człowieka, :>!iaru1ącego całe jest bardzo atrakcyjną dziewczyną, a 

Z t!3go wypływa tez prosty wnio- (p_owie wyr8:znie - ~om u), nie n~.- w1 wielkiego miasta w ~leń świą- sześć pensów... . pan · jest tkaże całkiem przystojny. 
aek, ze bn szybszy będzie bieg po. lezy się z?-ziwić, jeśli ten dom okaze teczny. Czy m~żna się dziwić ';'obec W l~gendzie o skąpstwie Szkotów Konsekwencje łatwo przewidzieć . A 
Cisku, tem strzał będzie pewniejszy. się wspaniałym zamkiem .z XVI wie- , tego zamiłow~mu do _wee.k-endu. jest wiele przesady, przyjemnie jest niech pan sam przyzna, czy ja mogę 

Wyd 'b . ł . 1 t ku, pełnym dzieł sztuki i precjozów, Inna rzecz, iż łatwiej Jest postano- słuchać jednak wesołych anegdotek j wydać córkę za człowieka, którego 
. . . awac Y, ~Ię Il!og o. ze O na zimnym i zakurzonym, w którym · wić wyjechać na dzielę z miasta, niż na ten tem,at, zwłaszcza, gdy opowia;- nie stać na ze rek'? 
duz~J wysokosc1 posiada dla bezpie- gwałtowne przeciągi kpią sobie z o- zamla.r ten wprowadzić w czyn. Lon- dają je sami Szkoci. Oto dwie z naJ-1 ga 
czenstwa san_iolotu same strony do- gnia, trzaskającego na kominku„. dyn ma około ośmiu mlljonów mlesz- nowszych: Szkot opowiada przyjacle- Doprawdy, znakomity naród, który 
datnie. Tak Jednak nie jest. Większość lordowskich mości za· I kańców, jeżeli tylko co dziesiąty lowi: - Wczoraj jechałem taksówką takie anegdotki ol"owlada.„ o soh\e 

W rozrzedzonej atmosferze odpor miast wałęsać się jednak w$ród zabyt chciał~ wyjecllać na week-end, mieli- z przepiękną dziewczyną. Mówię cl. · Bad. 
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O Wielką Nagrod~ Polski 
Międzynarodowy Kaid Automobilowy 

Dziś o godzinie 6-ej rano rozpo- chów, zgłoszonych do Raidu. Skidel - Kobryń około 200 klm. 
ezyna się największa. doroczna Im- Na za.kończenie tego krótkiego o- dróg gruntowYch, pozatem w cza
preza sa.moohodowa. w Polsce, 12 mówienia, warto słów kilka poświę- sie tego -etapu odbędzie się próba 
Raid Automobilklubu. cić samej trasie raidu. jazdy w terenie, 

Raid tegoroczny zapowiada się Pierwszy etap bylł opisany powY- Ogółem w czasie raidu odbędzie 
niezwy'kle ciekawie, zarówno ze żej. Etap drugi, długości 1276 klm. się 11 prób, m, innemi próba 
względu na klasę kierowców, ilość prowadzi z WarszawY przez Ra.dom, zręomiośei. 2 próby szybkości pia
ł ja:kość ma.szyn, jak i na trasę l Kielce, Kiraków do Wisły, gdzie na sklej, szybkość górska, - próba 
raidu. j Równicy odbędZie się próba szyb- niebezpieczna, w czasie której nie 

Głów.na próba raidowa, jaa;da O· kości górskiej. Następnie przez jeden wóz odpada z konkurencji. 
krężna, obejmuje trasę 4.500 km., Sląsk Cieszyński do Katowic i Ogółem stwierdzić trzeba, że 
podzieloną na cztery etapy. Etap wzdłuż Zachodniej granicy przez warunki tegorocznego Rałdu są 
pierwszy 1385 kilometrów, prowa- Poznań do Jastrzębiej Góry, gdzie trudne, trudniejsze, niż w latach 
dzi z WarszawY przez Częstocho- na.Stąpi jednodniowy odpoczynek. poprzednich. Ale gra idzie o wyso
wę, Sosnowiec, Chrzanów, Kraków, Etap trzeci, krótki Jastrzębia CM- ką stawkę, o „Grand Prix" Polski. 
Limanową, Krosno, Sanok, Prze- ra, Tuchola, Bydgoszcz, Lowicz, W tym roku poraz pierwszy rów

. Jnyśl, Lwów, Luck, Brześć, Siedlce Warszawa ma długości 581 klm. nież ustalono nagrody pieniężne w 
• powrotem do Warszawy. będzie etapem „wypoczynkowym" ogólnej sumie 20.000 złotych. Pro-

Do etapu tego startuje dzisiaj dla uczestników. tektorat honorowY nad Raidem ob-
40 maszyn. Początkowo zgłoszonych Najcięższy dla wozów będzie e- jęli P. Prezydent Rzeczypospolitej 
było 63 samochody, jednak w ostat- tap czwarty i ostatni, z Warsza- I. Mościcki i .Marszałek Polski E. 
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Jak mieszkamy 
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Na skutek działań wojennych w czasie 
wojny światowej, zostało zniszczonych w 
Polsce zgórlł 1.800.000 budynków, w tern 
liczba budynków mieszkalnych określona 
jest na ca 500.000, a wartość Ich na zgó
T/ł S I pół mlljarda złotych. To znisz
czenie sprawiło, że w pierwszych latach 
po wojnie przezywała Polska katastrofal
ny głód mieszkaniowy, pogłębiony przez 

DAR! W fflfO'CMAClł 
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to, M np. w cllłgu dzle11!tcloleela o(! 1921 
do 1931 r. ogól ludności miejskiej wzrósł 
o 30 proc., a ludność 13 najwlęka.yeh 
miast wzrosła od 1991 do 1937 r. o 48 proe. 

Wynikiem tych dwóch czynników jest 
przeludnienie mieszkań 1-lzbowych1 w któ 
rych mieszka około 87 proc. eałeJ luqno
ści miejskiej, przy przeciętnej 3,85 oeo
by na lzbe. 

niej niemal chwili z raldu wycofali wY prze:z Piotrków, Lublin, Kobryń, Smigły • Ryd?;, podkreślając tem b b 
się Niemcy. Nie tyle zresztą wYCO· Grodno, Augustów z pow.rotem na samem znaczenie, jakie ma Raid Z UIW&rll 08 UIWBr 
fali się, ile kazały im się wYCofać metę. Na etapie tym maszyny hę- dla rozwoju motoryzacji kraju. 
władze partyjne. Decyzja ta ma dą musiały przebyć na odcinku L. W. o k I h • 
wyraźne oblicze polityczne i stano- o orac WOJDY wi dalszą kontynuację prowadwnej 
od pewnego czasu prze-z Niemców po Isk a n a cze Ie !'a.rył, w czerwcu. 

a.kejhi .zrPywlskąanla stosunków sporto- Zwinizku Narodow'"eb Biur Podróży Od szeregu tygodni można. zaobser-
wyc z o • ~ ,.y wować dokonujące się radykalne zmia-

Ze sportowego punktu widzenia Jak doniosły jui depesze z Hagi, na wszystkich odcinkach spraw turystycz- ny w życiu ullcznem Pary:l:a.. Po 
Raid .na tej decyzji tylko zyska. odbywającym się tam dorocznym zjeź- nych, wzajemne poparcie i pomoc w pierwszej chwili dezorjenta.cjl I wa.
Dla szerokiej publiczności, zarów- dzie AGOT'u - Związku Narodowych sprawach podróży i turystyki między hat!., ze zwykłą sobie łatwością Fra.n
no automobilistów, jak i kandyda- Biór Podróży prezesem Związku wy- stowarzyszonymi, przeprowadzanie stu- cu:zł oswoili się z natężonym trybem 
tów na automobilistów, raid ma brany z~stał naczelny dy.rektor Orbi- djów nad wszystkiemi zagadnie- życia teraźniejszej sytuacji. Przysto-
agromne znaczenie jako sprawdzian su P·. Mieczysław Fularsk1: niami turystycznemi w zakresie sowa.li się do nerwowej atmosfery wo-

. ' . · żki i Związek Narodowych Bmr Podrófy komunikacji kolejowej, morskiej, po- jennej, która od kilku miesięcy clą:l:y, wartości maszyn, egzamm cię ' AGOT utworzony został na zjeździe wietrznej, rozkładów jazdy, taryf, pa- ntczem czarna., burzliwa. chmura, na 
wszechstronnr samochodu, W na- w pradze w r. 1924 przez narodowe szportów itp. wzajemne ułatwienia w europejskiem nlebie. 
szych specyficznych warunkach. biura podróży Niemiec, Austrji, Wę- sprawach sprzedaży biletów, sprawę Jeszcze ktlka tygodni temu mo:l:na 

Próba taka ma o tyle tylko swą gier, \Vłoch, Jugosławji, Czechosłowa- organizacji hoteli, listów kredytowych było widzieć długie ogonki ludzi wy
wartość, jeśli w raidzie biorą udział cji i Polski. Poza członkami założy- i czeków podróżniczych, organizację czekujących ponuro swojej kolejki 
maszyny seryjne, typów rynkowych, cielami do AGOT'u należą jedynie te podróży zbiorowych, a wreszcie pro- przed szkołami, Instytucjami 1 mero
dokładnie takie same, jak te, któ- biura ~odróży, ~tóre. posiadają .prawo pagandę turystyki dla jak najszerszych stwa.mi, w których rozdawano maski 
re można w handlu nabyć, druku 1 sprzedazy biletów kolejowych warstw społeczeństwa w kierunku jej przeciwgazowe. z twarzy tych ludzi 

Tymczasem Niemcy jak tego do- własnego n~kładu, lu~ które ze wzglę- 1popularyzowania i udostępnienia. bił niepokój, odzwierciadlała się w nieb 
. • . . i I du na swoje stanowisko i wpływy u- W roku zeszłym doroczny zjazll niepewność chwlll; odchodzlłl, trzy. wiodło zeszłoroc.zne dosWiadcze~ e , chodzić mogą za organizacje narodo- AGOT'u poraz pierwszy odbył się w mając w ręku dziwa.ewe pudła. cylln

p:zysyłali na Ri;id maszyny specJal I we. Obecnie do AGOT'u należą narado- Warszawie i zakoóczył się pełnym dryczne jakby z pewną nieufnością, a 
me zbudowane l wyposdone, tylko we biura podróży następujących 11ukcesem organizacyjnym. nawet z przestrachem ... 
r;zewnątrz budową karoserji i kształ 1 paóstw: Anglji, Belgji, Bułgarji, Da- Wybór dyr. Fularskiego na prezesa DzlslaJ beztroska. gosposia francu· 
tem chłodnicy przypominające typ nji, Estonji, Filandji, Holandji, Italji, AGOT'u świadczy z je~luej str~mł' o llka, powracajiµia z tal'gu, dźwiga. w 
eeryjny. Niewiele im to zresztą j Jugosławji, Łotwy, Norwegji, Niemiec, coraz większem znaczeniu P~ls.ki, Jako Jednej ręce olbrzymią, cha.raktery
pomogło gdyż wybitnych wyni- Polski, Rumunjl, Szwecji, Szwajcarjl, kraju turyst}'.cz~ego, z drugieJ zaś o styczną torbę, z której wystają diu
ków w' roku ubiegłym nie osią Turcji oraz Węgier. 1 poważnej roli, Jaką odgrywa w AGO- gie białe bułkł I butelki wina, a. w 

li . · ' AGOT ma na celu współpracę mię- CIE nasze narodowe biuro podróży. drugiej wydaną jej przed chwilą. ma.-
gnRę • ta. • f . I dzy wspomnianemi organizacjami na skę gazową, którą trzyma z wyra.ź-esz wozow, poza wy-00 anemij· 

niemieckiemi, to zwykłe typy ryn- • HOTELU BRISTOL nąD~:::;ai:~j~plzod wyjaśnia nam 

~sk~iw:io~1~cnh:w,;a;rt:io.tśeacW11w.·~c=:ćó~~: I ReSIBUrlCJB ~~~k~=:~· ~:~:":ię tje ~0::J:.~ 
noważonej atmosferze pogotowia: 

Zacznijmy więc od klasy wozów · ł N I A D A N I A Zł 4 _ COCTAJL BAR Francuzi zainstalowali się już w tak najcięższych, ponad 3.000 ccm. Star I (Lunch) od godz. 12.30 • • • zwanej „białej" wojnie. 
tuje tu 10 Chevroletów z doskona- K O L A C .I E Zł 5 _ Karowa 2 2 • 
łą obsadą jeźdźców z Mazurkiem, (Super) od godz 20-ej • • • • • 
i Karczewskim na czele. W ekipie Nowy program ALICJA HALAMA L SEMPOLINSKI •I i·nn•I W dzisiejszem życiu polltyczno-spo-tej znajdują się również 2 panie: artystyczny - • łecznem ka.:l:dy kierunek i niema.I ka.:!:· 

ł · d k " · I Ó . dy człowiek posiada swoje wła.sne za... zesz oro~zna „J.e ynacz a pam • TARAS-OGR DEK otwarty DANCJNG na tarasie barwienie - czerwone, czarne, białe, 
KunceWiczowa i S. Zagórna. 708 brunatne... Używa. się ko~trMtu ko-

W tejże klasie startuje A. Pe-
tzen na Fordzie 8V. 
Następna klasa (wozy do 3 li

trów), przedstawia się w roku bie
żącym ogromnie ciekawie ze wzglę
du na start 4 wozów Renault Pri
maquatre, które po raz pierwszy 
zaprezentują s[ę w Polsce. Debjut 
ten jest tem ciekawszy, iż zapo
wiada się obecnie wyraźna ~ 
na „układu sił" na. naszym rynku 
motorowym. 

Po wYcofaniu się Opli i Mercede
sów, Renault został w swej klasie 
bez konkurencji, tak, że dla zdoby
cia nagród, będzie zmuszony prze-

. sunąć się <io klasy wozów cięższych 
i stoczyć walkę trudniejszą. 

Na Renaultach staTtują: mz. 
Krzeczkowski, znany zagranicą kie
rowca wY<:zynowy, E. Dzierliński, 
Stefan Pronaszko i wrew;cie Fran
cuz R. Quatresous, dwukrotny zwy 
cięzca raidów do Monte Carlo. 

W klasie 2-ej wozów do 2.000 
CC!lll., konkuruje team Lancia-Apri
lia z grupą Citroenów typu ull-le
gere" o przednim napędzie. 

W klasie tej startują jeszcze dwaj 
zawodnicy indywidualnie: br. Mau
rycy Pot.ocld, mistrz Polski z r. 
1933, reprezentujący starą klasę 
mistrzowską, na B.M.W., oraz Tar

A mo2e nad morze ... 
pokazywać w całej Ich nagłej praw-
dzie? · 
Bywają czasem Jata, kiedy tę spra

wę daje się Jeszcze załatwić kompro
misowo. 

Pant Moda. spojrzy jakoś litości· 
wem okiem na bidulki o brzydkich 
nogach I zadecyduje, żeby l one u:l:y
ły trochę rozkoszy morza. Wtedy na
kazuje wszystkim kobietom nosić dłu 
gie suknie plażowe, Jak w ub. roku, 
albo pi:l:amy o szerokich spodniach, 
jak kllka lleZODÓW przedtem. 

Ale tego lata bidnlki o brzydkich 
nogach nie mogił liczył'! na żadne 
względy. 

Tego lata nogi powyżej kolan trze
ba będzie pokazywać nietylko wcho
dząc do morza i wychodząc z kąpieli, 
ale także przez cały czas na. plaży. 

Suknie plażowe będą zakrywały de
kolt z przodu I dekolt z tyłu, mogą 
zatuszować różne niedomogi „figu
ry"; ale ..• tylko do kolan. Nogi w ca
łej swej okaHłoścł mają być pokaza
ne „au naturel". 

lorów, aby wykazać opozycje p~ 
dów (inna. rzecz, czy różnica poml~ 
dzy poszczegóineml ldeologjaml prze
kracza znacznie ramy zróżniczkowa
nia barw •.. ). 

W ostatnich tygodnia.eh r;jawia mv 
coraz częściej na la.ma.eh pntA!ly Awta
towej zna.na i uznana formułka, do
tycząca wojny, równie oparta na ko
lorach: WOJNA CZERWONA I WOJ 
NA BIALA. W danym wypadku rół· 
nica barw odpowiada niestety rzeczy
wistej różnicy faktów: BIAŁA WOJ· 
NA, jak wiadomo, jest wojną nerwów, 
CZERWONA ZAS - wojną krwi. 
Tak jak ta ostatnia, również !. „biała." 
wojna posła.da swoją strategję - jest 
nią gra dyploma.tyc~a. Posiada. tak• 
że swoją odmianę broni: szanta.i l 
straeh. 

Pierwotne plemiona. rugzają de bo
ju z hałaśliwym wrzaskiem, imltuJ!ł· 
cym ryki dzikich zwierząt, a.by wzbu· 
dzlć strach przeciwnika., albo tei 
przebiera.ją 11lę za nie, lub wreszcie 
za. złe duc.hy: oto więc, w swojej pry· 
mltywnej istocie, ,,blała" wojna. 
-Metoda Hitlera. nie Jest zatem z~ 

oryginalna: groźne mowy t ryki przy-l 
słuchują-0ych się tłumów dziwnie przy- · 
pominają, owe pierwotne naAladowa
nla głosów zwierzęcych (oba te obja
wy ma.ją zresztą., prawdopodobnie to 
samo źródło w głębi duszy ludzkiej). 
Mobilizacje l gigantyczne parady woj· 
skowe ma.ją swój precedens w prze
bieraniu się dzikich! o którem wspo· , 
mnłałem (zastl'88z&.Ją.ce formy nowo· 
czesnego uzbrojenia są. za.sta.na.wła.jit
cym odpowiednikiem strojenia. się lu• 
dów pierwotnych w sza.ty złych du-1 chów ... ). ; 

Jedne 1 drugie mają wspólny 1 je-- ( 
dyny cel, chcą poprostu powiedzloo: 1 
„Spójrzcie, ja.cy my jesteśmy atrasz- , 
ni~ I 

Oczywiście współcześni 11trategicy ; 
„białej" wojny nie wspominają nigdy , . 
tego t~rminu, nie mówią nigdy o woj- · · 
nie nerwów, gdyż wspomnlenfo o niej 
przekreśliłoby automatycznie Jej sim· ( 
teczność. Wręcz przeciwnie, stara.ją 
się dowieść wszełkleml spo11obamł, że 
wojna taka nie istnieje, oraz że stan 
rzeczy, tak nazwa.ny przez przeciw· 
ników, będzie w rzeczywistości ws* ' 
pero do wojny prawdziwej - jeśli„. 

Wojna „biała" działa bowiem przez 
sugestję 1 wrażliwość przeciwnika., o
piera się na. powszechnym strachu 
przed wojną „czerwonlł"• aby clojś6 
do swoich celów. 

Nosi ona jednak w sobie nłeodłąc• 
ną konieczność szybkiego l a.utomai
tycmego zakończenia, a. z konlecmo
śclą. tą nie liczyli się cl, którzy tę 
wojnę prowadzą. Cecha ta oparta 
jest na zwykłych przesłankach psy
chologicznych - na. przyzwyczajeniu. 

Jeśli, w czasie bitwy, pierwszy wy
strzał a.rma.tnl działa na nerwy ludz
kie jak wstrząs elektryczny wysokie
go napięcie., każdy z następnych zna.. 
czy już reakcję opadają.cą, a:I: do cal· 
kowltego zobojętnienia wraillwoAcl. 
która. „p~yzwyczaja. się" do stałych 
huków, bądt akustycznie, bądt mo
ralnie. 

nawa na. Aero 50. 
W klasie maszyn najmniejszych 

(do 2 litrów), walka rc:>zegra się - Czy pani woli g6ry, czy morzeT 
między trzema Skodami a pięciu - ałyszy się często urywek takiej 
Fiatami 1.100. W ekipie Fiatów konwersacji w salonie, kiedy nuda 
znajduje się zns.ny już w Polsce rozlewa. slę wokoło (np. jest już po 
Ghisalba, oraz Vestldello, kierowca kolacji, a. Jeszcze niema bridża). 

Na szczęście sporo jest jeszcze ko
biet, które sle ir; tego cieszą. 

I te właśnie cieszą się także na. 
myśl o tero, :l:e tegoroczne stroje pla· 
żowe są bardzo urozmaicone. 

Trzeba miel\ zatem sukienkę zapi
naną od góry do dołu, l spódniczkę 

plisowaną na. szelkach albo kloszową 
na staniczku i ,,shorty" I do tego pa
rę koszulek sportowych i spodnie dłu 
gie do przejażd:l:kl łodzią, 

~ołniene śpią w okopach .,.,c1cZH 
koncertu armat, budzą 11lę natomiut 
przy pierwszym puyclszonym dtwłv

tak niedawno ellłgle mężowi powta· 1 ku kieszonkowego budzlka, będącym 
nała: „Ach, jak ja. sł~ tle czuję. Na- dla nich nowym, oczekiwanym sygn.a-
pewno potrzebna ml jest kuracja w · Iem. 
Krynicy, czy w Truska.wcu ... " li Sytuacja dla napadniętych w „~ 

brawurowo od.ważny, którego w cza • 
sie treningów tegoroC'Zllycll nazwa- Więc gory, czy morze ... 
no „demonem szosy", z t·m właś- 1 Gdyby pytający był dobr~1 psy
nie kierowcą jedzie podooas pli.erw- cholo;;lem i gdyby odpowiedz na to 
szego etapu specjalny sprawozdaw-i· pyta.nie wog?le go 1ntel'~t1o~la -
ca. naszego pisma. właściwie mogłby ją przew1dziec. Wy· 

CiekawYm konkurentem w tej starczy spojrzeć na nogi kobiety. Je
klasie jest V. Formanek, Czech, ja- żeli są krzywe, albo mają Inne wy
dący na Aero 30, który nie podpo- raźne defekty - to już wiadomo, że 
rządkował się rozkazowi niemieckie- właścicielce Ich... nie służy morze. 
mu wYCofania się z raidu, rozka- Bo jak może służy6 morze, kiedy 
zowia kitólł'J 9bjął ,róW:llid Cze.. taIQ Jl'.ła.śDie ową IPJzl~ 110&1 meba 

Spodnie zeszłoroczne są do niczego, 
bo w tym roku llnja spodni jest zu
pełnie prosta - nogawki muszą być 
wąskie, nlepo!W!rzone. Taki jest ka
prys mody, bo Jakże inaczej to na
zwać, skoro zasadnłczo panuje Jinja. 
jalmajbardziej poszenają.ca. 

Więc kiedy pa.ni o pl~eh nogach 
przegląda ostatnie tornale - z pew
nością zaczyna. żałow~ te jeszcze 

lej" wojnie przedstawia. sł~ ldentycz. 
A mą:!:, Jak to mąż - za.wsze za-1 nie. Ofensywa przeciwko nerwom ' 

chowa w pa.mięci to, o ezem nale:l:y nie posiada większego wpływu na ni&, 
zapomnieć i naodwrót. I teraz na.pew- 1 aniżeli huk armat na. nerwy słuchu: 
no zacznie nudził'!: „Czy jedziesz du· I przeciwnie, odegrała ona 1'01ę bUWJ. 
szko ostatecznie do .Krynicy, czy do ka, który wsiystklch postawłł na 
Truskawca? Czas się zdecydować". nogi. 

Ale chora duszka, jak zerknie na Instalując się w „białej" W(lj1ile, 
żorna.1 I na swoje piękne nogi _ w Francuzi zniweczyli ją całkowicie. 
łal jlł aClśnle za gardło 1 odpowie l Z tego należy wywnioskować, te JelU 

chodzi o ten pierwszy rocb:aJ wojny, 
(niezbyt Ael§le ~~ to pytanie) : ,.A mo- włMnte twórcy jej pr:i:ecraJt .lił Jui 
że nad morze.„ 1romotnf,e.„ 

ha. Jo~ [(IZlt)~. 



W rbwllach zadum, ... 

Demokracja 
Z6'1. Gardzisz t~mem '! Więc I 

przez to również zdradzuz swoJll. po

;. . . ~ 

Ił' !jUJlecle 111,..u 

Prżedewszystkiem zllliana ·.metod 
apolltośt. 

• Demaskując błędne drogi, któ- nofikacji kraju na czoło potrzeb .gdzie czynny jest, notabene, ten' stanowi oparci~ prawn~· dla ~zel-
265. Wrogami demokracji są czę- remi kroczy nasża produkcja fil- I przemysłu filmowego wogóle. sam zespół wykonawców, ale z jak kich tr~zakcyj, ·połą~zo~~ch~ .. li 

stokroć ci, kt-Orzy · uosabiają jej ce- mowa, domagamy się tu, od 3 lat, I Z przyjemnością notujemy ten różnym wynikiem! Dobry drama-., przele'(Vem własności i znila.ilami .w 
chy najgorsze, a nie są zdolni do dwóch rzeczy: 1) zmiany metod; sam bieg myśli w artykule ' p. ·Eu- turg, jak za dotknięciem złej wróż.' osobach prawnych\ J.;tejestr fp.~ow:Y 
przyjęcia jej zasad najgł~bszych. 2) zmiany osób, nadających ton l genjusza Cękalskiego w · „Filmie" ki, staje się kiepskim scenarzystą,; usuwa wszelkie niejasności . przy 

• tej produkcji. ' (Nr. 14). P. Eugenjusz Cękalski, doświadczony reżyser teatralny pa- l'lrsploatacji filmów, strzeże intere-
266. Cel I powaga demokratycznej Naprzód zmiany metod, . bo no- jeden z najmłodszych i najzdol- kręca przeraźliwe kicze; znakomity sów kontrahentów, ~bezpiecza pro· 

ordynacji wyborczej: równe prawo wy ~e metody sprowadzą ,nowych lu- niejszych filmowców polskich, zet- aktor sceniczny staje się na e- ducenta przed . lichwą i 1'_. , d. 'Ęi.po: 
bieranla nierównych sobie. dii. knął się bezpośrednio ze światem kranie zgoła prymitywnym kaboty t~ka, oparta ·na rejestrze. hyorzy 

• Ci, którzy chcieli zrewolucjoni- produkcji w Polsce (po dłuższej nem. Dlaczego? . Ponieważ - jalt zasadniczą wartość majątkową i 
267. Niema zajęcia bardziej żalos- zować „branżę" doraźnie pod ha- praktyce w Anglji) i oto jego zda- stwierdza E. Cękalski - czynni- handlową filmu, zachęca do udzie

nego, niż rzucanie grochem o ścianę, słem wyrzucenia z niej dotychcza- nie: kiem decydującym w filmie jest naj lania produkcji poważnych kredy. 
A przecież są Judzie, którzy temu sowych 'prowodyrów - ·przekonali „ .„w polskim filmie niema pra· częściej człowiek niekulturalny i tów, bw;lżi zaufanie odbiorców · j 
~łaśnle zajęciu oddają się ·z naJ· się tylko, że tak uproszczona „sa- wie_ ~v~ale produ.centów - są na~- zdemoralizowany. On to obniża, wy- kładzie <iopiero podwal~y pra:wne 
w:lększY,lll _ zapałem. nacja" prowadzi prosto dQ„. kom- cz~scieJ_ posredn~cy, zajmujący si~ koszlawia, zatruwa i upośledza. pod przemysł filmowy w istotnem 

• promitacji. Nie mówiąc o zaprze- zbieranie!11 weksl~, dyskontem weksli wszystko, czego się tknie„. znaczeniu tego słowa. 
Z68. Nic łatwiejszego, nit ośmieszyć . . h . . u lichwiarzy, wiązaniem końca z • • „ 

demokrację, . tądając od niej idea I· . pas.zczemu powaznyc .nieraz kap1- koitcem.„ Scenarzysta, reżyser, aktor • Jeśli hipoteka filmowa broni po. 
n e g 0 urządzenia :żiycla społecznego. tał9~„. . , . . wplątani są. w tę sieć niezdrowej Stawiając zmi&nę metod na cze. h od • d li h 

• N1e tędy droga do uzdrowienia procedury ekonomicznej, słuchają. za. le akcji uzdrowienia produkcji ważnyc pr ucentow prze c ~ 
269. Ten urv7najo takie po•'ft„y, a, krajowej. prod. ukcji! Ni.e t.ylko .. zre- trwo_żeni d.yktanda .właścic_ieli kin i krajowej, mamy na myśli metody wą, żerującą na przemyśle film.o-

„„_ "' """"" t k Boi k F 1 1 1 d b F Im wym, to ze swej str:ony projekto--
ton Inne.„ I t-0ezą ze sobą wieczne spory. -sz .ą. raJoW~J· .. ącz l l m~t p~. u zi z mi: wynaJmu .. „1 sprze- ekonomiczne~ Trzeba p,rzedewszyst· urany Bank Spółdzielczy .. właĄcicie-. 
A im te spory 5ą gorętsze,tern w:lęk· skteJ są rowmez bolączkami Fil- daje się bowie.m „na pn~u - wystar kiem skończyć z tym opłakanym " 
sza bierze chęć zapytać: który z wal mji francuskiej, angielskiej i t. d. czy g_o „ogłosić" - a Jeśli dość jest stanem rzeczy, w którym produk- li kin położy kres dorywczemu ~ 
c1.ących jest człowiekiem przyzwol- . Oczywiście, w różnym stopniu. f~apu.Jący temat 1 obsada, zamówie- cją filmową kieruje pośrednik po- bardzo ryzykownemu zasilaniu pra 
tym a który nicponiem „ Kt tk ł . bli. . . d ma l weksle posypią się szybko.„ dukcji przy pomocy zaliczek posz-

'. . . . o ze ną stę zeJ z. mię zy- Oczywiście , w tych warunkach żad- między .Iichwia:z~~· fi~an~ującym czególnych właścicieli kin, stawia· 
• OpmJI. · s,poł~c~neJ narzucono ~szu- narodowy~ przemysłe~. fil~owym, na impreza, pracują.ca gotówką., im- p~odl_lkCJę, własc1~ielam1 .km pro- J·acycłi wzamian często różne , wa
k.tńci:ą .. ,~zę, _ze oo innego „zycle ten zauwazył z pewnosc1ą, ze sku- preza zdrowa, nie wytrzyma konku- wmcJonalnych ktorzy daJą weksle • 
prywatne ' a co innego postawa lde-, pia się tu specjalny gatunek lu- rencji z tak rozprzestrzenioną wymia- · ' · · · runld, np. „żeby film był erotycz• 
ologicma. . dzi bez OJ·czyzny (Heimatlos), czę- ną. wekslową". t~tułem zahczk1. na. fl~m, .Jeszcze I ny", „żeby był pogrzeb", „żeby 

N t 
1 1 

me rozpoczęty, mnym lichwiarzem, ł t 1 b ta ta" i t d · 
. a · . :z:_w •• aren .e po ltyc~ej gra- sto bez nazwisk, niekiedy bez o- To są metody. A teraz przyj- który te weksle dyskontuje i t. d. gra a a, u .mek. • . • 

8UJe dośc · ~uzo łaJdaków, ktor~y we kreślonych środków utrzymania. rzyjmy się Judziom: .• ? Według proJ tu, zamieszczone-
wspó.lnym mteresle przestrzeg-aJą za. N' · · f.-1. · Na tle teo-o nie!l1iłego stanu rze- Jak WYJSĆ. z tego bł~dnego koła · go . w ,,Aktualnos·. ei""h."{ . '\V. łaśc_ iciele 
„. d . dz' . obi k „ 1eszczęsc1em i mu - poWle- „ .,, · D k k t ek.t ł """' 
„_a y _mez ierama s .e mase . d . ł J R . b' ' czy - pisze E. Cękalski - oczywi- . wa on re n.e prOJ. ~· zas U7 k1'n przest~ą .. bezpośredn1o . wpła· . ;' „, . .,.. · zrn, ean eno1r, . wy itny rezy- . . . . . > , d w 

· • ser francuski - są ludzie których sc_ie hoduJe ~ię specJalny .typ cz.o- guJące .. n~ uwagę, znaJ UJemy cać zaliczki producentom czy po- . 
~'10. iastanów . się ucz:clwlt>, ~emu . . . . . ' wieka - powiedzmy otwarcie - zde- c;z~op1sm1e fachowem . „~tualno- ~rednikom, zgadzającym · się na. , 

·~ąda15z „ dla siebie przywłlejówf Czy m1eJscem ~am1eszka~~ Jest wagon r.1oralizowanego taltą ekonomiczną sy se1 <r;rr. 4)·~• Jeden z. nich doty. wszelkie warunki, które rzadko by• 1 

jest~ś TQądrzejszy od wielu, wielu r~stauracyJny, a ~ieJsc~m urodze- tuacją. Człowieka o niskiej kulturze. cz~ „hipoteki filmo'!''eJ, wwro~a-. "'aJ·ą dotrzymane. Zaliczki, wpła· , 
tych, ~t-Orz. y pcha.ją swoj... t#.czkę w ma - wagon sypialny . I ten człowiek w wielu bardzo wy- st t ci f usknn " 
pontirej niedo.li? Czy bardziej jesteś I - dodajmy - których cała radkach staje się w kinie - spra- neJ ~a no~y~ a 

11 
e ranc • ' cane wytwórniom czy, wypożyczal" : 

pożyteczny od wielu, wielu tych, któ buchalterja mieści się w notatni- wie kulturalnej wagi zasadniczej - dr!1gi szkicuJe •. ~la~ ~anku Spot- i;fom, będą ·przechodziły przez Dank: 1 

'tiy -. _u,tpają się pod ciężarem _ trosk ku, w kieszeni marynarki.„. c~ynnikiem decydując~: Stąd złe dztelczego . wł~cicieh. k~n. . Spółdzielczy, który będzie . .niemi dy• ' 
nieustannych! Czy twoje tycie. o- Porządkowanie przemysłu filmo- filmy, stąd brak a~bicJi, st!J:CI pow- InstytucJa ;hlpote_ki ~lmoweJ, p~- i;,ponował , kontrol11jąc sposób icll ; 
sprawfedllwia przywilej Jakil•olwfek? F „ t d od s:iechna - często rueuzasadmona - dobneJ do hipoteki meruchomosc1, zabezpieczenia (tu przyda się tak· 
·1„ na Jakbń znałazłb·"' 81„ aztt.eblu wego we rancJl zaczę 0 ~ P • pogarda dla filmowców". ma na celu stabilizację wartości · k h' t k " f'l 
dra,biny sppłecznej, :dyby ... w walce staw prawnych, . opracowuJąc ~o- Stąd też, dodajmy, nierówność filmu, jako towaru, a więc pried· że wzmian owa.na " ipo e a 

1 
" ' 

o ~~ _ zlłJ!ąno'!Rlo prawo równych Y'Y sta~ut, bro11;1ący kontł'~ento~ poziomów sztuk tak gokrewnych, I miotu tranzakcyj handlowych. Hi- mowa) i użyda. 
11za'iis?„. -:- zarown.o khentó'Y _(włascleie}1 jak teatr i film w Polsce sztuk poteka polega na reje$trze który Powierzone zaliczki bank będzie ' 

1>" .• • kin) jak 1 współtworcow (zespoł ' ' ' wpłacał po dokładnem zbadaniu 
%7l. Najbardziej pouczająC4 utopję techniczny i artystyczny) przed sa- możliwości finansowych danej pro 

napllłałby ten, ktoby przysr.ły obraz mowolą czy niesumiennością „ludzi T ft IJ ~ K ' A li' f E I' dukcji.· Pieniądze pójdą na pr~ę, 
tycia ludzkiego wysnuł nie z kapry- z wagonów sypialnych", czyli kos- ~ ._, a nie. na pęnsje dyrektorskie lub 
'sów fantazji, lecz z pozycyj cywili· mopolitycznych przedsiębiorców. ZDROJOWISKO SIARCZANO-SOLĄNKOWE regulację da~ych długów, jak to 
7.acyjnych, naukowych i technłcz:nych, Gdy ten statut wejdzie w życie, się zdarza obecnie. Ryzyko będzie 
J n* · przez· genjusz ludzki zdoby- to niewątpliwie odstraszy ·on ·od Sezon wiosenny do 15 czerwca sprowadzone do minimum, a. jeśli 
tych: ktoby pokazał, jak wyglądałby produkcji stado niebieskich ptaków, nawet powstaną straty nieprzewi· 

~~1;~ 1 !w:1~:1'Yi~!go,u ~w Js:: e ': żerujących bezkarnie na tym do- „N aft usiali' w butelkach oraz naturalna woda dziane (pożar, śmierć, · lub choro
ulepszaniu tycła zostało 0$iągulęt~. tąd zapuszczonym ugorze. k . .1 k B h " d b . ba aktora i t. d.) to atraty po. 
Ujrzelibyśmy wtedy kontrHt jaskra- Zastąpią ich zato kapitaliści i gorz a 1 SO . gorz a. ·'' a „ a „ a .. o n,a yc1a niesie bank, a nie właściciel kina. 
wy pomiędzy w le I ką mot Ił w o- przedsiębiorcy powa~ni, których od- w aptekach, składach aptecznyd1 i drogerjacb. . Nie jest róWnież obojętne-, że ta-
~ etą , a tem, czem ;'jest dziś tycie straszała od inwestycyj filmowych · 677 ki Bahk Spółdzielczy właścicieli kin 
ludzkości. Kontrast ti;tkł, Jak pomlę- właśnie obecność „tamtych" osób. będzie mógł wpływać na. jakość i 
~y toj6wką w łzble nędzarza a ret- • 600 aoo . „ . E . charakter produkcji. Warunki· i wy 
lektorem, 'który z nocy czyni dzieł\ k d „ . •" szp1euow w urop1e magania, czy życzenia, form.ulowa· 
ńa· przet11zenl dziesiątków kilometrów. Ta ie samo po e3scie - przez l!i!ł 

„ Wędrowiec. mii~nę metod do zmiany osób - Według obliczeit francuskiej Sure- Najciekawsze jest to, że żadna ko- ne nieraz W sposób naiwny. pllzeZ 

Ws~ędzie dotrze 

- ~ j~-~,ljr_jer· Polski'' 
.''ZmJana· adresu aa· urloD 

I iłtnłsko dla Drenu merato~ 
r6w bezpłatnie. : · · 

nasuwa się i u nas. Może z tą tyl- te Nationale liczba szpiegów w Eu- bieta . szpieg naszych czasów nie poszczególnych prowincjonalnych ki 
ko różnicą, że zamiast podstaw ropie w chwili obecnej wynosi około przypomina w niczem szpiegów ko· ~iarzy przy wpłacaniu zalic~ek -
prawnych, należałoby rozpocząć od 600.000 osób. Większość z nich, bo biecych z czasu wojny. Są to kobie· będą o _wiele racj~nalniej i .skutecz· 
podstaw ekonomicznycli, ponieważ jakieś 350.000 staJiowią. kobiety, za- ty zupełnie przeciętne, nie zwraca- niej wysuwane przez prezydjµni 
najsłabszą stroną krajowej produk- równo sędziwe, . jak i młode, robotni- ją.ce na pierwszy rzut oka uwagi i nie Związku zrzeszeń Teatrów Swietl
cJ'i J"est brak kapitałów, czego np. ce oraz arystokratki. mają.ce nic wspólnego z fascynują· nych· w oparciu o Spółdzielczy 

Wszystkie one odznaczają się wy- cym typem Maty Hari lub Frauleln B k F'l 
o produkcji francuskiej czy angiel- bitną odwagą, inteligencją oraz spry Doktor. Doświadczenia bowiem wy- aTnak 1 m?wy• t d h d 
skiej powiedzieć nie można. tern. Pozatem dzięki swym 'Wiadomo- kazały, że piękne 1 demoniczne ko- a Ziniana w me 0 ac opro-

N a małą pojemność rynku ·· fil. ściom ~achowym, mogą przystosować biety w roli szpiegów zostają. szyb- wadzi niechybnie, bez drastycznych 
mowego w Polsce zwracaliśmy nie- się do każdej sytuacji i zdobyć po- ko demaskowane. r.ugów, do pożądanych zmian W 

ra.z uwagę, wysuwając postulat ki- trzebne wiadomości. oso.bach. · B. 

POU-~G8J.lWKZYUK.l ~!===================== 
dzinami, matki i młode dziew
częta w tym przedziale wagono
wym, wysłuchali cudownej hi
storji, kiwając głowami i przyta
kując. Ewald był tłustym dziecia 
kiem, doskonałego zdrowia, prze
szedł jeno odrę, koklusz i szkar
latynę, zwykłe choroby wieku. 
Kiedy zaczął ró~ć, schudł i wy
ciągnął się i .iui nigdy nie mogła 
go upaść, nigdy nie doszedł do 
ciała. Mieli z nim kupę śmiechu, 
bo na każdą kobietę wołał ma
mo, a każdy hutnik z fają i w 
roboczej bluzie wydawał mu się 
tatą. Ludzie brali go na ręce i 
huśtali i chcieli, go zabierać do 
swego domu, kiedy się do nich 
przyznawał. A to pódź do dom, 
kiedy ty mój - mówiono, i on 
owszem, szedł bez strachu Aż 
dotąd jednak wszystko było w 
porządku, dopiero gdy mu było 
czas iść do szkoły , okazało się że 
jest leń i w ławce usiedzieć n~ 
może. To trzeha powiedzieć, że 
do nauki gtowy nie miał, nie!.. 
Tylko latał za muzykantami, wy
stawał przed oberżą, lub wcią
gał się aż na chór, gdy organi
sta ćwiczył swoją mszę. Liter się 
ledwie nauczył, ale znaki nutowe 
pojął w lot. 

Druga rzecz rzekła pani 
Szulc - ie do domu nigdy nie 
dążył. Cały świat mu był domem, 
są · tacy ludzie, nie? ... Wszędzie 
mu było dobrze, a nikt mu nie 
hył obcy, przysiadał ·na, r6tnych 
progach i jadł z cudtych -garn
ków jak u siebie. Nie ieby był włó 
czykijem, lecz byf wesół i łatwy 
·i . ludźmi, a iycie zaciekawialo 
go. Poszedł do Wiednia z .ma;-. 
nem i skrzypca_nii pod . pachą, na~ 
przód , pracował w pewnym ho
telu a później dostał się do or· 
kiestry w ogródku. Teraz zaś ... 
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SWIĘTA RZEJ(A 
- • I • POWIEŚĆ 

:Ewald!„. 
K~ffoszka zdrętwiała, serce z 

prŻeŚtrachu podskoczyło jej w 
piersi. Ludzie wybuchnęli śmie
chem, oglądali się, szeptali, lecz 
pani Szulc nie zważając n~ to 
szeptała gorączkowo: 

- Ewald, to oni... to mój syn, 
a to dopioroi... patrzajcie, a ja 
tu nic nie wiem!. .. 

Potrzebowała długiej chwili, a
żeby przyjść do siebie, a gdy o
przytomniała, hyło już po ~·sz~: 
'ilkiem. Orkiestra przegrała swo.1 
kawałek i obraz znikł, ustępując 
miejsca wyścigom. Pani Szulc nie 
mogła się uspokoić i odżałować! 
Gdyby była wiedziała, patrzyła
hy tylko w to jedno . miejsce!.. 
a ojciec? „. dlaczego ojciec tego 
nie widzi?! przecie on musi zo
baczyć swojego syna, którego na 
,;ywat. „l~~~"I N~~ę p~n._~ Szule 

przypomniała sobie zięciQw 
parsknęła śmiechem. 

- No, to w sam raz dla nich, 
- rzekła wzgardliwie. 

Jeden był kupczykiem, ~ dru
gi urzędniczkiem w witkowic
kich hutach i obaj się dęli, że 
są Bóg wie nie co. 

Szeptała wciąż, nie mogła so
bie dać rady ze szczęścia i wsku
tek tego główny obraz przepadł 
i stał się dla Kaifoszki niezro· 
zumiały. A przytetn był to obraz 
wspaniały ale smutny, luci.zie 
mówili półgębkiem, a N;:ipoleon 
był tak śmieszny, jakby stroił 
żarty. Pani Szulc nawet nie uda
wała że patrzy, zbyt była prze

muzy.ce, no!„. 
Nagle Kaifoszka ożywiła się, 

przyszła jej na myśl Joszka. Je
żeli Ewald wypłynął to dlac.ze
góżby ona nie dała sobie rady'?... 

\Vprawdzie dziewczyna nie zna 
się na skrzypcach i nie posiada 
żadnych innych zdolności, lecz 
jest obrotna, pracowita i zawzię
ta. Nic, w tej Joszce coś· takiego 
siedzi że wszystko być może!... 
Dlacz.egóżby nie miało jej się po
~zczęścić? ... 

jęta. 

Obie matki wracały rozmarzo
ne. Pani Szule bezustannie mó
wiła o swym Ewaldzie, Ewald to 
i Ewald tamto, powracała aż do 
czasów jego niemowlęctwa. W 
jej opowia<laniu mały Ewald 

Czy widzieliście, Kaifoszko znów przychodził na świat, 
jego frak? Przedtem grał tylko szczególnie upragniony syn po 
w kawiarni, a teraz dostał się na dwóch córkach. Hutnicy i gór· 
ękrąnl.. : Musiął zrobić postS,PY w ni<'" powr~cający z miasta z ro-

,.. „....... . ~ ~ . : ' ., 

- Patrzajcie, do tego go cią

~ Idę do kina - rzekła do
nofoym · głosem pani Szulc ' - o 
nk;em nie wiem, zawsze w nie-. . . 
dzielę chodzę do kma - patrzę 
i tym razem kogo widzę? .•. Mo
jego. Ewalqa, na obrazie!.. · 

- Czy przystojny? - zapyla
ła ciekawie dziewczyna siedzĄca 
t~;iprz:echyko. 

Pani Szulc uśmiechnęła ~iE: do
hl'odusznie. Jako matka· nie mo
gła jednak nie przyznać ii jest 
~hłop< €m do rzeczy, smukłym 
i o miłej twarzy. Tylko panny 
nie będą z niego miały wielkiej 
pociechy. 

- Czemu! lo?„ 
- Jest niestały, pamięci nie 

ma za grosz. Mitzi czy Li.za, te gnęło, choć trudniejsze!.„ 
- Ano! miał ku temu 

nośćl... 

skłon- dla niego jedno. 
(D. c. n.) 

.. '. 

\ 
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Sl~lecle huty ,,Zgoda'' 
• • _,; ·,; I ~·; .• ~. , ' ......... ·, J~ • • > .~ • ." .• • 

Rozwój Gdańska w ląeznosc·i ~ -Pols!ią 

· Mowa ministra Romana 
W dn. 10 b. m. odbył& ~ w Ka· cy. Obecni uczcili pozatem przez samego Jej zarania najwałnłej8zy JeJ 

tb-wicach:·ur.ó~zystość obchodu 100- PQWStanie i chwilę ciszy pamięć elernent, t~ Jest element pracy był 
l~ia. istnienia. za.kładów budowy tych pracowników huty, którzy zgi- l Jest polski. 
ina.szyn buty ,.Zgoda", na.leżąceJ· do n<>ll z bronią w ręku, walcząc o wol Dzisiejsza uroczystość daje ml spo-

... sobność wyk&za,nła, na przykładzie 
Wspólnoty Interesów Górniczo-Hut- ność Sląska, bądź też ponieśli śmierć hlstorji huty, wla8clwych dróg rozwo 
n1czych. na swoich posterunkach pracy, ju polskiego przemysłu, jego wtelkłch 

W uroczystości tej wzjęli udział: W'l;lkutek wypadków. możlhvości rozbudowy 1 vutań, jakle 
minister Przemysłu i. Handlu Ro- Zebrani wznieśli następnie okrzyk stoją przed nim do spebtienia. Okres 
man, wicemim.. Garbusiflski, przed- na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospo prawdziwie wielkiego rozwoju huty 
stłl.wiciele władz administracyjnych, litej i odśpiewali hymn narbdowy, rozpoczyna się bowiem z chWUą, gdy 
liV"',;.,,,;a, diichowieństwa, sfer go8~ 1 d h ł . dostosowuje ona swój program do 
d 

.,.,,.,.. ś . . ~- poczem wys ano epesze o dowm- potrzeb polskiego gospodarstwa, kle-
ar.czych, Wllata pracy, prasy itd. cze do P. Prezydenta R. I' .. i Mar- dy wychodzi jakby na spotkanie na.
Uroczystoąć rozpoczęła się po- szalka Smigłego • Rydza. szej polityki gospodarczej, mającej 

6więceniem sztanaaru za.logi huty Podczas uroczystości p. minister na celu zagospodarowanie Polskł. 
„ZgOda" przez ks. biskupa Adam· ~ .Roma.n wygłosił do zebranych I z okazji wt~ obecnej uroczystoAcl, 
i!l:dego, który \y.Ygłosił następnie p·a- . . . kiedy huta rozpoczyna nowe nast;ęp
trjotyczne kazanie, poczem W asy- p~e~ÓWleme, W · któr~m m. łn. po- ne stulecie swej pracy, żyezę jej, Br 

_ście· licznego duchowieństwa odpra- wiedział: by w swej pracy nie ustawała, aby 
~ Mszę polową.· . ,,z hlstorji · ł-ej huty·włemy,- te pow- nadal lder~wała ąię ambicją być tym 

stała ona z obcej Jnlcjatywy, z ob- zakładem, ldóry śmiało podejmuje 
· W ~alszym ci~gu uroc~to~cl pd eego kapitału, że prz~ długie lata pionierską pracę przemysłową I stwa 
było- :Się wręczenie dyplomow i upo- pozostawała wyłąemie w obcej dy- na tą. drogą. rzetelne podwaliny wła
mit1ków pracownikom huty z ól(a. &poeycjl l na rzecz obcych pracowa- ściwego rozwoju naszeg() życla go
zji ' 40 i 25-...lecia nieprzerwanej pra-1 ta interesów. Ale wiemy też, te od spodarczego." 

.Niema „zmęczenia eksportowego" 
Trudności włókiennictwa na rynku krajowym 

c. ·(-J · Acz~olwiek _miesiąc maj I przewyższa rozmiary zeszło- stale i wytrwale ł to w bardzo 
uważany jest w przemyśle włó- roczl)e, utrzymując stale tenden- trudnych warunkach konkuren
kienniczym za miesiąc międ7;y~ cję zwyżkową, mimo utrudnień cyjnych, gdyż dla tkanin o łak 
~ezonowy, niemniej wszakże rnz- jakie stwarza obecna sytitacja po wysokiej wartości i jakości bar
pgczyna się w nim praca nad lityczna. dzo trudno o zbyt na ograniczo
zesta wieniem kolekcyj i produk- Wszystkie dzi;tly ·produkcji o- ną liczbę rynków wolnodewizo
cji. na sezon zim6wy. Na,ibardziej środka bielskiego wykazywały w wych i pn.y dość szczupłej po
ogół )u:insumentów interesującą wywazie za maj wyższe liczby mocy. 

,,„ 
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GDAŃSK PRZED WOJN.\ I ·OBECNIE . 

I · TORY· KOW. -3.50 km ł 

>:'owmechnle wiadomo, . te racja bytu towaro-wy. z Pohlk4 'WY?108ł . bowl~ :'.Sn 
Gl!ańska - to oparcie o zaplecze dor~ proc. obrotu portu gdaflsklego. tego ()
cza Wisły, a warunkiem rozwoju - jak brotu. który obecnie jest siedmiokrotnie 
najściślejszy ' związek z tern fyclodajnent za wJekszy. nit przed. :wojną. , 
plec:i:em. Załączony rysunek jest jedną. 'i Gdyby odebrać Gdańskowł obrót tO'!{ą• 
Ilustracyj tego nie budzącego W'tłtpllwo. rowy Polski, idlłCY- t\ dro~: to stałby 
ści stwierdzenia. W przeciągu dwUdzle- si~ nletylko- matem prow:I~ ołlałnem· · ~ia,.. 
stu lat wzrosły znakomjcie: ·. powlerzch- 11teczklem, ale poprostu ban tem, które• 
nla wodna portu gdańskiego, długość nad- go urządzenia portowe nie awem zmar• 
brzeży, powierzchnia magazynów portowYch lllałyby zupełnie. bo „racja ' bytU tegp 
I dlugollć torów kolejowych. Ten , lmp0- miasta wynika z tego, te leży ono u tlj
nujący rozwój .zaw4zlęcza Gdaflsk . rozwo. ścla jedynej wielkiej . na.ezej . ~ki. a . ~· 
jowl ekonomicznemu Polski, z kt6~ jest I głównym , szlaku wodnym, t kolel~wYJn, 
tak silnie g-0spódarczo zwląZally. Obrót ląCZlłCynl na;i dzlA z Bałtylt!em". ' • ·~ wiadąmością jest zapowledź _r.· od- w porównaniu do miesiąca ubie- Wzrost wywozu z Bielska wy

d.l'ożenla błelskic)l tkanin z mo- głego ' jak również do tego same- raża się dla wyrobów wszelkie-

1\')'Ch o ó proc. w porównaniu do go miesiąca z roku 1938. Trudno go rodzaju w porównaniu cło Goc z a' ł „. ··.o Wł~ c'· e-Z d r ·o·', .. ,1.-.·· 
~eo zeszłorocznych a to z powo- się dopatrzeć wobec tych ob ja- miesiąca maja roku 1938 o 25 % n 
d\J . pQ«J_rotenła półfabrykatów. wów „zmęczenia eksportowego·• na wadze a 88% w warto§ci, w GótnY., Sląsk, .' - ,, · Solqnki jodo-bromOWfl 
: Obroty w nittju były nikłe; ·nie'~ lq.b łak niektórzy w?,lą „rozleni- porównani? ~atomiast do pierw- i 
KOtzystna pogpda . spowodowała wierna eksportowego . I szych .5 nrnmęcy r. 1938 zwyżka . . I arlrelyzm. reumatyzm 
prawie iopełny zastój w ,sprze- Błelsko rozbud?wuJe swoje st~ wyn.os1 60% wagowo a 57% war- 1 LEC Z Y ·cho·. ·roby k'obiece i I. P• ' . 
9aiy tow. arów . włókiennic~ych sunkl z rynkami zagranicznem1 tośc1owo. • 

1 
przez, kupców. Dodatkowych za- KuracJe ryczałtowe-Informacje Zarząd Zdrojowy 
mówień wpłynęło niewiele a; P0 • I h ł Doskona_ ła wszec!istronna komunikac_ja 706 .. 

::rj~!;~:l!l~{:~ .. przeważnie ma- ~·~gie Sna wytrwa OŚĆ ·!.'----------------------, .. „ 
S tu • ł': ···'h -..ll Anglicy BIJ narodem powolnym i do walkr z Napoleonem i zwyclęiiy-. i - Dar .Przemysłu WDglówe'g"o na f~ o. N • .-x ąl;Ja · ~vna.os.ą.w.a a.uu 11 ko~ekwęitnym-. Pługo trwa, za.zwy- la. " I -

włókienni-c.zego przędstawia - si~ eza.j, zanim powezmą jakąś decyzję, To samo powtórzyło się w czasie,. Łącząc się z całem społecze;l- raz. przedsłęb orstwa koiscnr-t 
nadłl·l. .. niepomyślnie; !'!Zczególnie ale gdy się już raz zdecydują, wtedy wojny światowej. Anglja stanowiła st~·em w dążności do jak naj- prz~aceyły ~ tym roku ponow
miesiąc maj- obfitował: w, prołe· zmierzają wytrwa.le do wytkniętego je~o z ~ł?wnych ogniw k~allcji, któ-1 bardziej wydatne.go . wzmocnieuia nie, ja)t. w roku ubiegłym,, t$f; 
sły· i prośby ·o prolongatę. Ząob~ celu, nie pomralają się zniechęcić żad- ra zwye~ęzyła. Niemcy Wilhelma II. naszego potehcJałtt obronnego. tys. zł. na F.O.N. oraz dalsze 20 
serwować się tei dały dość licr.· nym trudnościom i dlatego w końcu Kto me. umie się zdecydow~ć, kto zrzesżony w . Polskiej K~nwen~ji I tys. ·. zł. na wyko~czę.nie Dornv 
lłe niewypłacalności wśtód ku. odnoszą zwycięstwo. nie . pqtraf1 się uprzeć, ten nie m~że Węglowej przemysł węglow'y o- Żołmerza w Katowicach. . 
piectwa. Natomiast zawieszenie Znane jest powiedzenie angielskie, zwyciężyć. Ta sama zasada obow1ą- · · ·· 
~.·ypłat w przemyśle bielskim do-, te Anglja. przegrywa wszystkie bi- zuje i w codziennem życiu. Nie wy- Reklama 'zdobywa rynki· ,. adb1·arc6w ·i .' 

turv ~ tkl sta.tnl j T k b ło gra ten, kto się przedwcześnie znle· . · . . ' 
tJi,tlęło- kilka mniejszych fabryk „„ z wyJą em 0 e · a Y 

· za. czasów wojen napoleo:dsklch, w któ- chęca. Z boju ze szczęściem i wy- Od najdawniejszych czasów han- reklaąi~\ która w o,bełJlYCb cSua.Qti 
sukna, · należ~cych do L zw· prze· j eych Anglja, po długim okresie ucią- graną tylko ten gracz wychodzi zwy- del posługiwał się reklamą, jako dysponuJe coraz bogat.Szą mnogo6qą. 
mysłu anom~oweg?, Nie wpły- tllwycn, ze zrnlennem szczęściem pro- clęsko, który gra stale i konsekwent- najrealniejszym ·środkiem ?;dobycia form. Wśród dzjsiejszych fo~ .re
n~o to w naJmnleJszym stopniuj wadzonych walk, zdołała skupić świat nie. nic pomija tadnej Loterji Klaso- nowych rynków światowyeh, a dzic k1a.my najbardzieJ d'elową · i ńę.j-
!18 niezachwianą sytuację mater-

1 
· - wej. je handlu to równoeześnie dzieje bardziej ·skuteczną jest f<>?JnlL ~ 

JBlną starych. osiadłych fabryk żentowanla danego wytworu na 
sukna okręgu bielskiego i na bieg imprezach Targo~h„ ·· w,·· cli~· 

łeb wytwónzośel.. Pr· asa o gospo' da· rstw····e ~z~~~rc~YPo~!i~ ~:ierl~ 
·Daleko · pomyślniejsze wieści ' · · . . . . . . kierunku;zdobycia.J rozs.zerzeni.ą ~ 

zanotować mozna o eksporcie . ·'" ". t . odbiorc6W, .jest rzeczą nakazu za~ 
t1'Anin-. Wywóz wyrobów włó- ANGIF.LSKI KREDYT 1Je .zaś tych podbojów nie będzie - mjowanla eksportu zbożowego wpły- jestrowa.nie ·wszystkich kl'ajowych 

k . • ś DLA POLSKI przyszłe pokolenia będą płaclły raehu- nie, n. a s. ytuację. na ryn.ku. zbożowym zdobyczy wytwórczości polskich ~ 
u~nntczych z o rodka bielskiego . W k." d . nek' bardzo pokaźny. Będą płaciły za J li będz li d ż 1. 

• ,.KurJer arszaws 1 po aJe: działa i za fiqtę, za samoloty i za au- es me 1emy nue na wy eĄ- sztatów na XIX MiędzynarodoWych 
PfłĄSA o gospodarstwie K tostrady, za efektowne budowle repre z?oża n8: eksport a ~eny-. świato":~ . Tariacl_l W.sehodnich-i na odb:Vwę,• 

Gl•etda p1·eo·1P. a · .,,FhuQlc1al NeW!i" w artykule re- zentacyjne i koszt.owne, leoz tandetne się podniosą. to • moze 111~ b~zie Jąeych· się "!'I ich ~ach· m Tar-
. 'tZD dakcyjnym omawia potrzeby zbroje- for.,..,tkacJ·e; t....tą płaclły za miraż trzeba premJ,owac e_kspoz1!Q .. Ale Jak. gach· Techtti<:znych .·:we Lwowię w .. 

· . ulowe Polski i stwierdza, że Folska ·.r~ """ d t h d d · 
. PAP~Y PROOENTOWE m:usl znacznie powiększyć swe l'tlzer- autarkji i ,;a chwilowe podboje oraz o yc czas uro zaJ ~apoWia a się dńiach od· 2 do 12 · wrześnla b. r • . 

N 
' · j zeb 

1 
i łdy' wy spr„ ... tu i materjałU wo,·enn. ego, za wiele, wiele innych rzeczy, włącz- dobrze, a ceny światowe nie zdra- _._, ____________ _ 

_ , a wczora szem ran u g e . ~„.., k żytki nie z ... wysokłeml ko~zta~ propagan- dzają tendencji silniejszego wzro-
~lefilężnej w Warszawie tende~cja bf mogła z . najwię szym po .em dy i GelJeime Staatspóllzei. stu. w tym stanie rze<izy nie wv. z1·2zd Elektryków Polskich 
dla papierów 'procentowych była wj.<I. ~yć ę,Wej wielkłej potęgl militarnej. Będą wreszcie płacUy i za pogrze- d · · k ·k·" U 
bitnie' mocńa ·dla papierów państwo- ffilyby Polska miała surowce - zwra banie· dobreJ opinji niemlecldego to- aJe r:am się .rzecz.'.+ ws .8:z.~n~ . . s .a- . , w_.··.• ~ato-ic.-aeb 
wych, dla reszty zaś utrzymana„ ca uwaitftsm?· '"".""" mogłaby wiele ~ waru, niemfeckiej produkcji, niemlec-- ~yWame Pl'elnJowam~?łk>żlł:_J!~~~~ę ' · · """' 
przy większych obrotach 3 proc, fn·1 g~ sprzę WOJennego. wyp~odukować ldego handlu ... '' tnStrumentU pomocniczego. Przeciw Zapowiedżiany Jia· dzień 18 Czel"W 
westycyjnq. i . 4 i pół proc. po~. we- ~ą, slebie ~ domu. Tu Jednali: powstaj~ _ . . nie wydaje nam się, że, ~r~epa bę- ca r. b. zjazd Elektryk9w, Pelski~h 
wnrtrzną . . Notowano: 3 ptoc. inwe- I '3 intdnosć,. że surowce trzeba impor NIE BI:łDZIE PREMIJ ZBOż0-1 dzie tego instnu,lientu poważnl~ U· do Katowic wywołał wiellłte zaip.te·· 
11tyt:yjna I· em. 80, ·serja 83.50, II em. I tować 1 płaeić za nle w walutach, któ- Wl:'CH, ZA TO WIĘKSZY KREDYT żyć, aby zapewńić rolnictwu jako resowanie ni~tY,lko w Polsce, a.le i 
81, serja 85, 4 proc. dolarowa 40, 4 , !Ych. Polska nie ma w dostatecznynac~ REJESTROWY tako opłacalne ceny. 6 · · lęd · ' 
proc. konsolidacyjna 61,50, drobne od Uoścmch. W tych warunkach nie za.granicą, zar wno ze wzg U-' na, 
clriki 61 4 ·1 pół proc. wewnętrzna, leży się dziwić pogłoskom o rokowa- Jak P?,daje ·„codzienna Gazeta 

1 
WALKA ZE ZwROTA...\U,. . program sameg'o zja:tdu. jak :i ze, 

Ś0.'1'5; 5' proc. konwersyjna. 65, 5 i niach, dotyczących większego kredy- ~an~lowa rz~d ustalił zasady po· 1 W HANDLU WŁóKIENNICZYM względu na szereg imprez, -jakie' w · 
ÓC k 1 · 61 4 i ół 1 I tu. angielskiego. lityki zbożowcJ na przysz. łą kampa- · · okresie zJ·azdu odbft,iĄ się na. ~-

pr · 0 e3owa • P proc. z em I t,e Anglji poclniesieniu pot"'- J d 1 ł lód kl 'iU<t 
skle 59 - 58.75, 5 proc. Warszawy n ~ "'. "' nję rolniczą. Wg. tych informacyj: I e ną z P ag ,Prz~mys.u ż e- sku, a zwłaszcza - Ogólnopolska -Wy 
stare 67.50 -: 67, 4 i pół proc. Wal"- gł zbroJeniowej jej sprzymierzeńca nie „instrument premjowy stanie się w go są zwroty towarow me . sprzeda- stawa Elektrotechniczna SEP-u 
sza wy 68,75. . wymaga ~dkreślenia 1 Ji:st natural- przyszłej kampanjl zbożowej . instru- nych przez kupców. W· celu walki Opracowany już szczegółowo pro· 

. , oem nast;ępstwem gwarancJJ angielsko- mentem racżeJ 11omocnlczym, a głów- z tym systemem utworzono Komi- • d 'd · ' 
AKCJE r:i1e~. _'.l'o d t:ż ; ~ wypadku rtl ny nacisk położony zostanie na wła· sję Rozjemczą dla Spraw Zwrotów ~f :~e:?:z~k~r~~~r:lSw m~:i~~ 

?;la l'Yll;1<u akcyjnym teńdencja by- n~oże u b;~e ·W:;:,ttwości, =o~cjatyw! ś~~ą organizację rynku WPWnftrzne- ' T~warowych, która , ~ecydow,ać Qę_. ty. najbardziej . istotne ·i .aktualne. 
ła ~ocna: dla !1'1etalurgji, przy sła- flnansówa mogłaby .z pożytkiem wyjść g , . , dz1e ·o dopuszczalnosc1 zwrotu, , ....t„ 1 kt yf.k · k j 
bem zaof1.0.rowllJlm. Obrot~ były więlt od AnglJI samej, podobnie, jak wy-1 W szczególnoscl.. „ . ' „Czas" publikuje wywiad z ·prze- z ... "'łzane ~ z ee r i ac,Ją ra u .. 
szę . akcjami Banku Polskiego. I Not9- I •zł.a. od niej inicjatywa politvczua". „przewiduje się dalsze podwy:tsze- I wodniczącym KomisJ'i inż. R Bar- Ost·a· 10·1 .term i· n . 
wano: Bank Polski 106, Cukier 35 75, l · nie ltredytów rejestrowych i zallczko• j . . . • 
W~giel 33, St;ą.rachowice 52 - 52'.so, PRZYSZŁE POKOLENIA NIEM· wych łącznie o ca 50 proc. Ponieważ . cińskim, k.t~'.Y omaWiaJąc program Zfdi801' «tatUłÓW tetbOWJ(h 
ł.{odrz-ejów 20, Ostrowiec 81'. ' CóW ZAPŁACĄ. ZA DZIS.EJSZE ~yt zaliczkowy, zarezerwowany dla i prac Kom1~J~ tak charakte:-yzuje . . 

. EFEKTY 11:-robnej własnośc~ był sto~unkowo nie wytyczne JeJ pracy Izba., rzemieśłmcza p~o~n!1, te 
POZAGIEŁDOWE KURSY . . · k wielki, bo wyno1ilł 15 mll.Jil. zł., nale- „Wytycznemi w 1)·111 kit>rnnku są I w myid rozporządzenia rmmstra 

WIECZORNE I Niemcy provi;adzą po~tyk~ efe. - ty przewidywać, że podwyżka wynłe· zasady słuszności 1 sprawiedliwości, 'Przemysłu i -Handlu w terminie nie 
Łownych. doraz.nych os1ągmę~ me sle ok. 100 proc., a kredyt rejestro- znś podstawą formalną. - postano- przekraczalnYm . do dnia 30 czerw
bardzo licząc się z przyszłością. A 

1 
wy, z którego korzystają. większe go- 1 wienia Kodeksu Handlowego, które w ca. r b wszystlsie cechy powinny 

to się zemści. Jak pisze · „Gazeta spodarstwa rolne podwyższony ma · sposób nie budzący ·. wątpllwośc• okre- • 
6
· . 

Polska": być 0 25 proc. Łączna więc wysokość ślają, kiedy odbiorca może nie przy- u-0}\wall nowe st;ttuty cechowe 1 

· Jnwes~ycyjna I -im. 80. 
Inw~stycyjna Il em SL 
Konwersyjna 65 • . 
Konsolidacyjna GL 
Wewnętrzna 60.75. 
U.lar6wkl" '4>. 

„kierownictwo m Rżeszy liczy na I obu_ kred,~ów wyno„u będzie ea 80 jąć towaru lub zwrócl4 go dostawcy, zł~tyć je do . zatwiercłzenia . wła
tak wielkie podboje I haracze, że my- I milJn. zL , . . 1 oraz zwyczaje kupleclde, kt~remi rów- d~om. Cechy, które do t ego czasu •u pokry~ te wszystkie zobowiązania, I Trudno obecnie przed zb1oram1 nlet będą się powodowałv · komplety me uchwalą zmfany statutu, zostaną 
któreml jut dził 0~110 przyszłośe. przewidzieć, o ile zaniechanie pre- orzelmfąee komlsil". rozwiąune. 



. I. 

.P.sq patrzą na nas z wystawy ~.Swiat Kobiety'' 

O czworonożnych ulubieńcach słów kilka · Stoisko Laboratorjum „Perlection'' 
. - . . 

. :Psia w:Ysta.wa w Dolinie Szwaj- sza.wy, musi by~ conajm.niej o 50 między sobą szczerzy, Waszmość 

"carskiej skończyła się. Przeróżne do 60 proc. wyższy. Państwo - dajemy im jaknajgor. 

:Asy, Rexy, Bambulki i Azunie od Dobrzeby było uchwycić za ogon sze w~unki egzystencji. Bo i jakaż 

. wyżłów, setrów i jamników począy.'- ów „stan faktyczny", bo to i wpły- jest psia dola w tej ·warszawie? 

·szy, a na cocker-spanielach, terJ~- wy z psiego podatku byłyby lepsze, Tego nie wolno, a tamtego zabro

.rach pudlach i buldogach skon- a i porządek, panie dobrodżieju, też niono. A chodź tylko na smyczy, a 

·cŻyWszy, powróciły do domów, ob- by zyskał. Ale jak to zrobić? Spra· noś zawsze kaganiec, bo jak nie, to 

darowując swych opiekunów i opie- wa wcale nie łatwa. Bo to tak jllż cię złapią, i zabiorą do psiego ula, 

kunki medalami, dyplomami bono- jest, że co roku, tuż przed wiosen- do rakarza. teby się gdzieś nabie

rowemi. Można więc pomówić już ną rejestracją, kiedy administrato- gać dowoli,. a wytarzać w pachną

co nieco o psach i psich wystawach, rzy domów sporządzają psie spisy cej trawce, a wykąpać w stawie -

z czem - broń Boże - nie wypa- populacyjne, psów nara.z zaczyna mowy niema. Za taki wybryk grozi 

' dą.ło wyslm~zyć w czasie trwania w Warszawie dziwnie ubywać. w pa- surowa kara właścicielowi psiego 

ówej .szczekającej imprezy, żeby ·nie rę tygodni po rejestracji ....:.. nowy przestępcy. 

W dziale kMm.etycznym na Wy· 
stawie „Swiat Kobiety" ogólną u
wagę zwraca estetyczne stoisko La
b<>ra torjum „Perfection". Firma do
brze znana wszystkim pięknym war 
szawiankom,. istniejąca od pół wie
ku, w historji swego rozwoju ani 
na Ohwilę nie zboczyła ze swej raz 
wytkniętej drogi, której celem by
ła wyłą.eznie wysokowartOściowa 
produkcja artyikułów kosmetycz
nyah. Wyroby perfumeryjne, za
zwyczaj wchodzące w skład pro
gramu produkcji, jako najintratniej 
sze, zostały przez firmę „Perfec
tion" wyeliminowane. Pięćdziesięcio-

letni okres wytętonej pracy mu• 
siał dać w rezultacie ogromny ma.
terjał doświe.~czalny, który w dzie
dzinie kosmetycznej stanowi zasad· 
niczy ptinkt wyjścia ·do · wjrobu 
produktu prawdziwie wysokowarto
ściowego. Dzięki właśnie temu do
świadczeniu, wyroby firmy ,,Perfee
tion'" stoją na najwyższym pożiomie 
i marka jej zdobi wśzy!ltkie toale
ty „pięknej pani". 
Dodać należy, że stoisko firmy 

„Perfeetion" na Wystawie ,,Bwiat 
Kobiety" zostałO urządzone l>ardzo 
nowocześnie, z wielkim &makiem. 

, wy.Szło na to, że się chce zaszkodzić cud. Psów przybywa. Jeśli więc. ob- A w Londynie inaczej, proszę 

jej ' organizatoroni. ' liczymy, że naogół jes~ jednak w państwa. Nawet wytworny Hyde 

Zanim jednak powiemy coś o ga- tej Warszawie jakieś 30 do 40.000 Park stoi dla psów otworem. Moż- ChrzeEct1"2n·ska Sp„łdz.lelnla RzemieEfnlk„w 'Tkac'klch 
. tullku canis domesticus, :poświęćm.y psów - chyba w tem . , nie . będzie na się ile wlezie nakąpać w czy- ~ u U ~ U 

wprzódy parę słów rodzaJ_owi homo pomyłki. ściutkiej Serpentynie. I żaden do-

sapiens, No bo tak się należy. Czło- To nawet nie jest tak duto w sto zorca nie powie za to marnego sło- Na wystawie „Swiat Kobiety" wy 

wiek - "to. przecież król wszelkiego sunku do liczby ludności. Londyn, wa. ro by huculskie nie są reprezento-

·stworzenia. Zacznijmy więc od ludzi. Berlin, Paryż porównawczo, odset- Możeby więc spróbować tego sa- wane wyłącznie przez samyeh cha-

. ,Otóż doprawdy wcale nie do poza- kowo, mają . psów znacznie więcej. mego i u nas? łupników, ale również i przez 

. zdroszczenia był los mieszkańców My mamy psów mało i - bądźmy Jerzy Marjusz Taylor Chrześcijańską Spółdzielnię Rze· 

·. domów, które sąsiadują z Doliną mieśhiików Tkackich, która nie 

;- , Szwajcarską. Szczekanie, warczenia, szczędząc kosztów, przy poparciu 

·Ujadania. Przejść nie miło. ~óż do- Ta•"' na· , .... 1.:.p.·e,... przez. Towarzystwo PNYjaeiół Hu-

piero mieszkać w bezpośredniem są- ft. .:::;;- culszezyzny, wystawiła na swem 

.siedztwie tego bądź· co bądź tylko stoisku, w holu na półpiętrze po Je-

.· większego . podwórka, słuchać psiego W Angljl wszedł w modę nowy Lepszym znacznie od tego rodza- wej stronie wejścia, bogaty, niezwy-

. jazgotu cały dzień, całą noc, pełną sposób zbierania autografów. Goni- ju kolekcjonowania I o wiele pew- kle interesujący wybór wyrobów 

· .. · dobę. Od rana d.o raµa - okrągły twa za podpisem własnoręcznym słyn- niejszem jest nabycie małej, podłuż- huculskich. Przedewszystkiem ude

. „ ty.dZień. , nej gWia.zdy, czy gwiazdora film9we- nej, zadrukowanej kartki, z którą, rzają · zwiedzającą publiczność po-

Istną chińska tortura. Wyobraź- go odbywa się w ten spesób, li do ja~ z biletem wizytowym, można się rozwieszane w holach, gustownie 

iny· sobie, że mieszkaniec ulicy Szo- podpisu daje slę nie fotografję, jak zgłosić do wszechpotężnej Fortuny. dobrane wspaniałe kilimy samodzia

pe1;1a czr Alei .Ujazdowskich z od· dawniej, lecz banknot. Danknoty z ta.· Ten to autograf z podpisem Dyrek- łowe, gobeliny, liżniki, werety, 

cińka uszczęśliwionego sąsiedztwem kim podpisem są bardzo - cenione cji Loterji Klasowej może przynieść wszystko to produkowane z gwa

uroczej. Doliny chce sobie po obie- przez zbieraczy l uzyskuj!ł cenę wyż.. swemu postadaczowi wygraną, która I rantowanej, czystej, krajowej ow-

·,({zie· uciąć . drzemkę. Ani rusz. Cała szą oą nominalnej wartości 'bankno- uczyni go człowiekiem niezalotnym, uj czej wełny, przędzonej rccznie we

Dolina szczeka. Wieczorem to samo. tu. Inicjatorem, mimowolnym zresz- mie mu trosk o jutro, pozwoli budo- dług wzorów polskich artystów, na 

Na'<l . ranęm jeszcze gorzej. O śnie, tą, nowej mody stał Ilię pewien a- wać przyszłość na mocnych podsta- podstawie motywów huculskich i 

o drzeroce, o wypoczynku szkoda mator autografów, który, nie mając wach. . . staropolsltj.ch. Dalej idą materjały 

marzyć. Ze nikt z tych cierpiętni- w danej chwili nic inhego -pod ręką., Ciągnienie pierwszej klasy czter- samodziałowe, oryginalne kożuszki 

.. ;. k6w-nię p~leciał ze skargą . do komi- podał do podpisu banknot dziesięclo- dziestej piątej Loterji Klasowej roz- huculskie, wspaniałe wyroby drzew

"' 'Sarjatu, - nie napisał rozpaczliwego szylingowy. Banknot ten "Sprzedał pót- poczyna się 20-go b. m. , ne, metalowe i ceramiczne. Wszyst

:· podania do pana · premjera, do pana niej za 15 szylingów, drugl z!IA wła- Pamiętajmy o tern, że Fortuna nie 
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kie te drobne, a bogate we wzory 

'/ wojewody-to już czysty ·dziw. Mo- ściciel autograf. u sprzedał go zkolei I wyrótnia nlko~o i jest jednakowo ła- eksponaty porozmieszczane są z 

że nikt nie miał na to dość czasu za 35 szylingów. skawa dla wszystkich, dla ka.Mego! wielkim smakiem na półkach, od 

· i energji, a może też wszyscy zm6- · 
-.. wili się . między sobą, żeby znieść!-----.-------,1111!111--V---e.i-.l·-·E----------------

·. mężnie tę udrękę sŁuchową i zasłu- J A K K A J' 
. iyć •.na jaltjś większy, zbiorowy od-
puścik czyśćcowy. I WY:ręczmy więc biernych obywa- ________________________ .._ ________ _. _________ _ 

których wprost nie motna oder
wać oczu. Wyroby, jakie Sp6ldziel
nia „Przemysł ludowy4' wystawiła 
na swem stoisku, produkoW1Ule są 
w Kosowie huculskim na . Pokuciu • 
Zwrócić uwagę wkoń.cu nalety, te 
SpółdZielnia Chrześcijjifisklcb, , Rze
mieślników Tkackich w Kosowie hu
culskim, która je.st wydi.tnie popie
rana przez Towarzystwo Popierania 
Hucu!Szczyizny, to spółdzielnia,, · kt6· 
r~ ~a na celu: 
· l. Produkowanie fe.ktyctnie war

to.ściowych wyrobów, opartych na 
wzorach ludowych z najlepszego ma„ 
terjału krajowego. 
- 2. Zatrudnienie polskiego robpt
nika _. Hucuła, słynnego ze swoich 
domowych wyrobów. 

3. Danie możności nabywania pol
skich artystycznych wyrob6w wszy
stkim na jaknajdogodniejszydl_ wa.
runkach w nowootwartym 'przez 
Spółdzielnię sklepie w .Warsząwi~ • 
przy ul. Nowy ·sw1at ł2, w 'którym 
stykamy się z prawdziwem pioknem 
i bogactwem, oddającem w \)ełni 
folklor Hucul$żezyzny. 

Wsebód pije 
mocną kawę 

tell, którzy nie zabrali głosu w tej z za ... lębia . . I CU fabryCznYJ? dob!ł rewolweru i kich mas strażactwa "dla Matki Bo- Ludzie bliskiego wschódu, . zwła.sz-

p$iej sprawie i powiedzmy otwarcie, • strzelił do ZWlerzchnika cztery razy. sklej Częstochowskiej i złożenie votum cza Arabowie t Turcy. piją, duto ka-

że takich szczekających imprez nie PO.tAR WE WSI SIEMONIA. We , Strzały były celne 1 inżynier Bąrtelht na Jasnej Górze w posta.ci ryngrafu w:y. J"lik w· Japonji herpatę, tak w 

wolno urządzać w śródmieściu, Nie wsi Siemonia pod Będzinem wybuchł padł trupem na miejscu. Szofer-mor- od zrzeszonego strażactwa polskiego. Turcji, Syrji, Egipcie i krajach a

.tylkp Dolina Szwajcatska/ale·nawet grotny pożar, który dzięki wytężonej I derca po dokonaniu czynu wsiadł do PROCES O SPOWODOWANIE rabskich podafE! się każqetnu · go~io-

. ..:1;,co dalsza ,Paga,tela, ru'e nada3"e akcji ratunkowej przybyłych straży fabrycznego samochodu i tam strzelił SMIEROI WŁASNEGO DZIECKA. wi kawę. W WYtworniejszych domach 

ru.., pożamych nie strawił całej wsi. Po- 1 tu j'"•t specjalny słu"'scy do ""' 

się 'Ila psie wystawy. Jeśli je ur"'"· s~~·-• ł z "' h Przed sądem okręgowym w Często- ewan - - r-

- .„ . , . ..... W powstał w mieszkaniu wuus awa '-.ZęSfOC OWY chowie stanęła _Zofja Wotniak, z za- rzenia kawy. . 

dzać, tą już chyba w Lazienkach, M;adki w czasie pfoczenia chleba. Pło-
w Parku Paderewski.ego czy Trau- mienie objęły momentalnie cały dom, sobie z rewolweru w skro:ń. Przewie· wodu służąca, oskarżona o to, że przed Ziarna. kawy miele sto zupełnie 

. n"" dni b d zieno go natychmiast do szpitala, kilku miesiącami porzuciła na ulicy drobniutko w specjalnym cyllndrOwym 

. gutta. Jednem słowem' tam, gdzie przenosząc się na. Sq.o.e e za u 0 • gdzie dogorywa. (h) Kościelnej swoje nowonarodzone nie- mh~e~zku. ·Zmielona ka.wę przesy-
. t · tr h · „.t · · wania. Akcja ratunkowa straży utrud •.J„ , • ..,, 

J:e\'J · ,Jeszcz~ oc ę: przes rzem 1 KATASTROFA SAMOCHODOWA. ślubne dziecko płct męskiej, czem spo- puje się do · butelek i chowa szczel-
. i - I d · h ·k · · niona była wskutek braku wody. Pa-

. mń eJ .za u monyc ·aIDiemc. stwą. ognia padły zabudowania stan. Na szosie tory-Skoczów wydarzyła wodowała śmierć dziecka. Noworodek nie za.korkowan'ł. 

, " Q ,,wyborze właściw:ego .. miejsca Mańki, Franciszka Czarneckiego, Win- się katastrofa samochodowa. Samo- przeleżał kilka godzin na ciemnej \>ez . Do picia przyrządza się kawę w 

•
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wartóby . P~yśleć, bo przecież to centego Chyli i ks. proboszcza Pień- chód osobowy prowadzony przez wła- ludnej ulicy i zmarł z zimna. ten sposób, że w maleńkll. filiżś.neez-

,. jasne~ że takie psie wystawy bę- kowskiego. Straty są znaczne. (h) ściciela kupca Karola Hawliczkę • zde- Oskarżona tłumaczyła się krańcową. kę bez uszka z porcelany lub f&jan· 

rzył się z furmanką handlarza Olszew- nędzą. Dokonała występnego czynu j 1 · łyż 1 ka 1 h • 

. -dZiemy . mieli co roku1 jak . dobrze STRASZNA KĄ.PIEL WE WRZĄ.- skiego a równocześnie z .drugim sa- nie wiedząc, co począć z dzieckiem. su nasypu e s ę ecz rę wy •r 

.;. pq'j~e. to i po parę -razy. ~udno CEJ SMOLE. W domu nr. 1 przy ul. mochodem kierowanym przez lnżynie- Sąd skazał oskarżoną. na półtora roku żeczkę cukru, zalewają~ to wszystko 

. ich . zabl!onić i pozbawie naszych Jastrzębiej w Sosnowcu wydarzył się ra Kuchtę z Katowic. Zarówno fur- więzienia z zawieszeniem kary · na wrzątkiem . . · 

zacnych kinologów ćzy zaw-0dowych straszny wypadek. Robotnicy w do- manka jak i samochody zostały roz- przeciąg lat trzech. (s) · Go~ć 0trzymują.C podaną fillła.nkt 

hodowców . przyje~ności po.pisania mu tym smołowali da.eh. Pod okapem bite. ·:aawliczka oraz jadący z nim · ~awy:, winięn, pat~ na. gospodarza 

1 ~ię SWP-zW ra.sowetńi pupilkami wo- dachu przechodziła kilkunastoletnia Nowak i Małgorzata. Goszylowa z Cie- Z Wi_ łoa I domu, dotknąć . dłonią cz~. na znak 

. b p r T bl. ś . dziewczyna Marja Tronówna. W tym szyna zostali ciężko ranni. Ranny jest · wdzięczności .. za wyróżniei:tie. :Fitlżan-

., .ee · · • pu tczno et stołeczneJ". momencie spadło wiadro z gora"a MILJONY AMERYKAIQ'SKIE Wśród kę wyp· rJ:żnia się do dna ....... „ ... .,. tu 
-r-"' również handlarz Olszewski i niezna- · v • ........... „ • 

A wyróżnienie, a uroczyste wręcza- smołą. i dosłownie wpadło dziewczynie ludności żydowskiej w Wilnie wielką. sami. . 
· · ód nego na.zwiska kobieta jadąca na fur- j oł 1 wi ść 1 
me nagi: , medali, dyplomów - na głowę. Gorą.ca smoła oblała nie mance. (h) 13ensac ę wyw a a adomo o o - Kawa. na . wschodzie ma ~ jeszcze 

: ~ też Jtie bagatela. To także duża tylko twarz i głowę nieszczęśliwej brzymim spadku, jaki całkiem niespo- wyższość nad cieczą., jaką pijemy w 

przyjemność. !acz także i ręce i szyję. Dziewczyn- UKARANIE PROWOKATOROW. dziewanie ma otrzymać niejaki Pil- Europie, że ani Turcja, ani taden z 

1.-.,; ... dl . . łó h d ów ce pośpieszono natychmiast na ratu- Starostwo grodzkie w Katowicąch w gan, buchalter zamieszkały przy ul. krajów lewantu nie znaj'" W'O..Jl.le 

"'e a g wnyc ostawc O· nek i wezwano pogotowie. stan jej postępowaniu kamo-administracyjnem Trockiej. Otrzymał on depeszę ze St. „ersatzów." w posta.cl cykorji..,, „,..., 6 pvo-

wych zaszczytów, dla psialtów - to jest bardzo ciężki. Istnieje obawa, ukarało Alfreda Madlę 1 Leona Am· Zjednoczonych Am. Półn. od adwoka- d -„ 
nietylko nie przyjemn. ość, a.le wprost że dziewczynka straci w~k. (h) klera po dwa tygodnie bezwzględne- ta, że w Filadelfji zmarł jego daleki obnych namiastek dla dobrego Pl'Z)'· 

k eszt Pi k ywan! rządzenia kawy, zgoła niepotrzęb-

udrę a. - to już mniejsza, to już SWIĘTOKRADZTWO w POW. OL- go ar u. erwszego za o az e krewny N. Kuperszteln, który w roku nych 

·,d!t?biazg. Wielka rzecz, że pocier- KUSKIM. Nieznani sprawcy dostali lekceważenia wojsku polskiemu, dru- 1914 wyemigrował do Ameryki, gdzie · 

.. Pią, że poskarżą się swym psim pła~ się przez okno do kościoła parafia!· giego za wyrażanie niechęci i lekce- dzięki sprytowi i szczęściu dorobił się I ==-•-=------~--
„ . d . k nego w Lanach Wielkie}) sknd skradli ważenia pod adresem padstwa. (h) ogromnej fortuny. Jak podaje telegraµi 

czem - UJa amem, s owytem, wy- kielichy, monstrancję i inne przedmio· ŁA!Q'CUOB NIESZCZĘSLIWYOB spadek oszacowany jest na. 480 tys. 

'ciem. Nic to - dostaną. trochę sma- ty kościelne. Komunikanty zostały WYPADKOW. Na odcinku szosy mię- dolarów. Kuperszteln nie posiadał bliż 
cznych kąsków i będzie po wszyst- przez tiwietokradców porozrzucane na dzy Częstochową. a Janowem wyda.- szych krewnych, wobec czego cały ten 

kiem. ołtarzu. Złodzieje skradli także pusz- rzyJ się wypadek samochodowy, "któ- olbrzymi mają.tek ma przypaM w u-

. Ano nie bardzo. Ileż to tyeb ofiar kę z ofiarami i zbiegli tą sam'ł dro- ry na szczęście zakończył się dość ·po- dziale Pilganowi. 

ambicji ludzkiej wyraża swój pro- gą.. Policja wdrożyła dochoqzenie. (h) myślnie. WIERZFTELNOSCI UPADŁEGO 

·test przeciwko przymusowemu za· TRAGEDJA l/S-LETNIEGO OHŁOP Kuzyn tragicznie zmarłego ś. p. A. BANKU. Urzędują.cy przy Masie u
inatalowaniu w ciasnej klatce v,.. .;ta CA. Ucze:ń jednej ze szkół powszech- Stei.phagena, P· Jerzy Knothe, wracał padłościowej Banku Bunimowicza sę~ 

wowej nie tylko wyciem, ale ta'k a nych w Sosnowcu, 15-letni Bohdan w towarzystwie żony i szofera do My- dzia-komisarz p. Pławski sporządził 

la Gandhi - głodówką. Tara.śkiewicz uczył się tle, to też spo szkowa z Częstochowy, gdzie zała- już spis wierzytelności. Spisy te zo. 
dziewał się, że nie przejdzie do następ- twiał formalności przedpogrzebowe. ętały udostępnione do publicznego 

- Ktoby się tam jednak z tem li- nej kiasy. Obawiając się kary rodzi- Wyczerpany dramatycznemi przeży- Wglądu osób zainteresowanych. Zosta

czył. -Inna rzecz, że ktoś naprawdę ców chłopiec opuścił dom, zostawia- efami poprzedniego dnia, nagle za- ły one wyłożone do przejrzenia w se

lubiący swego psa, napewno na żad- ją.c list, w którym zapowiada., że wsku słabł i wypuścił kierownicę. Wystar- kretarjacie wydziału cywilnego Są.du 

ną wystawę go nie odda. Choćby tek złych postępów w nauce postano- czyło tego kilkusekundowego omdle- Okręgowego w Wilnie. 

miał nadzieję zdobyć złoty medal i wił popełnić samobójstwo. Zrozpacze- nia, aby pozbawione kierownictwa au- l"race upadłościowe ostatnio p0su

nawet z brylantami. Ale takich dzi- ni rodzice zawiadomili o ucłeczce chłop to stoczyło się. do rowu, nakrywając nęły się poważnie napr~ód i w zwią.z

wak 'w ł k p i ca policję z prośbo o odszukanie sy- karoserją. pasazerów. ku z tern należy spodziewać się że 
. o ' czy - as awe an e wy- na. (h) 'f! Przejeżdżają.cy drogą. własnym sa- 1 częścłowa wypłata należności Wien-

baczą - dziwaczek, niema w tej mochodem przemysłowiec częstochow- I tom banku nastąpi w stosunkowo nie~ 
naszej Warszawie tak znowu wie- Ze Śl.n ska ski J. Rajcher natknął się na leżący · długim czasie. 

lu, a zaś tych, co psy trzymają jest '"f w rowie wóz. Udało mu się przy po- Ll SAMOBO S 
huk, zatrzęsienie. SZOFER ZASTRZELIŁ INU"NIE- mocy towarzyszy z wielkim trudem I ~ J TWO. Przebywa.ją.ca w 

RA. W fabryce maszyn w Katowi- podnieść samochód, wydobywając u- : szpitalu si;i.wicz na kuracji J. Srybr-

. Magistracki urząd, rejestrujący cach - Zawodziu rozegrała się krwa więzionych w nim pasażerów I na w zamiarze samobójczym zażyła 

psy, 'Wydał w tym roku 18.250 psich wa tragedja, która pociągnęła za so- Auto uległo b. poważnym ~szkodze- większą dawkę trucizny. Na szczęście 

numerków. Czy to jednak oznacza bą. dwie ofiary ludzkie. Od pewnego niom, ale pasażerowie na szczęście dyżurują.ca siostra zauważyła wypa-

że właśnie tyle tylko psów mamy czasu między inżynierem Erwinem wyszli bez szwanku. (s). ~:c;. udzieliła desperatce szybkiej po-

w War.szawie. Skąclżcby zaś? Mężo- Bartelhtem a szoferem Walterem Ko- ZJAZD STRA2ACTWA POLSKIE- Stwierdzono, że truciznę dostarczyła 

W'ie z owego urzędu też dość pesy- coltem dochodziło do nieporozumie:ń GO W CZĘSTOOHOWIE. W dniu 18 do szpitala nieznana kobieta czyniąc 

mistycznie spoglądają na tę skrom- na skutek niesubordynacji służbowej cze~ca b. r. odbędzie się wielki zjazd to na żądanie Srybmej. ' , 

ną liczbę. Sami podejrzewają, że szofera. Doszło do tego, że inżynier strazactwa polskiego w Częstochowie, Co skłoniło Srybrną do desperackie· 

„stan f<>ktyczny", zwłaszcza na. pe- wyi powiedział pracę Kocoltowi. Wypo- na który przybędzie około 10.000 stra- go kroku narazię nie stwierdzono, bo-
"" w edzenie tak zdenerwowało szofera żaków z ał j P 1 ki C 1 j zd 

ry.ferjach, po przedmieściach War- .;,_. s,potkawszy inż~·era na dziedzi ... ~ c e . os . e em z a u wiem SryJłrna Odmówiła udzielenia wy 1· 
u będzie wyrażenie wielkiej czci szero- jaśnieli . 

• 
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NIEDZIELA, 
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Wsch. sł. 3.16. Z. 19.1515 

POGODA NA DZIS 
Pogoda słoneczna i ciepła, o nie

co większem zMhmurzeniu na. pół 
nocy. Słabe wiatry z południowe
go zachodu. Temperatura w ciągu 

dnia powyżej 25 stopni. 

W teatraeh 
PRZEDSTAWIENIA POPOŁUDNtOWl'l 
Teatr Letni: „Pensjonat we dworze" 

pocz. o godz. 4-ej. 
Instytut Reduty, pokazy azllolne (!ala 

Wielkiej Rewjl): „Rycerze radości", pacz, 
o godz. 12-ej w poi. 

PRZEDSTAWIENI& WIECZORNE 
Teatr Narodowy: „Lśniący strumle4". 
Teatr Pelakh „Kolełankl". 
Tl'8tr Maty: „Brat 111Rrnot,..wnJ"'. 
Teatr Nowy: „Prawdziwe tycie .Anny". 
Teatr Letni: „Król brld~". 
Teatr Ateneum: „Szcześllwe dnl", 
Instytut Bt>duły1 „Haneczka I ducb". 
Teatr Kamera1Dy1 „Expose pant mlDł· 

ltrowef'. 
Teatr lllaUekleJ1 „1ulja kupuje eoble 

dziecko". 
Bosyjslde Stndło Dramatyeme: „Szcze· 

łllwe mał:aeństwo1', 
Teatr „d,lll" 1 .. Baron Kim mel". 
M11le Qui Pro Quo: „Strachy na Lachy''. 
'l'eatr All Baba <Karowa 18): Dzl$ l eo-

łzlennie rewja polityczna w 20-tu obra
l!BCh „Orzeł ezy Reszka.„" z Mirą Zł· 
ltllflską, Krukowskim, Foggiem, Sempollti· 
•k'm ns czele 'Zespołu. Pocz.: 7.80 l 10 w. 

Szopka Polityczna w kawlarnt Plalty· 
~Ć'W (IPS), pocz. o 7.30 I 9.30 wlecz. 

L.'llFORMAUJE O FILMA(.,'H 

OOZWOl,ONYCH DLA MLODZIEł'f 

TELEFON '1-11-23. 

\\' kinach 
4dria: „Pościg„, 
Au.n1tc1 „w1„111:f ...,le!''. 

li Bałtyk: „Gdy Madelon„.", 
Casino: „Powrót do tyci&", 
1,Japltots „u kresu <1rog1". 
Col0Heum1 „Orły monikle". 

.,.'f.~'l7: „Zew pólnOcy" I „Zwyci~tra wal 

Ellte1 „JezebeJ" I „Dec!e", 
-f:uropa: „studentlla". 
Fama1 „Złudzenie tycia" (CJ'tatłela), 
FllharmonJa: „Gibraltar", 
n.-nn~· Serce mq!l<f" 1 dodaUd. 
Hollywood: „Strachy''. 
lmp.-rlal 1 „Kochało ją c!w6cb", 
ltalla: „Zamknięty !łwlat". 
·'.Jurata: „Włóczęgi północy" l ,,.MUJo. 

.ller na tydzlel'I.". 
Kino ParafJI Sw. AndrzeJa1 „Lot po 

tzcześcle". 
Lot: .,Dziesięciu z Pawlaka" I „Słod· 

tl karnawnł". 
'MfeJskle: „tona - lalka". 
faJ~o.t.w~ „Idziemy pnez łycle", 

Mewa: „Modelka" I „Strzał w n0C7". 
Na-poleon: •• FrancJn czuwa.„". 
Nowa Tombola: „Słowiczek" I „Tajem-

nicze promienie". 
Olza: „Niebezpieczna granica". 
J>alladlom: „Ucieczka w nieznane", 
ł'an: .,Zbucli ale I tyj" l .,Ol!talDfe e>

w..ie~enlP". 
Petit Trianon: „Kłopoty młodej pani" I 

„Pola Elizejskie". 
Rial.to: „ W1ełblc1ele panny Nancy''. 
~x: „Sygnały" I „Czerwone jabłWlzko"'. 

\ .... ma: „Korsarze północy", 
fi•ks: „Miasto chłopców". 

.. okół: „Skradzione :zycle". 
Sorrento: „Gehenna" i ,,Prngody l)o.. 

tlalda", · 
StudJo: „Dom bankowy''. 
Stylo,vyt „Panna Ewa". 
łwlatowld: „UkM.h11ny", 
l!wlt: „Serce Matld": 
Ton: .. Chicago". 
'7clecha: „M.arje Antonina". 
Vlc1or1a: .. W10<.-zęgt" 
Fotoplastikon ('Iii. Manizałka l'ocb9 J) 

,.-Yświetla codziennie od Coda. 16-eJ do 
2Z-ej plastyrzne wtdoll:S w n,aturaf~@ 
kolorach z Ameryki. 

Panorama <N owy .!!Wiat 27): Monte-Carlo 
l Monaro. 

FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka !ro
- cha 2) wyświetla codziennie od godz. 

lli-ej do 22-ej plestyczne Widoki w n,a. 
tlll'&lnych kolorach z Den-htesgadea. 

DWIE PREMJERT W TEATRACH 
NARODOWYM I NOWYM 

Teatr Narodowy wystąpił z premJel'll 
niezwykle aktualnej sztuki angielskiej 
„LśnillCY strumlefl" Morgana, sensacji o
becnego sezonu teatralnego w Londynie. 
Sztuko Morgana wyrezyserowat Borowski, 
a grają: Gorceyflska, l>ancewiczowa, Bla· 
łosżczyflski, Chodecki, Chmurkowskl, Do· 
mlnlak. Kempa, śllwlńskl, Woskowskl i 
Zelwerowicz, Dekoracje Daszewskiego. 

Teatr Nowy wystawił premjero orygl
nahtej polskiej sztuki „.Jerzego Zawiey
skiego p. t. „Prawdziwe życie Anny", w 
refyserj! A. Cwojdzińskiego, w obsadzie: 
Małyniczówna, Kuncewlczówna, Krzymu· 
ska, Stanisławski, Krzemieński, Boneckl, 
Solarski i Skulski. Dekoracje .Jarockiego. 

Sztuka Zawieyskiego je.~t interesujQC4 
analizą duszy ludzkiej I jej tajemniczych 
źródeł na chwiejnej granicy miedzy rze· 
czywlstośelą a marzeniami na jawie. 

OSTATNIE ~RZEDSTAlVIENIE 
W TEATRZE „MAŁE QUI PRO QUO" 
Dziś w niedziele po raz ostatni gra. 

1::1 będzie ciesząca ile kolosalnem powo-
1zenlem pełna humoru ł aatyry pol!tycs.. 
·iej rewja „Strachy na Lachy" w wy. 

>Daniu Dymszy, Olezy, Chóru :óazia. Bo
' Ur'klego, Orłowa, Górskiej, Grossówny t 
< amiflsklej. Sympatyczny teatr wyjetdta 
a występy po Polsce. 
Otwarcie nowego 11910llU .Jl.Ut4pl w po. 

cz.°'t.kadl wnełDla. 

tt. 

WIECZORY TEATRALNI -· 05T A Tltll CL/D TEC.HNl1'11 

,,Szczęśliwe dni•• 
Claude .lndre Po.,;et w ł.TE~EIJM 

Bardzo miłe , przedstawienie. Typowo 
letnia lmmedyjka - wbrew tradycji 
warszawskiej nie obrażająca jednak 
poczucia dobrego gustu ł smaku. Te 
.francuskie „Szczęśliwe dni" przypomi
nają zrei.ztą bardzo filmy ameryftań

skie. - i typem humoru, i całym na· 
strojem a także i wzruszająco prosto
linijną psychologją. Iście po amery-

które djalogf; iwłaszcza obraz trzeci 
wymaga troszkę energiczniejszego cię
cia ze strony reżysera. 

Ale re:i:yser ten poza tem spisał się 

w „Szczęśliwych dniaclł" znakomicie. 
Największym może darem Perzanow· 
skiej jest umiejętność obchodzenia się 

z materJałem aktorskim. Jest niema
łem szczęściem dla aktora - zwłaszcza 

ELEKTB.YOZ!fY 4P4BAT DO MAS.UU! 
W ez;yscr plęlpił l młodzl! 

Niema ludzi bl'l!Ydklch, anJ atarycfl. Są tylko zaniedbani! 
Ele'ltteyczny aparat „Mignon" (pat. N.P, 41591) do masatu twarzy I ciała na 1JO 
lub 220 volt, nadaje 1110 do plelegnacjl kaMej cery normalnej, suchej I tłusteJ. 

Otwiera pory, roZ11zerza nąćzynla krwlonQ~ne, co tem samem wygładza całkowlc!e 

zmarszczki, usuwa wągry, prysaeze Itp., odmładza, czyni cerę śwletq., dellkatll4 
ł aksamitnie gładkQ.. 
Nie.zbędny dla panów, llZCZl!gólnle pa gole11lu, zapobiega bowiem liszajom ł pr:vn· 
czom. Niezastąpiony przy J,61aeh arlret7eznych, reumatycmych, atakach w•łfob)' 

I kamicy iółcioweJ. • 
Aparat nasz jest najbardziej skuteczny, praktyczny 1 łatwy w utyciu. Uznany 
przez powagi lekarskie. 
Sposób utycia dołą.czony do kaMego aparatu. Gwarancja 5-clo letnia . 
Cena kompletnego aparatu tylko zł. 14. Zamówienia zamiejscowe wysyłamy natych· 
miast. 

T. Z A J .ł O - WARSZAWA P. Krochmalna ł3 m. 10, łel. 320-48 

ańsku splątany td jest cały „węzeł 

dramatyczny", w tej miłej sztuczce I 
- po amerykańsku wreszcie rozpląta
ny czy rozcięty. Możnaby się na\\·et 
posprzeczać z autorem, czy istotnie w 
życiu takby to wszystko mogło wy· 
glądać - gdyby nie to, że za jego 
wesołość I rozbrajający humor prze· 
bacza mu się odrazu wszystko; gdyby 
nie to, że razem z szóstką jego boha
terów tak znakomicie bawimy się w 
łeb małym domu. 

młodego - dostać się pod jej kie
rownictwo. W „Szczęśliwych dniach" 
grają sami młodzi aktorzy • przed. 

Radio 
stawienie Idzie, aż miło patrzeć. Teatr NIEDZIELA, 11 e&erwca. angielskim w oprac. Henryka Nagórki ł 
· ł h ł 7.00 Sygnał czasu I pleśń „Jut od ra· Zygmunta Radollńsklego. 2.25 Ta.tice A· 

Jest pe en ru<' u, weso ego zgiełku i n,a rozśpiewana". 7.05 Audycja dla wą!. dama Karasińskiego wykona zespól Ste

zwady, sceny zbiorowe zrobione są - 8.00 Dziennik poranny. 8.15 Muzyka z płyt. fana Rachonia. 2.50 Program na jutro. 

waham się użyć tego określenia-praw- 8.30 Transm. naboteflstwa i: Klasztotu PONIEDZIAŁEK, 12 czerwca 

d · · · k O.O. Paulinów na .Jasnej Górze w Cz~ 6.30 „Kiedy ranne wstają zorze". 6.35 
z1w1e po m1strzows u. • stochowle z okazji 75-lecta Czerwonego Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 Dzlen 

Pozatem ci młodzi grają - wszyscy Krzy~ 9.30 Muzyka poranna. 10.15 Trans• nlk poranny. 7.15 b'Iuzyka s płyt. 8.00 

- bardzo dobrze. Rakowiecki, który misja poświęcenia drewnianego kościołka Audycja dla ezkół. 8.10 Audycja dla kup-

A b • z 14 w. pod wezwaniem św. Michała w ców. 11.00 Audycja dla szkół. 11.15 .Pit· 

Bohaterzy to - to przedewszyst· 
kiem piątka kuzynów, dytycb ze so• 
bą od dzieciństwa i mimo ciągłych 
kłótni I b..~jek tworzących razem zgra· 
ną i kochającą się r o d z i n ę. 

Wśrćd tej dorastającej młodzieży (naj· 
starsze ma dwadzieścia łat!) kiełkują 

jui wzajemne uczucia i to właśnie wy· 
twarza w tej doskonałej barmonji ro
dzinnej zaczyn kwasów i nieporozu· 
mieó. W tę zgraną szóstkę spada 
prawdziwie z nieba „ten szósty", przy. 
sto.iny lotnik; kochają się w nim po 
kolei wszystkie panny, co oczywiście 

w tę zgiełkliwą zgodę wprowadza nie
słychane zamieSEanle. Ostatecznie „ro
dzina", - rodzina jako potężną ca· 
łość - wypycha ze swej gromady nie· 
proszonego intruza i zostaje znowu 
sama.- co jest właśnie fałszywe i nie
igodne z rzeczywistością, niema bo· 
wiem i nie było na świecie takiej ro
dziny, któroby się oparła ,,agresji" mło 
deJ(o i przystojnego chłopca i niemo 
i nie było najhardziej się kochających 

kuzynek, któreby dla takiego chłop· 

Cll nie ntopiły ostatecznie jedną drugą 
w łyżce wody. Mniejsza jednak z tem 
- powtarzamy - w Ateneum jest we· 
solo i pogodnie ł to jest najważbiej

sze. 

W teneum &ade mtował W trudnej Syrynl na śląsku. 10.35 Muzyka z płyt. ty. U.30 Audycja dla poborowych. u.57 

roli Ałmavivy, jako dwudziestoletni O- 11.35 Muzyka dzwonów z Katedry w Ma· Sygnał czasu i hejnał i: Krakowa. 12.08 

liwier Laprade był wręcz znakomity: linea (transm. z Brukseli). 11.57 . Sygnał Audycja południowa. 14.45 Teatr Wyobrd· 

ruchliwy, wesoły, pełen wdzięku. z te- czasu. 12.03 Poranek muzyczny. 13.00 Wy· ni dla młodzieiy. 15.20 Muzyka popular· 
jątk! z pism .Józefa Piłsudskiego. 18.05 na. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 

go młodego aktora będzie jeszcze kie- Przegltld cza.•oplsm. 13.15 Muzyka obia· Dziennik popołudniowy. 16.10 Pogadanka 

d ś d k nały kt d · dowa. 14.40 „Czytamy Mickiewicza" - Re aktualna. 16.20 Recital organowy .Józefa 
Y - os 0 a or praw :nwy. cytuje Marjusz Maszyflski. 15.00 Audycje Pawlaka (z Poznania). 16.45 Krou.ika nau-

Fijewski, trochę jeszcze suroy,-y, ma dla wsi. 16.30 Koncert solistów. 17.l.5 kowa. 17.00 Muzyka taneczna z płyt. 18.00 

jednak nieodpartą vis commica i w Przez kraj Wajów i Gola" - fe!jeto11 Ka· Koncert !lameralny. 19.00 Audycja Związku 

rolach o charakterze specJ'alnym J'est I mila Gltycklego. 17.30 Podwieczorek pr~v Rezerwistów. 19.00 „Przy wieczerzy" 20.25 
mikrotonie. 19.00 Teatr Wyob~I. 19.SO Audycja dla wsi. 20.40 Audycje lntomia· 

bardzo na miejscu. Pośpiełowski wresz- Dzlell pleśni młodzlefy szkół powszech· cyjne. 21.00 Recital śpiewaczy Helvl Valk«>

cie, stary znajomy z Teatru Ateneum, nych Okręgu S?.kolnego Krakowskiego. nen Mettinen (Flnlandja). 21.ll5 Jtecit.41 

d Śl j tk. h b' b 20.10 Audycje informacyjne. 21,.15 Muzyka fortepianowy Zofjl Kerntopf • Romaszko-
naJ oro e szy ze wszys IC iorącyc taneczna. 23.00 Ostatnie wiadomości dzien- wej (z Wilna). 21.50 „Echa mocy i chwa-

udział "' „Szczęśliwych dniach" - u· 1 nlka wieczornego, Komunikat meteorolo- ły". 32.00 Muzyka taneczna. 23.00 Ostat· 

trafił dobrze w odpowieddl ton. glczny. 23.05 Wiadomości z Polski w Je· nie wlad. dziennika wieczornego, Komuni· 

Wszystkie bohaterki _ młodziutkie i zyku niemieckim I angielskim. kat meteorologiczny. 23.05 Wiadomości e 

pełne wdzięku - były naprawdę uro-11 NIEDZIELA, 11 czerwca. I polski w jęz. niemieckim I a;igielskilll· 

cze. Nobisówna ma jut za sobą parę I 8.80 Nabożefllltwo na .Jasnej Górze. PONIEDZIAŁEK, u czerwca 

dobrych ról a jako zakocl1ana Marjan- 10.15 Transm. z poświęcenia drew, 2LOO Recital ś""ewa"~ Helvt Val· 

na podbiłaby chyba każde najtward· nlanego kościołka z 14-go wieku. I konen Mettln~~. ~# 

sze serce męskie. Jagna Janecka (cór- I 11~ M~Wi!~~ dzwonów z Katedry 21.25 Recital fortepianowy ZOfji 

ka zmarłej artystki Janeckiej) robi 18.00 Wyjątki s Pism .Józefa Pił· Kerntopf-Romaszkowej. 

Ż • b d b · t ana sudskiego. · 21.80 „Echa mocy I chwały''. 

Żeby już jednak „nie przechwalić" 
tego miłego przedstawienia - przyda· 
loby się może troszeczkę obciąć nie· 

wra eme . o re: Jes opanow a 14.40 ,Czytamy Mickiewicza". 
pełna temperamentu, wesoła a jedno· 17.30 Podwieczorek przy mikrofonie 
cześnie senlYJ1Jentolna. Oby ten pierw· w Lasku Wolskim P,od Krakowem 
szy debiut był zapowiedzią prawdzl· 19.00 „Klub Pickwicka' K. DlckenB$. 

20.50 Transmisja fragmentów pierw· 
wego talentu! Wreszcie Anusiakówna szego międzynarodowego spotkania 
- jako powa:i:na - a oczywiście tak· lekkoatletycznego pań l panów 
że zakochana Franciszka - rozbraja Polska - Litwa. Sprawozdawca 

Wojciech Trojanowski. 
tą właśnie powagą i atatkiem. 

Przekład Dziewo6skiej wydał mi się WARSZAWA II (lllokotów) 
poprawny. U.OO Pare informacyj. 14.16 Płyty. 15.25 

S ·1· d .„ · d · I na Koncert solistów. 16.00 Muzyka lekka. 
" zczęs 1we Dl zapowia aJą 8 ę 21.00 Giacomo PUcclnl: „Madame Butter-

długotrwały sukces Ateneum, w ostat-, tly" _ opera w 3·ch aktach. 23.05 Muzy· 
nim sezonie chyba istotnie najszczę- ka taneczna z płyt. 

śliwszego teatru w Warszawie. KBOTKOFALOWKI 
A. Chor. 24.00 Zapowied~ stacji. 0.05 Koncert ork. 

wojskowej pod dyr. kpt. Sadowskiego. 
0.40 Dziennik w jęz. portugalskim I poi· 

Poleca ostatnie modele 
okryć i sukien J. s K (Il A R A. Wielka z 
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skim. 1.00 Pleśni Wilhelma Troszla. 1.80 
Walce Adama Karaslllskiego wykona ze. 
spół Pawła Rynasa I Włodzlm!erz Bo:tyk 
(śpiew). 2.00 Dziennik angielski. 2.05 „W 
Lowlczu" - audycja dla młodziefy w jęz. 

Przu zlelonQnt stolihu 

Bridge'owi Dlisirzowie Warszawy 
'rrwający od kilku tygodni wielki I Szachowej zdobyła para pp. Wlktor I st jednak zwrócić uwagę na to, te, 

międzyklubowy turniej bridge'owy, zor Cukier l M. Wołooh. jeśli po zabiciu 3 kier atutem na a.sa 

ganizowany przez większe kluby war Pierwsze miejsce zespołu Warszaw· kierowego zrzuci ze stołu blotkę ka· 

sza.wskie 0 brłdge'owe ml3trzostwo skiego Klubu Szachowego zajęła pa- . ro (lub trefl) - to W. wyjdzie z 

stolicy _ jest skończony. Ostatnim ra. pp. I. Towbin l S. Fa.f1lholc. I pod damy tego koloru, którego biot· 

etapem turnieju były finałowe roz- Mistrzowska · para Warszawy otrzy-' kę od asa odrzucił S. ze stołu i zmu

grywki pań; w konkurencji damskiej muje pięknie wykonlllle złote żetony '. si S do oddania le"".Y na pozostały 
Udział brały te bridge'istki, które w pamiątkowe. I kolor. S. zatem. musi bezwarunkowo . 

półfinałowych rozgrywkach osiągnęły zabić atut.em nietylko 8, ale I Asa 
jl ile' .R ki db ły Dalsze miejsca, oraz pierwsze miej- kierowego zostawiając w obydwu ni-

~~ e!s~b~ ~tor:~ Wa~?w- scdza poszctazep6~ytch mlzespolóbw n&;gro· 1 skich kol~rach 4-go asa na stole. 
. • one zos 3ą. ze ona sre menu. ( „~j 

sldm Klubie ZJednoczonym, zawodni- Wręczenie nagród odbędzie się dziś Teraz, jeśli W. wyjdzie po uv • 

czki rozegrały przeciwko trzem sę- w niedzielę 0 godz. 7,ao wlecz. w Io~ ś~iu do ręki królem pikO\irym) w 

dziom pięć trudnych rozkładów brt- kału Warszawskiego Klubu Zjedno- ! kiery - S. zabije na stole atutem, 

dge'owych, specjalnie przez komitet czonego I zrzuci z ręki 2 karo, - zagra króla 

turnieju ułoźonych. · karo, -waleta karo zabije asem, prze· 

Ostateczne wyniki całego turnieju . Należy podkreślić sprawną. orga- bije 5 karo ze stołu atutem w rę-
są następujące: n~ację turnieju, oraz pomysłowość u- ; ce i w ten sposób wyfortuje blotkę 

Pierwsze miejsce zajęła para p.p. łozonych przez kierownictwo rozkła· I karo na stole, na którą. zrzuci z rę
KA.ZIMIERZ llURWICZ i ALEK.SAN- dów, co niewą.tpllwie jest zasługą. do-! ki 6 treflową.. Jeśli W. wyjdzie z 

DER GOLDSTEIN. Są oni zatem mi· sko~ałego kierownika tumt;jów brl- J pod którejkolwiek damy - to rów

stn,a.ml brłdge'owyml Warszawy na dge owych P· Henryka Niedzwiedzkie- nież wyfortuje na stole „trzynaste" 

~~ ~ . ~~~na~&~ 

Wynik ten nie był dla niltogo nie- Szereg rozkładów turniejowych po- z ręki blotkę karową, lub treflowllo 

spodzl.anką. Mistrzowie Warszawy są dawaliśmy ostatnio na tern miejscu, 
istotnie gra.czami najwyższej klasy i - - dziś pragniemy zapoznać Czytel- Jest to bardzo cieka'YJ' układ i roz. 

w bridge'owych sferach stolicy po- ników z jeszcze jednym, niezmiernie grywają.cy odra.zu musi spostrzec ko

wszcchnie typowani byli na czołowe ciekawym. rozkładem, jaki rozgrywa- , nleczność przebicia asa kierowego &-

miejsce W finałowych rozgrywka.eh ny był w półfinałach". I tut.em, co nie jest rzeczą. łatwą. Gra.-
. " , cze turniejowi mieli z tym rozkładem 

grali nieomal ~zbłędnie i na za· Rozkład ten jest zda.niem naszem najwięcej kłopotu. Polecamy go uwa· 

szczytny tytuł, Jaki zdobyli, zasłużyli naj~adniejszym ze wszystkich w tur- I dze Czytelników. 

w całej pełni. nieJU rozgrywanych rozkładów: . 
Drugie miejsce i tytuł vice-mlstrz6w • 'X 

Warszawy na rok 1939, zdobyła para +o.9.6.4.8. 
p. Aleksander Goldwasser i p. M. Bo- • 
t.enberg. +A.7.6.15. 

Trzecie miejsce przypadło w udzia- +A.9.8.7. 

le parze pp. Jan Fels t Tadeusz Wierz .K.W. I 1·2• 

boPwlski. ml • konkurencji .K.D.W.10.2, WN.E ~9.8.7.6.5.4. 
erwsze eJsce w +n 8 3 • • +10 9 4. 

damskiej, a więc tytuł brldge'oweJ +o:lo.2.' S. .J.5.4.3. 
mistrzyni Warszawy na rok 1939 
zdobyła p. MARYLA ENGELMANOW +A.10.8.7.5. 
NA. .A.3. 

Drogie miejsce wśród pa6 l tytuł +K.W.2. 
.wicemistrzyni brłdge'owej Warszawy +K.W.6. 

Para S.N. ma tu do wYgrania szle
mika >N piki. 

Poniżej podajemy rozwiązani za-
dania, umieszczonego tydzie:d temu. 

+w 
.A.DW.10.9.8 
+A K.D.W.9 
+K 

+s.7.6.5. J~+9.ł.S.2 
1 •K.7 W• E .6.ó,ł.3., 
1 +- . +6.5.ł.S 
I +A.D.W.10.9.8. s. +-

+ A.K.D.10 ·-+ 10.87.2 
na rok 1989 przypadł w udziale pani 
Danncte Grzybowskiej i p. Krystynie 
Sonenberg. Obie wymienione zawod· 
niczkl osią.gnęly identyczny wynik 
punktowy w kłasyfiltacji ich wyni
ków rozgrywkowych. Niezależnie od 
tego sklasyfiltowane zostały wynilti 
turniejowe najlepszych par poszcze

+6.U.3.2 
Pierwsze wyjście W. w króla kier.

1 
S. ma do oddania bezapelacyjnie je- S. wygrywa szlemika w piki. W. 

dną lewę w atqtach, chodzi więc o wychodzi w 8 pik. S. zgrywę. 4 pilti 

nieoddanie lewy w karach i treflach, z ręki i zrzuca ze stołu A.K. i D. 

co uzależnione jest od udanego im- karo(!), następnie gra 8 karo - prze 

pasu. Obie brakują.ce damy łeq tle, bija na stole waletem, - 9 karo 

musi on zatem przeprowadzl(I ellmlnB* bije w ręce 10, - ściąga 7 karo, na 

cję koloru kierowego i ,zmusić prze- którą. zrzuca ze stołu króla trefl i 

ciwnilta W. (po oddaniu mu lewy na gra 2 karo, dopuszczają.c do rę)tl E. 
króla pik) - do wyjścia bądt w Ten musi wyjść w kiery l daje S. 

„podwójny renons", bą.dt z pod bio-I reazte lew na. atole. 

gólnych zespołów. 
Plerwaze miejsce Zespołu WaJ'o 

uawsklego Klubu Zjednoczonego za
jęła para p. Henryk Chełmicki t p. 
Seweryn Uzda6skt. 

Pierwsze mlejsee zespołu Warszaw· 
eklep Tewarą11twa ZwoleJUalk6w Gą rącej damy befl, lub karo. S. mu- Karo. 

WARSZAWA II (Mokotów). 
13.00 Koncert rozrywkowy. 14.00 ~ 

Informacyj. 14.16 Muzyka eymtonlellna. 
15.00 Recital fortepianowy Margerlty Trom 
blnl-Kazuro. 15.80 Muzyka obl4dowa w 
wykonaniu Tria P. R. 16.30 Muzyka po· 
pularna. 17.05 ~cie kulturalne stolicy, 
17.15 Chwila L.O.P.P. 17.25 Koncert poi· 
sklej muzyki kameralnej. 21.00 Muzyk& 
z płyt. 21.15 „o poezji poprawnej" Rec. 
poezyj. 21.30 Muzyka popularna. 32.05 
Pleśni wokalne i Instrumentalne (płyty). 
28.00 Muzyka taneczna. 

KBOTKOFALOWKI 
24.00 Zapowled§: stacji. 0.05 Koncert wo 

kalny Tadeusza Grabowskiego. 0.40 Dzten· 
nlk w jęz. portugalskim i polskim. 1.00 
Gra zespół Stefana Rachonia. 1.45 „Gdatlsk 
wczoraj i dziś" - pogadanka .Tana Ku· 
czawy. 2.00 Dziennik w jez. angielskim. 
2.05 Co słychać w sporcie polskim? - po 
gadanka w jęz. angielskim. 2.15 „Na nroj· 
ską nutę". 2.50 Program na jutro. 

AUDYCJE DLA GBUP 81..UCHAC" 
Oprócz audycyj „dla wszystkich" Pol

skie Radjo pewną część programu ~wlę
ca specjalnym grupom społecznym i za. 
wodowym, reprezentowanym wśród radj«>
słuchaczy. W tych audycjach specjalnych 
uwydatniają się najbardziej epołeczne ten 
denc)e radja, dą~cego przez programy, 
specJalnle opracowane do nawiązania kon· 
taktu ze wszystklemi warstwami ~polecz· 
nemi i do podciągnięcia Ich na wYhzY 
poziom uświadomienia obywatelskiego: 

Celem zorjentowanla się w układzie go 
disln audycyj Polskiego Radja dla :!Pe• 
cjalnych grup słuchaczy podajemy godzi· 
ny, które będą obowlq.zywać w progra· 
mle letnim. 

Audycje dla Polaków z zagranicy, na• 
dawane Sił przez stacje średnio i długo
falowe w ka:Mą sobote o godz, 19.30. 

Audycje dla robotników - w katdy 
wtorek o godz. 19.00 • · 

Ponadto dla robotników, oraz dla tch 
rodzin, względnie wogóle dla Judzi praey
- codziennie w dnie powszednie „Au· 
dycja południowa" bezpośrednio po hejna-
le z Krakowa. . 

Audycje dla kupców - etale w ponie
działki o godz. 8.16. 

Audycje wiejskie - w niedziele rano 
od 7.00 do 8.00, po południu od 16.00 
do 16.30. w dnie powszednie - codzien· 
nie o godz. 20.25. 

Audycje gospodarcze, Informacyjne - co 
dziennie w dnie powszednie o godz. 15.45; 
pogadanki I reportue - bezpośrednio po 
dzienniku popołudniowym. 

Audycje dla dzieci - codziennie w dnie 
powszednie o godz. 14,45. 

Audycje tołnlerskle I strzeleckie - w 
poniedziałki o godz. 19.00. . 

MUZVKA DZWONOW Z XATEDBY 
W MALINES 

Dawne kościoły posiadały 111\ włefy 
dzwony rótnej wielkości, których ddtWie· 
kl tworzyły pewną skalę tonów; zwony 
te, poruszane specjalnym mechanizmem, 
zwane „carlllons", wygrywały cale me
lodje. Rozpowszechniły sio one zwłasz
cza w Holandjl, w Belgji I Innych kra· 
ją.eh północnych Europy. Na wletach k9'" 
śclelnych Holandjl wygrywają one co go
dzinę melodje koacielne. Słynną, muzyko 
dzwonów posiada katedra starego ml.uta 
belgijskiego Mallnes. RacUosłuc!\acze bed4 
mieli okazję posłuchania dn. 11 czerwca o 
godz. 11.35 melodyj, które vrydzwanlat! 
będzie dzwonnik katedry Mallnes w trans• 
misji z Belgjl. 

Ueło~zenia drobne 
A.MttSLE rOZ111$. w1t111U wyt>Or, 

rozpłata trzyletnia, bez 
za.Uczki. Ceny gotOwkowe. 

''W I i( T O R" ~~szalkO\vaka 9'~ 

Weksle niezapłacone: skupujemy, 
inkasu.wmy. Przyjęcia 4-7, 

Któlewsh 49. tel 699 91. 473 

S b 
wyroby: naRryc1a, p0łm1· re rne ald ltd., złoto, bituterH. 

Kupno. Sprzedd. Kwity lombardowe. 

N't~~ Henryk Juwiler, 
· S·to 55 telefon 6.55.28 (dawnlej 
Krzyska •Nowy lwtat 59), l'UJI 
nle posiadamy. 652 

l(oresponlłencłe ::s~~~~~=.k~~ 
mlecklm przyjmę beipłatnie. Telet. 
~66, godz. la-1. 707 
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/ 0 podatku drogowego, 1em1e. 10 r ows a 1 poczyns a I gdyż podatek ten UIŚCiii Oni 

ł • h łd . • d przy nabvwaniu tychże świa· z ozą . o zwycięzcy z po dectw przemysłowych i kart 

Grunwaldu reje~tra~vinvch. ~łatnicy, którzy 
• pos1ada1ą powyzsye warunki, 

Król Władysław Jagiełło zatrzymał się z rycerstwem na 
Podklasztorzu. 

a uiścili już wymieniony poda
tek, winni zgłosić sie do Za
rządu Miejskiego - Wydział II 
Skarbowy, z żądaniem zwrotu 
wpłaconej sumy. 

.Klasztor O. O. C9stersów, 
którego liczne zabytki i ruiny 
zachowały się nad Y ilicą, goś· 
cił w swych m1.1raca fortecznych 
wielu monarchów polskich i 
dostojników, 

)eanym z tych był pogromca 
.Krzyżaków król Władysław Ja
gle tło, który dnta 24 czerwca 
1410 roku przybył na teren 
Opactwa z licynym rycerstwem, 
podązając przeciw Krzyżakom. 
Po modłach o błogosławieństwo 

dnia 25 bm. w rocznicę pobytu 
króla Władysława Jagiełły na 
Podklasztorzu. Wmurowana zo· 
stanie również tablica pamiąt
kowa, poczvm odbedzie się de· 
fllada organizacyj, 1ako wyraz 
moralny siły społeczeństwa. 

Piotrkó...Y i Ziemia Piotrkow
ska tak siln-ymi węzłami złą· 
czone z Podklasztorzem, wezmą 
ró .vnież bardzo liczny udział 
w tej podniosłej manifestacji. 

Jiawet teściowa 
nie zrobi Ci w domu awantury, 
gdy wrócisz późno z losem, 
nabyivm w szczęśliwej Kolek
turze D. Niewińskiego, Piotrków, 
ul. &towackiego 22. 

Niedzielne Imprezy 
rozryw ko we. i zwvciest\.VO, król Jagiełło prze- Zbiórka łomu wszel

prawił sie na lewy brzeg Piiicy 
i podążył do Wolborza, idzie kich metali na f.O.N. w dniu dzisiejs!ym przy 
odbywała sic koncen1racja wo1sk sprzyjającej pogodt:1e liczne rze-
pol:>kich z kUku ziem okolicz- Zarząd .Koła Nr. 1 Związku sze mieszkafikó..v. opuszczą ~Io· 
nych, p0czym ruszył pog urun· . Rezerwistów w Piotrkowie Tryb. trków, uda1ąc si~ w okolice. 
wald, świetne nad potegą krzy· ma1ąc na uwadze, że bardlo \ Najwiecej o.sób· ~ybiera si~ do 
żacką odnoszą zwycięstwo. często w nieje:inym gospodar· Przygłowa ~ Sule~owa, gdzie w 

Po tylu wiekach hydrze krzv- stwte domowym tnajdzie się lasach mozna nte ty_lko odpo: 
żacklej odrosła głowa i znów bezużyteczny łom wszelkich me· częć na ło~I~ ~atu.ry t wykąpac 
sit:ga po nasze ziemie. Ale i tali, a wiec żelaza, mjedzl, cyn· sie w Luc1ązy 1 _P1ltcy, a~e ró
dzis naród polski jest gotowy. ku, niklu, blachy, zużyte puszki wnleż zab4wtć ~tę w cS1elan· 
W gotowości tej przoduje I Zie- blaszane od konserw, naczynia ce> i cPrzystan1 L. M . .K.> nad 
mia 0ł)oczyńsKa bedzie karabin 

1 

kuchenne i t. p., które zebrane Pilicą. Spręż~sty i pełen twór· 
maszynowy, ofiarowany wojsku w wiekszych ilościach i prze· czej Inicjatywy Komitet P. C.K. 

robione beaą mogły być zużyte z Piotrkowa organizuje na cele 
• • na cele wojenne, - rozpoczął tej instytucji w cS1elance> Dan· 
Załobna manifestac1a zbiórkę tvch metali na rzecz cing, którv niewątpliwie zgro-w Piotrkowie. Funduszu Obrony Narodowej •adzi liczne koła towarzyskie 

Podając powyższe do wlado· z Piotrkowa i okolicy. Dancing 
mości-Zarząd Koła zwraca się rozpocznnie sie już o godzime 
z uprzejmą prośbą do wszyst· 6 po południu. Wiele miłvch 
kich Obywateli, którym potrze- atrakcji i niespodziansk . .Komu. 

Pogrzeb trzech koleja
rzy -ofiar katastrofy 

pod Pruszkowem. 
Wczoraj o godzinie 18 z re

mizy kolejowej przy ul. Sło· 
wackiego rustył załobnv Mon· 
duMt z trunmam1 trag1cżni.: 
zmarłych kołejarzy-P101rHowia
ków śp. Dobiesława Skibniew
skiego, Alei:<sandra Ochalskiego 
i Stefana Szyka. 

Koledzy wynieśli trumny z 
kapltczłd - wagonu. Przy biciu 
dzwonów Kościelnych ruszył 
wielotysięczny konautct, na cze· 
le którego krocayła orkiestra 
kvlejowd, delegacje orgamzacyj 
1<ole1owych, Związek Ochotni
lCów Armii Polskiej ze sztanaa· 
rem, owini-=tym 1mem żałobnym, 
dalej kilkanaście wieńców. Za 
trumnami postepowały rodziny. 
W pogrzebie wzieii \&dział 
przedstawiciele Włidz, społe
czeństwa, koledzy i przy1aclele 
:zmarłych. Wzdłuż tra•v pogrte· 
ou zgromadziły się tłumy pu
ulicznuści, odaając ostatni hołd 
tragicz01e z111arłym kolt: jarzom: 
ŚiJ. Sk1bn1ewsldemu, Ocbalskie
mu i Slv kowi. Na czele kOn· 
duktu postepowało duchowień
stwo świeckie i zakonne. Nad 
mogiłami wygłoszono przemó· 
wiema, a chór kolejowy «Harfa> 

C. ULRICH Hodowla ł składy nasion 
rok założ. 1805. 

Cootra1a - Warszawa 
Ceglana 11, tel. 562--60. 

zawiadamia, źe wyszedł z druku 
CENNIK NASION do SIEWU letniego 

I wysyłany jest na żądanie. 
jesiennego 

ba i konleczaość wzmożenia \ nlkacja do pónźej nocy zapew· 
sił obronnych Państwa nie są niona, 
obce-aby zechcieli zgłaszać do Również przystań L. M. K. 
Sekretariatu Koła Nr. 1 przy nad Pilicą poczyniła pi zygoto· 
ul. Piłsudskiego 48, codziennie wania na przyjęcie jak nalicz· 
w godzinach od 19-ej do 21·ej, niejszych zastępów gości, Od 
a wyjątkiem niedziel i świąt,- południa przygrywa doskonały 
wszelkie ilości posiadanego zespół muzyczny pod niezrów· 
bezużytecznego łomu wspom· nanvm ki.erownictwem p. Lejze
nianych metali z zaofiarowaniem rowicza, który dzieki prawdzi
ich na f. O. N. wie artystycznym swoim pro· 

Zg4oszenia przyjmują dyżurni dukcjom zyskał sobie w Piotr· 
członkowie Zarządu Koła. kawie powszechne · uznanie. 
Jednocześnie Zarząd Koła u· doskonała kuchnia, szybka ob· 

prasza wszystkie organilacje sługa, przystepne ceny, sta~o
społec?.ne o propagowanie 1 wlą atrakcje lila publteznesci, 
poparde rozpoczętej akcji na która również korzvstah może 
f. O. N. "l. przejażdzkl kajakami i z wielu 

Panna Maliczewska 
w Piotrkowie. 

innych przyjemności nad brze· 
gami Pilicy. 

odśpiewał p1e01a religijne. Za· Dnia 14 b.m. o godz. 20. t 5 
łobna manlJestacja wywarła na odegraną zostanie w sali im. 
wszystkich głebokie wra zenie. · Kilińskiego świetna sztuka G. 
Gdy ostatnie grudki ziemi pa· Zapolskiej p. t. „Panna Mali· 
dały na trumnv, stvchać było czewska" z uddałem znakomi· 
szlochy, nie tylk<> n:ljbliższych tej artystki Jadzi AndrzejelAl
rodzin, a na twarzach wielu sklej I całego iespołu Teatru 
płyn~ły łzy żalu i współczucia. Miejskiego z Częstochowy. 

Pozostali w miaście lub też 
po powrocie z okolicy będą 
mogli mile czas spędzić w 1edy· 
nej w Piotrkowie restauracii -
Ogrodzie cZłoty Róg> - przy 
dźwiękach doskonałego zespołu 
muzycznego. 

Czy masz inż los? I 
o ile nie, to ftup natuebmiast 
los w mzęśllwei Holehtme 

.Bilety w cenie od 80 groszy 
wcześniej do nabycia w Pijał· 
ni Mleka. 

Zwrot podatku. 

CECH CHRZEŚCIJAŃSKI W KAMIEŃSKU 
zawiadamia 

o Zebraniu Ogólnym 
w dniu 18 czerwca, godz. 2 po poł. celem uchwalenia zmianv 
statutów cecbowych. Zebranie odbedzle sie w sali Domu Lu-
dowego. Starszy Cechu 

ST •• GAJEWSl<I. 

Czy los Hitlera i Mus- . różnych, starych. szmat,. któr~ 
soliniego iest szczęś- u nas wyrzuca się na_ smlec1. 

liwy ? Jak obllc2ono- za te p1e01ąaze 
• można by urządzić i podnieść 

Różni wróżbici, astrolodzy, pod wzglt:dem gospodarczym 
grafolodzy, chiromanci zastana. około 25.000 gospodarstw wies· 
wiają sie i piszą artvkuły na kich. 
temat, jaki los czeka dyktatorów: Ooecnle społeczeństwo pols· 
Hitlera i Mussoliniego. Niektó· kie postan<>wiło nie marnować 
rzy twierdzą, że jest szczęśliwy. tego prawdziwego majątku i 
Drudzy zaś utazymuią, że jest Orllanizacje wiejskie, zwłaszaza 
mepewny lub pdr.howv. m1odzieżowe zorganizować zbió-

Wszys11<ie te wyrocznie nie rkę starych szmat, która na te
mają żadnego znaczenia dla Io· renie powiatu piotrkowskiego 
su diktatora państwa-naszego przepro1A1adzona bi;dzie w dn. 
zachodniego sąsiada-lub dyk· od 12 do 18 b. m. Zebrane 
tatara państwa o formie buta. simatv zJstaną sprzedae. 

Natomiast niezbitym jest do· 
wadem i stwierdzonym przez 
największych matematyków 

Dwie ofiary wody. 

świata, że 1est tylko pewien Podczas kąpieli w stawie 
jedvnv los. Moszczenicki• pod Piotrkowem 

Gdzie można sie dowiedzieć natrafifszy na glebie utonął 10· 
lub nabyć ten los? letni Tadeusz Gandzio. 

Piotrków jest tym szczęśli · \ W podobnych warunkach u-
wym miastem, że posiada ima· I topił się 11-letni Jan Stepień w 
ną Kolekturę O. Niewińskiego, rzece Warci~ w pobliżu wsi 
w której swój szczęśliwy fos 

1

• Wielgomłyny pow. piotrkow· 
nabędziesz i napewno nie tył· . ski. W obu wypadkach pomoc 
kO Ty, ale i Rodzina Twoja J okazała się spóiniona. Zwło· 
oedziecie mieli byt zapew- ki ofiar wydobyto. 
niony. 

Święto P. W. i W. F. 
w Piotrkowie. 

Dnia 18 odbedzle się na boi· 
sku miejskim w Piotrkowie 
Święto P, W. i W. f., które 
rozpocznie się o godzinie 9.30 
defiladą na boisku 1 okołicznoś· 
ciowymi przemówieniami przed· 
stawicieli władz. Poczym nastą
pią zawody wszystkich klubów 
Piotrkowskich, orati Lawn· te· 
nisa. Ogólne zainteresowanie 
wzbudzą niewątpliwie zawody 
bokserskie Strzelec - ł.ódź w 
godzinach wieczornych na boi· 
sku miejskim. Kierownictwo 
wszystkich zawodów spoczywa 
w rękach prez~sa _Aleksandra 
Kniei, przewodnicząctgo Komi
tetu Święta W. f. i P. W„ 

Szczegóły programu w afi· 
szacb. 

Uwaga Sceptycy ! 
Ostatnie kilka dni zostaje w 

Piotrkowie głośn \ na całej kuli 
ziem3liiej FAKIR O KULTYS TA 
Or Mahaip1, dvplomowa· 
ny przez swiatową L1g1: Okuł· 
tysty czną. Usuwa chorym naj
gorsze bóle-bez lekarstw i bez 
sugesti i hvpnotyzmu, a zapo· 
mocą magnetyzmu. 

ANALIZUJE i PRZEPOWIA
DA (z kuli krvształowej} spra· 
wy sądowe, handlowe, rodzin 
ne, nominacje, ł<radzteże, roz 
wody, zdrady, podróże, choro. 
by i t. p. Da Ci możność zdo· 
bycia trwałej miłości. 
Odzwyczaja od różnego rodza· 
ju nałogów. Posiada mnóstwo 
podziekowań. .Każdy prz\cho· 
dzi roztargniony, a wychodzi 
zadowolony. 

Przyjmuje od godziny 10-13 
i od 16 - 20.30. Adres: Hotel 
Wileński, ul. Słowackiego Nr. 7, 
pokój Nr. 7. 

OD 300 LAT 

IDZIE W ŚWIAT 

piwo BRAULIŃSKIEGO 

Kradzież w fabryce. 
Z fąrbiarni Mendla Sztajera 

w Bełchatowie, niewykryci do· 
tychc::as sprawcy skra!lli 20 pak 
bawełny, wartości około 500 zł. 

BAlSAMKDłA 

OL 

n.NIEWIŃSKIEGO 
Plotrk6w, ul Stowackiego22 

Ciągnienie 1u7. 20 ezerwea br. 
1/s losu tylko 10 zł. - Zamó· 
wienia pocztowe załatwia się 
odwrotną pocztą. 

Zarząd Stowarzyszenia .Kup, 
ców Polskich w P otrkowie pa· 
daje do wiadomości P.P. Człon· 
kóy, ie płatnicy, którzy nabvli 
na rok 1939 świadectwa prze· 
mvsłowe i kartv rejestracyjne
nie są obowiązani do wołaca· 
nia na rzecz Zarządu Miejskie-

30 milionów zł. roczuie 
---------- \wyrzucamy na śmieci. 
Czas odnowić I Przemysł polski do własnych 

"su w a l:iól. ple.cz.en I-. 
nob~zmilllll1.I~ n~. · 
odci•ltl. lct6r.e Ił.li le1; 
d ci Q się UłUl'Q.e 
p o z n olt cle"'· l"r„11 
uhclo no ooo•ow.łi'n'łu. 

t ł potrzeb sprowad 1.a rocznie prze prenumera ę . cietnie za 3.000.000 zł. rocznie 

CENY OGLOSZEI'li: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w telciicie 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz { 
Prenumerata za „DZIENNIK NARODOWY'' wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złete miesięcznie. 

Redakcja i adrniniatrac:ja 1 

ut. Słowackiega nr. 28, parter wejście od frontu. 
R~ed~a~k-to_r_i-=Vl~y-d~a-w-c-a:-T=::::O~M~A~S~Z;:;-;P~L~U~T~A~. ~~~~~~~~~~==~~==~ ~========~-::Z~ak~ła-d~y~G~r~af~ic
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