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Za au. a - toelp-ledaSt· rek Wanaawa uł. Tamka "· 

~ . 
NIEMOY ZAPROPONOWALI JU

'OOSŁAWn kredyt ma.szynowy w 
Wysokości 200 mlljonów R. M., któ· 
ry. byłby spłacony eksport.em jugo
lławiańsklch surowców I żywności 

Ostatnie ostrzeżenie 
do Niemiec. 

"------.. Propozycja. wydaje się na pozór 
P6nętna, a jednak Jugosławja od
nosi się do niej bez entuzjazmu i 
prawdopodobnie JeJ nie przyjmie, 
szukając ln.ilych zrodeł kredytu. 

Gdańskowi nie wolno zakl6cać funkcjonowania polskiego systemu celne10 
Na stanowisko Jugosławji w tej 

sprawie wpłynęła niewątpliwie o
ba.wa, że tranzakcja ta wzmocni i 
tak już silną pozycję Niemiec na 
rynku jug,,słowiańskim, grożąc peł· 
ną monop ilizacją. tego rynku. A Ju. 
gosławja -obawia się zbytniego roz. 
panoszenia się wpływów niemieckich 
mimo, że do frontu pokojowego nie 
przystąpiła. Jest to zatem oznaka 
dużej rezerwy p~lltyki <!ugoslawji 
w stosunku do panstw osL 

Twarde i stanowcze pismo Ko- w tej dziedzinie rządu polskiego. 
misarza R. P. w Gdańsku min. Wiadomo, ' jakie było podłoże 
Chodackiego do Senatu gdań- całego zajścia. 
skiego stanowi dalszy etap spra- Praca polskich inspeklorów 
wy, której prologiem było naj- celnych w Gdańsku jest pracą 
ście uzbrojonych band na dom ciężką, odpowiedzialną i niebez
polskich inspektorów celnych w pieczną. Gdańskie włarl:te celne 
Raldowie. Pismo to stanowić też zapominają bowiem budzo chc:t 
powinno tej sprawy zakończenie nie o tem, iż Gdańsk je3ł czę
i finał ostateczny - ostateczne i ścią polskiego obszaru eclncgo. 
nieugięte jest też I stanowisko I Zanominają o tern, szczególnie 

chetnie w stosunku np. do wszel 
kiego rodzaju d o s t o j n i k ó w 
p a r t j i n a r o d o w o • s o
c j a 1 i s t y c z n e j, którzy nader 
często przyjeżdża ią na terytor· 
jum w. miasta od strony grani
cy niemieckiej. Urzędnicy gdań
skiej straży celnej - należący 
wszyscy bez wyjątku do partji 
narodowo - socjalistycznej - u
ważaliby zapewn~ :tłt •1jmt? clla 

Pozatem, z czysto gospodarczego 
punktu widzenia, niema się co za
chwycać niemieckiemt propozycja.
mi Polska np. ma doświadczenie z 
niemieckim kredytem maszynowym, 
który, dzięki niemieckim machina
cjom, zmienił się w kredyt żywno· 

Przez źoladek do.„ trzeźwości polit1,znei 
AOiowy Polski dla Niemiec. 8.o·oo szturmowc6w z Prus Wschodnich w Gdańsku 

Niesolidne metody handlu niemiec 
kiego zaczynają wydawać owoce. 
Kontrahenci Niemiec przestają im 

(Telefonem od własnego korespondenta) Gdańsk, U czerwca 
wierzyć i nie idą na najponętniej- Począwszy od piątku 9 b. m. - Wrzeszcza I Ollwy marsze ćwlczeb· 
ue na.wet propozycje, bo wiedzą, że o czem już donosiliśmy - zaczę- ne piesze i na rowerach. 
w praktyce życia propozycje te za- ły do Gdańska zjeżdżać oddziały Charakterystyczne jest, że gdy 
mtentą· się na wyzyr;k ze strony szturmowe S. A. z Prus Wschod· szturmowcy przejeżdżall granicę 
Niemiec. X (w) nich na transportowcach z Kró· gdańsko • wschodnlo - pruską bez 

MANJERY DYPLOMATYCZNE lewca oraz na 65 autobusach kur- uzbrojenia, w czasie marszu byli 
mln. v. Ribbentropa robią szkołę. sujących bez przerwy pomiędzy uzbrojeni w karabiny typu woj. 
Admirał włoski Cantu, witaj~ w Malborkiem a Gdańskiem. skowego. Przeczy to twierdzeniom, 
pawilonie włoskim na wystaWie w W sobotę przybył do Gdańska jakoby do Gdańska przywożone by
New-Yorku angielską parę królew- zresztą na jeden dzień, szef szta- ly z Prus Wschodnich tylko jedy
ską pozdrowieniem faszyst-Owskiem bu S. A. Lutze oraz kierownik nie karabinki małokalibrowe. 
- przypomniał sobie widocznie, grupy Ostland z Królewca Schoe- Ludność Gdańska na „brunat. 
jak to v. Ribbentrop na przyjęciu ne. nych zawodników" patrzy li cał· 
dworskiem w Londynie powitał kró· W uroczystościach wziął udział kowi""' oboJ·„tnośc1„ natomiast z la angielskiego .,pozdrowieniem na.- "'ł "' "ł> rodowo • socjalistycznem"-· i naj· oczywiście gdański Gauleiter For- przerażeniem spogląda na swoich 
widoczniej postanoWlł ~o naAla.do- 1:1ter, prezydent Senatu Greiser, wschodlilo „ pruskich „pobratym
wa6 na Ziemi amerykanskiej. szef brygady gdańskiej Hacker ców'' jak rozparci w kawi&l'lliach 

Cóż, „spoistość osi" wyrażać oraz cała gdańska góra partyj- i restauracjach wyjadają dosłow· 
się widocznie musi i w tych drob· na. nie cale karty dań. 
nostkach ceremonjału dyploma.tycz- Podczas parady na Długim Ryn- Po minach wschodnio - pruskich 
nefi'!"rnwemu naśladowcy niemiec- ku przemówienie wygłosił !or- szturmowców widać, że pobyt w 
kiego ministra Spraw Zagranicz-1 st~r, kt~ry. prz~sła! Ę>Ozdrowi~nła Gdańsku podoba im się najbar
l}YCh przypomnieć jednak należy, iż H1tlero~. i „mem1eck1m brac10m dziej od strony... kulinarnej. Sły
owczesny ambasador niemiecki w w Grazu oraz Lutze, który w męt szalo się nawet szczere uwagi przy 
tondynfo a dzisiejszy minister I nej mowie twierdził, że praca hit. byszów, że „takie wolne miasto do 
Spraw Zagranicznych Rzeszy nie· lerowców jest pracą dla... „poko- którego można przyjeehałi za kra 
Y:byt do!»rą. oddał .PJ."zysłu~ę i swe- ju i rozbudowy". jowym paszportem t dobrze się 
mu kraJoWI i sobie C?Sobiscie przez Z zapowiedzianych dziesiątków najeść jest znakomitym łnterestlm 
owo narodowo • SOCJalls~c~e po- tysięcy przyJ·echało S A -ma.nów właśnie dla wschodnio - prusaków". zdrowienie, tak ostentacyJme za- • • • . demonstrowane w salonach pałacu 8.000, którzy w pełnem uzbroJeniu Dostateczna aprowlzaeja Gdań-
Bucklnghamskiego. odbywali po ulicach Gdańska, ska, przedewszystkiem dzięki wsp61 

Opinja publiczna Anglji, wyśmia-- · 
la go wowczas bez litości... Kto li U L7 C #aF 

nemu obszarowi celnemu z Polską 
jest, jaki widać, argumentem za 
utrzymaniem odr~bnoścl politycz
nej w. miasta ~ 

X 
Po zburzeniu budynków w Kai

dowie, polscy Inspektorzy celni re
zydują obecnie w wa.gonie kolejo
wym, stojącym na bocznym torze. 
Strzał ostrzegawczy jaki padł pod
czas pamiętnych wypadów w 
tej miejscowości, otrzeźwił miejsco
wych napastników o tyle, że zanie 
chali oni zbyt agresywnego :wYStę
powpnia przeciwko polskim urzed
nikom. 

Nie znaczy t.o jedna!c aby boj6w 
karze hitlerowscy zaprzel!ltall utru
dniać polskim inspektorom pracę. 
Osławiony Eichler, wsp6Jnłk I t.o
warzysz partyjny Grtlbnaua, z za
wodu rzeźnik, porozrzucał na. polu 
obok wa.gonu inspektorów celnych 
jelita I odpadki z ubojów. Oczywi
ście w związku z upałem rozpoczął 
się proces gnilny, który wytwarza 
koło wagonu silny zaduch padliny, 

Charakterystyczne jest, że gdań 
ski Urząd Sanitarny na fakt ten 
-absolutnie nie reaguje. 

(x) 

~wego honoru partyjnego„ aby 
tym „dostojnym gościom·· ubu· 
dniać wjazd do Gdańska przei 
jakieś „niepotrzebne szykany". 

Z tego teł powodu przemyt 
do Gdańska przez granicę nie
miecką poprostu kwitnie • .władze 
polskie wiedzą dokładnie o tem. 
it na terytorjum w. miasta szmu 
glowano hes jakiejkolwiek 1 
czyjejkolwiek strony pruszko
dy tak "drobne" objekty, jak np. 
samochody niemieckie, nie m6· 
lliąc już o Innych towarach naj 
różniejszego pochodzenia I ga. 
tunku. 

Jest rzeczą samo przez się zro
zumiałą, it praca polskich in
spektorów celnych jest w tych 
v;arunkach niesłychanie cięzka. 
Jest neeztt niemniej jasną, Ił 
Hąd polski na tego rodzaju lek· 
ceważenie najclementarnłejszych 
podstaw ustroju w. miasta zgo
dzie się nie może. To te.i polscy 
inspektorzy celni - trzeba to 
z całą dobitnością i uznaniem 
podkreślić, - nie szczędzili sił 
i dobrej woli, aby tym skandalicz 
llym stosunkom położyć kres. 

Rola polskich inspektorów cel 
nych jest przytem o tyle trudna. 
iJ ich kompetencje polegają je
dynie na kontrolowaniu działal
ności celnych władz gdańskich. 
które na własną rękę prowadzą 
bezpośrednią kontrolę celną. Wy 
maga to oczywiście i specjalnej 
ene1gji I specf:i]nego taktu. Pol
scy i!l~pekłorzy ·~elni trudny ten 
egzamin, pried którym postawi· 
ło ich tycie -- zdaJi doskonale. 

Zdali go mimo ciągłych szy- . 
l:an zarówno ze strony władz 
gdańskich, jak i te strony lud
nołel. 

(l.>okoCczenl• na str. i-eJJ , 

wie nawet, czy od owego czasu, 
od owego niefortunnego a zbytecz. 
nego zadokumentowania ~orliwości 
na.rodowo • socjalistyczneJ nie roz. 
począł si~ ów poważny rozdźwięk 
'8iędzy owczesnym ambasadorem 
Rzeszy a rządem I społeczeństwem 
anglelskiem, który ostatecznie do· 
prowadził 1) do zupełnie mylnej 
oceny st.osonków angielskich, jaką 
ambasador v. Ribbentrop zasugie
rowa.ć zdołał swemu Wodzowi i 2) 
do tego głębokiego konfliktu psy
chicznego, który dzisiaj obserwu
jemy między Anglją. a Niemcami. 

Coś wisi w powietrzu? 

Ale admirał Cantu nie boi si~ 
widocznie prognostyków I analogii 
włtaj21,C na ziemi amerykańskie) 
króla angielskiego fa.szystowskiem 
pozdrowieniem. n. -
NIE TĘDY DROGA 
Pozorny sukces sejmowych 

rolników 
(Patrz artykuł wstępny na str. S-eJ) 

RumunJa zakupuje 
samoloty w Niemczech 
LONDYN. 11.6. (Tel. wł.). Z 

Bukaresztu donoszą, iż Rumunja za
wa.rła porozumienie z Niemca.mi w 
sprawie dostawy samolotów war
tości ok. 125 miljonów złatych. 

Rzesza przyznała na ten cel kre· 
dyt sześcioletni. (R.) 

- Ojciec Sw. przyjął 8.200 falan• 
gist.ów hiszpańskich, przebywających 
obecnie w Rzymie. 

- Do Ankary przybył z oficjalną 
;vizytlł nunuńskl minister Spraw z..,. 
granicznych Gafenc:•.l. 

Berlińskie złudzenia i rachuby na ustępliwość Londynu 
(Telefonem od własnego korespondenta) 

Równoczesne deklaracje, złozone „okrążenia" i zarazem ułatwić Ber· 
przez Chamberlaina, lorda Halifa· linowi jakiś pojednawczy gest. 
xa i sir Johna Simona, a zawiera- Pierwsza reakcja p~y nlemlec
jące pod adresem Niemiec propozy- klej jest wprawdzie bardzo nieprzy 
cje podjęcia rozmów pokojowych w chylna. i nie wróży powodzenia no
atmosferze wzajemnego zaufania, wej inicjatywie pokojowej, nie· 
wywołały pewną dezorjentację w mniej istnieją pewne symptomy, 
londyńskich sferach politycznych. które uzasadniają wybór tej wła.ś-

Opozycja, zawsze podejrzewająca nie chwili. 
rząd o nieszczerość, wyraża obawy W Lo d te b wł hecni dwaJ· • lit ki n yn a ą o e iż jest to nawrot do po y „uspo- wybitni przedstawiciele Rzeszy -
kojenia". 

Jest to jednak niesłuszne. • gen. von Reichena.n i dr. Wohltat. 
Druga teorja powiada, iż wczo- Pierwszy oficjalnie reprezentuje 

rajsze deklaracje miały na celu wy- Niemcy na międzynarodowej kon· 
warcie pewnej presji na. Moskwę fe~encji, ol~pijskiej, drugi !la ~jeź
i skłonienie jej do ustępstw. dzie poswięconym połowowi wielo-

1 ta. teza nie wytnymuje krytyki. rybów: . , 
N ajbaNJ.ziej zbliźona do prawdy , IstmeJ~ wiele powod~w do p~y-

jest interpretacja na.stępująca: I puszczania,. że ~eł! •• Reichenau~ Je-
Rząd brytyjski jest zdecydowa den z • n3:Jwyb1tnieJszych wo~sko· 

ny nie pozostawić wydarzeń ich wych mem!ecki~~ ma ~o. spehnenla 
własnemu biegowi, który mógłby w Londyme m1sJę. wa.zmeJszą, niż 
doprowadzić do nieuniknionego wy- na, ~ wskazują zródł!' oficjalne, 
buchu woj.ny. W obecnej chwili nie zas Jest rzeczą pewną, 1ż dr. Wohł· 
ma żadnych rozmów między pań· tat, prawa ręk~ marszałka Goerln
stwami „osi" a blokiem pokojowym. g~, troszczy • się nie trle o. połów 
Anglja postanowiła więc jeszcze wielorybów, ile o na.mąz~e kon
raz podkreślić sw~ pr.zyja.zne zamia- taktu z ~ngielsk.iemi. sfemnn gospo
ry i dać mtleroWI możliwość nawlą- darczem1. Istotme tez wysłanlk Ber
zania kontaktu. Una odbył już ldlka rozmów z oso-

Wybrano do tego wystąpienia. bistościami City. 
właśnie tę chwilę, jeszcze przed To wskazuje, że Niemcy nie oka
podpisa.niem paktu z Sowietami, żą się może tak całkiem nłeustępU
aby jeszcze raz zadać kłam nie· I we, jakby to wyni~ło z pierwszej 
mieckiej propagan4Zt~ ,Dityce reakcji prasy. 

Zachodzi jednak l druga ewen
tualność. 

Być może, że gen. Rełehena.tt I dr. 
Wohltat mają za zadanie wybadać 
na.stroje angielskie I zorjent.owa.6 
się co do prawdopodobnej reakcji 
Londynu na. ewento.a.łn:y nowy „fakt 
dokonany". Jest rzeczą wiadomą, ii 
kanclerz Hitler przed każdem 
donioślejszem poolągnłęclem ~dzy 
na.110dowem uważnie sondował opl· 
nję · brytyjską. 

Za trafnością tej tezy pnemawi&
ją rozmaite wieści z szerokiego 
świata. Napewno nie bez czynnej 
zachęty niemieckiego ministerstwa 
Propagandy wznowiły się pogłoski 
o rucha.eh wojsk, są doniesienia, Iż 
oddziały .niemieckie stacjonowane q 
w Albanji, widziano mundury Reicha 
wehry na granicy włosko • jugc>sło
wiańskłej, są świadkowie nowej 
koncentracji na granicy polskiej 
(tak jakby nie było tam już od
dawna koncentracji wojsk niemiec
kich). Ostatnie wystąpienie gen. 
Franco i podkreślanie udziału „osi" 
w wojnie hiszpańskiej, razem z 
wznowieniem incydentów japońsko
sowieckich oraz silnem napięciem 
stosunków japońsko • brytyjskich 
są dalszemi elementami, których 
nie wolno zapominać. Wreszcie nie
wątpliwie krytyczna sytuacja w Cze 
chach i Słowacji - wseystko ra-

Londyn, 11 czerwca, 1989. 

zem wskazuje na to, Ił „eoś włsł w 
powietrzu". 

Gdzie 1 eo slf przygotolVll.fe, t.e
go dokładnie nie wie nikt, poza kil· 
koma dygnłtal'7.8ml niemlecldml l 
włoskimi. . W tej chwili badaj!\ oni 
jeszcze nastroje świata i staraj' 
się zdezorjentować opinję między· 
narodową co do istotnych plan6w. 
Jest w tem na.pewno także •poro 
elementów uantału 1 chę6 odatra„ 
szenia od ~wierania paktu z So
wietami. 

Pokojowe wystąpienia angiel
skich mężów sta.nu, aczkolwiek tQ· 
ty.cznia dobrze pomyślane, nie tra. 
fią na.pewno na podatny grunt po
jednania w Berlinie. Zachodzi po· 
zatem obawa., ii najwytsze CZJll• 
nikł Trteciej Reszy wytłumaezą 
je na 11w6J sposób jako r:na.k sła
bości pólltyki brytyjsld~J. 

W I.on.dynie panuJ1t oo do t.eco 
duże obawy. Podkreśla ai~ tutaj o
gromny wzrost wpływów Ribe.n· 
troppa, kt6rego podstawową ~q 
jest, i! Wielka Bcytanja w żadnyai 
wypadku nie wystąpi ctynnie. 

NJe jest wobec tego wyklucsoae, 
lź w najbllłszeJ pr.ysdoścl padnie 
z Londynu nowe oetneienle pod 
adresem Nlemleo, ostneżenle, któ
re pnekreślłłoby takle słudzenle, 
niebezpieczne dla Rzeszy i katastro 
falne dla pokoju 6wia~ 

Bad. 



•• ------------- - -----· - ·- ·. - ·· ------ ------------------~--------------------------------

Ostatnie ostrzeżenie o szko·ty· ·i··- ko - ciol.y 
·(Dalszy eląg ·ze str. ł•ej) Codzienna walk~ ludu polskiego 

. , . . W Stawnicy pow. Złotowski zo-
I nformowaliśmy . jui paro~ro.t-lfunkcjonarjusze ffdańs~i~h ~ła?z łatWJś ~dm.u. J?9W!o~ do 1~ecz~1-1 stał pobity przez Niemca Alberta 

ni•· 0 tem, iż władze gdansk1e celnych bę~ą zaprzysięzem.," ~- sto ci ZJ~leJ_szeJ. a. n?wi~ z e- , Ronspiessa Polak, Stanisław Pioch, 
·wydały tajne instrukcje, mające dług nowe] formuły. , w_ pism!e t;ta~u gda1:sk~ego spec1alme u~a- za. to, że posy~ał swe dziecko· do 
na celu poprostu uniemoiliwie- tem za~em, ~enat gda~sk1 stawia zme powmm przedewszy~tk1em 1 szkoły polskiej. 
nie , współdziałania polskich ~n- nowe .zą?ama, z~powia?a, . ~o~ve p1 zeczytać następujące zdanie pi- Niemieccy . ~,pohaterowie'.' . zni&z-

· .~gck toró'v ' celnych z gdański~- r~presJe 1t~., zam!ast okreshc, ~a- sma Komisarza R. P.: czyli na budynku Banku Ludowęgo 
' riti , wtac!iami celnemi. Urzędm- kie środki zamierza przeds1ę- „W tych \Varmikach takle za- w Opolu polski napis„ Bohaterskie
. ltom ,'idań~kim polecono qi. Inn. wziąć, żeby · polski.m inspek~orom rządzenia Senatu Wolnego Mia- go czynu tego dokonano pod osłoną 
''.u.it' odpowiadać na ··pytania poi- celnym zapi;wmć max.mmm s~a, którcby groziły choćby tylk'l noc~. . . • . 
!4kir-h iuspektorów eelnych. sabo- <;wych funkcrJ· częściowem - zakłóceniem funk- Ntenuecln biskup warmlJski ~a-
tażować ich zarządz.enia l roz· Płstno to . ~est wymownym do e.fonownnia p o I s k i e g o s Y· ~!j 0;:n:~vof;~)k~ei~Y~:P.:~ 
kazy. Ze strony ludności zaś zro ".odem, w Jak wysokim stop· ~te~ u c e 1 n e g o, mogą syjnego, stojącego przed kościołem 
l)iono wszystko, aby im uniemo- mu zatracił Senat .w. ?1i~sla po- 3edyme wywoła~ ze strony rzą- św. Jakuba w Olsztynie. 
żliwić codzienne bytowanie. Pol- czucie. rzeczywłstosci 1 Jak te1,1· du R. P. reakc.1ę w postaci po· 
·sk.im inspektorom celnym lud- dencyJnie a z gruntu fals~yw1e stanowień zdążającvch do peł- WIDOWNI 
· nÓść miejscowa _ pod twardym ocenia on dzisiejsze położeme w. nego zabezpieczenia słusznych NA 
nakazem władz gdańskich mła~ta. • Interesów R: P.". . j . 
nie chciała wynajmować miesz- Pismo Komisarza R. P. po· Jest to bowiem ostrze ze n ie I Dn. 9 b. m. premjer i minister 
kań, sprzedawać środków żyw· winno się wydatnie przyczynić - m o c n e, o s t r e o s t r z e Spraw WewnętrZI1.ych gen. Sławoj-
r.oścl itd Inspektorzy celni iyli w do przywrócenia moralnej rów- , ż e n i e, już może ostatnie. Składkowski w towarzystwie woj-

. Kałdowie J'ak w środku woJ.'en- nowagi Senatu gdańskiei:to i u- N. Hauke-Nowaka dokonał objazdu in· 
spekcyjnego woj. wołyńskiego. · iiego obcego obozu. Po codz1en· x 

n'Y chleb, mięso i t. d. wędro- z ostalniei chwili Min. Beck przyjął dn. 10 b. m. 
wać trzeba było na stronę poi- _ charge d'affaires Peru w Warsza-1 
k I wie Jose Gambetta. 

s ~reszcie rozkołysane agitac1ą Porwanie i zmasakrowanie 
narodowo - socjalistyczną grupy 
'1ud1iości gdańskiej dopuściły się 
skandalicznego napadu na wspól- pOI ·ego inspektora celnego.w Gdańsku ny dom polskich inspektorów cel 
nych .. w Kałdowie. Polscy In· (TeL od własnego korespondenta) 
~i>ektorzy celni - jak to pod- • 
kreśla pismo Komis'arza R. P.- Gda.nsk, 11 czerwca. I ącowości Bonsak zma.s,akrowanego 
mimo agresvwnej postawy Uu- , W sobotę dnia IO ~· m •. w godzi· Lipińskiego obok , ktoreg? stało 

i , dali się sprowokować ł ·nach wieczornych UJawn1ony ~o- dwóch sztormowoow i zandarm 
Dlłl_ n e • J. j stał fakt zma.sakrowaoia polskie- gdański.· W pewnym momencie wnle
:t, ~lldame!° peJnlJi dale SWO ą go lnSPekt.ora celnego W Gdailsku słono Lipińskiego ·lo karetki stra-
e1ęzką słozbę. przez szturmowców hitforowsklch. ty ogniowej kt.óra. pojechała w nie-
. ZajHeia w Kaidowie nie ·mogły Według Informacyj wiarogodnych wiadomym kiemnku. 

·jednak oezywłścle po,;osłać bez świadków polski łnspeJ..1;or celny Wśród miejscowej ludności kol· 
„dalszego ciągu". Jan Lipiński wstąpił o . godz. 7.30 port.owa.oo pogłoskę, że sztormow-
. rano na kawę do jednej z kawiarń com udało się schwytać szpiega poi-

Senat w. miasta, prawdopodob w pobliżu dworca głównego w sldego. 

Przymusowe lądowanie 
Samolot nłemieeki 

w Polsee 
W okolicy Kawolinka, w powie· 

cie szamotulskim, -wYiądował przy. 
musowo samolot niemiecki. Pilot 
twierdzi, że zabłąkał się w drodze. 

Na miejsce przymusowego lądo· 
·wania samolotu przybyły władze 
p<)wiatowe ze starostą szamotul
skim na czele. 

Pilota zatrzymano do czasu wy 
jaśnienia sprawy. 

Wycieczka młodzleiy 
litewski ei 

.., Wilnie 

r1ie zaniepokojony tym zbyt ja-1 Gdańsko. W pewnej chwili prey- Po dwukrotnej interwencji Komi· 
skrawym obrotem sprawy, ruz- siadło się do st.ollka który zajął Li- sarza Generalnego R. P. policja 
1•oczął : na zewnątrz wielką nkej~ l piński kilku umondorowanycb człon gdańska odpowiedziała 'że Lipiński 
propagandową, której celem by· , ków S. A., co zresztą nie było dziw- zatrzymany wstał za.„ opilstwo, nle
ło . ,,należyte oświetlenie całej I ne, gdyż tego ~laśnle dnia odb~· wskazując jednak miejsca w któ· Dn. 10 b. m. przybył do Wilna 
sprawy. "'~ insnirowam·ch ko- wał się w Gdansku zlot szturmo· rem się obecnie znajduje. ks. biskup Reinys z wycieczką li· 
n:entarzach niemieckich mówiło 1

1 
wek hitlerowskich. Inspekto! Lipiński nale~y do. naj· tewskiej federacji młodzieży kato-

. n' właściwem zachowar;u W pewnym momencie gdy lnspek- wytra.wnle1szych . funkcJOnarJuszy liclriej · „Pava.saris". 
s:ię 0

• ie . t.or Lipiński zapłacU rachunek i polskiej służby celnej na obszarze Ks. biskup Reinys, wybitny dzia-
polski.ch . urzędmków celn~ch,. 0 I chciał opuścić kawiarnię wzięło go W. łf, G<lańska i przyceynił się do łacz polityczny Litwy, był długolet
t~m, .ze Jak.oby n.apa~to":a~ ~me- pod rękę dwóch szturmowców, kro- I wykrycia wielu na.duży( ze strony nim mieszkańcem Wilna, gdzie m. 
lt om „kobiety mem1e~kie. i te- rey silą wepchnęli Lipińskiego do I funkcjonarjuszy gdańskich. in. piastował godność prezesa Li· 
.JnU podobne bzdury, me me ma-, stojącego przed kawiarnią auta i W ciągu dnia dzisiejszego roze- tewskiego· Towarzystwa Dobroczyn· 
ją ce wspólnego z twardą rzeczy-' kazali szoferowi jechać . do Heubude szła się pogłoska, że Lipiński zo- noścL W latach 1925/26 był rnini
wistością gdańską i z właściwem (Sienna Huta). stał wywieziony do Pros Wschod· strem Spraw. Zagranicznych rządu 

Na Warmji od kil~u tygoóni roz· 
poczęła się nowa fala kasowania 
polskich nabożeństw. Z „niewiado
·mych" powodów przestało odpra· 
wiać się polskie nabożeństwa w Bi
~kupcu. Dywidach, Gietko.wie, JVę· 
goju i'. Brunswałdzie. · · · · ' 
· Jak .oświadczył ks. proboszcz 

Pruszkowski w Węgoju, · rtaboień· 
stwa polsłde kasuje się nie ż wla~
nej woli. 

_./ 

Oddział Główny 
Warszawa, Kopernika 36/•10, tel 523-05 
709 

„Notoryczny włamywacz" 
zabóica żandarma w K!adnie 

PRAGA. 11.6. I' omunikat policyj
ny ogłasza, że „niebezpieczny wła.
mywacz Józef Cecak jest podej~ 
rzany o zamordowanie żandarma 
niemieckiego w Kła.dnie". 

Komunikat podaje rysopis Ceca
ka i zwraca się do wszystkich u
rzędów o zatrzymanie go· i zawia 
domienie o tem posterunku żandar 
merji w Kładnie. 

Dalsze depesze na str. &·ei podłożem całego konfliktu. O godz. 18.80 widziano w miej· nieb. litewskiego. 

Akcja ta spalłla ealkowlcie na - ·---------•r•a-•••111111--•••••••••••••••lllłl•P••••llll-••-••••ll-lll-• T lk 
. .„ - _ nzm ~ v _ a ar a v a .JUL panewce. y o w prasie „osi 

:~1~.:r;:::~~:i;J.!~1:~ Polska wzmocni kontrolę celną w Gdańsku 
w Gdańsku się stało i oświa· 

domiono sobie, łż cały ten kon Od • d' · t '' d t G • 
fiikt ma bardzo eharakterystycz- powie z ' na ,,no t; prezy en a .re1sera 
I
n(;. 8 . nhawds.krtoś polłtiy~zne polkd· 1 P. A. T-iczna donosi z Gdańska: nacie w. miasta na zasadzie postano- 1921 r. , ni . uzasadnionych postulatów ~ 
oze: c o Zł u przec e.., o wa ę Komisarz Generalny R. p, niin. wień punktu 3-go układa z 1922 r„ W tym punkcie pozwolę sobie przy~ du R. P. oraz, wbrew danemu ml 

z władzami polskiemł na t.ym :!d Chodacki wysłał dn. 10 b. m. na- który opiewa: „Władze polskie w za- pomnieć również o uprawnieniu poi„ przez Pana zapewnieniu, że decyzja 
~toku, który dla okre:41ema " •• o- stępuJ·ące pismo do prezydenta Se· kresiee specjalnych kompetencyj I sklch lnspekt-Orów celnych, wyra.żonym w sprawie przysięgi nie zostanie wy-

6 I k d , kl b t ich ~dnlcy na obszarze wolnego w art. 10, okładu celnego polsko-gdań dana bez porozumienia Się ze mną -
@11nk w po s O • g ans c ~e:; natu Greisera: miasta Gdańska będą traktowani w sklego z dn. 6.8 1934 r., który prze. pr.zystąplł do zaprzysiężenia tych n-
najistotnlejszy - t. zn. na odcin Panie prezydencie Senatu, W od- ten sam sposób, jak władze I orzęd- widuje, że gdańscy łunkcjonarjnsze rzędników, wówczas rząd polski bę· 
ku celnym. powiedzi na pismo Pana z dn. 3 bm. nicy gdańscy, pełnlący funkcje analo· cełnl ,,stosować się bedlł do wskazó· dzle musia! rozważać sprawę wzmoc-

. . . . w sprawie polskich inspektorów cel- glczne". wek polskich inspektorów celnych, w nlenia kontroli celnej, jako że gdań-
ZaJŚCia w ~ałdowie . powmny nych mam zaszczyt zakomllllikować co się tyczy uwagi Senatu w. miasta odniesieniu_ do widocznych wypadków iroy urzędnicy celni mniejszą niż do-

by!'r W Senacie W· • mi~sta ob1;1- 1 Panu z polecenia mego rządu, co jakoby obecna liczba polskich inspek-1 jawnego przemytnictwa''. . tycl1czas będą dawali gwarancję re.. 
dz1c pewne refleksje i skłonić , następuje: torów celnych .me dała się pogodzić 

1 

Gdyby więc na tem tle nnaly wy- spektowania i właściwego stosowania 
go do zastanowienia się nad tem 1 Pismo Senatu 7.awiera zarzut, jako· z zadanłami, j~e mają oni w myśl nlknąli za.targi, rząd polsld będzie polskich pl'Zepisów celnych. 
czy metody stosowane dotychczas by zachowanie się polskich inspekto- lstnlcjąeych runów wypełniać", rząd musiał obciążyli Senat w. miasta peł· Chciałbym wi·eszeie podkreśliÓ, te 

rów celnych w czasie służby t poza polski stwierdza, że obecny stan Ucz- ną za to odpowledziainośdą.. istotą zagadnienia jest fakt, że za.-
są celowe - , !embardzie,i, iż nią dawało powód do skarg t że lud· bowy 11olsklch inspeldorów cclnyclt n- Jakiekolwiek poczynania gdailskiej równo 1>od względem formalno-praw
chyba wątplłwosc1 co do stano- nośó czuje się dotknięta sposobem wa:Łnć naloty racz.ej za nłewystarcza- Dyrekcji Ceł, zmierzające do samo- nym, jak I umownym obszar- miasta 
wiska rządu polskiego nikt w spełniania przez inspektorów służby jący. Wyi1tarczy wskazać na stan wolnego zaeleśnlenia za.kresu kontroli Gdańska jest obszarem celnym pol
Gdańsku mieć dzisiaj nie może. 1 Ich postawą poza sluibą. taktyczny · w za.lu·esłe obrotu towaro- polskiej, rząd polski będzie musiał u- sklm. Władze celne więc muszą. mleć 

. . Oskar!enie to, kMrl:lJO Senat nie sta \TtlfO poprzez po'rt Oda.Ask 1 ruchu ważać za bezprawne 1 naruszające zo- zupełną 11ewność, że zarówno polska. 
Obow1ą~k1em Senatu hy~o prze ra się nawet ~rn.eó t..,Jsnemi dowo· 011oon~•·e11:0 przez granicę celn1t na od· bowlązanl11. w. m!a&ta Gdn.t\ska. Pod· i")!ltyk11. celna, jak 1 polskie przepisy 

dewsźystkiem zatroszczyc się o · damJ, mm•I nęó poi.kl um~ za go- c1nku gtlatblt.lm. krośllć rowmte 1m1 gnę, że za.komun.I· celno będl} na. zcwnętnn~j gr:mlcy 
stworzenie dla polskich inspck - 1

1 
io~łowno l nt~n!r..,e. ~ po!- W tych warunkach zadanie polskiej I kowa.uy 10\ ?'"-t'111 l 'aua 1akt wydauJa poi!klego obszaru celnego '" całej 

torów . celnych takich warunków 

1 

s~l sh\1Crdza aatomh,et, ł.e Z&l!tmw1'- ins1>6kcjł celnej w Gdańsku - z na-I bu1trukcyJ n~lkom celnym oko:ę·. ro:iciąi;łoścl wykonywune. 
· . n:e się pcwnyclt elmimt.ów "l'l'łt"Gd la- tury rzeczy rozlegle - absorbowoo gu admlnielmcyjnego gdruiskleJ Dy- w tych warunkach, takie zarządze-

be Z P 1 e ~Zeń st w a, w kt~- dnoścl gd1ui11kteJ, Jak rJ;y>'!icrt niektó- mu.lizą odpowiednią, Uoś~ personelu. I rekcji Ceł 117.llać muszę za narusze· nla Senatu w. miasta Gdańska, któ-
rych sw9Ją trudną pracę ruogh- rych ur-zędulkt'iw gd.ał\:oikkh wobec poi- Stan rzeczy zaś, jaki panuje obecnie nle zasady współpracy gdatiskiego a- reby groziły - choćby tylko c:c.ęśclo
by ·oni wykonać bez przeszkód, sklch h11111Nltorów celn,yeh, było .wy- w Gdańsku, trudności spotykane na I p~tu celnego z polsldml Inspektora- wem - zakłóceniem funkcjonowan•a 
i bez narażenia na szwank swe- soce nle\\.łaśclwe, nosząc <'~to cha· każdym kroku w wykonywaniu omo-I m1 celnymi. polsldego systemu celnego, mogą. je-

. , d. ,· . t · · · z rakter prowokacyjny, na co 1:lejtldno· wnie powierzonych zada6, a wreszcie Praguę pod!M} do jego wiadomości, dynie wywołać ze strony rządu R. p, 
g~ z 10" Ja a na we 1, z~cta. a- 1 krotnie zwracałem ·uwugę Pana w l brak be7:pleczcf1stwa powodują., te Panie prezydencie Senatu, że opiera- reakcję w postaci postanowień, zdą:
miasl tego Senat gdansk1 wysto- ·naszych rozmowach · ntezalcżnle od obecna liczba Inspektorów celnych o- I jąc się o instrukcje mego rządu, po- żających do pełnego zabezpieczenia 
sąwał do Komisarza R. P. pismc;>, Ucznych pism, Jałcie w tej sprawie kazać się może nlewyi1tarćr.a,Jąca. leclłem inspektorom celnym pełnić słu.<iznych Interesów R. P. · 
w którem domaga się niclylko o- kierować musiałem do Senatu w. m. Przecłtodząc do r.ap<iwledd zawar- ich funkcje w dotychczasowym zakre- Rząd Rzeczypospolitej - tak jale 
gr · ia }' c by I k • h • Gdańska. tej w piśmie Pn na, a mlltirr.lljącaJ do sle, odpowladajacym ściśle stanowi o- dotąd dąży ' I nadal do regulowania 
amcz~n 1 

Z po s. ic . , 1.n- W związku z tem niewlaściwem za- uszczuplenia uruonnle w.taloncgo za- : mownemu, jak i blisko 20-letniej prak wszystkich żywotnych spraw, doty· 
spektorow celnych, ale l ściesme- chowaniem się pewnych elementów I kr~u rz<>czowego upraw11lc11lc imipck- 1 tyce. Wyrażam prey tej okazji prze· czących w. mlasta Gdańska, w por&
nia zakresu ich kompetencyj wśród ludności gdańsldcj i niektórych torów celnych, ośwl:u!ci.am z polece- 11 konanie, że inspektorzy celni nie na- zumienlu z Senatem w. miasta. . W 
(pełnienie kontroli jedynie wew- urzędników gdańsldch, w~kazać mu· nla mego rządu, In nle moto on do- potkają w swej pracy na żadne u- wytworzonej jednak ostatnio sytu~JI 
nąłrz budynków urzędu celnego szę na godną I nmlarkowaną posta- puścić do jakiegokolwiek ograniczenia I trudnienia ze strony władz wolnego uważa za swój obowiązek przestrzec 
• . • . wę polskich Inspektorów celnych, kt6- tych uprawnleft. miasta Gdańska. Senat w. miasta, że niedokładnośCI', 
1 t. d.), ora! z~powiada, lZ rzy nie pozwolił się sprowokowoo. Obowląznjący stan umowny nie Wzwiązkn z ustępem pisma Pana, czy utrudnienia funkcjonowania służ4 
bez zgody Komisarza R. P. - Nale-'~ło się spodziewać, Iż rząd poi zna takich ograniczeń jak pelDJenle dotyczącym sprawy zaprzysiężenia by czy systemu ceb1ego polsldego mu-

:- lflnlster spraw wewnętrmych m 
tzpanji Suner wraz z czlonkn.rnJ hlsz
pA6!1kiej . mlsjl wojskowej I mon;kl~J, 
pl"lyjęty był prrez ministra hr. Cl"· 
no a następnie przfJQI p Mauollnl 
• ,P.&łae1I Wea~ 

ski oc-zekoje nadal, że Senat w. mia- ogólnej tylko kontroli przez personel gdal'l.sklch urzędników celnych, z po- siałyby odbić się niekorzystnie na in
sta wyda odpowiednie zarządzenia, ins11ektorskł wewnątrL; budynku z wy- r lecenia mego rządu powołuję się na teresacłl gospodarczych w. min.sta 
aby zapewnić polskim inspektorom łączeniem kontroli poza budynkiem. , złożone w tej mlerze uwagi rządu Gdańska i Jego lmlnoścl, <izego je
celnym bez11leczef1stwo osobiste I mo· Ogranlc7.enle służby kontrolnej poi- ' R. P. na piśmie, jak również osobi- dnak rząd Rzeczypospolitej cllclałby 
~nośó swobodo1.>go wykonywania przez sklch Inspektorów celnych tylko do ste moje. w tej sprawie z Panem roi;-I uniknąć. 
nJch !eh za.dai1 Alui.boWY<'h. budynków urzędów celnytoh tpTZecl· mowy. Proszę pnyją6, Panie prezydencie 

Przypomnle6 pragnę tutaj 7.0howłQ· wla aię postanou1enłóm art~ 201 ust. i Gdyby Senat wolnego miasta nic Sena.to ,wyrazy meiro wyaokfeco sza· 
.-ia, ~ 11'. _lał mlene n te- 1 & ' amow7 wanzawsklel dn. 14.lQ miał •Wq~ lhaa7.117eb l w ,.a- eunku. · 
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NIE TĘDY D .ROGA 
Pozorny sukces s~·imowyQh rol'1ik6w· 

l?
oporzedni Sejm „sławko·w· I llfozbędną dla rolnictwa ofiarę, kazało, że minister Poniatowski kane zaś ·w nieskończoność od

ski" pozbawiony był m~- rolnictw.o odetchnęło z ulgą: nie I silni~jszy jest ~d S~j~u. Posłowie dłużenie rolnictwa jest zabójcze 
· .ności zorganizowania się I zapommano o nas, będziemy rolmcy ogramczyh się do pia to- dla rozwoju kredytu rolńego. W 

na zasadach politycznych. Po- mieli ceny, które pozwolą nam nicznych żądań opłacalnego po· tych warunkach nikt rolnikowi 
mysł oparcia organi:acji tego I P!·.acować nad r~zwojem produk- ~iomu ce~ rolnych, nie pisi~ę!i nie skredytuje. Wierzydel 'musi 
sejmu na grupach regJonalnych CJI. Jednak słowka na temat własc1- mieć pewność, że pieniądze swe 
nie udał się. Aby jakoś wyżyć I Jak wiemy, w praktyce nic z wego _zużfcia wpływów z opłat otrzyma z powrotem w umówio
się organizacyjnie, aby stworzyć, tych nadziei rqlnictwa nie po· przemiałowych. nym terminie i we właściwej wy 
jakąś namrastkę ustroju Sejmu./ zostało. Rząd nie interwenjował Ale coś trzeba robić, trzeba sokości. Nikt nie będzie chciał 
którego podstawą dawniej ~yły na ryn.ku zbożowym, a j_eśli ~n-

1 
w czemś przetawić aktywność i ponosić ryzyka nowej ustawy od 

programy polityczne, wysmuęto terwenJował, to "! .~posob ~ue- d~ałość o r?lmctwo. W .ten spo- dłużeniowej. 
myśl organizacji na zasadach za- dostateczny. „Plamśc1 natommst sob na fimsz prac sejmowych Wbrew tym argumentom do
wodowych. zaczęli snuć wspaniałe plany, 1 weszły projekty dalszego oddłu- szło do kompromisu, przedłuża. 

I ten pomysł w zasadzie się jakto on.i us~częśliwią sp.ołecz~ń- ! żenia rolnictwa. jącego karencję części zadłużenia 
nie udał. Organizacje zawodo"'.e st~o r_óz1~em1 plano.we~1 akcja· I . . . „ >: . rolniczego. Najgorsze zaś, że 
posłów pędziły żywot po~obme· mi; d~1ęki sumom, Jakie: z op.łat I 1\11111.st~r ~\. wiatkows~1 stale przebąkuje się o potrzebie dal-
suchotniczy jak organizacje _re· przemiał?wych dostaną się w ich ~prze~1wiał się tym prOJ~kton:i, z szego oddłużenia, temsamem za 
gjonalne. z j~dnym tylko W~Jął· u:ce. , . . • 1 Jednej s_trony dlatego, ze nuały mykając rolnictwu drogę do źró-
kłem. Udało się utworzyć Jako Zda się me prostszego, Jak j one pociągnąć za sobą zna.czne deł kredytu. 
tako zwarte koło rolników, dy· upomnienie się pl,'zez Sejm o wydatki skarbu państwa, na któ- Na oddłużeniu zyska drobna 
sponujące większością głosów zużytkowanie opiat przemiało- re nie widział pokrycia, prze- część rolników i to nie wiele. 
Bvła to organizacja tnało zwar- wych na te cele, na jakie Sejm dewszystkiem jednak dlatego, że Zapłaci za nie najzdrowsza część 
ta, niemniej można było za jej je. P.rzeznaczył. P~zecie w Sej- jak słusznie .dowodził, rolnic· rolnictwa, która mogłaby ponieść 
pomocą przedsiębrać różne ~k- m1e _Ozon ma. większość, !1 w nyo potrzebuje przcdewszyst- nowe. n~kłady, któraby mogła 
cje, dotyczące niespornych m- Ozome - rolnicy. Ale tu się o- k1em nowego kredytu. Przewie· podmeśc swą produ!ccję, gdyby 

łeresów rolnictwa. l d u ... a u n a a „ „. 5 n 
Sejm obecny zerwa z zasa ą 

bezpartyjności. z uwagi jednak H' świetle pras•• 
na to, że w większości składa się ~ 
on z członków O. Z. N .• pozat<'m 1 B 
zaś nie są w nim reprezentuwa- erlin przygotowuje 
ne żadne poważne siły polityczne : odoowi4"dź 
w państwie, jego życie polityez- j Korespondent berliński „Ga.zety 
ne jest blade. · Polskiej" K. S. telegrafuje: 

\Vystapienia posłów pozaozo- 1 „W ~orlinle pnewl~u,ją, te Londyn 

nowych· mają charakte: tylko ~~~a dir;~:,~~ą!e~:k tt~~j:;:~ 
demonstracyjny, pozbawiony zre· kołach politycznych utrzymują, te 
sttą naogół znaczenia d]atego, że Berlin 1 Rzym przygotowują odpo
posłowie ci nie reprezentuja wiedź na to posunięde. Dyplomacja 

mlUtałre jest dowcipny, pyta: „Niebranie największego ukraińskiego ·To 
rozumiem, dlaczego Poltłcy czynią tak warzystwa kulturalno - oświatowego 
wielkie wy11lłkl nad zmotoryzowaniem „Proświt.a", Uczącego klika.set tyslę
swojej a.rmjl, przecie:!: - wybaczy cy członk6w. Przebieg zjazdu był 
ml pan generał - drogi polskie są ch11-rakterystyczny. Przeciwko Undo
wyjątkowo kiepskie?" Generał uś- wi, które posiadało dotychczas za
rniechnąJ się: „tak panie pulkowni- rząd w swem ręku, zarysowała się 
ku. nasze drogi są wyjątkowo klep· wśród zebranych delegatów większość 
skie, ale wasze wyjątkowe dosko· opozycyjna, złożona z tywloł6w ·mło· 
nałe". do-nacjonalistycznych, frontu Pallje

O ś. p. płk. Sławku 
k k

. t h ·1 n cznych. „osi" czyni gorączkowe starania w 
on Ie nyc SI 1~0 i Y. . ' 

1

. Tokjo, aby sojusz wojskowy niemiec· W „Głosie Niezależnych" pisze 
tcm samem Ozon me wiele się ko-włoski rozciągnąć tak:l:e na Japo- b. posłanka Zofja Moraczewska o 
z , ich opozycją liczy. Powodze- nję". ś. p. płk. Sławku: 

wa i świętojurskiej akcji katolickiej. 
Wybory wypadły dla Unda bardzo nie 
korzystnie, gdyż przepadły czołowe 
kandydatury tej partji wraz z kan
dydaturą wicemarszałka l\ludrego. 
Prezesem „Prośwlty" został .wybra.ny 
bliski św. Jura ks. prałat Juljan Dze.. 
rowicz". . 

nie posłów niezależnych pocho- Wałka o Bałt•k „muszę sama, z tego miejsca, wy-

d 
· d tk" t d · · razić głęboki żał pod adresem wyso• 

ZI prze ewszys iem s ą • ~e ó są ,,Ilustrowany Kur jer Codzienny" ko postawiopego człowieka, który bę-
o~i popierani przez opinję, ł ra wyraża pogląd, że Niemcy Ukrainę cląc przedewazystkiem powoła.ny, nie 
mezależnoś~ krytyki sobie ceni, odstawili w kąt, by uderzyć na spe.łnlł ' ciążącego na nim obowiązku O ob„watełu 

udostępniono jej kredyt. :'m l'e• 
zultaeie, rolnictwo~ jako cało.'~ 
straci. Straty poniosą tet . oczy
wiście wierzyciele rolnictwa: ' M'i 
rezultacie mamy czystą: stratę go-
spodarczą. ·· · 

Słaba pociecha w tern, że pp. 
posłowie, którzy nie potrafili 
~ię upomnieć o wykonanie przez 
rząd uznanych postulatów w 
sprawie cen zbożowych, będą 
mogli chwalić słę 1mkcesand: 
przeprowadzili dalsze oddłuźen,ie 
i gotowi są nadal walczyć o j~sz
cze dalsze. 

Jeżeli, 'co jest pocieszające, · W 

tern wszystkiem, to chyba tylko 
to, że pp. posłowie nie. skreślą 
poprostu długów rolniczych: Dla
tego że wówczas nie mieliby jtl~ 
co dla rolnictwa „zrobić". Od· 
dłużenie to już zajeżdżona szka· 
pa, ale jeszcze na niej można 
pojeidzić. dr. W. 

n a a .a 
. ; 

go jałmużnika Polski z wlelldej tr6j
ki: Słenklewicz, Osuchowski, Pade
rewski. 

Bank Pol!!ki winien otworzy6 nie
ograniczone konto honoro'l!'e I~ 
mu Paderewskiemu na pokrycJe 
wszelklch ósobistyc.h wjdatkow":' 

Wzmoenienłe armji 
niemieekiei . -w·-Sło.waejł 

Z Londynu donosi "I.K.C.": · 
„że kwat.era główna 16 korpusu ar

mjl niemieckiej została przeniesiona 
do Bratysławy. Ul-ty kori)us armjl 
pod dowództwem gen. Wlttershelma, 
miał dotychczas swą siedzibę w Mag
deburgu. Zdaniem plsnia londyńskie
go posunięcie . to Jest dowodem wzmoc 
nlenla pozycji Rzeszy na Słowaczyt
nle". 

a od monopartyjności stroni. 1 Bałtyk, lecz: . uczczenia we właściwy sposób pa.mię- z Przeworska 
Istotna opozyc1·a w stosunku do „Gdańsk i Bałtyk - to tylko etap. cl tragicznie zmarłego puł)rnwnlka . . w .„niki zaboru Czeeb 

· · lk na drodze do Ukrainy l Ba.ku Atak Walerego Sławka. Mam na myśll . o· O sławetnym obywaitelu z Prze~ " 
Ozonu. istnieje Jednak ty 0 po- na. Bałtyk ze strony niemieckiej nie becnego Marszałka Sejmu, proł. Ma- worska pisze Dr. A. Dem, w „Wi~ Z powodu ostatnich wydal'ze6 w 
za Sejmem. oznacza więc zupełnej rezygnacji z' kowsklego. czorze Warszawskim": Czechach pisze „Warszawski Dzlen 

Ozon, choć się tego wypiera, i planów ukraińskich. Oznacza on tyl- „Sądzę, że osobiście ~~ nletylko „Nieznany „obywatel z Przeworska", nik Na.rodowy": .. · 
~· gruncie rzeczy podobnie jak I ko ~rzełożenle ich do lepszej sposob- prawo, ale obowiązek mó~c o tem w który rozpętal sprawę widocznie · pod „Pisaliśmy niedawno, że kw.estja 

. . 'j i k. nośc1, do czasu, kiedy Niemcy będą tej chwili. Koledzy mol seJmowl przy wrażeniem zielonoświątkowej manlfe- czeska· nie przestała być ważnem I 
poprzedm Sejm est. dz ee iem mogły podjąć akcję na południowym pomną sobie ZBJPeW!le, że w okresie! stacji ludowców, odniósł mimoW'olną aktu~ln~ zagadnieniem polityki; eu
D.D.,V.R. Dlatego tez w O.Z.N. wschodzie, nie krępując się przestrze-1 gdy zasiadałam na' ławie poselskleJ zasługę. Nie zaszkodził Witosowi -1 ropeJskłeJ. Składa się. na to nletyJko 
sejmowem mamy podobne zjawi- nią, ani czasem. Przedtem ma nastą- - nle byłam ani przez chw1lę bier- jak może chciał - ale doprowadził brak uznania ze etrony olbrzymłęj 
ska organizacyjne jakie mieli- pić ostateczna rozgrywka o hegemo- nym, bezkrytycznym <:złonklem Bez- do stwierdzenia radosnego faktu ogól- większości państw zaboru Czechosło-
• d i ' S . • 'V nję w Ęuropie, a wstępem do niej partyjnego Bloku Wspołpracy z Rzą· nego. „Obywał.el z Przeworska ode- wacjl, ale I fa.kt żywotności narodu 
sin: l'_'. t>~p~ze n m CJmie. jest właśnie akcja na Bałtyku". ~em I wielbicielką wszystkich b!')z wy- grał rolę .goethowskiego Mefista, któ- czeskiego; który, jak wskazują ostat-
szczegolnosc1 mamy grupę po- z h. • I Jątku posunięć prezesa tego klubu, ry choć chciał złego zawsze czynił nie ,wypadki - nle pogodził slę .. z 
słów i senatorów rolników w I ro •my WOJDę ( omo„ą ś. I>· pik. Sławka. . dobrze. Pociesz Ilię, ' „Obywatelu z panowaniem nlemleckiem oraz z tó
ramach O.Z.N. która z niewiel- , Jakób Rybiński z Poznania pisze S. P· prezes Sławek miał .ze mną, j ?rzeworska", w swem niepowodzeniu warzyszącym mu uciskiem narodo~ 

. . I d t d "k p ekr ··u ż t jako ,niesfornym" posłem wiele kło- ~. 1 rd l l bł l wym t nędza ate ·ama Na „_ ki em zresztą powodzeniem stara o · ygo m a „ rz OJ , e spo - • twl 6 . ał s„v: e zen em rzeczy przez ce e n e- m rJ · wyp...-
. d ć . 

1 
K ł R l · kał w drodze przez Berlin znajome- potu l wiele zmar e . przezyw z zamierzonej, ale ważnej o wiele waż- dek wojny trudności te okatą slę Je-

SJę o grywa . I o ę o a o nI· d h • N" N mojego powodu. Napr6zno starał slę niejszej od rożgrywek partyjnych" szcze grotnlejsze l zabóJ' Czech. -a 
ków w poprzednim Sejmie. go z ~wnyic • ,cza_sow iemca. a mnie przekonać, te ł Brześć l Legjon • którego Niemcy oblecywaJl 11oble ta-

r ł • · ł b ść t · g zapyitame Rybmskiego: „no, co bę- Zasłużonych i zasada „elity" l ordy- r1• 1. i I i kle korzyści, może stać się dla nich 
1
• :V a~me. s a. o db" ~J . rupy dziemy · Się bili", Niemiec odpowie- nacja wyborcza na t.ej elitarności O· 6.Jlmna -.ąp e zam ast powodem gorzkiego rozczarowania''· 

na.iw1ęceJ UJemme. o IJa się na dział: parta, a także zarządzenia w spra- k 
efektach pracy Sejmu. Grupa ta ,,może wy Polacy będziecie się bł· wach społecznych - odpowiada.Ją wy awy 
jest zbyt słaba, aby przeprowa- j U, 8:le my Niemcy raczej nłe, bo nasz mogom polskiej „racji stanu". Pa· Z sałatki „I.K.C." - listek: 
dzić istotne postulaty rolnictwa, genJusz okazał się kiepskim naśla- trzyłam na te sprawy lnnemi oczy- „jeszcze jeden ersatz: „kawa" w 

, be t d t I dowcą całego szeregu przebrzmła- ma J zupełnie inaczej się do nich szafliku. Narazie jest to dowcip, ale 
'\\o e .ego przeprowa za pos u- łych .I sprzecznych z tyciem ekspe- ustosunkowywałam. Ale, będąc inne- dzisiejsze dowcipy, to jutrzejsze praw 
laty nłe1stotne, a co gorsza postu I rymentów bolszewicd.ich. Pan wie, że go zdania musiałam uznać i sza.no- dy. A więc, jak wiadomo, w Nlem
ląty, które pozornie będą dobro- I jestem szczery z panem, otóż mówię wać c.zyst~ść intencji i ideowość tego czech ograniczono użycie kawy. Ale 
dziejstwami dla rolnictwa, w Pa.nu, że wojny nie wytrzymamy l człowieka! co mają robić, kawiarze, którzy do-

grunc· rzec . k d , zrobimy raczej wojnę domową. Na- A chociaż i na Innem polu, w pra- tychczas S razy dziennie popijali ten 
Je · -Z~ . mu sz_-o ~ą. 

1 
stroje naszych obywateli zarówno na cy społecznej - często nie godziłam aromatyczny napój? A był w Wied-

Znowu ar~sztowaołe 
w Gdańsku 

Z Gdańska donosi „IK.C.": 
„Gdańska policja polityczna &resz• 

towała funkcjonarjusza poczty pol· 
sklej w Gdańsku, Aleksandra Ką.ko· 
la, jego żonę, Martę i szesnastolet
niego syna, Klemensa, ucznia polski~ 
szkoły handlowej w Gdańsku", 

Skandaliczne ataki 
Dowodem Jest przebieg 1 wy- wsi, Jak i w mieście, zwłaszcza w się z metoclami które prezes Sławek nin nawet jeden taki jegom.ość, nie

niki obrad nad pięćdziesiątą szó- : sferach robotniczych nlc dobrego nle za słuszne uwatał, - chocia.ż te me· wątpliwie sżampion kawowy, który 
stą ustawą oddłużeniową, jaką \ wróżą, a s~roka m:"sa z hltlerow- tody zwalcz9:1am na polu ' mojej pra- wypijał dziennie 60 flllżanek. Na u-
Sejm nas ostatnio uszczęśliwił I sklch · orgaruzacyJ ~ z~zyna tch6· cy społeczneJ - zachowałam w sto- żytek więc tyah nałogowców nie- Korespondent rzymski „Kurjera 

· ' · rzyć. Dlatego uwazam, ze mocne I sunku do jego osoby głęboką cześć, miecklch „Volksgesundheltsamt" .(U· Warszaws~iego" telegrafuje: . 
X , st~owcze zarządzenia państw euro· jako do człowieka bezgranicznie o- rząd Zdrowia Publicznego) podał do „Po krótkim okresie uspokojenia 

\Viemy że obecna •.ytuacJ·a I pejsklch w llz!edzlnłe zbrojeń uratują fiarnego, bezinteresownego, niezłom· wladomoścl, że kawę zastępuje do- antypolskiej hlsterjl szereg dzlenni-

l 
. · ' . . . nletylko pokóJ. ale l Niemcy pned nego bojownika, oddanego be• żadnej skonalę - zimna kąpiel ramion". ków włoskich znowu oddaje się pro· 

r~ mctwa me ~est. ~Wltn,Clt. Po I pogromem i zniszczeniem". reszty, aż do zupełnego samor.f\parcia pagandzie niemieckiej l nletylko dru· 
kilku latach Jakiej tak1ej po~ c' . " ' się, pracy ideowej dla dobra Polski, . Nie zatwierdzoo" kuje nieprawdopodobne kłamstwa 
myślności, kiedy rolnictwo po- I.DS rozwtązae której cale swe bujne I piękne życie wy ho' r „ ,;made An Germany" o Polsce, leci 
częło się dźwigać z kryzysowego I „J~tro Pracy" pisze: poświęcU". również obraża polskich mętów st&-
upadku kiedy odzyskiwać zaczę- „~1edyś w Poznaniu modny był Kompromitae1·a Ze Lwowa donosi „C7..as": nu, a nawet, jak dzisiejsza „~tta 

. ' , taki kawał: Co tam u Was w Po- Duże . 1 del Popolo" nie waha się zamieszczać 
ło Jaką taką opłacalnośc, przy- , znaniu słychać? Ja.k tam zjednocze· atakuiąeyeh " wrazen e wywołała we Lwo- bezprzykładny artykuł w odnleęleniu 

dł ł · · k I · 
1 

„ · wie wiadomość nadeszła z Warszawy, do ś. p. Marsza.łka PlłsudSldego. A:r-
sze w Jiezącym ro ·u ro rnczym n e. - U nas? Społeczeństwo jest 1 · · Iż minister w. R. l o. P. nle zatwler-
kata:!>trofalny spadek cen rolnyc.11 ' ,już odda_wna zjednoczone. Jest tti Włodzimierz Jampo ski pisze w dził tykuł dzisiejszy ·„Gazett.a del Popolo" 

d klik Ó któ ''Dz
ienniku Ludowym" o ataku na ponownego wyboru prof. BUia.n- podpisany przez nlejakievo Sofflcl r z 

w szc7ególności cen zbożowych l wpraw zie . u ozonowe w, rzy Wi"tosa·. dy na rektora Uniwersytetu Jana Ka- · " 
0 

. . . ' j przeszkadzaJą, ale to nle ma żadnego zimlerza". poczyna slę od uwagi, że Polska od· 
mweczący ~alk~lac.ie. Rolmctwo znaczenia. Obecnie powtarza się to w „Ofenzywa przeciw Witosowi musia- stąpiła od polityki wytkniętej przez 
znów stało się meopłacalne. Znów l całej Polsce. Naród jednakowo my- ła się · skończyć klęską i komproml· Kl t •• d 1 _. · Uarszałka Piłsudskiego, wybierając 

t · w ł ał · · · 1 opo Y. •a er.-ws„1.-ao bi d b ml J k Je i · 
stanęło przed nami widmo spad- §U, mówi i cz~ni. Tylko Ozon powia- acJą. ysz a z z ozen me mora· ~ so e o rowo e a na zam eJSZlł 
ku produkcji. Rolnictwo stało się . da, ~ n_Iema J~oścl w narodzie, bo nych, a pod względem politycznych „Dziennik Bydgoski" zwraca . U· przyszłość. Cynlczneml kłamstwami 

Ó 
. ł h . . I ludzie me zapisu.Ją się w jego szere- szkodliwych. Nie operowała żadnym . karmiąc . swoich włoskich czytelników 

zn w naJS a szym punkte1? go- gi, bo mu nie płacą składek. Ozon materjałem faktycznym, a do tego ci, wagę, z~ . - autor pisze: - „jeśli zaprzeczano 
spodarstwa, domagającym s1ę po- I powiada, że niema jeszcze jedności, którym poruczono jej przeprowadze- „ostatnie tournee koncertowe Igna-. niemieckości ziem przez które przecho 
mocy. bo . ludzie nie chcą słuchać ich nud- nie, okazali slę naa wyraz niezręcz- cego Paderewskiego. po Stana.cl) Zjed dzi korytarz, czyniono to tylko ze 

I znale„i·ono środ.ek po.mocy. nych przemówień". . neml taktykami. Dlatego nie zaszko- n~czonych wywołane zostało kłopota- względu na wygodę polemlczn4. Każ-
µ .i dzill przeciwnikowi, któremu zaszko· mi flnansoweml. Pomimo powodzenia dy człowiek rozsądny l bez.<itronny 

We wrześniu uchwalono ustaw~ 1łobry żare-•~nla wart dzlć nie mogll, i raz jeszcze znaleźli kllkunastu koncertów, po poni~sienlu wie, że oddzielenie Niemiec od Prus 
o opiatach przemiałowych, obcią- Pod takim tytułem pisze tygodnik się . w zupełnem o«Josobnieniu, . tak olbrzymich kosz~ó\;V przygotowań tour I W!!chodnich jest blazei?.stwęm J hań-
żono. miasta nowym podatkiem, ; „Zespół": moralnem jak polltyczn~m". . nee i zobowią.zan, mistrz będzie zruj- bą''. \V,reszcie Sofficl pisze, że Polska 

. nowany. Nie ·jest to nędza w naszem. „nie rozumiejąc tego wszystkiego nle 
aby z jego wpływów stworzyć ' „Cie~11-wą. 'historyjkę warszawską po-· \\1-yhor'f w »-l'loŚwic-i_. rozwnłenin, ~le stan 'nie odpowiada- zdoła być może zrozumieć, ·że ·pQllty. 
fundusze niezbędne na interwen- daje prasa zagraniczna. Na jednem • • jący _godności naszych Wi~'.idch. Po- ka desperackiego szowinl~mu, „ za- . 

. , z przyjęć dyplorolltycznych rozmawia „Słowo" wileńskie donosi ze Lwo- t t b t " CJę. na rynku. prodnkto_w roln.ych. ; polski generał (p~wt...t~~y X) z nie- wa·: moc Jes po rze n~. na ychmlast, lecz miast zapewnić jeJ chwałę i ·potęg(', 
1\1 t ł .,.....,.... musi mleć taką formę, którąby znlo- doprowadzi do nowego i pewnie osta-
1 1as a przyję y ten ciężar .Jako miecklm attache mllltalre. Attache „Onegdaj odłiyło slę we Lwowie ze- 8ła jego dwna, do niedawna o5tatnle- tecznego „finis Poloniae''. 
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Polsk~ pro1vadzi z titwą 6?130 
Lekkotiileel litewscy biją. trzy rekordy· kraiowe 

W sobotę, dn. 10 b. m. odbył się 
pierwszy dzień międzypaństwowego 
meczu lekkoatletycznego Polska -
Litwa:. 

_Spotkanle to jest pierwszem . ofi
~jalnem spotkaniem obu tych państw, 
to też otrzymało odpowiednio uroczy
$W ramy. 

:~ : Ęo11-sut So~nicki; otwier.aj!}G dwu
llntowe .zawqdy, powitał o})ecnych go-

. śei; · z ·ministrem pełnomocnym Li
twy - p. Szaulisem, gen. Litwino
wiczem, ministrem Zynaram ~ Ko
śCtąłkowskim na c21ele. W gorących 
~łowaęh zWrócjJ pę. następnie dO dru 
tyn repre;rentują.cych Polskę i Li-

· ,wę, wyrażając nadzieję, że ten pierw 
• szy krok na drodze sportowej Wl!pół
.· pracy :iw,dzi8rzgnie się wkrótce w 
. silny węzęł stałej · przyjaźni t wymia-

ny sportowej. 

, Kapitan reprezentacyjnej drui:yny 
i polskiej - Gierutto - wręczył swe-

1 
mu litewskiemu kole_ dże' 'pamiątko

. wy prQporQz,yk, otr~a.wa;w wza
·i mian pięlmy puhar, Nast~pnie orkie-
1 str.a · wojskowa odegrała hynu1y li· 
: tews~l i polski, wysłuchane ~ sku
ł picntu prżez dość zresztą nlehcznyeh 

. widzów i rQappczętQ właściwe zawo

. dy. 
Przebieg samych zawodów Jlył 

dość monotonny - może z tego 
względu, że nasi zawodnicy za czę 
sto wygrywali, •nie oddając Litwi
nom żadnegQ zwycię;:;twa. Publicz
ność wa.rszawska zachowała się w 

· .stosunku do gości bardzo miło, . do
pingując ich nawet zupełnie szczerze. 
Zwłaszcza · w skoku, o tyczce zawo
dnik litewski Vabalas był gorą.co za
grzewaBy do walki z polskimi skocz 
kami - nie tylko przez publiczność, 
lecz także przez naszych za.wodni· 

· ków. 
lfoże właśnie ta miła· atinosfera, 

P8.IlUjąc11- na bie.tniacb, skoczniach I 
rzutniach we wczorajszych zawodach, 
t1przyczy:niła się · qo uatanQwienia 
przez leWtoatletów Utewskicb trzech 

.· .~owyeh rekordów krajowyeh. I . tak 
, w skoku o tyczce Vabalafl poprawił 
·swój wła.ąny re~ord z 360 cm. na 
· 3Q3,I> · cm... W rzucie kulą ,J aukanaą 
uzyskał rekordowy wyrok 13 ro. qO 

· cm. · · (pópnednt rcltor(i 13.31 .m.). 
: W-reszcie w trój~koku ęa-rdzo płyn

nie . sltaqzący Li.twin KQ!ldrackas po
. prawi_ ·1 swój własny rekord w . tej 
· ko'nkurencji z 14.07 m. ~ 14.25 m. 

3:58,2 min., 2) Soldan (P) 4:01,2 min. Preiskas, Bakunas, Cesonis, Kazlenas 
3) Simanas (L) 4:06,2 min. 110 m. 45,2 s. . 
przez płotkl 1) Sulikowski (P) 15,8 Panie 100 m. 1) Książkiewiczów
s„ 2) Joczys (P) 15,9 -s. 3) Ęomaras na (P) 13,2 s. 2) Gawrońska (P) 
(L) 16,4. Komaras studjował ongiś 13,5 s. Dysk 1) Cejzikowa (P) 36,24 
w Poznaniu, gdzie biegał pod nazwi- m. 2) Skrzypikówna (P) 32,76 · m. 
sltiem „:Zaborzyński". Rzut os:zczepem 4Xl00 1) Polska 52 s. 2) Litwa 54,5 
1) Gieruho (P) 60,67 m. 2) Gbur- sekundy. 
czyk (P) 58,80 m. 3) Pamulinas (Lj Po pierwszym dniu zawodów pro-
55,52 m. 4 X 100 1) Polska w skła- wadzi Polska 57:30 punktów. Punk
dzie Lad~owski, _Pieńkowski, Tę~iorow I towa.ne są. tylko konkurencje pa-
ski, Tro3anowsk1 44,9 s~ 2) L1twtt- nów. . 

JĘDJ.tZEJOWSKĄ W CWIERCFI
NA.LE lWSTRZO.Sl'W TENISOWYCH 

FRA.NC.h -
Na kortach Rolland Garros, w Pa

ryżu odbyło się w sobotę 10 b. m. 
spotkanie pomiędzy Jędrzejowską. a 
Francuzką. Speranzą. Wygrała Jędrze
jowska 6:0, 6:1. 

W nied:i;ielę Jęc;lrzejowska walczy 
w ćwierćfipale z Francuz'ką. Halff. 

się w przyszłym roJru w Helsinkach 
nadeszły już zgłoszenia 39 krajów, 
które wezmą udział w Olimpjadzie. 
Zgłosiły się więc: Anglja, Włochy, 
Niemcy, St. Zjednoczone, Polskit Fin
landja, Szwecja, Szwajcarja, Belgja, 
Danja, Norwegja, Jugosławja, Holan
dja, protektorat Czech, Estonja, Lo
twa, Brazylja, Australja, Węgry Ar
gentyna, Portugalja, Grecja, Rumu
nja, Lichtensztein, Luksemburg-, Pa
lestyna., Costa Rica, Haiti, Indje an-

89 PAiiilST\V ZGŁOSIŁO SIĘ NA gielskie, Islandja (!), Malta (!), Bo-
OLIMPJADĘ · . I liwja, Kanada, Kuba, Afryka Płd., 

Do komitetu organizs.e.yjnęg-0 XU Ceylon, Meksyk, Bułgarja oraz Fran
Igrcysk Olimpijskich, które odbędą cja. 
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D. 10 b. m. odbyło się w Krakowie cące moźnośł:ią szybszego uzyska
uroczyste doroczne walne zgroma- nia rezultatów pracy; odstraszają 
dzenie Polskiej Akademji Umie- zaś od niej ciężkie warunki zapew 
jętności. nienia sobie ' kawałka ·chleba i 
Osobę P. Prezydenta R, P. i przyszłości. 

r.ząd reprezentował minister prof. Prof. T. Kowalski jl!oko p. o se 
Swiętosławski. kretarza generalnego złożył spra-

J ako goście przybyli; ks. metro- wozdanie z działalności Akademji 
polita Sapieha, reprezentanci władz i ogłosił .nagrody. . ' 
wojskowych i miejskich, oraz liez- ~kolei pmf. Kowalski przedsta 
nie zebrana publiczność. wił -wy1;1Uti wyborów ·,<Io prezy-

djum -Akadeiµji. ·· . · 
Walńe zgromadzenie otworzył WiceprezesElm na rriiejsce prof. 

prezes P. A. U. prof. St. Kutrze- Henryka Hoyera, Ji:tóry zrezygno
ba. Powitał on zebranych gości i wał wobec upływu kadencji, zo
poświęcił gorące słowa zmarłemu stał wybrany dotychczasowy de
prezesowi P. A. U. · prof. St. Wró- legat walnego zgromadzenia prof. 
blewskiemu, wskazał na zadania Tadeusz Kowa,lski. Delegatem wal 
akademji, które ogniskują się w nego żgromadzenia . został wybra
służbie wiedzy~ . ny prof. '-Fel.iks Rogoziński. De-

Prof. Kutrzeba stwierdził, że w legatem na Lwów Franciszek Bu
Polsce jest z~yt n;i.ało . uczonych. jak. pelegę.tem na Wars~awę po
stara generacja ustępuje, a wIB· 1 nowme prof. Wacław Sit'n'piński. 
lu najmłodszych odciąga od nauki Na temże posiedzeniu dokonano 
pełne rozmachu biężące życie, nę- wyboru nowych członków. 

HlłlerJuaend co siedznue ZroJqzku Polaków 
Rekwizycia „Strzech1" w Raciborzu 

Dn. 9 b. m. przybył przed gmach Po· wkroczeniu: oddziału d..o wnę-
domu polskiego „Strzecha" w Ra.ci- trza g:machu komisarz policji we
borm, w którym mieści się m. in. zwał obecnych w domu po1s-1dm se
se.kretarjat . Zw_iązku Pol.aków w kretarzy Związku Polaków, ,którym 
Niemczech o(łdz1ał 50 ~mizi, slda<la· 1 przeczytit1ł telegram otrzymany z 

· jący się ż umundurowanej policji Berlina, nakazuj~y .raciborskim 
~raz . wyższych przywódców Hitler- I władzom pn'lieyjnym ra~ycję do· 
Jugend. mu polskieg".Q „Strzecha" na rzecz 

Telegram króla Karola li 
do dzłnnikarzv Dolskich 
Z rac;ji odbytej w Bukareszcie 

polsko • rumuńskiej konferencji 
prasowej, król Karol II nadesłał do 
przejeżdżającej ·przez Czerniowce 
delegacji dziennikarzy polskich de
peszę treści następującej: 

„Dziękuję 11-ej konferencji pra
sowej polsko „ rumuńskiej za wy
razy hołdu i życzenia rozwoju. 

_(-) Karol ll . 

Hitlerjugend. 

Następnie policja przystąpiła do 
rekwizycji akt sekretarjatu Związ· 
ku Polaków. Prócz tego zabrano 
polską bibljotekę powiatową, liczą
cą 700 tomów, czasopisma oraz u
rządzenia świetlicy polskiej. 

Ch6r lwowski w Gdańsku 
· Dn. 9 b. m. odbył się w gimna

zjum Polskiej Macierzy Szkolnej w 
Gda:ńsku wieczór pieśni w wykona
niu chóru „Echo Macierz" ze Lwo
wa przy współudziale Szczepka i 

100 m. 1) Ladnowski (P) 11,4, 
2) Prej$&S (L) 11,4, 3) Tęsiorow
aki (P) 11,5. Skok o tyozce l) . Mu~ 
cha (:Pl .:390 om. 2), Kluk ·· (P)- 370 
cm!, 3) Vab.alas (L), 363,5 cm. (rę
)t()rd Litwy. · Zaznaczyć należy, te Va 
balas - znaczy· po polsku - żuk, 
A więc skakał ~uk z Muchą, ... }. Ku

Ja. 1) Gierutto (P) 15,21 m. 2) Jau
kunas fL) 13,60 m. :u Lomocki (P) 
13,4-1 m. 460 m. 1) Gąssowski (P) 
50,2 s. · 2) Balmnas (L) 52,4, 3) 
Modzelewski (P) 52,9 .s. Trójskok 1) 
Luckhaus (P) 14,52 m., 2) Ho~ 
K. (P) H.88 m:, "3) Kondraokas (L) 
lł,25 m. 1500 m. 1) Staniszewski (P) 

Dn. 10 b. m. odbyło się w W ar-, Prezesem Towarzystwa - wybrano 
szawle wlilne zgromadzenie Towa.- ponownie gen. Kołłątaj • Srzednic
rzystwa Popierania B"ijdowy Pu-" klego. . Ponadto wYbrano do zarzą
blicznych Sr;kół Powszechn~h. · du sen. z. Beczkowicza, dyr. E. Du-

Na zgroma~enie przybyli wice- nin-Mę.rkiewicza. a na zastępcę po-.. 
minister Maciszewski oraz przedsta• , sła 'B11dmmowskiego. 

Polsko-węgierskie 
układy kolelowe 

Tońka. · 
Wieczór rozpoczął się. hymnem 

„Jeszcze Polska nie zginęła'ł i hYJn
nem do Bałtyku Nowowiejskiego. wlciel ministra Skarbu dyr. Za- Wybór prezesa w osobie p. gen. 

krzewski. J. Kołłątaj - Srzednickiego zebrani 
Po zaganiu obrad przez prezesa powitali gromkiemi oklaskami. 

Towarzystwa gen. Kołłątaj - Sl7led- Przewodniczący min. Staniewicz 
nickiego przewodniczącym zgroma- podkreślił, iż WYbór przedstawicie
dzenia wY"brano b. min. Staniewi- la armji ną prezesa Towarzystwa 
cza. Budowy Szkól nie jest przypadko-

W dyskusji ks. Grochowsltl w wy. W wyborze tym tkwi symboJ 
imieniu ludności pogranicza · wschod łączności armji ze szkolnictwem, si
nic-pruskiego w gorących słowach ły militarnej Polski z siłami ducho
dziękował Towarzystwu za gorliwe wemi. 
za.jęcie się ziemiami pogranicza. 

P8l.l · G8J4WIQl'ŃSK1 ~============ ' . . li . . 

.ŚWIĘTA ·nz..-...-KA 
POWIEŚĆ 

· Mężczyźni zaśmiali się, a ko~ 
~iety spoważniały. Kaifoszka 
1żepnęła: · ~ taki się też ustatku
je, będzie najlepszym małżon" 
ki em. 

- Natrafi I}a swoją. 
- Ąno, weźmie go która. 
Dziewczęta śmiały się, doga

. dywały. Pani Szulc przypomnla, 
la sobie i;nów zięciów i wybuch" 
nęła śmiechem. A tym . się z-da
je' że są panami świąta. 

XI. 

„ Umrzeć musimy raz śmier
cią cielesną 

a biada tym, którzy śmiercią 
Wieczną 

duszy swej umierają!" 
Ksiądz Triedla spojrzał w dół. 

Miął prwd soba. s'voich parafjan, 
.'w pję4nie cdnowionym kościele, 
ozystym i niepokalanie białym. 
Jego złJÓJ.' odwiedził rodzinne 
mogiły i zgromadził sie. na wspól 
ne modły za zmarłych. Życie i 
śmierć, oto wielki obrachunek. 
Prżygotowuj.:;c prze t:•10wę wziął 
pod uwagę szcu~gólny momi:;nt 

tego obrachunku. Kościół nie 
mógł służyć walce narodowościo
wej, ale musiał walczyć o dusze. 

„Ale biada tym, którzy śmier
cią wieczną umierają!" 

Śmierć ciała i śmierć dqs;i;y, 
która przecie powołana jest do 
nieśmiertelnQści oto temat 
rozważań. J\siądz pastor wodził 
oczyma po tłumie i mówił wprost 
od człowieka do ~złowieJrn, Tu 
oto miał przed sobą starą Ku
kuczkę, która zeszła z gór, .gdzie 
dożywała swego życia, wszyst
kich swoich mając · już w gro
bie. Przy niej starzec inżynier, 
który ocalał z wypadku górskie
go, ale stracił w nim brata, Da
lej widział Kaifosza i bladą Zu
zaunę, wyzbytą wesołości i ;hvo
je ich dzieci poddanych rachun
kowi zysków i strut. A oto za : 
wzięty Popiołek który nie ustą
pU choć podali g0 na rentę, a 
oto Jego łona z czołem zmarszcio 
nem medytacją, otoczana ·gro
madką dzieci. I setka Popiołków 
z umniejszonym zarobkiem i set
ka Kaifos:t<ów z zgryzotą w du-

szy. Oto l{nobloch ze swoją idra
dą, Pod chórem nauczyciel Peł
ka którego powszechna gadka 
obdarzyła misją, a który myśli 
z~oła o czem innem. A . obok wiel 
ki kalkulator Szejda i piękna 
Jolanta ktMą życie :mów w:e
dzie na pokuszenie. Wszyscy oni 
przyszli tu z gotowym ząmysłem, 
z postanowieniem, z sprawami 
które się w nich dokonały. nie 
wiedząc iż nic nie jest jeszcze 
rozstrzygnięte. 

Requiescat in pace. Niech zmarli 
spoczywają w spokoju. Lecz tym 
tu, żywym - jest przeznaczona 
walka!„. Walka nieubłagana, 
wbrew sobie i z sobą, z wrogiem 
i przyjacielem o swoją prawdę 
jakąkolwiek.by ona była. Będą się 
bić, choćby im przyszło spłynąć 
krwią i będą dochodzić &wcj 
prawdy choćby mieli zgorzeć w 
ogniu cierpienia. Błękitne spoj
rzenie księdza Friedli, miłujące
go życie oderwało się od tłumu 
i pomknęło w świat widoczny 
za otwartemi drzwiami. Mqwił o 
prawach niewzruszonych, rządzą-

W Budapeszcie podpisana została 
dn. 10 b. m. polFJko - węgie:rska -q
mowa o komunikacji kolejowej. Ró
wnocz.eśnie podpisano dwie umowy 
wykonawcze obu zarządów kolejo
wych, 
Układy regulują watunki komuni· 

kacji dla przejść kolejowych na 
wspólnej g:ranicy polsko - węgier
skiej w Lawoeznem, Siankach i 
Koeroesmezo, ;,;5 .izTA> 

cyoh życiem ludzkiem 1 zyciem 
narodów, a spokojne jego słowa 
miały wagę kamieni. Siebie nie 
można się zaprzeć, wewnętrzne
go przekommia nie da się zła
mać. I on, tak jak wszyscy tu
tejsi inteligenci, choćby się po
&ługiwali polszczyzną jaknajbar
d;idej poprawn~ i literacką, gdy 
był wzruszony lub gdy chciał po 
wiedzieć coś ważnego, wracał do 
djalektu. Gdzież ta cyna która
by okupiła prawdę?„o Gdzie 
dniówka lepsza„ pensja dość hoj
na, któraby stłumiła wewnętrzny 
niepokój serca? Nima na to cy. 
ny dość wielkiej!... nima szczJ':
ścial Żaden skarb królewski nie 
jest w mocy opłacić prawdy two
jej, człowieku. Nie jest do kup
na i nie jest na sprzedoj duch 
ludzki, prawda jego, życie wie
czyste. 

Zbór za&tygł w nieruchomości. 
Panowała głęboka cisza, zaczem 
się ozwała pieśń • i liczne głosy 
podjęły ją błagalnie: - „Pnyjdź, 
ah, przyjdź„. 

,„Duchu Żywota, Boże nasz od 
wieczności..." 

XI. 

Paris, New-York. London, Pra
ha, Zlin. Nowości z całego świa
ta!. .. Wieża Eiffel, Statua Wol
ności i Most Westminsterski z 
czerwonych lampek błysn,ęły pod 
nazwami miast. Bata zapalił re
klamę, a na drugiej stronie ulicy 
w wielkim barze ,;KorlJna" czer
wony brzask padł na ple~y dziew 
częce i skrawił białą ścianę. Pa· 

Dyrektor · gimnazjum Augustyń
ski . w gorących patrjótye$ych sło· 
wach CW,.~kował w imieniu ·_polskie
go Gdańska lwowiakom za przyby~ 
cie. · 

Na słowa dyr. Aug1.tstyńskiego 
odpowiedział dr. Waltgórski . stwier
dzając, że cała Polska zjednoczona 
i gotowa, zwrócona jest dziś fron
tem do morza i Gdańska. 

dał deszcz, pasaż zapełniony tłu
mem; dźwięczał krokami spieszą
cych do kina. Sspacerowitze za
pełniali · boki, tuląc się do ścian, 
lub gapiąc przez wielkie okna do 
wnętrza biuffe gdzie białe panny 
rywalizowały z automatami rów
nie automatycznym ruchem spo
rządzając smakowite dania i kar
miąc tłum, tam, wewnątrz. Moż
na tak było stać godzinami, to 
urzekało. Oto dwa wgłębienia w 
małej kuchence, · pełne płynnego 
wrzącego tłuszczu, surowe• zbite 
w plastry mięso, sterta chleba, 
sterta cebuli. Jeden ruch - ·· 
dziewczyna z niklowym, długim 
rusztem w ręku czerpie mi"so, 
zanurza w tłuszczu, wyjmuje, od
daje towarzyszce. Teraz chleb, 
talerzyk, cebula, dymiąca sterta 
przechodzi w tłum", br,zęknął pie
niądz . Oto „czerwony piesek" da
nie smakowite i sytne, gorące i 
tanie. Z pieprzem i solą. Zzięb
nięty i głodny człowiek rozgrze
wa się nagle. głód znika. 

- Sieczna, jeszcze jednego. 
Śleczna uśmiecha się, zadO\• c

lona i puszcza w ruch i:.wój apa
rat z niklu i własnych rąk. Ani 
jednego gestu zbędnego, pracu
je się we dwójkę, przy tej małej 
kuchence króluje system Taylo
ra, bo wymaga zgody, zgrania i 
zręczno~ci. Wszędzie jest tło!<, 
ale tu największy, czerwone pie
ski są popularne. Tak samo to
pinki, grzanka z chleba, potarl:i 
czosnkiem. 

(D. c. n.) 
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W teatraeb 
'l:eat-r Narodowy: „Lśniący strwnleti". 
Teatr Polski: •• .Koleta.Dkl". 
'rPl'ltr Mal:v: „.Brat 'llsrnotrllwt1)"" 
Teatr Nowy: „Prawdziwe tycie Anny". 
Teatr LetnJ: „Kr61 bridta". 
Teatr AtenelllD: „Szczęśliwe dnl". 
Instytut Reduty: „Haneczka I duch". 
Teatr Kameralny: „Expoae pani ią.l.Ql· 

•lrowej'". 
Teatr ll:lallekleJ1 „Julja kupuje tobie 

dziecko". . 
.Rosyjskie sqidJo D~tyczne: „Szcao. 

śhwe małżeństwo". 
Teatr ,,ll,ll\"1 •• Baron Kimmel". 
&lale Qui Pro Quo: „s~rachy na Lachy". 
~·eatr Afl Baba · (l(aro"°a 18): Dzl$ ! co

immnle rewja polityczna w 20-tu obra
„Orz~ł cą Beazka. •• " z l\rlll'lł Zl

!S. Krukowskim, Foggiem, Sempollń
ote zespołu. Poca.: 7.30 I to w. 
olity.ezna w kawiarni Plasty
pocz. o 7.30 I 9.30 wlecz. 

CJE O FILMACH 
CB DLA Mł.ODZIEtl' 

ON '1·11·25. 

kiuaeb 

Ze •wiata n1uzuh1· , s. p. prof. W aclaw Kochański 
(Klasa kameralna) 

I znów warszawski świat muzycz
ny okrył się żałobą., a Pallstwowe 
Konserwatorjum Muzyczne poniosło 
stratę, którą bardzo trudno będzie 
powetować i wyrównać. Nagły zgon 
ś. p. prof. Kochallskiego wywołał 
tern Więlcszy żal i tem głębsze przy
gnębienie, że nic nie wskazywało na 
to, by ten prawdziwy artysta, roz
kochany tak samo w pięknie sztuki, 
jak w pięknie przyrody, którego zdro 
wie zdawało się żelazne, miał tak 
przedwcześnie zakollczyć swe czyste, 
szlachetne, nad miarę pożyteczne ży· 
cie. Trzeba było Widzieć, jak Jego 
zawsze uśmiechnięta, czerstwym ru
mieńcem okraszona twarz promie
niała, gdy mówił o Wielkiej muzyce 
1 wielkich muzykach, twórcach czy 
odtwórcach, trzeba było widzieć, jaką 
czułością., iście ojcowską, otoczył 
swych uczniów, dla których zawsze 
był gotów składać ofiarę ze swej 
pracy i ze swego czasu, a nierzad
ko okazywać im i materjalną pomoc, 
trzeba było widzieć, z jaką radością, 
z jakiem wzruszeniem serdecznem, 
przyjmował wszystko dodatnie w ży 
ciu Polski wogóle, a naszej muzyki 

ki (Z klasy prot. P. Rytla) i B. Ba
gona (z klasy prof. K. Sikorskiego. 
Przy tej sposobności nie wahamy 
się stwierdzić, że obie te prace sto
ją. bez porównania wyżej od kompo
zycyj orkiestrowych, które były gra
ne na popisie w Filharmonjl. W 
„Andante" p. Wodiczki nie brak jest 
znamion talentu, opracowanie zaś 
harmonizacyjne i kontrapunktyczne 
dowodzą wyraźnego zmysłu pollfonji. 
Finale z Kwartetu p. Bagona także 
nie jest bez zalet, choć zalety te nie 
uwydatniają. się należycie wskutek 
tego, że autor nie umie się skupić 
1 streścić. 

Drugi zespół kameralny, na który 

złotyli się pp. I. Biegańska - Tur
ska z klasy fortepianu prot. P. Le
wickiego, Ch. Kozirożanka z klasy 
prof. J. Jarzębsldego i W. Czubac· 
ki z klasy prof. A. Kleyna, odegrał 
Scherzo i f"mał z Tria Es-dur (op. 
40) Brahmsa. Gra tych młodych ka
meralistów nie stała na poziomie 
tamtego kwartetu, ale dowiodła, te 
i tu praca prof. Szaleskiego dala 
dodatnie wyniki. W każdym razie 
doskonałemu kierownikowi klasy na
leżą. się słowa szczerego uznania, i 
serdecznej wdzięczności · za piękną 
pracę ku chwale muzyki kameral-
nej. M. Skołuba. 

Wielka Rewia Mód na Wvst!mie „ŚWIAT KOBIET~' 
Rar:ursa Obyw•telsk• 

12 czerwca b. r. o godz. 6-ej ppoł. odbędzie się w Resursie Obywa
telskiej na Wystawie „SWiat Kobiety" WIELKA REWJA MOD. 

Pierwszorzędne domy mód stolicy zademonstrują przeszło 10i0 modell, 
okryć, futer, sukien itd. 

Conferencierka: Marja Chmurkowska - wstęp zł. l.09. Stollki w ka,.. 
wiarni prosimy zamawiać telefonicznie: 5-33-01. · 704 

, 
I 

Rad jo 
l"ONIEDZIAŁEK, 1'! eietwca 

6.30 „Ki~dy ranne wstają zorze". 6.85 
JimnMtyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 Dzien 
nlk poranny, 7.15 Muzyka z p1yt. $\OO 
Audycja dla szkół. 8.10 Audycja dla kuP
oow. 11.00 Audycja dla szkół. 11.15 Pły
ty. 11.30 Audycja dla poborowYch. 11.67 
Sygnał czasu I hejnal z Krakowa. 12.03 
Audycja południowa. 14.45 Teatr Wyobrat· 
ni dla mlodzle1:y. 15.20 Muzyka popular
na. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 
Dziennik popołudniowy, 16.10 Pogadanka 
aktualna. 16.20 Recital organowy .Tó>zefa 
Pawlaka (z Poznania). 16.45 Kronika nau
kowa. 17.00 Muzyka taneczna z płyt. 18.00 
Koncert kameralny. 19.00 Audycja Zwiazku 
Rezerwtstów. 19.00 „Przy wieczerzy" 20.25 
Audycja dla wsi. 20.40 Audycje lntorma. 
cyjne. !Il.OO Recital śpiewaczy Helvt Valko
nen Mettinen (Finlandja). 21.25 Recital 
fortepianowy Zot.JI Kerntopt - Romaszko
wej (?. Wilna). 21.150 „Echa mocy 1 chwa
ły", 22.00 Muzyka taneczna. 23.00 Ostat
nie wlad. dziennika wieczornego, Kom.1.ml
kat meteorologiczny. ~-05 Wiadomości z 
polski w jez, niemieckim 1 angtelsklm. 

PONIEDZIAŁEK, U ezerwea 
21.00 Recital śpiewaczy Helvt Val

konen Mettlnen. 
21.25 Recital fortepianowy Zofji 

Kerntopt-Romaszkowej. 
21.30 „Echa mocy i chwały". 

WARSZAWA Il (Mokotów), 

, ościg". 
, l umiłowanej swej uczelni w szcze-

1 
gólnoścl, by zrozumieć wysokie wa
ory duchowe i etyczne, wielklł mia
rę charakteru, jakie cechowały te-

18.00 Koncert rozrywkowy. U.OO Par~ 
informacyj. U.lli Muzyka symfonic:ina. 
15.00 Recital fortepianowy Margcrlty Trom 
bln!-Kazuro. 15.30 .Muzyka obiadowa „ 
wykonaniu Tria P. R. 16.30 Muzyka po
pularna. 17.05 życie kulturalne stolicy. 
17.15 Chwila L.O.P.P. 17.25 Koncert poi· 
sklej muzyki kameralnej. 21.00 Muzyką 
z płyt. 21.15 „O poezji poprawnej'" Rec. 
poezyj. 21.SO Muzyka popularna. 22.05 
Pieśni wokalne 1 instrumentalne (płyty). 
23.00 Muzyka taneczn11. : „ W1e11d -ie··. 

. k: „Grty Madelon .•. ". 
asino: „Powrót do żYcla". 

Capit.oL „u kresu <lrog1'", 
CnlnssN1m: „Orły mor•k!e'". 
„Ciary": „Zdobywcy Marokka" i „L\I• 

dzie zaułku". 
„Elite": „Król się bawi" i „Przygoda 

w Szanghaju". 
f~uropa: Studentka". 
Fama: „Złudzenie eycla" (Cytadela). 
Fi1harmonJa: „Gibraltar'", 
""""": Serce matkt'· i dodatki. 
JJollywood: „Strachy". 
IUlpnlal: „Koohalo fil dwóch". 
Italja: „Grzech młodości". 
JUl'ata: „Włóczęgi pólnocy" 1 „Miljo

ner na tydzień". 
Lot: „Pan z mlljonami" ł „Pod maski 

złoczyńcy", 
MieJskie: „~na - lalka". 
l\Iajestłc: „Id zjemy przez 2ycle". 
Mt'wa: „ModPlka" 1 „Strzał w nocy". 
Napoleon: „Wielka wygrana". 
Nowa Tombola: „Słowiczek'' 1 „Tajem· 

nicze promienie". 
Olza: „Niebezpieczna granica". 
Palladium: „ Ucieczka w nieznane", 
Pan: „Zbu<li ale I tyj" I „Oatatn!e o

atrzeżenle". 
l'etit Trianon: „Kłopoty młodej pani" I 

„Pola Elizejskie". 
Rlalło: „W1elblclele panny Nancy-•, 
Rex: „Sygnały" I „Czerwone jabłmizko". 
1łoma1 „Korsarze pólnocy". 
~flnk5: ,.Miasto i;hłopców". 
~okół: „Skradzione tycie". 
Sorento: „Korsarze" i „Pomylony lo-

lcator". 
Stucijo: .,Dom bankow;y". 
Slylowys „Panna l!lwa"'. 
!hvfatowfd: „Ukochany'". 
:'\1vit: „Serce Matki'": 
Ton: „Chicago". 
Uclecba: „Mar ja Antonina", 
\licl orlR: •• W 10.:ZOgl"'. 
Fotoplastikon tu.I. MaruałlUI B'ocha 2) 

~światła codziennie od godz. 16-eJ do 
32-ej plastyczne widoki w naturalD,JC.b 
kolorach z Ameryki. 

Panorama (Nowy ll!wtat 27): Monte-Carlo 
ł Monaco. 

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

Nowe arcrdzielo genialnego 
Julien Duviviera 

Nazwisko Duviviera jest dobrze zna 
ne szerokim kołom publiczności kino
wej. Zapisało się ono w ich pamięci 
szeregiem znakomitych filmów pro
dukcji francuskiej, a ostatnio i ame-
1·ykallskiej. Filmem, który otworzył 
przed Duvivierem wrota Hollywoodu 
był znakomity pod każdym względem 
obraz „La belle equipe", który pod 
tytułem „Wielka Wygra.na" wchodzi 
z dniem dzisiejszym na ekran rep1·e
zentacyjnego kina „Napoleon". Wni
kliwa., głęboka, pełna inwencji i praw 
dziwego artyzmu reżyserja Duviviera 
zbiega się w tym filmie, pięknym 
również od strony muzycznej, z in
teresują.cą fabułą i koncertową grą 
całego zespołu z Jean Gabin, Char
les Vanel, Aimos, Vivianne Romanc~ 
na czele. 

Rozwijają. oni przed naszeml ocza.· 
rni wzruszają.cą grę ludzkich uczuć 
znanych każdemu, a przez to dziwnie 
bliskich i przemawiających do serca 
i wyobraźni. Jest tam idylla pierw
szej wiośnianej miłości, prowadzącej 
za.kochanych - mimo wielu przeciw
ności - do stopni ołtarza, jest szla
chetna rezygnacja mężczyzny, który 
zakochał się w narzeczonej swego 
przyjaciela. Jest miłość i' zazdrość 
męża, porzuconego przez piękną ale 
pustą. żonę, jest namiętność dwojga 
kochanków i pasja kobiety odtrąco
nej przez ukochanego mężczyznę, jest 
radość biedaków, do których uśmie
chnęła się fortupna., jest smutek i 
rozpacz, jest więc nieskończone bo
gactwo uczuć, nad którem1 króluje 
i zwycię~ szlachetne uczucie praw
dziwej męskiej przyjaźni, silniejsze 
niż rządza złota, niż namiętność, niż 
śmierć. - „Wielka Wygrana•·, to film 
prawdziwy jak życie 1 każdy kto ko· 
cha życie powinien go zobaczyć. 

Fundusz Obrony 11orskłei
konto w P .K.O. 42.DOO 

Polska niewiele ma długów 
go szczerego artystę, nieocenionego 
pedagoga i pałającego gorącem ser
cem człowieka w xiajpełniejszem te
go słowa znaczeniu. Najmniejsze na
wet zetltnięcie się z piękną duszą 
ś. p. Kocha:tiskiego miało w sobie 
coś krzepiącego, coś uszlachetniają
cego, coś, co kazało wierzyć w ide
ały piękne 1 dobre. I taka też bę
dzie pamiętać o Nim, bo był zaiste 
postacią. pod każdym względem, któ 
rej się należy szczera wdzięczność 
oraz cześć najgłębsza! 

Zl.l).tllilWI ~- Gł.9W~ LUDNOŚCI 
W ZŁOTYCH 

4419 

X 

Polska nie na<lufywala dotychczas kre
dytów i to za.równo na terenie wewnetrz· 
nym, jak i zewnętrznym. W pierwszych 
lata.eh po wojnie warunki, na jakich chcia 
no udzielać Polsce po~wczek, były tak nie 
korzystne, że tylko wyjątkowe potrv>by 
mogły skłonić do zaciągnięcia długu zagra
niC'ł. Wewnętrzny rynek kapitałowy był 
zaś do tego stopnia zniszczony w cza
aie działań wojennych, że zwracanie się 

do niego było prawie nlemotllwe. To też 
zadłu1:enle, przypadające na głowę ludno
ści w Polsce jest niesłychanie nlskle, naj 
niższn ze W!!Zystklch większych państw. 

Obecny dorobek Polski w dziedzinie u
przemysłowienia daje dopiero motnoM 
uzyskania kredytów na wartmkach zapew
niających istotny pożytek dla całości go
llpodarki narodowej. 

~ycie nie daje się wstrzymywać, ża
łoba, którą. okryło się Konserwator
jum, nie mogła wpłynąć na bieg tej 
uczelni. Odbył się też popis absol
wentów i uczniów klasy kameralnej, 
prowadzonej tak wybitnie przez pro
fesora Mieczysława Sza.leskiego. Po
pis. należał do najbardziej pod każ
dym względem udanych. Na pięć nu
merów ciekawego programu cztery 
wykonane były przez zespół kwar
tetowy, złe>Wny z pp. A. Dobrzyt\ca, 
I. Zakhejma, R. Kaca i I. Bakmana. 
Pierwsi dwaj wyszli z klasy skrzy
piec prof. J. Jarzębskiego, trzeci -
z klasy altówki prof. A. Kleyna, o
statni zaś - klasy wiolonczeli prof. 
E. Kochańskiego. Zespół ten, który, 
nawiasem mówiąc, niedawno zdobył 
na międzyszkolnym konkursie w 
Krakowie pierwszą. nagrodę, zdumie
wa wprost niezwykłą. w tych warun 
kach dojrzałością. Zarówno kwartet 
G-dur fop. 18, nr. 2 Beethovena), 
jak i Kwartet F-dur (op. 12) Stat
kowskiego zagrane były bardzo do-

Ciekawostki ze świata 

brze, a to zarówno pod względem 
technicznego wykonania, jak i co 
do interpretacji. Niemniej dodatnio 
wypadło wykonanie dwóch utworów 
tegorocznych absolwentów klas kom 
pozycji, a mianowicie pp. B. Wodicz-

Kościół św. Dominika, znajdują.cy 
się przy słynnej ulicy prasowej Fleet
street w Londynie, jest corocznie te:
renem niezwykłego widowiska. Gro
mady dzieci biegną dookoła kościoła, 
ścigając się zawzięcie. 

Genezą. tego zwyczajU jest legat, 
który zostawił zmarły przed 190 la
ty wydawca londyński John Fisher, 
który w testamencie nakazał rozdzie 
lać corocznie 7 szylingów między 
dzieci, biorące udział w wyścigu do
okoła kościoła św. Dominika. 

Przy pral'!y i na wywt'zasaeb 

„Kurier Polski"-zawsze z Tobą! 
Prenumeratę można rozpoczqć każdego dnia 

Zmiana adresu na urloo I letnisko dla prenumerator6w 
bezolalnie. 

Trzy pomniki 
przed •ądent w Buhareszcle 

50.000 STOPNI GORĄCA NA 
GWIAZDACH 

Niektóre gwiazdy są. wskutek swej 
niezmiernie wysokiej temperatury dla 
naszego oka zupełnie niewidoczne 
Temperatura ich po,.,.;erzchnl waha 
się między 35.000 a 50.000 stopni Cel
sjusza. W tym stanie wysyłają one 
wyłącznie promienie ultrafioletowe, na 
które oko ludzkie nie reaguje. 

Porównanie tej temperatury z cie
płotą powierzchni naszego słońca, któ 
ra wynosi 6.000 stopnl Celsjusza po
twierdza, że nasze „oświetlenie" dzien 
ne jest już sędziwym, wygasają.cym 
stan1szkiem. 

PRZVJMIQ' KRWIĄ PRZVPIECZ.FJ
TOWANA 

Na Madagaskarze istnieje zwyczaj, 
że dwóch przyjaciół, przysięgając so 
ble dozgonną przyjaźń, w obecności 
gromady zacina się do krwi. Spływa
jące krople krwi chwyta slę na ka
wałek imbieru, poczem jeden dru
giemu wręcza imbier, nasycony wła
sną krwią. Teraz następuje najważ
niejsza scena. 

Przyjaciele połykają imbier, wzy. 
wając nieba i bogów na świadków 

Władze miejskie w Bukareszcie l wiem w swych młodzieńczych la· szczerości swych intencyj i ściągając 
na slę najgorsze przekleflstwa w ra

stanęły przed trudnem zagadnie- tach w pułku kawalerji, gdzie dobił zie złamania przysięgi. Przyjam w 
niem. W 12-piętrowym domu, poło- nawet do rangi wachmistrza. Uj- tych okolicznościach zawarta wiąże 
żonym przy jOOilej z najbardziej rzeć swą postać uwiecznioną w obu przyjaciół na całe życie w do

KROTKOFAMWJU 

24.00 Zapowled~ stacji. 0.05 Koncert wo 
kalny Tadeusza Grabowskiego, 0.40 Dzien
nik w jęz. portugalskim i polskim. 1.00 
Gra zespół Stefana Rachonia. 1.45 „Gdańsk 
wczoraj i dziś" - pogadanka .Tana ·Ę:u· 
cza.wy. 2.00 Dziennik w jęz. angielskim. 
2.05 Co slyehać w ,!!porcie polskim? - po 
gadanka w jęz. llllgielsklm. 2.15 „Na swoj
ską nutę". 2.50 Program na jutro. 

WTOREK, 18 czerwca. 
6.30 „Kiedy ranne wstajtł zorze". 6.311 

Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka poranna. 
8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka z płyt. 
8.15 Polityk kawiarniany - djalog w o
pracowaniu Wiktora Budzyńskiego i Olgi 
Wróblewsklej-Ustupskiej (ze Lwowa). 11.00 
Audycja dla szkół. 11.25 Muzyka z płyt. 
ll.30 Audycja dla poborowych. 11.57 Sy
gnał czasu. 12.03 Audycja południowa. 
14.45 Nie traeba daleko szukać - poga
danka dla młodzlety. 15.00 Gra Mała Ork. 
P. R. pod dyr. St. Dzięgielewskiego. 
15.45 Wiadomości gospodarcze. 15.50 Prze
gląd aktualności finansowo - gospoda:-
czych. 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.10 
Przywołany obraz telazowej Woli - re· 
J)<l'rtat Zenona Skierskiego. 16.20 Recital 
11etowy Feliksa Tomaszewskiego. 16.45 Kro 
nika literacka. 17.00 Muzyka taneczna. 17.45 
Skrzynka ogólrul. 18.00 Koncert solistów. 
18.45 święto pułku ezwoleterów w Staro
gardzie - reportat. 19.00 Audycja dla 
robotników. 19.30 „Przy wieczerzy" (Z Wu 
na). 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Audycje 
informacyjne. 21.00 Koncert z Krakowa. 
21.25 .,Wiedza I książka". 21.40 Wolfgang 
A. Mozart: „Don Juan" - opera w 2-ch 
aktach (płyty). .23.00 Ostatnie wiadomo
ści dziennika wieczornego, Komunikat 
meteorologiczny. 23.05 Wi11.dcmoścl z Pol
ski w jęz. niemieckim i angielskim. 

WTOREK, 13 czerwca. 
8.15 „Polityk kawiarnlany"-djalog. 
t6.10 „Przywołany obraz telazowej 

Woli" - reportaż Z. Skierskiego. 
8.20 Recital fletowy Feliksa To
maszewskiego, 

8.00 Koncert solistów. 
l.li5 „ Wiedza i ksią*ka.". 
1.40 „Don .Tuan" - opera Mozarta. 

WARSZAWA U (Mokot<>w) 

13.00 Zespół Tadeusza Kwiecińskiego. 
14.00 Pogawędka gospodarska. H.05 Pe.re 
Informacyj. 14.15 Muzyka z płyt. 15.00 
Koncert solistów. 15.30 Muzyka obiadowa. 
16.20 Muzyka popularna. 17.05 fycie kul
turalne stolicy. 17.15 Dwaj słynni skrzYP· 
kowie w repertuarze muzyki polskiej (pły· 
ty), 21.05 Muzyka popularna. 21.20 Kon
cert popularny. 22.20 Koncert kameralny. 
22.50 Muzyka taneczna z płyt. 

KROTKOFAL6WKI 

24.00 Zapowledt stacji, 0.05 Gra sekstet 
Tadeusza G<icławskiego. 0.4.0 Dziennik w 
jęz. oortugalskini. 0.45 Dziennik w je~. 
polski°m. 1.00 Uczmy się polsldej piosenki 
- audycję prowadzi Michał .Jaworski. 
1.20 Polskie utwory skrzypcowe w wyko
naniu Tadeusza Ochlewsklego. 1.45 Kroni
klł dźwiękowa. 2.00 Dziennik w języku 
angtt-lskim. 2.05 Pogadanka w języku an
gle1sklm. 2.15 Na dancingu. 2.50 Program 
na jutro. 

Zarząd 
SD61ki Akt11inei Kabel Polski 

w Bydgoszczy 
reprezentacyjnych ulic stolicy Wiel- bronzie na k!miu stało się odtąd brej i złej do!l. 
kiej Rumunji mieszkali poeta, a- marzeniem adwokata. podaje niniejszym do wiadomości PP 
dwokat i pułkownik. Wszyscy trzej Jako prawnik chciał przeprowa- RóiE z LINJI MAGINOTA Akcjonarjuszów, że rozpoczęta zosta 
ożywieni szczytnem pragnieniem u- dzić wszystko formalnie. Zwrócił Na wystawie ogrodniczej w Paryżu ła v;ypłata dywidendy za rok 1938 
nieśmiertelnienia swej pamięci. się więc do władz miejskich, C> ze- wręczono prezydentov.ri Lebt'Un wspa w Wysokości 36/o od akcyj 100-złoto 

Pewnego dnia pułkownik, wraca· zwolenie. Rajcowie bukareszteńscy n!ały bukiet róż, które zakwitły na wych za kupon Nr. 2. 

jąc nad ranem do domu zauważył stanęli na tem stanowisku, że osta- lin!;11?\ijlagino:~· Dywidendę wypłaca się w biurze 
· i kn t · ln każd · ;n ony ro„ zostało za.sadzonych 

w ogrodzie P ę Y marmurowy co- eczme wo 0 emu na wynaJę- wzdłuż fortyfikacyj francuskich. Spółki Akcyjnej „Siła i Swiatło S.A.' 
kół, uwie~c~ony posta.cią .z bro~z;u ' tern. w ~ym celu miejscu i ~o ni?; To subtelny i piękny podarunek w Warszawie, przy ulicy Marszał 
p:zedstawi.a)ącą star~z~1.1ego p1es- komeczrue, na cmenta~ u~eczmc dla tych, którzy życie ofiarują Oj- kowsklej 94, codziennie w godzinach 
marza z li~. ~ysy p1esmai:za przy s:"ą p~stac, pod warunk:1em, ~e po~ I czyźnie. 
pominały wierme poetę, sąsiada puł mk me będzie roznnarann am „,.,...,. B od 10-ej do 12-ej. 700 
kownika. kształtem przypominał pomników ~o D SZY'BKOSCI 
Może mieć poeta za życia swój oficjalnych. William Bishop, stenograf sądowy O ł . · 

pomnik - może mieć go również Adwokat otrzymał więc zezwole- w Stanach Zjednoczonych, i jego żo- ł;f 0,Zftn ltl drobne 
pułkownik, Jeszcze tego samego nie na ustawienie jedynie swego na, maszynistka sądowa, tworzą pa-
dnia znany bukareszteński rzeź.- popiersia na cokole nie wyższym niż rę o niezwykłych zdolnoSctach re- froterowanie, "'ktllónrok!awnalnełe, ą 
biarz otrzymał zamówienie na po- cokół, na którym stanął pomnik po- kordowych. . - ł ,„ 
sąg, przedstawiający pułko~ka, e~y. Adwokat jednak nie zgodził t:Zył cz:i;ie iJ~~ ·F:~:~r:· ~ peracja poaadiek, myc:M oklea. 

wspartego na lawecie armatmeJ. się z tero orzeczeniem i sprawę P0 • cy a Trustem Stalowym wypisali SprząłilDie biur, ~':.S:::~. !;' 
Sąsiad obu, prawnik, dowiedziaw stanowił rozstrzygnąć na drodze są wspóinle w rekordo~ czasie u:cieoie tapet I 1afit6w, odlnuualt 

szy się o zamyśle pułkownika, przy· dowej, 6.462.500 słów, czyli 32.775.000 .zna- aparatami elekłrycineml oraa •lłlła lcti 
pomniał sobie, ~e przecie~ i on ma Ciekawy ten proces odbyć się ma ków ma.szynowych, na 21.i50 stro- konserwacja. '· ~lielakl ul. Browar-
nie~aki tytuł do sławy, służył bo- w połowie lipca. nach zezna4. li aa tł, leld. a.n.n. 
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• 
Nie masz w Polsce ja ko żvwo Piu1a nad · Zywieckie piwo ! 
Refleksje z p rzedstaw ieni a 1· 3 .Miia Nr. s. Na budowe c2o ł ! • k h , go1..v I armat Polska putrzebu1e I wieJS ie członkow L. M . K. wiele metali. Nie wolno nam I 

ft& Ścigacz niczego m~rnc~·ać. Nauczm v sie, 
o s , c • ędzcc 1 nie wvrzucać do 

E51!il!iliili1i1il!ilil!i1!111!i111i1 
PrzJ stań Ligi Morskiej 

Wiele mówi się 11 nas dzisiaj w Sulejowie nad Pilicą otwarta 
o Polskiej Wsi o 1ej ofiarności 
dla Państwa o jej znaczeniu o· 
bronnym, o pracy spoieczno
kulturalnej chłopa polskiego. 
W myśl hasła >frontem do Wsie 
rozpisuję się konkursy na pa· 
miętniki chłopów, na l pis wsi 
przoctującei, rzuca się projekty 
zbliżenia wsi do miasta, podej· 
muj ąc pracę oświatową na wsi 
przez najrozmaitsze stowarzy· 
szenia, związki, organizacje, W \ -
działy powiatowe. Tworzy się 
specjalRe referaty, placówki, 
świetlice, zapełnione oświatow
cami, instruktorami, klerowni Ha· 
mi prac kulturalnych. I zdawa· 
łoby sie, że najdrobniejsza do
datnia reakcja ze strony wsi 
będzie z uwagą strzeżona i ob· 
serwowana, chociażby z urzędu 
przez powołane jednostki na 
tym odcinku dźwigania Polski 
wzwyż, i że każdy moment bę· 
dzie wyzyskany, aby wzmocnić 
i zachęcić w szlachetnych po
rywach ofiarności i pracy kul· 
turalnej ludu polskiego. 

L. M. i K. Piotrków wystawiają 
4 bm. w sali Kilińskiego w Piotr
kowie. Popołudniowe przedsta
wienie ola młodzieży jeszcze 
jakoś, wieczorowe nie odbyło 
sie - pusta sala. Zrozumienie 
chłopa, poparcie jego zrywów 
ku szlachetnvm celom, zbliże· 
nie miasta do wsi... owszem tak, 
ale to wszystko tonie w obo
jętności bez zapału, bez ducha. 
Chłopu >nie tna• frazesów. 
Chce tylko ŻlCzl1wej, szczerej, 
bratniej dłoni i to należy mu 
podać. 

śmietnik6 •1J odpadków z gospo· 
darstw domowych. „ ................................................ „ ... .... 

Związek Pań Domu. 
RESTAURACJA i KAWIARNIA 

W Piotrkowie i okolicy 
jedyna 

DOSKONAŁA KUCHNIA. - WIELKI WYl:V. , - ~6Vf. 

PIWO BRAUI...ffi'SKIEGO, OKOCIM ii ŻYWIEC.- D.ANCJNGI. 

restauracja - ogród 
,,ZŁOTY • RÓG" naprzeciw 
dworca autobusowego. 

IEllll!l!llllillEllEllllllllll. 

Niestety, zvcle sprzeczne da· 
je dowody. iOto kilka dni temu 
mieliśmy obraz, jaskrawie Ilu· 
strujący powyższe refleksje. Bu
dujemy ścigacz morski woje
wództwa łodzkie:,1 0. Wiejscy 
członkowie L. M. i K, którzy 
dziś na przednówku znajdują 
się w ciężkich waru n kach ma· 
terialnvch, rozporządzają zaś 
wolniejszym czasem, postano· 
wili zwiększyć szeregi ofiaro
dawców na ścigacz ł własną 
pracą przyczynić sie do zreali
zowania zamierzonego projektu. 
Przygotowali sztuke sceniczną 
pod tytułem > Dziewcze z Chaty 
za wsiąc-Galaslewlcza, wig po
wieści ]. Kraszewskiego i ko· 
r~ystając z poparcia Obwodu 

Biblioteczki wędrow
ne P. O. K. W. 

Powiatowa Organizacja Kół 
Gospodyń Wiejskich w Piotr· 
kowie wszcyęła akcje biblio
teczną na terenie podległych 
kół gospodyń w powiecie w 
związku z planem akcji samo
kształceniowej. W związku z 
tym w powiecie Piotrkowskim 
wszvstkie koła gospodyń wiejs· 
kich, liczba którvch wynosi po
aad 50, przvstąpiły do organi
zowania własnych bibliotek 
stałych, · dążąc do zrealizowania 
zasady: w każdym kole własna 
biblioteka. 

Niezależnie od tego P. O. K. 
W. ·organizuje biblioteki we
drowne, które objeżdżać bedą 
poszczególne ogniska K. G, W. 
w powiecie. · 

Z kroniki towarzyskiej 
W ub. sobotę w ko .ciele far· 

nvm pobłogosławiony został 
związek matzeńskl pomię'1zy p. 
Petronelą Anną Lu.iwiczak, cór
ką pracownika P. K. P. a p.Syl
westrem Owczarkie i , funkcjo· 
l!arjuszem Policji Państ »owej 
w Piotrkowie. 

Podczas obrzedu zaślubin -
st. przod. P. P. Walerian Der· 
czyński odśpiewał solo modlił· 
we Troschta >Wszechpotężny 
Paniec. 

Na uroczystość zaślubin przy
byli: kmdt. pow. kom. Ostrowski, 
kier. wydz. śl. kom. J.'1lszewskl, 
koledzy i koleżanki Nowoźeń· 
ców oraz delegacje z Komendy 
Powiatowej i Komisarjatu P.P. 

Na nowej drodze życia -
>Szcześć Boże• nowożeńcom 

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

Samorządowy 
ośrodek zdrowia 
w Wadlewie 
Samorząd powiatowy w Piotr 

kawie przystaapił do budowv no· 
wego ośrodka zdrowia w Wad· 
lewie pod Piotrkowem. Koszt 
budowy tego ośrodka wyniesie 
około 40.000 zł. 

W r. b. wzmesione zostaną 
mur~, które będą podciągnięte 
pod dach. Z wiosną toku przy· 
szłego samorząd przystąpi do 
dalszych prac wewnętrznych. 
Ośrodek zdrowia w W1dlewle 

obsługiwać będzie gminę Wad· 
lew oraz wioski sąsiednich gmin 

Zbiórka szlachetnych 19 ran zadali piłą 
metali na F. O. N. dozorcy leśnemu 

Zw. Pań Domu Oddział Piotr
ków pro~1 adzi na terenie swej 
organizacji zbiórke kruszców 
papierów wartościowych, sta· 
rych monet na dozbrojenie ar 
mli. I tak złożono: p. H. Mysz· 
kowska 1 obligacje Pożyczki 
Konsolid. wraz z kuponami war· 
to :.ci 50 zł., p. E. Kańska 11 
sztuk srebrnych rubli, 1 szt. 50 
kop., miedzi 3 i pół kg. i 63 szt. 
monet niklowych; p. Różycka 
1 złoty kolczyk, 1 krzyżyk sre· 
brny, 2 medaliki sr., 1 okła d ke 
sr. i 109 sztuk monet niklowych; 
p. Bieganowska 1 i pół kg. mie· 
dzi, p. S. Stokowska 1 dukat 
złoty, łańcuszek srebrny (100 gr.) 
Zarząd Zw. P. D. zawiadamia 

że ofiary na f. O. N. s 1.: ładać 
można codziennie od g. 11- st ej 
- J 2· stej (ul. Słowackiego 14). 

Dozorcy leśni majątku Wólka 
Łękawska pod Piotrkowem za· 
uważvli w lesie kilku osobni· 
ków, którzy zrzynali piłami drze
wa. Na zwróconą im uwagę -
osobnicy ci wszczęli bójkę, w 
czasie której dozorcy zostali 
poturbowani, a jeden z nich 
Bronisław Kolasiński otrzymał 
19 ran, zadanych piłą. 

Policia sprawców u\ęła w o· 
sebach: Władysława i Romana 
braci Madejów oraz Jane> , Ma· 
rlana i Piotra braci f amulskich 
ze wsi Gałkowice, którzy obec· 
nie zasiedli na ławie oskarża· 
nvch Sądu okregowego w Piotr 
kawie. W wvniku rozprawy Ro
man Madej i Marian Famulski 
skazani zostali po 2 i pół roku 
wlę2:ienia, a Jan f amulski na 
1 rok. Pozostali z braku dowo· 
dów zostali uniewinnieni. 

Pilica płynie 
do \Visły, DBAJCIE o SWOJE 

a pieniądz płyn ie do Graczy 
Kolektury D. Niew ińskiego , 
Pietrków, ul. Słowackiego 22. 

ZDROWIE 

Stan zatrudnienia 
w rzemiośle 

W Piotrkowie I powiecie za· 
trudnionych jest w rzemiośle 
ponad 2,300 osób. Najwięcej 
rzemieślników pracuje w bran
ży spo vwczej, gdyż ponad 800 
a najmniej - w grupie budow 
alnej. 

Blisko I.OOO zł. dziennie 
wydaje samorząd 
powiatowy na Latrud
nienie bezrobotnych 
Wydział Powiatowy w Piotr

kowie dziekl otrzymaniu dodał· 
ko wy eh kredytów z funduszu 
Pracy w wysokości 95.000 zł. 
na prowadzenie robót drogo· 
wych-bardzo powaznie zwiek· 
szył liczbe zatrudnionych robot· 
ników do 1.000 osób, przede
"'szystklm betrobotnych z Piotr 
kowa. Stawki zarobkowe za a· 
kordową prjlct: dla robotników I 
tych wvnoszą przeciętnie po 3,50 
zł dziennie, czyli samorząd po· 
wiatowv wypłaca dziennie oko
ło 4.000 zł. 

W pierwszym rzędzi~ prawa· 
dione są robotv przv budowie 
drogi Kącik-Mzurki-Widawa 
na przestrzeni około 11 klm. 
Poza tvm prowadzone są robo· 
ty renowacyjne dróg przeważ· 
nie gminnych I powiatowych. 
Po uzyskaniu nowych kredy
tów-zakres prac zostanie znacz 
nie rozszerzony. 

Zebranie 
Daia 25 czerwca 1939 r. o 

godz. 18 ej, w lokalu własnym 
przy Pl.Czarnieckiego 6 w Piotr 
kowie, odbęd zie sie Nadzwy· 
czajne Walne Zebranie, Zvd. 
Cechu R:zeżników, Piekarzy i Cu
kierników. 

Porządek cbrad: 
1) zagajenie, 
2) uchwalenie nowe<Jo statu· 

tu Cechu, „ · 

3) wolne wnioski. 
Zebranie to, jako wyznaczone 

w órugim terminie, odbędzie sie 
bez względu na liczbę obecnych 
członków. 

Starszy Cechu 
(-) N. H. Leber. Puy chorobach: żołą,dka, ki· 

szek, wątroby, pr.zy kamieniach , ... ~.-.llll·----"'"2 ·---=;w·~~~~ żółciowych, wzdęciu brzucha, 
odbijaniu się, lub &kłonnokia.ch z kroniki kradzieży 

Stare żelaziwo do zapaircia stosuje &ię: 

f O N 
,,SZWAJCARSKIE GORZKIE9 W ~ni1;1 5 bm.,. na szkodę 

na . . . I ZIOŁA" Gąseckiego, natura.lny I Stan~1ew1cz~ Stamsław~. zam. 
ł od.n środek rzec azci:a: _ w P1otrkow1e-Słowack1ego 41, 1~~y0WA,;•~ "RZEZm'-.BIENIE Dzień 14 czerwc J br. (środ a) a.g uły . . PL._kzy or 1ą_ podczas n ieobecności domow-

0"' l"'M . L"' •1'\ jest w Piotrkowie dniem zbiór- cy, t .a;h":JAJ~cy tiun. ąei·ę -~w- ników, . skradziono z mieszkania 
p @!.! GŁOWY. ZijBOWit.p. ki starego żelaza na dozbroje· n?w rawieD.la, ~ osu1~ s ·"' . 580 zł. gotówki. 

ŻqdaJd•ongioalnych„...,._„ .... ,-. -~GUTEK· nie. Przypominamy, że już od meż PNY nadmieme1 otyłiośct. · W dniu 5 bm., na szkodę So· 
GĄSECKIEGO i . d 19 . . , ki Jó f . k , tylko ... O?Qko.-aniu bi...,..=,.,,, ... TO R::J;;Acłł / godz ny 7·e1 rano o ·ste1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 wms ego ze a, m1esz anca 

" ""'· · składać można na placu Aleje Piotrkowa, skradziono pozosta· 
a Mała Nr. 5 wszelkiego ro- PLACE DO SPRZ:E•DANIA wlony bez opieki przed skle· 

MAGIEL do sprzedania, Sło· dzaiu żelaziw o , puszki z pasty, w Żięknym połoźenlu przy pem na ul. Słowackiego rower, 
stare garnki I różne odpadki wartości 70 zł. 

wackiego 45· żelazne. Zwracamy się z gorą· ul. wirki obok parku. Wia· Komisariat wdrożył docho 

Kupię ROWER DAMSKI 
używany, lecz w dobrym stanie. 
Adres proszę podać: Legionów2 

tel. 10-55. 

~ym apelem, do wsz~stkich o· domość: Al. 3-go Maja 4• m. 6 dzenie przeciwko Wszelakiemu 
bywateli I obywatelek, aby w telefon t 3·47. Janowi, mieszkańcowi Piotrko-
dniu tym wszelkie walające się I wa za kradzież wyrobów kry· 
żelaziwo w zakamarkach domo- • 1ztałowych na szkodę hutpHor 
wych, złożyli na placu Aleje Popierajcie P. C. K. tensjac, oraz przeciwko Okoń-

I 
skiej Barbarze. zam. w 
wie za kradzież suk 

· szkodę Kotas Władysł 
oskarżenia przesłan 
Grodzkielllu. 

Panna Malicz 
w Piotrkowie. 

Dnia 14 b.m. o godz. . 
odegraną zostanie w sali im. 
Kilińskiego świetna sztuka G. 
Zapolskiej p. t. „Panna Mali· 
czewska" z udziałem znakomi
tej artystki Jadzi Andrzejew
skiej I całego zespołu Teatru 
Miejskiego z Częstochowy. 

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

OD 300 LAT 

IDZIE W ŚWIAT 

piwo BRAULIŃSKIEGO 

·W niepewnej sytuacji 
politycznej 

należy sobie zapewnić lepszą 
przvszłość ! 

Szczęśliwe losy są już do 
nabycia w kolekturze Ireny 
Rymarskiej w Piotrkowie 
ul. Piłsudskiego 83. 

Z 5 na 1 zł. -
Ceny zniżył 

Dyplomowanv fakłr· Okul,y
sta OK. MAHAIPI. 

B v każdemu dać mofoość na 
ostatnie dni pobytu skorzysta· 
nia ze swoich ceanych przepo· 
wiedni. Chorym usuwa bóle -
cierpienia bez lekarstw. Radzi 
i przepowiada z kuli kryształo
wej w sprawach sądowych, han· 
dlowych, miłosnych, rodzinnych 
pracacach, kradzieżach, podru
żach, zdradach, rozwodach, nu· 
mera loteryjne i tp Poradzi Cl 
jak żyć i postępować by zwy
cięsko przeciwstawić sit: lo&owl 

Ostatnie dni przyjmuje od 
9 do 13 i od 15-20. Hotel Wi
leński ul. Słowackiego Nr. 7. 

Czas odnowić 
prenumeratę ! 

Cli.NY OGLOSZE~: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekiicie 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 admini•łracja a 

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

Redaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. Soad '<." Piotrków Jti;t>. LeQIOaów a 
../' 
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