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za •tr. 1 - todpowładaSt· rek Wan:iiawa uł. Tamka u . ... „ ...... „ ...... „ ..... ,„„„ ... „ „ „ „„ ... „ ............... „.„„ ......... „„ ............ --. • · Jedna czarna teka i pięć walizek MOWA LORDA HALlFAXA -
~łaszcza w połączeniu z poprzedza· 
lącą ją debatą w Izbie G~ - po· 
\'inna była wyjaśnić sytuacJę ł prze 
&:onae tych wszystkic)l, którzy w 
r>oprzedniej mowie an~elskiego ml- s1·r w.·11.·am nistra spraw zagranicznych. dopa: 
trywall się jakiejś niebezpieczne1 Strang w wagonie Warszawa,.... Niegorieloje 
!!f!:i~~~: !n~~ln:;jelcb0=~:. Oddawna nazywają sir Willia- godz. 9 m. 58 z rana. Poniedział- ny w ruch, melduje: da 'z niej sir William Strang i 
w mowie obecnej lord Halifax w ma Stranga, naczelnika wydzia- kowego wieczoru odbył się „din- - Owszem, odjedzie. Ale z jeszcze dwaj panowie. A z di·u
t1posób - 1ak na Anglika - h8;1'· łu środkowo - europejskiego Fo- ner" w ambasadzie angielskiej w Dworca Wschodniego, z którego giej kilku ludzi wywleka coś dzo stanowczy odrzucił te s~gestJ~! T · · · stwierJzają-0 przedew~zystkiem, iz reign Office „szarą eminencją" bardzo szczupłem gronie. amże pociąg do Moskwy odchodzi do- Jakby worek z kartoflami, ale 
Angl)a zdecydowana Jest siłę o~e; tej instytucji, kierującej polity- p. Strang przenocował i zrana piero o g. 9 m. 58. Poco ma ty- wprawne oko widzi w tern „wa
przec siłą l że nie zgodzi się JUZ ką zagraniczną potężnego Impcr odjechał, nie stykając się z ni- le czasu czekać w wagonie? Do- lizę dyplomatyczną". Oba samo· 
więcej na żaden akt przemocy czy julll;f w którego granicach słońce kim z polskich osób urźędowych. piero co rozpoczął „breakfeast", chody jednak nie mają ze sohq gw:i:; jednocześnie lord Halifax nigdy. nie zachodzi. Ostatnio na,: Zresztą, miał do tego moc oka- przed chwilą zjadł z apetytem nie wspólnego, bo pasażl'rowie 
p dkreślił iż Wielka Brytanja goto- zywaJą go również „kowalem zyj podczas swej 10-dniowej nie „porridge" i smaruje sobie „to- każdego odchodzą w inną stro
w"a jest ;ozmawiać z Niemcami - . paktu anglo - sowieckiego. Wi- dawnej „turystycznej" wizyty u ast" pomarańczowym ,,jamem". nę, choć wszyscy zdążają do te- · 
pod warunkiem, iż rokowania pro- docznłe jednak Londyn okazał radcy ambasady brytyjskiej w Ma czas. Pozatem z Dworca go samego pociągu. 
wadzone być mm~zą P.~ o~u strdo· się niedostatecznie dobrą kuźnią Warszawie, p. Johna Nortona. Wschodniego odjechać poręcz- Panowie towarzyszący p. Strnn nach tym samym Języ.uem a ~.o • " ' . . M . . . . k . . . poWiedniej atmosferze - to JUZ w bo „kowal ·mknie do Moskwy. "' • meJ. meJsze zb1egow1s o. gow1, to podróżujący wraz z mm 
ustach angielskiego ministra sl?r~~ Po drodze zatrzymał się w * Rzeezywiśełe, na Dw. Wseho- referent jego wydziału w ran-
r:agranicznych nie powin.n'? bdzi~c, Warszawie. Możnaby powiedzieć, Ten i ów pragnący asystować dnim zbiegowiska żadnego nie- dze Il sekretarza ambasady p. flo 

oburzae. Do ostatnieJ owiem · · d · d d · 'd · St d „... O 9 35 d d d b t F k k b imlQli _ aż do momentu wybuchu ze od pomągu o pociągu, g y- przy o Jez zie p. ranga o mo- ma. g. m. pę zą o wor er ran oraz se retarz am a-
~oń,t'Jikt.l! _ AnP"lja nie wyrzeknie by nie to, że faktycznie od sa- skwy daremnie oczekiwał go na ca, jakby się ścigały, dwie limu- sady angielskiej w Warszawie, 
się myśli (\, możliwo~ci rokowań a molotu do pociągu. Przyleciał z Dworcu Głównym, z którego po- zyny ze znakiem CD. Na jedn" j p. Robert Maurice Alers Hankey. 
pr~d~wszy!'tkiem rue pt::'s~~ Londynu w poniedziałek 12 b. ciąg do Moskwy odchodzi o g. po,~iewa flaga brytyjska, na dru Sir William ma na sobie bronzo
mow:ic ·'li mchb -h!8'1'wt~~!j w~jny. m. o godz. 6 m. 30 pp„ a odje-19 m. 12. Więc nie odjedzie? I giej ·- żadna. Angielska przyby- wą marynarkę w kraty, szare spo 
w ~:k ::gi:~ki min~ster spra.~ chał do Moskwy we wtorek o Aparat informacyjny, puszczo- wa pierwsza „o długość". \Vysia- dnie, koszulę w biało -błękitne 
za.~nieznych musi bomem w kaz- paski, bronzowy krawat. :Wzrost 
deJ chwili móc wylegitymować slę raczej wysoki, twarz pociągła i 
pned swymi obywatelami_. i~ uczy- Groz"'ny konf11·kt z Japon"' czykam1· zlekka koścista, włosy ciemno ·-nil wszystko, aby nieprzyJamela do· 
prowadzić do opamięta.ma i aby u- blond, mały przystrzyżony wą-
Diknąć ostatecznej katastrofy wo- sik jasno - blond lub jakby si-
jennej. Lord Halifax~ o tem do- Blokada konees1·i br,ty•,"skieł I franł'oskiei wawy. z pod okularów o czarnej &kona.le i dla.tego obie Jego mowy, :. a rogowej oprawie spoglądają prze 
przeznaczone przedewszystkieJ!l na LONDYN 13 6 T' H i :'I.n odd t--• bł , __ „.... 6 · ji t t j n1°kl1"we oczy. Jest coś aseetyez-Utytek wewnętrzny, mimo całeJ .sta- . . , „ lllll.es , p sząc S>ut p a.na zos wue O.IUMUde r w orgmizac erorys ~zne o wywo~ 
nowczości i powagi, muszą hyc u- o konflikcie między Japonją i W. nież )Wncesja francuska.. Ja.pończy- . łanie niedawnych zaburzeń antyja- nego w jego postaci l spojrzeniu. 
ważane właśnie jako pewnego ro- Brytanją, powstałym na tle niepo- cy ide mają wprawdzie żadnego za- pońskich. W obecnej chwili Chiń- Tragarze ładują bagaż. Waliz
dzaju legitymacja i usprawiedliwie· ro:zumień w koncesji brytyjskiej w ~ z Francuzami w Tien.tsinie, czycy ci uwięzieni są przez władze kl bardzo jut „otrzaskane". Do-
nie przed społeczeństwem angiel- Tientsinie, stwierdza, że wojskowe lee2, .~ ośwdadczają oni, wobec koncesji, B!le r.ząd brytyjski nie ł 
sklem; jako dowód, iż zrobion!l władze jaipońskie stawiają W. Bry- tego, te k<>ncesje stanowią jedną ch-0e ich wydać, do,póki nie będą żo pod.różowa Y• Ale nie mają 
wszystko - co można było zroblc, tanję w najtrudniejszej sytuacji, w zwartą całoś6, nie mo.ilna poddać podane do jego wiadomości prze- „globtrolterskich" nalepek. Tylko 
aby uratowae pokój. jakiej się dotąd prz~ cały o~ blokadzie samej tylko koncesji bry- konywujące dowody ich winy. jedną, świeżą, wczorajszą: „Bri-

Poza.tem - mowy lorda Halifaxa wojny chińsko • japońskiej znajdo· tyjskiej. Koncesja frem.-0WJka, liczą- W ciągu ostatni'Ch trzech dni - tish Airways" z samolotu. Ra-
r ."b~e 'były i na w_ewnętrzny u- Wała. ea 1.000 Fra.:noozow i koło 60 tys, pisze „Times" - odibywa się !y- zem na dwóch panów walizek ~tek - Jłłemiecki, zwrac~ się do Ch , 6 ć ró · "' ~ 

I
, tych wszy"Stkich Niemców, którzy Jeśli nie zc;>stanie znalezione w o- inczyk w, musi by wn1e~ od- wa wymiana depesz.pomiędzy .J.,Olll· pięu. Jedną to futerał od maszy-

JeS'Wze ntec~kowicie zgubili się w staitniej chwili rozwiązanie, począw- cięta od świata ,;ewnętrznego. dYIDem i ambasadorem brytyj~ ,.n_y, do. pisania. Na jednej na tek
opa.rach fDB.Zeologji hitlerowskiej. szy od dnia jutrzejszego cała kon- Jak twierdzi „Times", poczyniono w ~ina~h. i kolllSulem genera:lnJtti forze' napis: „On Jtis Britannic 

, Nadawane po niemiecku przez ra- cesja brytyjska w Tlentsinie, w któ jut przygotowania do tego oblęże- w Tie,nt;sm1e. ~~asado; b;yt:YJSki Majestys Service" i pod tern: „W. 
djo, usiłował~ ti:afł~ d!ł rozsądku rej mies7lka 3 tys. obywateli brytyj ma. żołniel"Ze japońscy ustawili po- w '!'.~Jo ró~i~z . wspołdziałał . w Strang British Embassy Mos-
szerokich mełllleckich, przeko- skich, 2 tys. innych obywa.tell bia- sterunki w wielu punktach. a na na00ie1 znalezienia Jakiegoś rozw.i.ą- „ ' ' . 
nać je o pr dziwym stanie rzeczy. lej rasy, oraz 45 tys. Chińczyków, stronie brytyjskiej czynione są rów zania . kompromisowego, jednak Ja- cow . Nie rozstaje się natomiast 

trr (n.) zostanie przez Japończyków pod- nież przygotowania. Wszyscy Angli- pończycy kategorycznie domagają P• Strang ani na chwilę z ~r~bo 
• • da.na blokadzie. Cały handel kop.ce- cy, zamieszkali poza granicami kon się wykonania swych żądań. wypchaną czarną teką, tez JUŻ 

z ZA OLENIE1'l należy po- sji ze światem zeWlllętrznym zosta· cesji, zostali obecnie ewakuowani „Daily Herald" donosi, że amba- mocno zużytą, z jego nazwiskiellł 
witaC wiaLo ość, którą zamieściliś- nie sparaliżowany, nikt nie będzie do jej śro.dka. sador brytyjski w Cldruwh, sir Ar- wypisanem na bardzo pożółkłej 
my wcz(l'aj iż minister Skarbu w stanie wejś6, lub wyjść z wy- Przyczyną tego konfliktu jest żą- chi~~ Clark Kerr, pilnowa.ny jest karcie wizytowej za kawałkiem 
zwrócił się d ministra Spraw We- ją;tlldem osób posiadających charak- danie japońskie, aby wła.d~ brytyj- dzien 1 noc p:rzez gwardję s~. miki. Obaj panowie zajmują po 
wnętrznyell :i! wnioskiem, a.by, w sto- ter oficjalny, a cała koncesja bę- skie ·w Tientsinie wydały 4 Chińczy-k Otrzymał on ~zere~ llstó.w z pogroż.. jednym przedziale pierwszej kia 
sunlm do przedsiębiorstw, które sub dzie całkowicie odcięta poza dosta· ków, których Japończycy podejrze- ami I policJa UJawnlła, że grozi sy wagonu sypialnego 
.11krybowały P. O. P., oraz ponoszą wami żywności. wają, jaiko członków patrjotycznej zamach na jego życie. · 
aadzwyczajne 0~,=~ zła~odzo- Równocześnie z koncesją brytyj- (n..'- el•g na str. 2-eJ). uy został nacisk · tra.cyJnY w ..... _,,,„ ... 
sprawie dokonywania robót „porząd n n .„ ..... „-...... ?. „ ••• „ ••••. „.„ •• I ••• „„„ ••• „ •••• „„ •••• „ •• „ •••• „ .... kowych", t. j. asfaltowania dziedziń- - - - -

eó~ep;::;~:a:i::wn1::- Nowa data na w1·dnokregu ~~~=:iiS;!~jti:j= . . 
tomłast rzeczą było dla nas za.cho-
wa.nie właściwej proporcji między G ń k _. • 
poszczególnemł potrzebami: su.mlew da s u mow1.::a o dn·1u 20 czerwca łOO mlljonów zł. llJl. obronę lotniczą ~ 

Ewtnna np. odpowiadać suma, po
edzmy1 paru m.iljonów na porząd-

owe roooty. . 
Od ta.kich pro11orcyj byliśmy do

tą.d dalecy. Liczyć też należy, że zo. 
r;taną one rychło przywrócone; a to 
tem bardziej, że mamy już za sobą 
dobrych parę . miesięcy „niepropor-

1 ęjonalnego" zycla. (I.) 

KUSZENIE OPIN.Jl 
- · ·Poczucie rzeczy-Wistości 

na straży umiaru 
(Patrz artykuł wstępny na str. 8-eJ) 

- Do Marsyljl przybył na pokładzie 
„Kouteubła" sułtan marokański. Po
wita.no go z honorami wojskoweml. 
Wkr6tce po zejśclu na ląd sułtan Sidł 
Mohamed Ben Yusser udał słę samo
chodem do Parymo 

- W okolicy gónkłej zachodnich 
Czech doszło do wielkiej katastrofy 
wamochodowej. Mianowicie szofer au
tobusu, wiozącego dzieci szkolne, stra
cił w pewnej chwili władzę nad kłe
ro'Wnlcą. Autobus wpadł na 2-ch prze... 
ehodnlów. Obaj zostali zabłcł, 40 dzle-
cl gdnl~sł~ l'Jml• 

(Telefonem od własnego korespoodeot'i Gda6sk, 13 ezerwea. 
Niema juz dziś w Gdańsku allee zderzyło się auto Komisarza przy masce samochodu, wysko- Po spisaniu protokułu przez 

prawie jednego dnia bez prowo- Generalnego R. P. z samocho-, czyli z wozu obrzucając szofera I policję, szturmowcy odjechali. 
kacyj lub gwałtów, dokonywa- dem służbowym szturmówki S. ł jadących urzędników stekiem • 
nych metodycznie, na rozkaz, A., brygady z Gąbina w Prusach najordynarniejszych wyzwisk, Gdańsk'. tyje w ustawicznem 
mających na celu doprowadze- Wschodnich. krzycząc: „Mord - Dłplomaten, podnieceniu a przyczyniają się 
nie sytuacji w Wolnem Mieście Wypadek miał następujący Mord-Banditen" i groiąc szofero do tego pogłoski alarmistyczne. 
do stanu wrzenia. przehieg: Samochód Komisarjatu wi Blumie, że najdalej w ciągu Przybyli z Prus :Wschodnich 

Na tle tego, co się dzieje, god- Generalnego prowadzony prze~ trzech mJesięey, znajdzie się w szturmowcy rozpoczęli rozsiewa(j 
nym uwagi jest fakt, że prezy- szofera Blumę, którym jechał obozie koncentracyjnym w Da- wśród spokojnego społeczeństwa 
dent Senatu w. M. rozpoczął radca Babiński, Zalewski i Knauf chau. gdańskiego wieści, które z trwo
właśnie urlop, zastępuje go od posuwał się w pewnej odle- Przywołana przez S.A. Manów gą przechodzą z ust do ust. Po
niedzłell wiceprezydent Huth, u- głośd za samochodem I C 78137, policja spisała protokuł. głoski te zapowiadają przybycie 
ehodząey za skrajnie bojowego W pewnej chwili samochód sztur Charakterystyczne jest przy wojsk pruskich, które obecnie w 
hitlerowca. Nie pozbawiony rów mowców, w którym jechało ó o- tern, że samochód szturmowców Prusach Wschodnich są silnie 
nież pewnej ponurej pikanterji sólmików w uniformach, · zaba~ prowadził Obertruppfiihrer Has skoncentrowane. Osobnicy ei roz 
jest fakt, że prezydent Greiser mował tak raptownie, że jadą- selberg, który nie znał zupełnie powiadają, ie w ciągu 14 dni 
zueytkować ma swój urlop na cy za nim wóz Komisarjato Ge- miasta, ani przepisów obowiązu- nastąpi nie tyle wybuch wojny, 
ćwiczenia wojskowe w Rzeszy, neralnego nie był w stanie za- jących w Gdańsku. Nie przeszko co okupacja Gdańska. Niektórzy 
jako oficer rezerwy... trzymać się odrazu, i mijając za- dziło to szturmowcom . wykrzy- szturmowcy podają nawet datC: 

wadził przednim błotnikiem o kiwać pod adresem polskich n- tej okupacji. 
~.ubiegłą . niedzielę. zas~dł, tylną część karoserjł samochodu rzędnłków, że w Niemczech trze M7'ynurzenia niektórych wyż-

9z1~k1 szc~ęśhwemu zbiego~1 o- szturmowców. ba znać niemieckie przepisy. szych partyjników oraz człon-
kohcznośc1 drobny, ale mimoto Oba uszkodzenia okazały się Na takie powiedzenie Ober- ków administracji gdańskiej po-
~ardzo charakterystyczny, nowy nieznaczne i nie stanowiły prze- truppfiihrera zareagował radea zwalają przypuszczać, że hitle
IDCY.dent. I.szkody do dalszej jazdy. Alei Babiński, iąówiąe, ze . znajduje- rowcy przygotowują jakiś pucz 

W godzinach popłudniowych szturmowcy na widok chorągiew się .nie w Rzeszy, ale w Wol- na dzień 20 czerwca. 
][ Aleji LlP,o:w~ ........ Hindenburg- ki z polskim orłem JVetkni~tej JJ.em Mi~ci~ Gdańsku. (Dokończenie na str. 2-ej). 

Ru1i' laż~ą il~śe 'śWileaonlDianlU. ·Apteka: Aleja 3 Mai a 22, ról ul. Ja1ielDńsliei 
• 
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Berlin rozgoryczony 
mową Ualifaxtl 

BERLIN, 13.6. Wczorajsze prze
mówienie lorda Halifaxa wywołało 
tu dute rozczarowanie i rogorycze
nie. 

Tego rodzaju przemówienia - o
świadczają koła polityczne - nie 
przyczynią się do odprężenia sytua
cji, stanowią więc raczej krok 
wstecz, a nie naprzód: 
• 
Zydowscy tułacze 

na okrętach 
łSO zbiee;ło z Dachau 

BUKARESZT, 13.6. Ubiegłej no
;;:,y opuścił port Mangalia statek 
„Mamara" pod flagą Panamy, ma
jący na swym pokładzie 500 uchodź 
ców żydowskich z Niemiec. Tej sa
mej nocy odmówiono prawa opusz
czenia portu Bałcie statkowi „Agio 
Nicolas", mającemu na swym pokła 
dzie 552 żydów niemieckich. Wśród 
nich około 150 zdołało zbiec z obo
zu koncentracyjnego w Dachau i od 
trzech miesięcy oczekiwało na moż
no~ć opuszczenia Rumunji. 
Również na Dunaju między por

tami Tulca i Sulina stoją na kotwi
cy trzy statki rzeczne z 1.300 uchodź 
cami żydowskimi. Wszyscy oni cze
kają na możność udania się w dal
szą drogę, przyczem część z nich 
posiada paszporty zaopatrzone w 
wizy do Szanghaju, pozostali zaś 
zamierzają osiedlić się w południo
wej Afryce, lub w Palestynie. 

Kilkuset uchodźców żydowskich, 
znajdujących się na pokładzie stat
ku „Astir", któremu zabroniono do
stępu do wybrzeży palestyńskich, 
wystosowało do władz Tel Avivu 
depeszę, w której, protestując prze
ciwko temu zarządzeniu, zawiada
mia, iż rozpoczęli strajk głodowy. 

S bomb, ł mina 
w Palestynie 

JEROZOLIMA. 13.6. Dziś od świ
tu eksplodowało w Jerozolimie 7 
bomb i jedna mina. Kilka z tych 
bmnb zni'szczyło budki telefoniczne 
w różnych dzielnicach miasta. 

W Jaffie eksplodowała bomba, 
raniąc ciężko brytyjskiego policjan
ta i woźnicę arabskiego . • 

, Wierne dawnym 
przyjaźniom 

Węttry szukają nowych 
BUDAPESZT, 13.6. Wczoraj od

było się tu pierwsze posiedzenie po
słów stronnictwa rządowego, Pre
mjer hr. Teleki wygłosił przemó
·wienie, w którem podkreślił na 
wstępie dążność rządu do przestrze
gania konstytucji, następnie zaś 
stwierdził, że polityka węgierska, 
zachowując zupełną samodzielność, 
dąży do zawierania nowych przy
ja.źni, pozostając niezłomnie wierna 
dawnym. Węgry szanują słuszne 

interesy innych narodów, stojąc 
równocześnie na straźy zupełnej nie 
zależności swego życia i swych de
cyzyj. 

W dalszym ciągu premjer omó
wił konieczność dalszych zbrojeń, 
potrzebę prowadzenia niezależnej 

polityki ekonomicznej oraz program 
społeczny rządu. 

Nowa data na widnok 
• (Dokończenie ze · str. ł•ej) 

Na potwierdzenie pogłosek o warunkowo powinien uzyskać na Lipińskiego była chęć podstę11- twierdzi jakoby Lipiński (co zn 

koncentracji wojsk pruskich w to uprzednio zgodę Rządu Pol- nego wywiezienia go do Prus perfidja! ! !) usiłował uprowadzi IS 

okolicy Malborka oraz Elbląga i skiego. I Gdal'1sk zrezygnował 'Vschodnich aby go następnie o- dwóch szturmowców do Polski, 

Sztumu można przytoczyć opo- jednak z wizyty krążownika. sadzić w obozie koncentracyj- najpierw koło przejścia granicz-

wiądania przybyłych z Prus * nym. I nego przy Steinfliess - Kolibki a 

Wschodnich podróżnych, którzy * * Według dalszych informacyj· i następnie, gdy nie 11dało im się 
d k h Sprawa porwania, zmaltreto- 1 

mow1ą o o onywanyc tam wiarygodnych świadków Lipiń- · rzekomo przejechać gdańskiej 
· · h ć · · I ·· · wania i uwięzienia polskiego in-

wielkic w1czemac i armJi me- ski zorJ·entował się J•uż w Bnusa- granicy bez okazywania doku-
. . . spekton celnego Lipińskiego, " 

mieckiej. jest czemś bardzo typowem dla ku o zamiarach szturmowców, mentów, Lipii1ski polecił jechać 

, ~larmy. te są. bardzo na rękę metod „działalności" zbirów hit- wyrwał im się z samochodu prze szoferowi do \Vesterplalte. To 

roznym me~odznvym ~pekula~- lerowskich. jeżdżającego przez lasek i począł miało właśnie - twierdzi komu

tom. Os~atmo, ~a teren~e. ~dan-\ Mimo dwukrotnej interwencji uciekać. Ponieważ jednak był nikat - otworzyć oczy Bogu du

sk~ k:ązą, wsrod. w~aśc1c1eh .d?-1 Komisarza Generalnego R. P. jeszcze 11od wpływem narkotyku, cha winnym szturmowcom, któ

?1ow Jacys age?c1 i • namawiaJ;l "ladze gdańskie nie dopuśr.ity którym go odurzono, nie miał sił rzy w Bonsaku zorjentowali się, 
ich do. sprzedaz~, obJe~tów wo-, do aresztowanego inspektora_ ni- ażeby uciec i tam też dopadli go że mają do czynienia z „polskim 

bee „mepewnych czasow. Oba- koao z rodziny ani z urźędni- szturmowcy, katując na miejscu szpiegiem". 

łamuce~i starzy gdańszczanie kó~v Komisarj~tu, jak również niemiłosiernie. W tym też stanie Tego rodzaju „wyjaśnienie" 
sprzed.aJ~ swe ~omy . za. byle co, nie zgodziły się na to, by przy widziano go wnoszonego do ka- nie jest oczywiście i nie może 
oczywiście .lok~jąc. piemądze. w pierwszem pi•zesłuchaniu inspl'k retki straży pożarnej, którą zo- być przeznaczone dla Gdafl· 

b.an~ach, m~~1eckic?· . Agenci u- tora Lipińskiego był obecny de· stał przewieziony do Gdańska. szczan (im zresztą niczego nie 

s1ł~Ją rowmez w~ow1ć, w sp?- legat Komisarza Generalnego. Niektórzy świadkowie twier- potrzeb~ wyjaśniać, im się t!l~o 
koJ.ny~h obywateli. Gd~nska, ze F~wnież, jak dotąd, nie pozwo- dzą, że w czasie szamotania pa- rozkazuJe). Bo k!o zna, choc Ja

""!'mm wyprowadzić s!ę do Nie- łono widzieć się z Lipińskim ad- dły ze strony szturmowców za ko ta~o topograf~ę terenu ,Wol~e 
mice, bow1e~ w Gdansku l~~a wokalowi, nawet w obecności peo uciekającym inspektorem strza- go M1as~a,. ten w1~ doskonale, ze 

moment będzie bardzo gorąco • kuratora. Potwierdza to pierwol- ły rewolwerowe. ~d przeJŚCia gramcznego "! ~o-
* ne przypuszczenie, że inspektor Inspektor Lipiński pochodzi z lib.kac~ do Westerplatte, me l.e-

* * L. · • k' · t 1· • t k I T · . b ł d . . dz1e się przez Bonsak, ktory Jez:v 
Jak wiadomo w Kłajpedzie ipms -i Jes izyczme a zma · or~ma i . Y prz~ wojną i '.': zupełnie po przeciwnej stroni~. 

tretowany, że pokaźanie go w czasie WOJDY oficerem armJI p . . . . . . ł d d 
Niemcy skoncentrowali kilkana- tym stanie stronie polskiej było- niemieckiej. Z tej racji prasa, ~~Ijają~ p~z, .ze t~a e .r~u~ ze· 

ście jednostek morskich flot~· by świadectwem znęcania się a- gdańska, komentując po swoje- I~ e. 1 ;"yjas~ue~ie „ a .za~ cia szyt 

bałtyckiej, które przybyły ze gentów Gestapo nad polskim u- mu zajście, określa Lipińskiego, e Jes gru em•. mcmi, ze zarzu 
1 

Szczecina. Wśród tych j'ednostek rzędni·ki'em. . k b ł f" .. . rzekomego szpiegostwa wyszed,l 
Ja o y ego o 1cera armjI me- ś · tł d · d · ....--:'. 

morskich znajduje się kilkana- 'u dł lk" h k 1. , · . k. . k 6 • 1 i ' na wia o z1enne op1t>r;;:i; po 
,y e ug wsze 1c o o 1cznosc1 m1ec ieJ, t ry „zaJmowa s ę w 124 g d · h gd · dt _\ 

ście kontrtorpedowców a ostat- towarzyszących sobotniemu zajś- Gdańsku szpiegostwem na rzecz r . 0 . z:nac ' , yz ~t7:.! en:. P?" 
nio, według informacyj nadesz- ciu z Lipii1skim zdaje się nie n-

1 

Polski" na stanowisku inspekto- ; tj~, J~.rn powo~ frzytrzJlsn;~m~~ 
łych z Rygi, przybył tam rów- legać najmniejszfj wątpliwośd, ra celnego. I i1pms iego po a a ."op1. .~o ? 
nież krążownik „Kiinigsherg", że istotnym celem uprowadzenia Komunikat oficjalny Senatu n e wiedząc 0 Iem, ze Lipm!i~I 
który zarzucił kotwicę o kilka od 6 lat z polecenia lekarza me 

mil od brzegu Kłajpedy. St • b d d brał do ust kropli alkoholu 11a 

w związku z zawodami woj- rang nie t; zie prowa ził skutek choroby sercowej, pozo-

skowemi grupy Ostland w Gdań- staje jeszcze do wyjaśnienia w 

sku krążownik ten miał przybyć bezpośrednich roZ ... ÓU/ stosunku do Gdańska sprawa 

do Gdańska i przy tej sposobno- RYGA. 13.6. (Tel. wł.}. Według o stanowisku rządu W. Brytan.ii szpieg~stwa jako takiego. . , 

ści miał przywieźć na swym po- wiadomości z Moskwy sir .'Wil- wobec kwestyj, co do których I Gdan~k we~ług. wszyst~1c~ 
Madzie większą grupę oddziałów Iiam Strang nie ma prowadzić nie osiąanięto dotychczas porozu traktatow, umow i porozum1en, 

szturmowych. Zapobiegła temu bezpośrednich rozmów z przed- mienia. 
0 1 

jest terenem zdemilitaryzowa

interwencja Wysokiego Komisa- stawicielami rządu sowieckiego, ·Dotyczy to kwestyj gwarancyj nym., .Wobec t.ego wolno wys:o' 

rza Ligi Narodów prof. Bure- lecz przybywa do Moskwy w ce· dla państw bałtyckich: Łotwy, E- sowac ~apytame do S~n~tu .\\ ol-

hardta, który zwrócił uwagę Se lu dokładnego poinformowania stonji i Finlandji. nego Miasta: Co właśc1w1e łnspek 
nałowi .Wolnego Miasta, iż bez- ambasadora brytyjskiego Seedsa · ' tor Lipiński miał do szpiegowa-

----------------------------------------1 nia w Gdańsku? Objektów woj-

U1Dizgi Hitlera do Sowietólt7 
skowych przecież w Gdańsku 
niema objektów, po.lleyj{y~,.. 
szpiegować nie potrzeba, a objek \ 
łów celnych polski „inspektor eel 

Gotów nawet W"Cofać to co pisał w Mein Kampf" ny szpiegować nie po_trze~u.ie; 
• .., ' " bo zarówno do b ynkow Jak 1 

RYGA. 13.6. (Tel. wł.) . .Według I łów jest nawet na dowód tego rozmów politycznych dla wyja-J do.ku~entów ma ra~ni: za. 

informacyj z Moskwy, ambasa- w nowem wydaniu „Mein śnienia stanowiska obu państw, 
1 

shze~ony. dostęp 0 azdeJ porzę 
dor niemiecki v. Schulenburg Kampf" usunąć wszystkie kied~·ś na tle aktualnej sytuacji między- ur~ę owej. .. . 

przyjęty był w dn. 10 b. m. przez napisane ustępy o Rosji Sowiec- narodowej. i . :ot~wacf'd Ja posłnguił\ 
premjera Mołotowa. kiej. Mołotow, nie wypowiadając , si·ę. 0 ~cme w ,a ze -ańskie wy-

Ambasador niemiecki przed- Schulenburg zaproponował pod swych poglądów, przyrzekł zrefe- 1 mka, ze .Gdansk d b,•owolnie ł 
stawić miał, iż kanclerz Hitler jęcie rokowań gospodarczych, rować przebieg rozmowy Stali- ~amow?lme '~ł,czy ~ę w krąg 
nie żywi zamiarów agresywnych wyrażając w imieniu rządu Rze-1 nowi. młcresow .m•htarn1 .e~ Rz.es~y. 
wobec Sowietów. Kanclerz go· szy gotowość rozpoczęcia również Ale tego, me wykrył polski m-

. spektor celny, tylko... urzędowy 

„Vorposten" treścią swojego o-
świadczenia. (x) 

(Dalszy ciąg ze str. ł•ej) 

* teka • I Jedna 
. , 

pt~C waliz czarna 
* * Angielski „Manchester Guar-

dian" donosi o „przykrym inry· 

Zaraz, zaraz, a czy z ambasa- tego protokólarnie nie byli zobo- najmmeJ nie od kogoś z obec- · dencJe", jaki wydarzył. się w 

dy sowieckiej nikt nie odprowa- wiązani. nych na dworcu), ale też dobrze , Gdansku podcz~s ba~k1etu, wy-

W ki.łku ..,,
0

...,
8

cb dza'l Bo ta druga limuzyna bar- * poinformowanych. A więc p. ! danego n~ cz.eśc .bawiącego. t~m 
" .v dzo mi wyglądała na znajomą z * * Strang jest wysłany do ·pomocy s~efa memieckich oddzrnłow. 

ambasady sowieckiej ... Rzeczywi- Jadą z p. Strangiem i Robert- ambasadorowi brytyjskiemu w sztur~o.wych ~utzego. _Wskutek 

- Niezwykła posucha, panująca w ście, nie mylę się. To ona. Ale sem w wagonie: jakiś Anglik Moskwie Secds0 ,„1. dla fi"nali"za- tego 1 mnych mcydentow Lutze 
Stanach produkujących zboże, zrodzi- t " ł k. k · d " k ' "ł ó · b 
ta. przypuszczenie, że tegoroczne zbio- niema nikogo z personelu dyplo- „prywa ny ' w os i uqer Y· eji rokowań o porozumienie an- s roci .sw J po yt 0 24 godzin?" 

ry będą stosunl>:owo słabe. Departa- matycznego. Rzut oka na jej pa- plomatyczny i monter niemiecki glo - sowieckie. \V zasadniczych B~nktet wy?any .na czesć 
ooent rolnictwa liczy się ze zbiorami sażerów. Myszkują między wago z pawilonu na wystawie nowojor zarysach wszystko J·est J"uż uzgod Lutz. ego zakonczył s1.ę al'eszto-
523 miljn. buszli zbóż ozimych, pod- skiP 1· wa l e d ó l k h d 
czas gdy w maju prze~idywano 54;ł nami, kogoś gorączkowo szukają, -. · nione. Brak jeszcze paru drogo- • 1 ! m w c 1 wy~o ie orzę · 

miljonów. Ekspert tego departamentu o coś się dowiadują, poczem stro- Wywiad z P• Strangiem'? Sen- 1•zędnych szczegółów, jednak wiei mkow Se.natu. . , . 

przewiduje, że całość zbiorów wynie- pieni biegną z powrotem, ładują ne mal'zenie.„ Baldwin pierwszy ce skomplikowanych. Postano- lJ_rzędmcy owi areszt?wam zo~ 

słe 675 mlljn. buszli, podczas gdy w walizę znów do samochodu i od- a on drugi jeszcze nigdy nie ska- wiono wyaładzić to wszystko j'uż slah na skutek faktu, ze na sto-I 

~~~8~9~ ~~~0!1iij:.n~ !:
0r.m~J3~· ~ jeżdfają... lali .dyplo?IBtycznego milczenia w Moskwle, która może będzie le ba~kietowym .pod serwetami 

626 miljn. buszli. Cóż to się stało? po~1e~zemem choćby ·sło'\~a ~o terenem dogodniejszym, niż Lon zn~lez1ono ulotki antyhłtlerow-
- Grecki następca tronu książę Pa- Hm, tym samym pociągiem d~1enmk~rz~. Bo te parę slow, Ja dyn. sk1e. 

weł przybył do Blalogrodu w drodze miało przyjechać czterech kurje- ~ie zan:iem!em n.a tematy obo- Pl'agnienie sowieckie, by to P~zeprowad,zono śledztwo, w--

:~;:::;:Lu z 0~j!i~:r!1;;ec~:in~tk;:: rów sowieckich z Paryża z pocz- ·!ętne, me hczą się. Np. ~ tern: j wszystko miało charakter forma) wymku kt~rego are~zt,owano 
ciągiem do Aten. tą dyplomatyczną i zabrać rów- ~e w.ąsy ~a od czas,~1, w_oJny„. I I nego h'aktatu, będzie uwzględ- dwóc~ wysokich urzędmk,ow Sc-

- w pobliżu Angennuende w Niem nież pocztę warszawskiej amba- ze me lubi „zgry~vac się przed nione. Parlament nie będzie kon natu. i wszystkich keluerow, za

czech przy i>rzymusowcm lądowaniu sady. A tymczasem niema z nieb aparatem fotograf1cz.nym .. Bo k? i sultowany narazie. Dopiero przed a!1gazow~nych do usługi w cza

rozblł się samolot prywatny. Obaj pa- ani śladu. Czyżby im Niemcy ja- lega - fotograf, przeJę.ty historyj- , ratyfikacj·ą. Główne trudności, s1e bankietu. 
sażerowle zostali ciężko ranni, przy- • k t 
czem jeden z nlch _ dyrektor zakłn- ką krzywdę zrobili po drodze? ~~ c'Y owaną wczoraj w nasze~ s~awia~e ~nzez Sowiety odpadły. ============== 
d6w Junkersa - Achterberg - zmarł Ciekawe, bo podobno jednak z pismie P· t. „Te, ambasadorze. Chodziło 1m o zaowarantowanie I w Wi dni k · . 

· St b · ł · o I - e u za onczył się pro-
po przewiezieniu do szpitala. Paryża wyjechali i miejsca dla prosi P· ran?a,. Y zegna się bezpieczeństwa państwom bał- ces przeciwko 7 członkom dawnej au-

- Budowa autostrady Sarajewo- nich hyły zarezerwowane w po- na pok,az uściskiem rąk z P .. tv. ckim. Te wszakże bynaJ·mnieJ· 1 str.jacldej .partji socjal-demokratycz-
Split, mająca olbrzymie znaczenie, H k p S d Im 
zwłaszcza z pw1ktu widzenia. tur"sty·- ciagn \Varszawa - Niegoriełoje. an ·ey em. · ' trang 0 mawia sobie tej gwarancji nie życzyły neJ, os rzonym .0 . antypaństwową 

" D · d · ł d · b' kat go zn· · · . . . · ' działalność w istrueJącym nlelega.blie 
kJ, ma być rozpoczęta jeszcze w tym wa prze zia y po wie oso y„. e ryc Ie. . wolały bowiem pakt meagresji z j związku socjalistów.Mocą wr k d 

roku. Undowa . tej autost.rady, długo- Konsternacja u niższych funkcjo I ~.I do n.ot .hke to perform- Niemcami. Tern... usunęły ostat- t. zw. ludowego, infóltytucji u:.~a:O~~o~ 
<ici 235 km., z których 16 zostało po- · , b d · k" · mowi z naciskiem · tj d 

narJuszow am asa y sow1ec ie.i. · . nią prze~ ?.kod,.. na drodze do po- neJ przez par ę na.ro owo-scc,jallstycz-
"rzednio we własnym zakresie zbu- "' k 2 k b ty 
lownnr }lrzez samorządy, kosztować Wyżsźych, jak się rzekło, nie by- Nie hez tego jednak, by nie u- rozumienia. I ~i' s ~za5no ż 0 10 nakkar0 ~ i pół 

ł ł 1 ł. ś . . . b . . . a· , d l . , d . d . " (b a , za„ mę czyzn na ·arę od pół-
będzle 200 mlljn. dinarów. o, a e w a c1w1e ynajmmeJ o a o się czegos owie ziec y- Dłplomaticns. tora 110 pięciu lat clężkłe:o ~ięzienła. 



Kuszenie opinii 
Poczucie rzeczywistości na strair umiaru 

n iema tałiiego złego, coby na 
dobre nie wyszło - ąrzekły 
niektóre pisma na margine

•łe akcji w sprawie „kuszenia Wi
tosa". Motywując to tern, że ak
cja powyższa dostarczyła pokrze
piającego dowodu, iż w Pols:!e 
niema Radziejowskich, skłonnych 
szukać oparcia w interwencji ob
cych potencyj, bądź też tern, że 
w świetle tej akcji można dociec, 
jaka ewolucja naszych stosunków 
wewnętrzno-politycznych byłaby 
wodą na młyn niemiecki. 

Mamy wprawdzie zastrzeżenia 
eo do samej . zasady: zło bardzo 
rzadko na dobre wychodzi. W spo
mniana zasada odgrywa też ra
czej rolę osłody i usprawiedliwie-

udziałem rządu na terenie opinji 
publicznej. 

Oczywiście, glejtu takiego nie 
można identyfikować z żyrem in 
blanco. Stanowi on natomiast dla 
tych, co z niego korzystają, zobo
wiązanie: oplnja ogranicza kryty
kę urzędowych poczynań, niech 
więc i te poczynania starają się 
być najbardziej z opinją w zgo
dzie. 

W ten sposób problemat takich 
czy . innych zmian wewnętrzno
politycznych, takiej czy innej ich 
ewolucji, przesuwa się dziś coraz 

bardziej na płaszczyznę dobrej! czne" świadectwa; a wówczas 
woli i poczucia odpowłedzialnośei łatwo już przyjdzie właściwym 
obu stron. Zabiegi zaś, sprowa- czynnikom zamknąć sprawę płe
dzające się do postawienia tego częcłą młlczenia. 
zagadnienia na ostrzu dyskusji, Taka zaś pieczę~ nie jest so
możnaby, przez analogję ze spra jusznlklem ani łych, co pragną 
wą Witosa, nazwać „kuszeniem obecny system utrwali~, ani tych, 
opinji": mówcie, nie krępując się co pragnęlłby go zmienić. Albo
co wam się dziś nie podoba, co wiem milczenie jest mrokiem, w 
pragnęlibyście zmienić; jeśli nie którym każdemu systemowi gro
powiecie, lub mało powiecie, -, zi skostnienie i błądzenie; w któ
to znaczy, że lepiej być nie może; rym lęgną się elementy takich 
jeśli jednak powiecie dużo, to już 

1

„zmian zasadniczych", jakich ża
rny wam wystawimy właściwe den Polak pragnąć nie może. 
„destruktorskie", czy „defetysty- M. K. 

Gen. Menlz i iego sztab 

wznoszą 

cześć Polskl 
Po uroczysto 

dejmował gości lamp 

nia ludzi, którzy zło czynili. Po- Kt d • C h b • M h 
dobnie, jak powiedzenie: głupia O rzą Zł W zec ac I Da Ora W&C 

Wystawa współcze 
sztuki religijne) 

głowa nie łysieje - pomyślane Władcy protektoratu posiadają 
zostało zapewne jako osłoda dla obok normalnych organów wyko
łysych. nawczych cały sztab działaczy i u-

Ale z tern usprawiedliwieniem rzędników, nasłanych prz~ mini
i z tą osłodą przesadzać nie moż- sterstwo propagandy Rzeszy I Ge-
na. Jeżeli znajdzie się np. czło- \ stapo. . 
wiek, który próbuje szerzyć pa- , :r:ra czele szta?u germamzatorów 

'k d , d · k · · · I stoi generał-maJor Mentz, dosko-
m ę, . a ane s:o ow,is 0 JeJ m~ , nały matematyk, dr. filozofji, je-
uleim1~ to taki ?brot w~da:zen den z najzdolniejszych oficerów 
wywyzsza środowisko, a me siew- Reichswehry posiadający dyplom 
cę naniki. Tak samo i tutaj moż- akademji w~jennej. 
uaby mówić o pomniejszeniu pew / Dr. Mentz przygotowywał się 
r.ych ludzi i podniesieniu waloru przez szereg lat do spełnianej obec 
,społecznej opinji; zajmując się w I nie roli. Jeszc~e przed wybuchem 
konsekwencji nie małemi spraw- k~yzy~u sudec~ego, gen. Mentz ba
kami małych ludzi al.; sprawa- Wił k1lkakr.otrue w ~echach, ~a 

. • . . ' doskonale Język czeski. Jego dZie· 
~1~, kto re wielkim rzeczom sprzy. łem jest znany już czytelnikom pol-
JaJą. skim i szeroko w całym świecie 

Z tern zastrzeżeniem pozornie komentowany, plan ewakuacji »li.
bardzo na czasie wydawałaby się rodu czeskiego z jego własnej zie

na Wawelu ml, opracowany jesreze w marcu I wagę przywiązuje się do wychowa
b. r. i zaakceptowany następnie nia odpowiednich nauczycieli szkół W dn, 11 b. m. w salach muzeum 
przez miarodajne czynniki Rzeszy. I powszechnych, którzy mają stać się archidjecezjalnr:;o na Wawelu przy 

Najbliższym.i pomocnikami gen., głównym instrumentem germaniza- udziale licznego duchowieńs_twa i 
Mentza są: płk. Fischer, dyr. Rei- cji dzieci czeakich i młoą.zi.eży. W przedstawicieli świata artystyczne· 
chert z Gestapo, szef sekcji mini- I tym celu prowadzone są kursy dla go Krakowa, odbyło się otwarcie 
stel'Stwa propagandy, Lerner, szef 5.000 nauczycieli niemieckich, któ- ~~wy współczesnej • sztuki reli· 
sekcji, Wilhelm Liebmann oraz ko- rzy mają w naJbliższej przyszło- ~~neJ, urządzonej staran~em sek
misarze Gestapo Deimler i Liedke, ści objąć kierownictwo szkół nie- CJl artystów plastyków un. brata 
którzy kierują t. zw. wydziałem In- mieckich w Czechach i na Mora-, Alberta. 
wlgllacyjnym, do którego obowiąz- i wach. Wystawionych zostało przeszło 
ków należy m. in. sporządzanie list· Nauczyciele niemieccy poznać mu 10~ pr3:c z zakresu sztuki religij· 
proskrypcyjnych. szą dokładnie język czeski, by neJ m. ~· obraz:y Mehoffera, Hoff· 

Listy te zawierają nazwiska pa- móc jak najlepiej wywiązać się ze mana, Bies~czamna, Skoc~ylasa o
trjotów czeskich, którzy na wypa- swej akcji germanizacyjnej. We- raz szeregu.innych znakonutych ma
dek wojny lub powikłań wewnętrz- dług planu w 1940 r. połowa wszy- larzy polskich. 
nych mają być „zlikwidowani''· stkich szkół prywatnych i publicz-

Sztab gen. Mentza, kierownika ak- nych na ziemiach protektoratu ma 
cji germanizacyjnej, dzieli się na ,. być niemiecka. W r. 1942 wszystkie 
szereg oddziałów. Dla realizacji szkoły w Czechach i na Morawach 
pomysłów germanizacyjnych dużą I przejdą pod zarząd niemiecki, 

Miljony kobiet 
praeoją w przemyś fe 

Niemiec 

Zalety wodza 
W roku 1938 zatrudnlony-0h by

ło w przemyśle Trzeciej Rzeszy 
7.325.000 sił pracowniczych, z cze
go 1.846.000 kobiet, a więc prze
szło 25 proc. Echa tra"icznej katastrofy „Tbetis" 

sugerowana przez niektóre pisma 
dyskusja na temat: czy „zmiany 
zasadnicze" w układzie naszych 
wewnętrzno-politycznych stosun
ków są pożądane dla nas, czy też 
dla wrogów. Sądzimy ' ' _zakże, 
fr pójście po Iinji tych sugestyj ,,Goniec Warszawski" podaje o- rzadką. Jednakowoł właśnie ta zaleta Beaumont, Pottler, Cloue, Germłnet-
i ł • ł b i lk • pinję fachową, wyrażoną w pra- jest cechą wielkiego wodza, przynaJ- pllł potężnie lub t.et byli pogrątenl 

Z obserwacyj, poczynionych w 
tym roku wnioskują, te liczba ko
biet, zatrudnionych w przemyśle, 
będzie się dalej podnosić ze wzglę
du na br!llk męskich sił roboczych. 

n e przys ozy o Y s ę n o~n, me sie francuskiej, iż łódź podwodną mniej w marynarce. Ale z powodu w długach, albo też posiadali takle 
~' yłącza.fąc zwolenników 11trwa- „Thetis" można było wyratować, ddwnego prawa natury - zaleta ta cechy „oryginalności", które nie po-
1tnia obecn~go systemu, ani też gdyby zdecydowano się na ryzykow Jest sprzeczna z lnneml kwaliflka- zwoliłyby im ~staj osiągną6 plerw
ewolenników „zmian zasadni- ny zabieg: trzeba było prz"*wier- cjaml, które są niezbędne do osią- szych galonów wyższych- oficerów. 

„ .~ gnlęcla wyższych stopni. Jest często Ale mieli również te zalety wodzow- GRIJŹLl[A PtlJ~ 
czych". 1 dzić do steru łodzi łańcuch i całą sprze.czna z rozwagą, wyrachowa- stwa, od których za.leżały często Io-

Bo jak przedstawiają się u nas j mocą na)więk~zego krążownika łódź niem, ostrożnością - temi wszyst- sy Ich okrętów, Ich marynarzy, cza-
jest nieubłagana t corocznie, nie ro
biąc różnicy dla płcl, wieku l stanu, 
kos! mlljony ludzi. P r z y 11 w a l• 
czantu chorób płuonyc~ 

SZ<lllSe tego rodzaju dyskusji? I szarpnąc. Istma. ły wówczas 2 szan- kleml cechami, które decydują o dal- sem nawet Ich ojczyzny. Dowodzili o-
Zwolennicy dzisieJ·szego stanu s~ na ~O ratunku. Dlaczego te~o szych stopniach w karjerze. ni, nie będąc przytwierdzonymi do te-

, • 1 me zrobrono? Bo zabrakło człowie- Czy wiadomo dzisiaj, dl.a.czego w lefonu. I dlatego wybaczano im Ich - bronchitu uporczy
wego, m.ęczącego ka
szlu, g r y p y stoau• 
Jlł p. p. Lekarze -

rzeczy mogą bez przeszkod roz- ka któryby za tak ryzykowny za- marynarce zeszłego stulecia, którą 1 pijaństwo, Ich długi, Ich oryglnalno-
taczać wszystkie je"O powaby a b' ' 'nl d . d . 1 „ znałem jeszcze, kiedy w roku 1898 I ścl. To byli prawdziwi mężczyźni. 
spowiJ'ać w czerń bto wszystko ieWg wz:qi._1.?. powite Zia tnos:. wstępowałem na pokład „Bordy" - Bez takich do.wódców niema mary-

. . . . ' zwu~"""u z em au or· było tylu ł: 1;nlrałów „oryginalnych" narkt. Sądzę, ze niema również Iot- „BALSAM TRIKOLAN"--04-
seckiego, który ułatwia wydzielanie 
sto plwąciny, wzmacnia organizm 1 
samopoczucie chorego oraz powiększa 
wagę ciała 1 usuwa kaszeL Sprzedajlł 

coby nastąpiło w razie Jego zmia- „zastanawia się nad samym probie- tylu admirałów trochę trzaśniętych" nictwa. Co się zaś tyczy armjl fre.n-
ny. W innej sytuacji znajdują się m~m d~wództwa: Dar powzięcia d~cy- jeżeli chodzi o popola~~y sąd oplnji j cosldej, to zachowała ona jeszcze o-
11atomiast rzecznicy zmian Czy I ZYJ waznych, Jasnych, i szybkich, I publicznej? gromną rezerwę wodzów tego typu. 

· ó t ·t ś · dar ponoszenia straszliwych odpowie- Taki S~ffren, taki Jonqułeres, -1 Dostarcza ich stale - Afryka.„" 
mogą om z t wną o war o cią 

1 

dzlalnoścl jest zaletą niesłychanie apteki. 815 
\\·yłożyć, dlaczego uważaliby je - n 
zt potrzebne? Nie. I to wcale nie' - &m5 s ... _, Z7 U --U u as 
zł: względ!-1.na trudność mówie- Ił' §wletle naras•• 
ma. BodaJ .Jeszcze większym ha- li" "':li 
mulcem jest tu wzgląd na rozgłos 
mówienia: największy zwolennik I Gdyby zo prosić.„ 
zmian jest ostrożny w argumen- w upstrzooym białemi plama
towaniu ich potrzeby; albowiem mi feljetonie Zygmunta Nowakow
ta argumentacja, sprowadzając~ skiego w „I.K.C." czytamy m. in.: 
się do wydobywania na jaw róż-\ „Mówię jednak o emigrantach, ży-

. l " d bł d ' . · t . k _ jących dotychczas, o emigrantach z 
~;)C 1 wa •. ę ow, i us ~ie • mo zupełnie innej kategorjl. Np. pewien 
zł: nam wielce zaszkodzić zarów- _ dla jednych tylko wielki pianista 
no w kraju, jak i zagranicą. I wielki filantrop - dla drogich 
- Prawda, że w Anglji po ~ata- znakomity Polak, cieszący się. mlr~m 
strofie łodzi podwodnej odezwały olbrzymim zarówno. w Europie, Jak 
· . . . ł w Ameryce, bawi JUŻ od dość dło-

się głosy, ze wmę ponosi tu w a- gtego czasu na pewnego rodzaju do-
~ciwy resort; w parlamencie zgło- browolnej emigracji. Kaprys artysty 
~rnno zaś interpelację która mo- - jak otrzymują niektórzy'? Neura
gla doprowadzić do. dvmisji wła- stenja? Chyba. coś więcej jeszcze! 
Ś • , • • • • • To pewna, ze niedawno był cho
cnvego mm1stra, czy w1ccmmi- ry poważnie, a tak samo pewną rze-

stra. czą jest, że gdyby zaproszony goścłn-
J eclna katastrofa czy błąd nie nie sp~zlł rekonwalescencję w Pol-

. ' .' . sce, w Jakimś zamku, czy zameczku 
z~szkodzą. J~~nak dob,ren;iu m~ie- _ nazwa to obojętna - może po
nm techmk1 i fachowości ang1el- prawiłoby t.<i jego, naprawdę dla nas 
'Skiej. \Viadomo również, że gdy- wszy.stkich cenne, zdrowie, ale także 
by okazało się iż katastrofa była przyJazd taki wywołałby rzetelny e-

. ' fekt na zewnątrz, więc zagranicą.. Po 
wynlluem fałsz;nvego systemu, to wiedzlanoby: oni, Polacy, naprawdę są 
wówczas ustąpiłby system, t. j. teraz „zwarci"! 
minister. Gdy minister zostaje, to Ostatecznie, zna.na wizyta gen. Hal
jest to dla opinji pełną gwaran- Jera nie przyniosła żadnych o~em-

. · d k b ł d · l · nych skutków, powrót zaś „pianl-
CJą, ze wypa e · Y zie em me sty", który jest fundatorem pomni-
systernu, lecz losu. ka grunwaldzkiego I tym, który 

Co kraj to inn · obyczaj i in- przed wojną formował naszą właści-
' 1 

• • wą postawę wobec zachodnich sąsla-
ny rezo11ans nawewnątrz, Jak 1 dów _ powrót ten miałby napew-
J1azewrn1trz. \Vyrazem du:lcgo po- no dobl'lł prasę w świecie." 
czucia odpowiedzialności naszej 
opinji, będącego z kolei emana
cją poczucia rzeczywistości, jest 
też ten glejt umiaru, jaki stał się 

Głośnik pod pierzyną 
Inny feljetonista „I.K.C." pisze: 
,,Jeden :i; tych francuskich lodzi, z 

kt-Orych esprit tryska jak sok z gra
pefruitu, Dekobra, taką podaje wia
domość z .ziemi hitlerskiej, kraju 
niewoli. 

Wiadomo, że Niemcom nie woln11 
słuchać wiadomości z zagranicy. 
Więc jak sobie radzą cl, którzy chcą 
się dowiedzieć jeszcze czego Innego 
ponad to, co podaje p. minister Goeb
bels do wierzenia 1 wykonania 'l 

Pewien emigrant nlemlecld opowia
dał ml niedawno, że miał w Berli
nie radjo I słuchał oczywiście wszy
stkich komunikatów z Paryża. i Ber
lina. Ale aby nie wpa.4ć w szpony 
ajenta Gestapo - a jest nim nie
wątpliwie nletylko „Zellenleiter" da
nego domo, ale też I może być nim 
własna służąca, - otulał on swoje 
radjo pierzynką, nakrywał jaśkiem 
dodatkowo rozglośnik i siebie razem 
z rad.jem nakrywał kołdrą. W ten 
sposób dowiadywał się co słychać w 
Niemczech. Morał: każdy naród ma 
taki raj, na jaki zasługuje." 

W korespondencji londyńskiej 
„Gazety Polskiej" czytamy: 

„Król Jerzy VI jest pierwszym w 
hlstorji monarchą a.nglelskim, który 
odwiedza U.S.A. To, co obecnie od
bywa się w Ameryce, jest manifesta
cją przyjaźni l solidarności dwóch 
wlelldch narodów, związanych węzła.
ml krwi i kultury, które dzieli A
tla.ntyk, ale łączy wspólne umiłowa
nie wolności. Gdyby, wbrew optymiz
mowi angielskiemu, rozgrywające się 
w Europie wypadki doprowadziły do 
konfliktu zbrojnegt>, opinja. angielska 

nie ma wątpliwości, po której stro
nie stanie Ameryka." 

Mówią~ ieżdią •.• 
Berliński korespondent „Kurjera 

Warszawskiego" donosi: 

Wie polega na tem, jakie wnioski poli
tyczne ogólnej natury należy i wol
no wyclągną.ó z próby podjętej p.rzez 
koła. niemieckie w stosunku do p. Wi
tosa." 

„Ogólnej natury". CJiodzl, rzecz jas
na, o wzmocnienie pozycji Ozonu -
bo partje, zdaniem p. KI. Hr„ są 
„skompromitowane" spekulacja.ml Ge 
stapo„. 

Czy p. KI. Hr. nie rozumie napraw
dę, że skompromitował nie partje, 
lecz metody ozonowej prasy 'l" 

Szwt"dzi o Polsce 

„Na uwagę zasługuje fakt, ' iż nie
które pisma, jak np. „Voelkischer 
Beobachter" wyróżniły przez całe 6 
szpalt mowę dr. Todta oraz Leya l 
Rosenberga. w Trewirze. Z komenta
rzy do mów tych wynika, że uroczy
stości na. zachodniej granicy, jako 
też mowa o slinlejszem wzmocnieniu 
Ilnjl Zygfryda, miały na celo zdemen
towanie pogłosek zagranicznych o za
laniu przez Ren wału zachodniego, „Polska Zbrojna" p:rzytacza treść 
względnie o wysianiu dr. Todta do artykułu o Polsce, który tikazał się 
budowy dróg ~ Hiszl?anji. niedawno w prasie szwedzkiej. Au
. Ostatnio ma.Ją mleJsce czę&te roz- tor artykułu, znainy publicysta 
Jazdy zagranicę ministrów nlemlec- I szwedz.ki baron de Geer pisze· 
kich. ' ' · 

Dr. Frick wrócił z podróży do Wę-1 ,,Istnieje czynnik, który sprawia, 
gier, a dr. Franck pojechał obecnie że Polska wyrobiła sobie powszech
do Danji z wycieczką prawników nie- ne poszanowanie, albowiem wiadome 
mlecklch." I jest, że naród ten będzie się bronił 

I będzie bronił ka.żdego cala swojej 
rtletody ziemi. Polacy są. narodem żołnierzy. 

• Duch żołnierski Polaków jest wynl-
W „Robotniku" czytamy: klem dyscypliny, odziedziczonej z po-
„A więc co do Witosa zarzuty zll- kolenia na pokolenie, w połączeniu z 

kwldowane. Pozostaje tylko - skro- duchem wojny, które czynią, że żoł
mnie powiada p. Kl. Hr. - sprawa nłerz bez wahania poświęca się dla 
„zwłoki":. dlaczego Witos nie odra- ! wspólnej sprawy, gdy zsgraża nlebez
zo zwrócił się do polskich władz„. i płeczeńsiwo. Naród polski, jak wszy-

Tyle więc zostało z zarzutów pod I stkle inne - kończy de Geer - po
adresem Witosa. Ale za to p. Kl. Hr. siada Uc:rne wady, ale gdy naród 
ma. nadzieję jeszcze coś zyskać na stawia męstwo i honor p11nad wszy
kampanji przeciwko partjom i de- , stko, l gdy uczucia te nie ogranlcza
mokracjl: I ją się do frazesów, to nosi on ple-

„Rzecz.-naszem zdaniem - po o- · częć szlachectwa i nie może być nl
stalenlu Aelsłych faktów w tej ap.,a- gdy ujarzmiony." 

I 
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rzeciwslawimy sile: 
rozwiewa złudzenia niemieckie 
słanki te znikły z tego św1ata, nie
wątpliwie winniśmy być przygoto· 
wani, aby sile przeciwstawić się 
siłą. 

Na temat Gdańska lord Halifax 
oświadczył co następuje: 

Skomplikowana istota zagadnie· 
- nia gdańskiego wymaga najwięk

szej dozy cierpliwości I wstrzemię
źliwości, o ile ma się zapobiec naj· 
bardziej brzemiennym i niebezpiccz 
nym skutkom. Wydaje mi się, że 
nie można dziś nczynić nic lepsze· 
go jak podkreślić stanowisko rzą
du J. K. M. w sposób, w jaki zde· 
finjował je w swoim czasie premjer 
Chamberlain. 

ystną i nie
umentarzoin tak 
serwacje, albo

tą drogą rozpoczęty, 
się nie skończył. 

Nawiązując do rokowań z Uosją 
Sowiecką Halifax uchylił się od 
wszelkiej dyskusji zasadniczej na 
ten temat, podkreślając, że byłaby 
to dyskusja akademicka. 

Rokowania z rządein sowieckiin 
2ostają znowu w Moskwie wznowio
ne. Dyr. Strang we środę przyby
wa do Moskwy, nie byłoby przeto 
ani celowe, ani możliwe, aby w o
becnem stadjum rozwodzić się nad 
dalszemi szczegółami spraw, które 
podlegają rokowaniom. 

Czy nam jest to przyjemne, czy 
nie - oświadczył lord Halifax -
musimy się zgodzić z tern, że w O• 
hecnym roku pańsldm 1939 żyjemy 
pod znakiem polityki siły. że spra 
wa, co do której mnsimy się zde-

• c~·clować, polega na tern, aby usta· 
lić, .iakie są te cele, do których go
towi jesteśmy zastosować siłę -
tak długo, dopóki siła jest arbl· 
trem. Czy siła z naszej strony za
stosowana ma być na rzecz ntrzy. 
mania takich przesłanek, jak spra
wiedliwość i porządek, od których 
zależy społeczność ludzka, czy też 
celem niszczenia ich. Jeśli poglą
dy nasze polegają JJ.a tern, że nie 
możemy pozwolić na to, aby prze-

Przechodząc do sytuacji na Da
lekim Wschodzie, lord Halifax pod
kreślił , że w pogłoskach jakoby 
rząd brytyjski zamierzał wycofać 
swe wojsl1:a z Szanghaju, nie ma 
ant cienia prawdy. . . __ _ 
Uząd brytyjski nie przyjmuje ar· 

gumentacji japońskich władz woj
skowych co do wojskowych rzeko
mych konieczności uzasadniających 
akty ograniczenia praw i intere· 
sów brytyjskich, zwłaszcza na tych 
obszarach, gdzie operacje wojenne 
się obecnie zakończyły. Tembar
dziej rząd brytyjski nie zamierza 
uznać jednostronnych zmian w u
kładach i instrumentach międzyna
rodowych obowiązujących na Dale
kim Wschodzie. 

Ambasador brytyjski w Tokio o
trzymał instrukcje złożenia w japoń 
skiem ministerstwie Spraw Zagra
nicznych protestu z zastrzeżeniem 
wszystkich praw do domagania się 
odszkodowania, gdy fakty dotyczą
ce śmierci obywatela brytyjskiego 
Sinclaira oraz oprowadzenia attche 
wojskowego płk. Spear zostaną wy
jaśnione. 

Przechodząc następnie do kryty
ki z jaką spotkała się jego mowa w 
ubiegły czwartek lord Halifax o
świadczył: 

„Stanowi t.o jedynie dowód po
mieszania pojęć, jeśli się otrzymu
je, że moje przemówienie w nb. 
czwartek oznaczało jakiekolwiek 
zmiany w polityce brytyjskiej. Prze 

Chamberlain o szansach konferencii młedzvnarodowei 
LONDYN, 12.6. Na zapytanie,! cie zaufania co do tego, że wszyst

skierowane do premjera Cham.ber- I kie, biorące w niej udział rządy 
laina w Izbie Gmin na temat mo-1 pragną porozumienia i zamierzają 
żliwości zwołania światowej konfe-1 dochować zarówno co do ducha, jak 
rencji dla rozwiązania aktualnych i co do litery swe zob?wiązania, ~
zagadnień międzynarodowych prem- dzielone w wyniku teJ konferencJI. 
jer odpowiedział, co następuje: Uząd J.K.M. stale będzie dokładać 
„Według opinji rządu J.K.M. kon- starań, aby szerzyć tego ducha zau

ferencja światowa mogłaby mieó fania, który może zapanować tylko 
powodzenie jedynie wówczas, gdyby wówczas, o ile inne r..:ądy czynić bę
towarzyszyło jej powszechne oczu- dą podobne wysiłki". 

Kolonie otrzy~amy w drodze pokojowej 
1\ladzieje dr. Franka 

KOPENHAGA, 12.6. Minister W wywiadzie, udzielonym przed-
Sprawiedliwości Rzeszy dr. Frank stawicielowi prasy duńskiej, min. 
11rzybył dziś do Kopenhagi, gdzie Frank oświadczył, że Niemcy dla 
wygłosić ma odczyt w tutejszych swej 81-miljonowej lm!ności potrze 
organizacjach prawniczych. boją przestrzeni życiowej I dlatego 

40-lecie sakry biskupiej 
metropolity Szeptyckiego 

domagają się zwrotu utraconych 
kolonij. 

Sądzę - mówił min. Frank - że 
sprawa ta będzie rozwł...ązana w dro 
dze pokojowej. 

ciwnie, były one szczerem usiłowa
niem skłonienia zarówno społeczeń· 
stwa brytyjskiego jak i społe· 
czeństw zagranicznych, aby uświa
domiły sobie Istotę sytuacji". 

Chwila obecna nie nadaje się -
zdaniem ministra - do rozważania 
zagadnień rekonstrukcji porządku 
międzynarodowego w ramach Ligi 
Narodów. Polityka brytyjska, nie 
grożąc nikomu i nie dążąc do fad
nych ukrytych celów, pragnie UC'LY· 
nić jasnem wobec świata, że jeżeli 
zastosowana zostanie dziś siła, to 
ci, którzy ją zastosują, liczyć się 
muszą z tern, że sile przesiwstawi 
się siłę. 

Duch narodu wysp brytyjskich 
jest dziś o wiele bardziej mocny i 
zjednoczony niż był w r. 1914. Ob
ca propaganda zawsze poinija jed
ną rzecz z powodów oczywiście nie 
budzących wątpliwości, a mianowi
cie, że 1) żadne z naszych zobowią
zań nigdy nie zostanie zastosowane, 
jeśli nigdzie nie zaistnieje żaden 
mąclclel pokoju przy zastosowaniu 
przemocy, 2) o ile nie zajdzie usiło
wanie i nie będzie istnieć żaden za
Iniar zastosowania siły, wówczas 
cały wpływ W. Brytanji użyty bę
dzie w tym kierunku, aby doprowa
dzić do sprawiedliwego rozwiązania 
drogą rokowań. 

Brat prezydenta Beneszą w Warszawie 
Jeszcze jeden uciekinier z Protektoraiu 

Dn. 12 b. m„ o godz. 10 m. 30 w. 
przybył do Warszawy z Pragi b. 
senator czechosłowacki dr. Woj
tech Benesz z małżonką, brat ostat 
niego prezydenta republiki czesko
słowackiej dr. Edwarda Benesza. 
Przyglądamy mu się z uwagą. 

Jest zgoła do swego prezydencjal
nego brata nie· podobny. Nic dzi
wnego; zresztą. Jest odeń starszy 
o 10 lat. Siwy starszy pan, raczej 
korpulentny. 

Przed miesiącem przejeżdżał 
przez Warszawę jego syn, b. urzęd
nik praskiego MSZ, obecnie już ba
wiący w Chicago u swego stryja 

Edwarda. 
Czy ojciec pojedzie w ślad syna, 

niewiadomo jeszcze dokładnie. Na
razie pozostaje w Warszawie, sta
jącej się stopniowo ważnym ośrod
kiem emigracji czechosłowackiej. 

Ciekawe, że sen. Wojtech Benesz, 
jako najstarszy z licznego a nieza
możnego rodzeństwa, był właśnie 
tym, któr.y łożył na wychowanie i 
wykształcenie swego brata Edwar
da, · udzielając mu funduszów na 
wyjazd do Pragi na tamtejszy uni
wersytet a potem i do paryskiej 
szkoły nauk politycznych. 

Di pl. 

,_Wiei'' o ataku na Witosa 
Ostra odprawa młodzieży ludowej 

„"'ici", organ związku mło- szerze.I 1_1apnści ą, poc: : u pisze: 
dzici:y wiejskiej, zbliżone j do Na ra~1e stwierdzamy, te najęte pi
Slron nictwa Ludowego, przynio- sarczyki źle się preysh1gują Polsce, 

kiedy w obecnej poważnej sytuacji 
sły ostro zredagowaną notatkę o bryzgają obrzydłą śliną na ludzi i or-
napaści „Kurjera Porannego" na ganłzację, które organizują sUy cbłop-
'Vitosa i ruch ludowy. skle do obrony ojczyzny. 

Czasopismo oświadcza, że w Odprawa mocna i ostra. 
następnym numerzt. zajmie si ę 

Ambasador brytyjski w pancernej kamizelce 
Planowany zamach w Szanghaju 

LONDYN, 12.6. Agencja Reutera reg środków ostrożności. 
donosi z Szanghaju, że wobec wia· Przed ainbasadą wystawiono sil
domości pochodzących z dobrego ne warty, a amba.sador i jego ·se
źródła o planowanym zamachu na kretarze używają kamizelek pancer 
życie brytyjskiego ambasadora w nych. W samochodzie ambasadora 
Chinach Kerr'a, przedsięwzięto sze- wstawiono szyby odporne na kole. 

Now-y kurs wobec Chorwatów 
Zwolnieni z dożywotniego więzienia 

BIALOGRóD, 12.6. W Liwnie od- zostały niewątpliwie polityką ngv
był się proces 27 rolników chorwac dowości wobec Chorwatów, stoso
kich oskarżonych o wywoływanie waną przez rząd Cwetkowicza. 
rozruchów na p.odłożu politycznem 
w 1935 i 1936 r. 
Sąd po 15-dniowej rozprawie, w 

czasie której przesłuchano 146 
świadków, uwolnii oskar.lonych od 
winy i kary. 

Z więzienia w Leopolglavie zwol
nieni zostali po 7-letnim pobycie 
dwaj Chorwaci Josip Czaczlcz i 
Stjepan Malbasza, skazani na doży
wotnie więzienie za przestępstwa 
natury politycznej. 

Oba te posunięcia spowo:: :i~·.-ane 

f1anifestacia patriotyczna 
Czechów 

PR.AGA, 12.6. Czeskie organiza
cje kulturalno - oświatowe przygo
towują na dzień 18 b. m. wielką 
manifestację w Morkowica.cb na 
Morawaeh, gdzie na m1eJscowym 
cmentarzu znajduje się grób córki 
autora czeskiego hymnu narodowe
go Józefa Kajetana Tyla. 

Atnbasador o 9 dzieeiaeh 
Z okazji 40-lecia sakry biskupiaj 

ks. metropolity obrqdku grecko-ka 
tolickiego Andrzeja Szeptyckiego, 
Ojciec św. Pius XII nadesłał jubi
latowi pismo odręczne z gratulacja
mi i nominac:1 na asystenta tronu 
papieskiego. 

Rekonesans młode1io Kennedy w Warszawie 

\ 

Na koncercie w Filharmonji i po- dzian, jak już niekiedy, z mU!ją spe - Cel pobytu jeżeli wolno wie-
tem na raucie w ainbasadzie japoń- cjalną, od czasu do czasu mu przez dzieć? ' 

Tytuł ten j ::st wyróżnieniem ho-
no rowem. 

skiej dostrzeżono w towarzystwie ojca pow_ierzaną, . zwłaszcz~: gdy _ Pragnąłem odwiedzi ć pp. am-

Nowy bl.SkUp·SUfragan pp. ambasadorostwa Biddle przy- trzeba c~s subtelme „~ba?ac .. basadorstwa Biddle, goszczących 
stojnego młodzieńca o kasztanowa- Kto wie, czy tak me Jest 1 tym I mnie łaskawie, a zarazem zdać so

• • I I k• • I tej czuprynce. Pan ambasador razem, sądząc z rozmowy naszego bie sprawę z obecnych warunko'w t ~ - ecc>z.•1 w oc a ws 1e• d · ł 1 d · • d d l t 3 a prze stawia m o zienca: sprawoz awcy yp om~ ł'cznego z I i poglądów polskich ze wszystkich 
Ojciec św. zamianował ks. prała- - l\lr. Joseph B. liennedy jr. sympatycznym młodziencem po punktów wUzenia. 

t~· \'Tichała K:nala, rektora arcy- Podkreślał przytem to „jr:"•. b~ lunchu w pałacu ambasady ame- , . . . . 
biskupiego seminarjum duchownego bez t.ego dodatku byłoby to 1m1ę. 1 rykańskiej Domyslamy się Męc, ze to Jesz-
w Gnieźnie, biskupem sufraganem na.zw1sko ambas8:dora , amerykan- Zaczyna~y rozmowę dyplomatycz I cze jedna „misja sp~~jaln3:"• reko
v. · !awskii:1 • sk1ego w Londyme, ktorego synem nie: nesans, do ~t?rego OJCJec uzywa sy-

rłie bedzie wycieczek 
do Sopot 

jest właśnie wspomniany młodzie- - Czy pan w Warszawie · poraz na,. zaprawmJąc go . zawczasu do 
niec. pierwszy ? . 1 słuzby dyplomatyczneJ. 

23~letni „Joe", jak go nazywa I - Właściwie po raz trzeci. Przed - Czy wolno pana zapytać o 
ainbasador Biddle, jest najstar- 5 laty bawiłem tu tylko dzień prze· wrażenia? 
szym z.„ dziewif.ciorga dzieci am· jazdem po powrocie z Rosji. W paź- Mr. Kennedy uprzejmie odpowia-

Angielskie i amerykańskie biura basadora Kennedy, pięciu córek i dzierniku ub. r. bawiłem tu kilka da, że można, bo kto pyta nie błą-
p0dróży zawiadomiły zarządy miej- czterech synów od lS;t 7_ - ~3. dni. Idzi, ale słusznie przypuszc~a, że je-
scowości kuracyjnych na terenie Mr. Joe Kennedy Jr. Jest Jednak - A teraz? go „delighted" („zachwycony") 
w. m. Gdańska , że W!1 1 , r:>•1mują kie- nietylko pierworodnym swego ojca, - Przyjechałem w piątek wieczo- mnie nie zadowoli, a jeżeli chodzi 
rowari.ie wycierzek morshicJ1 do tych lecz również jego sekretarzem oso- rem niezadługo przed koncertem o coś ponadto, to ojciec go na uczył 
rr.ir>jscowoścl, a zwłaszcza do Sopot, bistym oraz „envoye extraordi- muzyki japońskiej, podczas które- że pienvszą cnotą dyplomaty jest 
z nowodu ekscesÓ\V i n;Nantur, do- naire". go zawarliśmy naszą miłą znajo· małomówność, o czem mógłby z we-

q•1vwa_r::;ch przez sz tu.::-rr.owców hi- l Zainteresowaliśmy się, czy i obec mość. WyiPżdżam we wtorek wie- stchnieniem niejedno„. powiedzieć 
i Jcrowallich. . nie nie bawi tu ów przystojny mło- czorem. niżej podpisany. 

ZAKO~CZENIE PIERWSZEGO 
ETAPU RAIDU A. P. 

W dniu wczorajszym w godzinach 
przedpołudniowych zakończony został 
pierwszy etap międzynarodowego rai
óu Automobilklubu Polskiego. 

Etap ten prowadził na trasie 1385 
km. z Warszawy przez Chrzanów, l:>a
nok, Lwów, Luck, Brześć n/B. z po
wrotem do Warszawy. 

W czasie jazdy samochód Nr. 3 -
Skoda, prowadzony przez p. Be.Hena 
uległ defektowi 1 nie wiadomo, ozy 
będzie mógł startować w etapie na-
stępnym. · 

Obecnie po zakotlczenlu pierwsze
go etapu 1 odbytej próbie szybkości 
I rozruszania motoru w punktacji po· 
szczególnych kategorji wozów prowa
dzą: 

kategorja I. 1) Szachowskl ( Slto
da) 186,572 pkt„ 2) Vcstidello (Fiat) 
184,925 pkt„ 3) Szypuła (Fiat) 
184,621 pkt„ . 

kat. IT. 1) Polturak (Lancia) 201,334 
pkt„ 2) Borówik (Lancia) 194,649 
pkt., 3) Grosman (Citroen) 192,994. 

kat. III. 1) Pronaszko 193,744 pkt„ 
2) Dzierliński 192,464 pkt., 3) óuatre· 
sous 185,327 pkt. - wszyścy ~a Re• 
naulcie, · · 

kat. IV. 1) Marek 203,456 pkt„ 2) 
Kuncewiczowa 201,868 pkt., 3) :Mazu
rek 200.080 pkt. - wszyscy na Che• 
vrolecie. 

Samochody zostały zaparkowane t 
zbadane przez komisję techniczną., 
~tart do drugiego etapu odbył się iziś 
o godz. o.oo dla katcgorji 1-ej. Na
stępne kategorje startują ·w odstę
pach co godzinę. 

TLOCZY!QSKI W ()WIERCFINALE 
MISTRZOSTW FRANCJI 

Na międzyńarodowych zawodach te• 
nisowych o mistrzostwo Francji Igna
cy Tłoczyński odniósł w poniedziałek 
wielki sukces, bijąc jugosłowlanlna 
l.'1itica 6:0, 6:4, 2:6, 6:0 ·i kwalifikU· 
jąc się do ćwierćfinału. 

PILKARZE LUKSEMBURGA 
W STOLICY 

W nadchodzącą. środę i czwartek 
drużyna piłkarska SC Jeunes~e z Luk
semburga rozegra w Warszawie dwa 
mecze, a mianowicie: we środę o godz. 
18 na Stadjonie W. P. z reprezenta
cją Warszawy, we czwartek na sta
djonie Polonji o tej samej , godzinie 
z drużyną Polonji. 

Reprezentacja Warszawy wystąpi z 
następującym składzie: Strauch f Po
lonja), Joksz (Warsz.) - Gierwatow 
ski (Pol.), Sochan (Warsz.) - Nyc 
(Pol.) - Lubary (Starachowice), Ba
ran (Warsz.) - Luchter (Starach.) 
- Zbroja (Okęcie) - Wójcikiewicz 
(Proch) - Pirych (Warsz.) . Rezer
wowym pomocnikiem będzie Brzo
zowski (Starachowice). 

Piłkarze luksemburscy przybyli do 
Warszawy w poniedziałek wieczorem, -
we wtorek w godzinp.ch przedpołud
niowych złożą wieniec na grobie Ni_e
znanego żołnierza. 

NOWY REKORD \VLOCll N.\ 800 M. 
Biegacz włoski Lanzl ustanowił no

wy rekord Włoch w biegu na 800 m. 
wynikiem 1 :49,5 min. 
LEKKOATLETYCZNY l\IECZ P~ 
POLSliA - NIEMCY ODWOLANY 

Polski Związek Lekkoatletyczny po
\\iadomił związek niemiecki, iż rezyg
nuje z rozegrania międzypaństwowego 
meczu lekkoatletycznego pań Polska-
Niemcy. . 

Mecz ten miał być rozegrany 2· lipca 
b. r. we Włocła.wiu. ' 
REPREZENTACJA. WARSZAWY -

F. ( J. JF,UNESSE 
W dniu dzisiejszym rozegrany żo

stanie w Warszawie mecz pilkarski 
pomiędzy reprezentacją stolicy i klu· 
bem piłkarskim „Jeunesse" z Luksem 
burga. 

Spotkanie rozegrane zostanie na sta 
djonie W. P. o godz. 18 . . Skład repre
zentacji Warszawy podawaliśmy wczo 
raj. 

NIEDZIELNE MECZE LIGOWE 
w najbliższą niedzielę . odbQdą się 

n astępujące spotkania ligowe : 
do Warszawy przyjeżdża Wisła na 

mecz z Warszawianką ; w Krakowie 
·; arbarnia go3ci stołeczną ,Polonję ; we 
Lwowie Pogoń walczy z ·cracovją; w 
Łodzi Union Touring spotka si ę, z 
AKS-em; wreszcie w Chorzowie leader 
Ligi - Ruch - gości poznańską War
tę . 

DWA REKORDY śWIATA 
W Dortmundzie miotacz niemiec

ki Lutz, ustanowił nowy rekord świa
ta w rzucie młotem osiągając wynik 
59,07 m. 

W Kopenhadze Duńczyk Ingverson 
pobił rekord świą.ta w chodzie na 30 
km. osiągając na tym dystansie czas 
2:33 :08 godz. 

rolsko•Hfew~ka 
konfereoc a 

w sprawie spławu drzewa 
W Lyngmianach, pow. twi~Ciań· 

skiego, odbyła się konfere;1cj a gra
niczna polsko - litewska, dotycząca 
uregulowania spławu d:·zcwa zarów 
no po wodach granicznych, jak ró
wni eż tranzytu drzewa litewskiego, 
przechodzącego pl'zez . terytorjum 
Polski do Lit wy. 
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Symbole zdrowego rozs~dku i wolności Wielki raut 
w ambasadzie 

japońskiej 

Wspaniała rewia-Serdeczny uścisk dłoni wBiałym Domu 
Po koncercie w Fllharmonji, kt6ry!d 

dyrygował znakomity kompozytor ja· 
pofulki p. Kodziro Kobune odbył się 
w ambasadzie japo:O.skiej wielki raut, 
podczas którego czynili honory domu 
ambasador Sako z małżonkfł, w oto
czeniu radcy Kimury i sekretarza 
Inoue z małżonkami. W dniu urodzin króla, u stóp po

~żnego gmachu Admiralicji, na 
wielkim placu Gwardji Konnej od
była się doroczna parada wojskowa, 
Jest to widowisko niezrównane i 
jedyne w swoim rodzaju. 

Ogromna pusta przestrzeń ujęta 
w czworobok czerwieni mundurów 
gwardji. Dokoła mienią się unifor
my marynarki i armji, wschodnie 
turbany sąsiadują z szaremi cylin· 
drami, pierogi cudzoziemskich atta
cbes wojskowych z jasncmi kape
luszami pań. 

Przy diwięku hymnu „Good Save 
the King" wjeżdża majestatycznie 
procesja ·królewska. 

N a przedzie szwadron gwardji 
konnej w pancerzach i hełmach. Ro
ełe czarne rumaki przebierają no
gami w takt jadącej za niemi orkie-
1try. Dalej szwadron honorowy po
przedza reprezentanta monarchy 
ks~ęcia Gloucester. Przy jego boku 
książę Kentu. Za nimi dostojnicy 
armji, oficerowie hinduscy, podcza
azowie w czerwonych frakach i cy
lindrach. Zamyka orsz •. k znowu od
dział gwardji konnej. 

Zaczynają się ewolucje. Przed 
_ księciem Gloucester defilują kilka
j[rotnie bataljony gwardji irlandz
kiej i szkockiej, maszerując w dłu
gicn szeregach przy dźwiękach 
wspa.niałej orkiestry, reprezentują
cej wszystkie bronie. N a znak ko
mendy czerwone szeregi gwardji 
ta.łamują się, tworLą ruchomą gwia
zdę, znowu ro~dają się na bata
ljony. 
Wesoły, porywający marsz for

muje je w ruchomy czworobok, któ 
ry raźnie posuwa się naprzód, aby 
na dany znak zamrzeć nagle w bez
ruchu. 

* • • 
Parada urodzinowa jest zawsze 

widowiskiem przepięknem z malar
skiego punktu w~dzenia. Tym ra
zem była ona w dużej mierze wido
wiskiem symbollcznem. Wśród atta
ches zagranicznych można bowiem 
dostrzec niepozorną ale marsową 
sylwetkę naczelnego wodza armji 
francuskiej, generała Gamelin. Je
go szare, inteligentne, jakby nieco 
smutne oczy spoglądały na wysokie 
czapy niedźwiedzie i czerwone blu
zy gwardzistów angielskich - mun
dur pamiętny we Francji od czasu 
bitwy pod Waterloo ... 

Przeszło sto lat minęło od chwili 
klęski Napoleona, od chwili gdy 
Anglja na czele koalicji europej
skiej złamała człowieka, który dą
tył do zawładnięcia światem. Dzi
siaj dawni wrogowie są przyjaciół
mi. Wielka Brytanja i Francja wy
kazały, iż tysiącletnie walki dwóch 
narodów mogą się zamienić w szcze
rą sympatję i braterstwo, skoro się 
tego naprawdę chce. Dzisiaj Anglja 
I Francja stoją w jednym szeregu 
na froncie bloku pokojowego, bło· 
ku przeciwnego agresji. 

Czy gwardji króla Anglji wypad
nie walczyć na polach jakiegoś no
wego Waterloo? 

* • • 
Sztandary gwardji chylą się nisko 

przed księciem Gloucester, który 
wraca do pałacu królewskiego. We
soły, szczęśliwy, wolny tłum wiwa
tuje. 

Nie dzielą go od księcia podwój
nf. kordony szturmowców w heł
mach, nie tłumią jego rozmów na
stawione uszy szpiclów. Władza i 
porządek w Wielkiej Brytanji nie 
opierają. się na terorze i połi~ji. 

Z placu śc~-łgają ostatnie barw 
ne bataljony gwardji. Parada WOJ

skowa skończona„. 
Spoglądając na to kolorowe wi

dowisko można było chwilami za
pomnieć, że jest to czerwiec roku 
1939, roku mobilizacji i poboru do 
armji, roku zabójczego wyścigu 
2P.rojeń. Nie pokazano bowiem no
\'\·oczesnej potęgi zniszczenia, n· 1 de
fJlowały ponure czołgi, śmierciono
śne działa, nie warczały nad g~)wa

(Korespondencja własna) 
stolicy Stanów Zjednoczonych. Zno
wu symbol. 

Potomek Jerzego ID ściskał dziś 

dłoń następcy Jerzego Waszyngtona. 
A nie był to tylko formalny uścisk 
dłoni - serdeczny amerykański 
„shake hand" był wyrazem praw
dziwego zbratania dwóch wielkich 
narodów anglosaskich. 

A przecież Jerzy Waszyngton był 
ze stanowiska angielskiego buntow
nikiem, który oderwał od korony 
największą i najbogatszą kolonję. 

Anglicy umieli to przeboleć, , po
godzić się z tem, ale nie znaczy to, 

że zapomnieli. Na każdym kroku 
przypomina się w Anglji tę tragicz
ną kartę dziejów, tak szczodrze zbro 
czoną krwią anglosaską. 
Ucząc dzieci szkolne historji, u

cząc szerokie rzesze za pośredni
ctwem gazet, wciąż się wspomina 
z żalem amerykańską wojnę o nie
podległość. Tylko, że nie jest to żal 
zaprawiony nienawiścią, ani pamięć 
pchająca do odwetu. Anglicy przy
pominają te chwile jako naukę, o· 
twarcle przyznają, że po ich stro
nie leżała wina, że popełqili błędy, 

których nigdy więcej nie powtórzą. 

Londyn, w czerwcu. 

Jest to jeszcze jeden dowód wiel
kości Anglji. Naród ten dostrzega 
swe wady, pamięta własne błędy, 

umie wybaczać cudze. Dzisiaj Wiel
ka Brytanja coraz bardziej staje się 
symbolem - symbolem zdrowego 
rozsądku i wolności. Dokoła tego 
symbolu skupia się coraz więcej 
państw, które także wierzą w zdro
wy rozsądek i wolność. 
Obecność generała Gamelin na 

paradzie londyńskiej i wizyta Jerze
go VI w Waszyngtonie, to krzepią
ce promienie słońca nadziei na lep-
szą przyszłość. Bad. 

Rzecznik pogotowia wojennego 
Kim był i kim h,·ć może Cburebill 

Na raucie obecni byli m. in.: am
basador niemiecki von Moltke z mał
żonką, ambasador angielski Kennard, 
małżonka ambasadora francuskiegr 
pani Noel, ambasador włoski bar. A
rone di Valentino z małżonką, amba
sador amerykański Biddle z małżon· 
ką, (ze swym gościem p. Kennedy jr„ 
synem ambasadora amerykafulkiego w 
Londynie), poseł norweski Ditleff, po
seł portugalsld de Sousa Mendes z sy
nem i córkami, poseł grecki Collas z 
małżonką, poseł bułgarski Trajanow 
z małżonką i córką, poseł irański Ha
mid Saja, poseł dufulki Schou z mał
żonką, poseł holenderski Ridder Bosch 
van Rosenthal z małżonką, poseł szwedz 
ki Lagerberg, poseł szwajcarski Mar
tin, poseł jugosłowiafulki Vukcević, 
poseł finlandzki Kivikoski, poseł lltew 
ski Szaulis, poseł brazylijski Eulalio 
z małżonką, rumu:O.ski charge d'affai
res Dimitrescu, poseł hiszpa:O.ski hr. 

„Uznawać międzynarodową spra- ków. W książce swojej „My Early w dzielnicy londyńskiej „East End", san Esteban de Caniongo, sekretarz 
wiedliwość nie znaczy jeszcze być ·life" (Jutrzenka mego życia) opo- wydaje rozkaz strzelania do nich z ambasady niemieckiej dr. Struve z 
pacyfistą, ale oznacza to współdzia- wiada o wyborze karjery wojsko- armat. ( ! ) małżonką i attache lotniczy płk. von 
łanie w odpowiedzialności za spra- wej. Wojna zastaje go w ministerstwie Gerstenberg, radca ambasady turec· 
wtedliwości decyzyj powziętych w Gdy zajęty był pewnego dnia u- marynarki. W 1914 roku udaje mu kiej Basri Rizan z małżonką i córką, 
sprawie ogólnego pokoju. Jedni u stawianiem i przestawianiem około się akcja pod Antwerpją, ale w radca ambasady włoskiej Carlssimo z 

. w· lk 1500 . ł . ł . h . . 1 n15 k . t . j 'li małżonką, attache wojskowy amba· 
nas dowodzą, że pomeważ ie a zo merzy o owianyc swoJeJ "' ro u Jes mme szczęs wy w sady rumu:O.skiej płk. Pelimon, atta-
Brytanja jest wielkiem mocarstwem, kolekcji, wszedł ojciec, który po przeforsowaniu cieśniny Dardanel- che wojskowy poselstwa węgierskiego 
więc może odwrócić się do świata chwili na pół serjo, na pół ironicz- skiej. Zostaje podpułkownikiem w płk. Sarkany, attache wojskowy am
plecaroi, inni zaś twierdzą, iż wła- nie zapytał, czy życzyłby sobie z 6-tym pułku szkockim, a w 1917 r. basady tureckiej mjr. liter, poselstwa 
śnie dlatego, że jest wielkiem mo- czasem wstąpić do wojska. Lloyd George odwołuje go z powro- bułg. płk. Dmitriew z mltłżonką, atta
carstwem może zwrócić się twarzą - Tak, odpowiedział natychmiast tem do kraju, by powierzyć mu mi- che wojskowy poselstwa szwedzkiego 
do świata, porozumiewać się z przy Winston. nisterstwo amunicji. Zostaje jeszcze płk. Laal z małżonką, attache wojsko 
jaciółmi. czy też w-rogami i zabierać Widzimy go też później w szko- potem kolejno ministrem wojny, lot- wy poselstwa finlandzkiego mjr. Es-

. · · sen, radca ambasady ameryka:O.skiej 
głos na zebraniu narodow"„. łach WOJskowych w Harrow, w mctwa i kolonij, aż do upadku rzą- Winship, attache wojskowy poselstwa. 

Tak pisał na rok przed śmiercią, Sandhurst, potem w czwartym pul- du koalicyjnego. litewskiego płk. Waluszis z małton· 

zmarły przed paru laty wielki pi- ku huzarów w 1895 roku. Przechodzi z powrotem do stron- ką, sekretarz poselstwa ira:O.skiego 
sarz angielski, G. K. Chesterton. Wysłany z pułkiem do Indyj, bie- nictwa konserwatywn: go i zostaje Amiraslam, sekretarz poselstwa egip· 

Jednym z tych, którzy w dużej I rze odznaczający się udział w krwa ministrem finansów za rządu Bald- skiego dr. Chawky i bułg. Levenson. 
mierze przyczynili się do 0dstąpie- wych potyczkach i starciach gra- wina. Jak dotychczas była to jego MSZ reprezentowali: dyr. Gwiazdo-
nia Anglji od zasady „Splendid Iso- nicznych, których barwne opisy ostatnia teka ministerjalna. ski, dyr. Kobylański, nacz. Wszelaki 
lation" i zwrócenia się „twarzą do przesyła do „Daily Telegraph" i do Widział on i zdziałał więcej niż z małżonką, radcowie hr. Morstin, 

Głuski, de Rosset i Mniszek. Swiat 
świata", jest bezsprzecznie i w pier- „Pioneer". potrzeba żeby wypełnić pół tuzina muzyczny: M. Skołuba, prof. J. Tur-
wszym rzędzie Winston Churchill. Kampanje wojskowe i misje dzien zwykłych egzystencyj ludzkich. A czyński, dyr. Mazurkiewicz, dyr. Wie-

On to od szeregu już lat ostrze- nikarskie następują wówczas jedne jednak w sześćdziesiątym czwartym niawski, p. Iliwicka, p. Dubiska, prof. 
gał również niestrudzenie swoich po drugich, krocząc często jednocze- roku ma najwyższe stopnie swojej Rytel, prof. z. Drzewiecki, Fr. Brze. 
rodaków przed niebezpieczeństwem śnie: w 1895 roku jest korespon- kar jery jeszcze przed sobą. Nieraz zitiski z małżonką, K. Regamey z mał 
niemieckiem, on też ostatnio swoim dentem wojskowym „Morning Post" już zdawał się być u celu swoich żonką, B. Woytowicz, R. Palester. To
wpływem osobistym, wielką popu- w Południowej Afryce. Wzięty do zamierzeń, ale jak dotąd celu tego \·,arzystwo Polsko-Japońskie: min. Tar 

1 • · · k ·+.... • l' B , · k p · • 6 gowski z małżonką. i radca Fryling 
arnosc1ą l zna omlwt wymową na mewo i przez oerow ucie a z re- ostateczme dopiąc nie m gł. Przy- z M.S.Z. Kancelarję cywilną. P. Pre· 

licznych wiecach i zebraniach, wpły torji. by powrócić tam jako porucz- kład tego mieliśmy chociażby w zydenta R. P. radca Zaniewski z mal

nął na wprowadzenie powszechnego nik kawalerji w szeregach zwycię- 1936 roku, kiedy to opinja brytyj- żonką.. 

obowiązku służby wojskowej w swej skich wojsk angielskich. W 1898 r. ska powoływała go na najwyższe · Pozatem obecni byli: gen. Jarnusz
ojczyźnie. bitwa pod Omdurmanem (Sudan stanowisko, a on stanął w obronie kiewicz. z małżonką, gen. Hubicki z 

Jest on mężem politycznym, o Egipski), szereg artykułów w „Mor- byłego króla Edwarda VIII. małżonką, min. W .. Tędrzejewicz z mał-
którym dużo bardzo mówią i dys- ning Post" i książka pod tytułem: Winston Churchill pierwszy, naj- żonką, gen. Rouppert, gen. Zahorski, 
kutują obecnie na Zachodzie. „The Riwer War". wcześniej przed wszystkimi innymi, Wł. hr. Tyszkiewicz, P· de Maen z 

M. Asquith mówił o nim „jest Rozpoczyna też ' karjerę politycz- przewidział piorunuJ·„p.._ szybkość i małżonką, P· Kozolubski, płk. Koby-
....,.,, łecki, hr. Pruszyński z małżonką., płk. 

genjalny, ale brak mu roztropności" ną. Dwa razy kandyduje bez powo- rozrost zbrojeń niemieckich. Moż- Jaklicz, p. ślizieniowa, p. orzechowa, 
a inny jego rodak A. G. Gardiner dzenia w mieście Oldham; udaje ność pozytywnego przeciwstawienia p . Pstrokońska, p. Kostrowicka, p. de 
twierdził, że: „Winston nigdy nie mu się wreszcie w 1901 rolm i jest się groźbom z zewnątrz będzie mia- Perro, inż. Mathieu, p. Mary Ciecha
zdradził jednej partji, jedynej któ- wybrany, posłem konśerwatywnym. la Anglja może najwięcej jemu wła- 11owiecka, p. A. Ciechanowiecki z mał
rą obdarzał pełnem swem zaufaniem, W 1906 roku przechodzi do stron- śnie do zawdzięczenia. żonką, kpt. Kłoczkowski, kpt. Dzie
tej partji, która mieści się i zbiera nictwa liberalnego i zostaje podse- j W jego ojczyźnie liczni są ci; któ- dzicki, J. hr. Tarnowska, J . hr. Ba
pod kapeluszem pana Winston Chur- kretarzem stanu w Ministerstwie rzy twierdzą, iż w jakiejś poważniej worowska, E. hr. Baworowska, mec. 

chill'a" · Kolonij, ministrem pracy, a w 1910 szej potrzebie byłby on najwięk- ~~:!0r'~~· p. Gurska, P· Narkie~ 
'l'ego wnuka siódmego księcia roku ministrem Spraw Wewnętrz- szym mężem stanu jakiego miała wszyscy obecni składali na ręce 

Marlborough już w dzieciństwie na-I nych. Wówczas to, gdy kilku bandy Anglja od czasu Williama Pitt'a. kompozytora Kobune serdeczne gra-
wiedzały wojownicze duchy przod- tów rosyjskich zabarykadowało się (ar.) t1•lacje. 

u „. a o a 

Polska nikomu nic nie odda 
mówi czołowy pisarz amerykański 

Okazuje się, że poza Henrykiem chodowego. Dawniej można było za-1 roku 1914, gdy właściwie akcja nie- I mistrzowi La Guardia. 
i Tomaszem Mannem jest jeszcze robić np. miljon na miljonie, a o- mieckich łodzi podwodnych lub za- - Choć pan jest u nas od tygod
trzeci literat o tem nazwisku, ale hecnie nie, ponięważ z miljonowego topienie „Lusitanji" dolało oliwy do nia, możeby pan jednak zechciał ła

nie mający z tamtymi nic wspólne- zarobku skarb pobiera ogromną ognia. Tak będzie, zapewne i tym skawie pokrótce opowiedzieć o swych 
go. To Amerykanin mr. Eric Mann, część. Podatek dochodowy od mniej razem. Gdy nastą.pi ze strony Nie· pierwszych wrażeniach z Polski? 

obecnie najbardziej „wzięty" pisarz szych zarobków naogół nie jest wy- miec coś takiego, co poruszy urny· - Mogę powiedzieć tylko jedno. 

amerykański, specjalizujący się w soki, ale w miarę ich wzrostu o- sly, wznieci oburzenie, wkroczenie Jechałem tu z przeświadczeniem, że 
opisach rozmaitych krajów, z któ- gromnie się zwiększa. Ameryki jest pewne. spotkam ludzi przerażonych i strwo 

rych odwiedza co rok jeden, będą- - Pewno potrzeba dużo pieniędzy - Sądząc z tego, co pan mówi, żonych możliwościami wojennemi. 
cy właśnie w danym momencie głów na zbrojenia? wkroczenie mogłoby nastąpić jedy- Tak się, zresztą, wydaje całej za-

nym ośrodkiem zainteresowania. Po _ Rzeczywiście. Wydajemy na nie przeciw .~i.emc.01!1? g~an~cy. I o.to z naj~ększe8?. z.du
nieważ na całym świecie obecnie Pol to obecnie 2 i pół miljarda rocznie - Oczywiscie, JUZ teraz wszyst- m1emem stwierdzam, ze ludnosc Jest 
ska jest w modzie i budzi powszech- . • : kie sympatje Ameryki są bezwa- bodaj spokojniejsza, niż gdziekol· 
ne zaciekawienie, jej więc postano- . - I wo~ole zapewne obronnosc runkowo po stronie państw demo· wiek. Myślałem nawet nad przyczy

wił poświęcić p. Eric Mann swą naj się wzmacnia? kratycznych, t. j. Anglji, Francji i nami tego i doszedłem do wniosku, 
nowszą książkę oraz serję odczytów, - 0Mzem, pod każdym wzglę- ich sojuszników. że historja was zahartowała. Pol-

które wygłosi na całym obszarze dem. ~zkoli si~ np. obecnie 25.000 ·- Więc akcja „nazistów" nie ma ska przeżywała przecież już 0 wiele 
U.S.A. Przybył tu w tym celu i ba- lotnikow roczme. powodzenia, mimo wysiłków Fritza · groźniejsze chwile, bywała nawet w 

da kraj oraz nastroje. - Czy z tego wynika, że koniec Kuhna? sytuacjach wręcz beznadziejnych, 
Jest zaledwie tydzień, mógł więc doktryny Mooro.e'g~? . - Fritz Kuhn stanowczo przesa- więc obecna nie zdoła jej przestra-

zorjentować się jedynie powierz- . - Teoretyc~me ~1e, ale praktycz- dza co do liczby swych zwolenni- szyć. A nawet gdyby doszło do woj

chownie, to też korzystamy ze spo- n~e d~ te~o s.1ę zm~er~a. Na~et ta- ków. Mówi o kilkuset tysiącach. ny, to i tak przecież niema chyba 
sob:ności, by zapytać go raczej o k1 boJowmk i.zo.lacJo.mzmu, Jak se- Tymczasem w rzeczywistości jest w Polsce jednego pokolenia, które-

sytuację w USA. nator Bor.ab JUZ zrruękł. . ich najwyżej kilkadziesiąt tysięcy. by nie składało swej krwi w dani 
P. Eric Mann mówi: - A więc w razie wybuchu WOJ· I to oczywiście tylko Niemców a- Ojczyźnie, więc stąd ta gotowość i 
- Gospodarczo jest nienajlepiej. ny w Europie Ameryka się przyłą- merykańskich. Jest to jednak licz- przygotowanie nawet na najgorsze. 

Oczywiście, jak na nasze stosunki. czy? ba znikoma, bo ogółem liczba Niem- Pozatem pomimo krótkiego pobytu 

• Bo ja np. osobiście żyję sobie bar- -· No. nie tak odrazu. Niechęć ców w USA sięga trzech miljonów. zdołałem jeszcze zaobserwować coś, 

• • dzo dobrze i moi współziomkowie do woiny jest u nas dziś jeszcze Nawet w organizacji, której Kuhn co będzie nicią przewodnią mej 
mi samoloty ••• 

Działa w Hyde Parku oddały sa- również w porównaniu zwłaszcza z l barrh •.vielka. I dlatego, mojem zda- jest prezesem, „Deutsch-Amerika- książki i odczytów: Polska nie chce 

łut królewski - 41 strzałów. Król tern, co się dzieje w rozmaitych kra nir" •ie należy się liczyć z tern, że nischer Bun~", by~~jmniej nie wsz~-i ~ie ni~om~ zabierać, al~ i ze swo

.tcrzy VI nie słyszał jednak ich hu· jach Europy. Ale np. kapitalłści na-1 Arne.~ lm wkroczy natychmiast bez scy są „naz1stam1'. Tyle t ylko, ze Jego me me odda pod zadnym po

J.ru - monarcha angielski wjeżdża• rzekają. Podatki bardzo wzrosły. I jakie;;oś bodźca, zwłaszcza, morał- od czasu do czasu urządzają mani- zorem.„ 

bowiem w tej chwili µroczyśeie do Szczególnie progresja podatku do- o.ego. Tak było, zresztą, również w fes tac je, przyczyniając kłopot bur- Dip I. 
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Melllorial tS _profe~orów Darowanie grzywien 
Akt leski dla t9 chłopów 

o syiuaejł . na wyłsz1eh oczeliliaeb we Lwowie 
, Grono 15 pro~esol'Ó\V Uniwe~sy• tujących trwałe bezpleczeJ\stwo t~cla I konana „tylko przy użyciu argu
.etu Jana Kazimierza we LwoWie i 1 egzekutywQ ustaw Rzeczypospolitej Imentu siły fizycznej" i przez za

·Politechriiki Lwowskiej podpisało orazłnl zarzlł'lzeń władz na terenie u· stm1owa.nie doraźnych fizyc~Ych 
memorj21l o stosunkaeb, panujących cze . środków". Jest to poprostu odwo-
na wytszych uczelniach we Lwo- 2• usunięcia ze szk~ akademickich ływanie się do policji. 

P. Prezydent R. P. podpi'Bał zbio 
rowy aJct łaski w stosunku do 19 
chłopów, skazanych w trybie admi
nistracyjnym. Rolnicy ci wbrew 
przepisom wypasali bydło na wi
ślanych łąkach Saskiej Kępy pod 
Płockiem, .za oo ukarały ich wła-

dze adlnilnistracyjne grzywnami w 
wysokości od 20 do 50 złotych. 

Po przejściu sprawy tej przez 
wszystkie iinstancje sądowe i upra
womocnieniu się wyroku, chłopi wy
stąpiili do Głowy Państwa o daro· 
wa.nie im kar, co też nastąpiło. włe. Dęlegacj~, · w skład której I element6w destrukc.yjnych. . . . . 

M:hodzili b. rektor Uniwersytetu i 3. reformy zarządu domów akade- Tego _ząd~a opinJa .P~bli~zna z 
J. K. prof. Kulczyński i b. rektor młcklch 1 uwolnienia łeb od klerow- pewnośc!ą me pochwali i me za
Politechniki Lwowskiej prof. Sokol· nlctwa przez jedno l!tronnlctwo. akceptUJe. Do młodzie:ty nie prze• 
nicki, oru profesorowie Bratro, Zawarty ~ memorj~e grona p~o- ~s.~ się pał~ą J?O~cyjną. R?w· 
Krakowski i Krzemieniewski, wręczy fesorów oplS s~osunkow, I?anu.)łl,- ruez za conaJmmeJ ~ieszczęśliwą 
ła memorjał ten p. premjerowi, mi· cych. na ucz~lniac~ l~owskiich, ?- przyJęta będżie w o~inJ1 s~arga m~ 
nistrom Oświaty, Sprawiedliwości ł ?udził wszędzie . wi~lkie P?1'uszeme morJału na „zaślepione Jedn~stki 
Spraw Zagranicznych oraz marszał· i w;ywoła pot~pieme ca~kiem zr~· z pośró.d duszp1~terstwa i mein-

Prof. Stefan Banach laureatem 
najw,źszei na=rrody noukowei 

W roku bieżąeym po raz pierw- W roku bieżącym otrzymał j~ pro 

tom Sejmu i Senatu. zwmałe. Isto?i1e, sytuacJa ~ wyz- terwencJę władz • 

szy Polska Akademja Umiejętno- fesor uniwersytetu Jana Kazimie
ści w Krakowie przyznała nagrodę rza we Lwowie, dr. Stefan Banach 
z funduszu im. Janiny z Rychte- za pracę p. t: „Sur les fonctionnel· 
rów Mościckiej. les lineaires" (Studja Mathematica, 

Metnorjał wskazuje, że „uczelnie szych uczelniach we Lwowie wy- Można też oczekiwać, iż w od- Jest to najwyższa nagroda, jaką tom I). 
1 

rozporządza P.A.U. (20.000 zł.) i Dr. Stefan Banach jest autorem 
jaka istnieje w Polsce (państwowe kilkudziesięciu rozpraw i kliku 
nagrody naukowe, artystyczne etc. dzieł z teorji operacyj, teorji funk
wynosiły dawniej 10.000, obecnie cyj rzeczywistych i teorjd mnogo-
5.000 zł.). ści, które postawiły go w rzędzie 

wyższe we Lwowie są od szeregu mag~ ~adykalnej zmiany: . . powiedzi na niektóre oskarźenia me· 
l't widownią krwawych ekscesów> OpmJa pu?Uc.zna pr~yJmłe J~d- morJału; jaik np., że „uczelnie lwow 
gwałtu, uprawianych pod hasłami n!1k ze zdumiemem wniosek, ~o Ja· skie są widownią kompletnego roz
n81Cjonalizmu i antysemityzmu", ie k1~go ~o~zł~ gro?o profesor~w, a kładu organizacyjnego" zabiorą 
„nasilenie i brutalność tych zajM miano~cie, ze zm1~a st~unko:V na głos aktualne władze akademickie 
narasta z każdym miesiącem": uczelniach lwowskwh moze byc do- we Lwowie. 

Lat temu dwa - głosi memorjał
padły po raz plerm;zy z ust p. ml· 
nlstra 1 rektorów słowa przestro
gi przed czynami, stojąceml na gra.
nlćy zbrodni. W roku blełącym by• 
llłmy świadkami pierwszego zab6.f'
stwa, a w ostatnich miesiącach zano
towano dwa dalsze wypadki zbrod• 
nł, noszące wszelkie znamiona upla
nowanego 1 skrytobójczego mo.rdu. 
We wszystkich trzech wypadkaeh 
aptawcy powstali nieujęci, a setki 
"rwawych akt6W gwałtu I prze
&~pstw tylim w znikomo nielicznych 
lł')'padkach doczekały się kary. 

Przyznawana ona będzie co roku najwybitniejszych matematyków do 
za prace z zakresu matematyki i a· by obecn~j. 
stronomji, fizy'ki, chemii i biologji. 

H'gH'óz rolną • 20-lecie 
IJDZUł.. PRZEM\'stU ROLNEGO W WYWOZIE POUKI Powszeeh n~go Towarzystw Farmaeedtyczneiro 

W dn. 17 i 18 czerwca b. r. odbę· produkcji i obrotu środkami lecznicze 
dzie się w Warszawie Doroczne Og.Sl mi łącznie z definicją pojęcia „leku". 
ne Zebranie Delegatów Polskiego Pow· Tegoroczny Zjazd Delegatów .P. P. 
szechnego T-wa Farmaceutycznego w T. F. odbywa się w podobnych wa. 
połączeniu ze świętem 20-lecia tej in- runkach, jak przed dwudziestoma laty. 
stytucji. Zarówno sytuacja polityczna naszego 

W czasie zebrania zostaną wręczone kraju wymaga nie mniejszej gotowo!ci 
dyplomy honorowe1 p. prof. dr. B. obronnej całego społeczeflstwa, jak i 
Koskowsklemu - prezesowi honorowe szereg zagadnień ustrojowych zawodu 
mu i członkom honorowym T-wa aptekarskiego, które poraz pierwszy by 
którym godności te były nadane już ły poruszone na 1-ym zjeidzie deleg&• 
dawniej w latach ubiegłych. łów - do dnia dzisiejszego nie docze· 

Nie docz~y się kary: napaści na 
(M>cll6d w c1nlu 6wlęta niepodległości, 
anlewatenłe pognel>u oficera, uczest;.. 
alka walk o niepodległość, octzna.czo-

' nel'o orderem Virtuti Mllltarl. Nie do
czekał , się ;Udoióoozynlenła robotnik, 
trt.6.remu nuceniem bomby urwano rę
ilę, ant ebłopl pobiel . w pochodzie 
płlMtwowego święta. Bezkameml po• 

Następnie p. mgr. W. Filipowicz - kały się jeszcze ostatecznego uregulo
prezes Zarządu Głównego Polskiego wania. 
Powszechnego Towarzystwa Farmaceu· Znajdzie to swój odpowiedni wyraz 
tycznego wygłosi referat p. t. „Współ- w obradach Zjazdu, który odbywa się 
udział aptekarstwa w dziele wzmoże- pod hasłem należytego przysposobie
nia sił obronnych Państwa". nia zawodu do potrzeb obronnych Pań . IWłłłaiy czynne mtewagł rektorów ł 

~w. uprawiane podczas rolll'U· Wartośó całkowitego wywozu rolnego z cJa6w agtłacJ~e. an+-.....ństwo....._ m.ry. Polski wynosi rocllllle przeszło 500 miljo-„ w.n~ ~..... m nów złotych, co etanowi 44% ogólnego wy-
.--1e \1\'Ykładów 1 semłnafJ6w, blo- wozu. Na, kwot11 powy~BZlł skła.da się wy
kad;r sal wykładowych urzędów szk6ł -Wó• artykułów w stanie surowym, w sta-. ł ' · nie prostej przeróbki, oraz artykułów wY· wyj&!Q"Ch całych uezełnl. Nie do- . soko obrobionych. Ten trzeci rodzaj arty· 

· csekały fłę zQC!oA6ucsynlenla setld ' kułów, dając:y z wywozu przeszło 200 mil• 
krwawo okaleczonych 11tudent6w, po· I jonów llłotych rocznie, jest szczególnie 

wamy, ponlewał jest on miarą rozwoju 
przemysłowego Polski. 

Ostatnie lata wykazujlł stały wzrost ekl!
portu polskiego przetnysłu mięsnego -
w ciągu czterech lat wywóz tych artyku
łów wzrósł dwu I półkrotnle. Przetwory 
mięsne 11 Polski zdobyły jut wiele ryn
ków zamorskich i znaczek „Made in Po
land"' jest synonimem wysokiego gatunku. 

Na porządku dziennym obrad Zja- stwa, W tej dziedzil\łe na zawodzie ap 
zdu, poza sprawami natury organiza- Jekarskim poza obowiązkami ogólno· 
cyjnej, znajdują się zagadnienia doły- społecznemi i obywatelskiemi, spoczy
czące ustawodawstwa aptekarskiego. wają pewne zadania szczególne~ wypły 
Między innemł Zjazd wysunie postulat wające z jego specjalności, jako· waż· 
opracowanie projektu ustawy o leku, nego czynnika w słutbie zdrowia I hi• 
który obejmie calokształt zagadnienia gjeny publicznej. 

ehodzlł(lych nBł'Ównł ze środowisk .!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!i!l!!!!!!!!!!!i!!m!l!!!!~!!!!!!!~!!!!:!ll!!Sl!~!!!!!!:!!ll!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!l!!!!!l!!!~~!!!!!!!~~~~~~~!!!!!l!!!~~ Qdo\ftldch, Jak chłopsklch, robotn1-
e11;rcb, urzednlczych 1 wojskowych. 

,,Fiihrer'' iest subtelnym smakoszem Grono profesorów dowodzi da
lej, t.e „walka. z powyt.szym stanem • 
rzeczy nie póparta argumentem $i„ 
ły, okazała się bezfikuteczna.", ł;e J k to h ·I na obi·ed I b d · • I k• • )fro~bija się ona o nieprawdopodob· a y o j z e u am asa orowe1 w os 1e1 
ną ZUJ?ełnie ~isterję tłumów", i~ Pani Atwlicc>, małżonka amba• rą otrzymujemy z Hiszpanji. Co ładne, duże jabłko, ba.rdzo ełod· ,,w obhc~u ~eJ psrchozy, osłanianeJ sadora wroskiego w Berlinie, była się tyczy kalarepy, ma.rchewld I kie i jędrne. 
przez zasleplone J~nos~ z pośr~d w nielada kłopocie Właśnie pod• o;w.ninalm - to niema zastrzeżeń. Pam' Attolico westchnęła ci"ężko. dUISZpastemtwa I niemterwencJę I . · · · ~-... władz, okazują się bezsilne wszel- pi~ano z wielk' _pompą_ SOJUSZ me- Fuehrer sam wybierze, na co bę- Jabłko nigdy nie sprawiało kobie· 
kie metody perswazji, protestu i a- J młecko - włoski 1 w związku z t~ dzie miał apetyt„. cie kłopotu, już od pierwszych dni pelu do uezuć i rozumu" wyd~rzeniem ambasada włoska za Pani Attolico przerwała drżą- ziemskiego Raju. Niestety, Berlin 

W .~ 
1 

yt • d 
1 

j i prosiła Fuehrera na uroczysty o- cym głosem: nie jest rajem. Daremnie przeszu-. memor_,a e ćZ a.my a e biad. - Zrobimy wszystko, oo będzie kano najlepsze owocarnie Berlina. 
m. in.: Ale J'akie menu przygotować dla w. naszeJ' mocy. Na szczęście o- W calem .,.,.;es'c1'e <>przedajA J"edy-Młodzle:t, która dostrzega 1 usłhlje k 1 Hitl ? N" j d ' ....... .., ..,, 1lwalcza.6 do, niknie w zalewającej an? er~a . . era ~e a a on IW.ę trzymałam z Apulji kilka karczo· ni~ małe, kwaśne, niedojrzałe ja-Jit masie {)panowa.neJ przez t.erory- sa i me p1Je; To mezwykle utru~ chów i zielone szparagi z Riviery. bhlszka, których sam tylko widok 
stów. &wtadomi ldęskl profesorowie 1 dnia sytuację dobrej gospodyni. Ale powiedziano mi, że Fuehrer rad może u Fuehrera wywołać zgrLy
wyęhowawcy pozbaVl'ienl zewsząd po- Rozwią~anie tego problemu było o byłby skosztować naszego włoskie- tanie zębów. 
parcia, Hżywają idę na bezsllne pro- wiele cięższe,. aniżeli uzgodnienie go makaronu. Ale jakiego ma.karo- Nieszczęśliwa pani Attollco zwie· 
testy. Rola ich ogranicza się do nie wszymkich punktów sojuszu Ber• nu? Posiadamr makaron domowe- rza się ze swych trosk Kannenber· 
budzących echa enuncjacyj, odwiedza- lin _ Rzym. go wyrobu, mezwy'kle lekkie ,,fet- gowi. 
nla pokaleez{)nyeh w szpitalach ·1 do . . tu ini" · od bó p d · ja.k-.e d uczestnictwa w pogrzebach pomol'do- Wreszcie pani Attolico postano- c • rue gorsze wyro w - ora ZllilY U<1 - o powia-danych. wlla zasięgnąć rady u „speca" od słynnego Alfredo w Rzymie. dział z wyrozumieniem. 

Uczelnie lwowskie są widownią kom 8praw kulinarnych, Kannenberga., - Ja, Alfredo, gI'08lial'tlg - W pół godziny później dwaj pletuego rozkładu organizacyjnego. który jest jednocześnie maitre d'ho· przerwał Kannenberg. członkowie S. S. przynieśli do am-Władza Istotna przeszła w ręce grup tel Fuehrera 1 jego osobistym po- - Mamy flpa.ghettł, ravioli, ma- ba.sady jabłko: wspaniałą fra.ncu-uprawłjl.Jlł(lych teror. Grnpy te ną- wiernlldem. ca.roni l taglia.ttelll.„ ską renetę, pochodzącą ze specjał· 
dzą faktyczni& stosunkami w szko- Kannenberg był dawniej właścł- - Mam myśl - odezwał się Kan ny>Ch zapasów, przeznaczonych dla 
la-Oh akademickich 1 decydoJą o Ich cielem restauraoji na BehrenstraMe. nenberg, zamieniając porozumiewa.w Hitlera. 
obliczu moralnem. Dzisiaj odgrywa rolę nie byle jaką cze spojrzenie z szefem protokó- APETYT FUEHRERA W postawie nominalnych władz a- · · łu. - Zrobimy tak, jak z jarzy-kademlckich wtęc~J jest dzisiaj ry- P<?dczas długich, bezsenl;lych nocy na!Ini. Na dufym ~1,.1~:sku podamy Nadszedł wielki dzień. Goście są a6w "'ochodzących od władz anonlmo- Hiitlera, Kannenberg posiada przy- J:1VULU punkt lni J t ' h i ćd i · i ~ r ł zakonl!płrowanych, nlł włM- wilej wysłuchiwania niekończących pięć rodZajów makaronu włoskie- d , hua . es ic p ę z es1ęc u 
eeJ won 1 własnych pog1'cfów. się mów swego pana, które od cza· go. Fuehrer sobie wybierze.„ . woc • 

Destrukcyjny 1 zbrodniczy wJll1w BU do czasu powinien przerywać kil· Ambasador Attolico · pokiwal po-1' Hitler wc~odzl, jest. upr~ejmy i terom uprawtaaego w szkołach wył- ku ełowami aprobaty, na wzór ucz- wątpiewająco głową.: skromn~. Siada na Vls·a·VlS .hra· 
ezyob odbija się już na postawie mo- ni6w Sokratesa: „Tak, bezwątpie- - Pięć gatunkow na jednym pół- ' biego ~ano, mając po pi:aweJ rę
ralnej opinjl publicznej, kMra coraz nia jest to słuszne, a na.wet spra- misku? Nigdy czegoś podobnego nie ce pamą ~ttolico, po leweJ - ID:a-
bardzleJ obojętnieje dla hll.fleł bono- wiedllwość tego wymaga.„" widziałem we Włoszech. · btnę "Magi~tra.ti,, Biostrę „gendni?-ru. . odwagi 1 rzetelności. Nauka wy· . - Nasz Fuehrer - od""'wiada sime . Zabiera się z apetytem do Je 
P...łzona so1tała ze zbloro-ch ciał To ~wala mu czuwać, gdy fil- .,,.~ dzenia ..,.. „ J tl · ś · Al K ber lubi poważnie Kannenberg - jest nie- · unlwenytecldch 1 polltechnleznych, a er me Pl. e annen g ....mlrle subtelnym 8--'-o"·zem. Trze Robi wrażenie, że znaJ'dUJ"e się aawet s sal wykładowych. dobrze zjeść i dobrze spać. „„J.... łWIA ~ ba mu przedstawić do wyboru. pl"red mapą Europy. Pięć odmian 

Stoimy w obliczu całkowitego nie- RADA WOJENNA _Dobrze_ zgodził się Attolico . makaronu przechodzi z p~iska. na bal znlazczenla azk6ł wytszyoh, Ja.ko • I jego talerz. To samo z Jarzyna.mi. ośrodk6w nauki 1 wychowania. Nau- W .AMBASADZIE - Reszta jest Użgodniona. Fill- Sze~ ródzajów jarzyn pochłonął z 
ka i wychowanie, honor 1 prawo wy- Przywołany do telefonu przez pa żan'.ka. buljonu na początku, odwar tym samym zapałem. ilane zostały na łup niellCZłłCJYch &to z rumianku i ml ty d otczem walk politycznych. Tolerowa- nią Attolico, Kannenberg wykazu- z . , . ę ' a na eser Ale to jeszcze nic. Kiedy poczęto ale tego stanu rzeczy zagra.ta kultu- je zdecydowanie dowódcy w obli- ro.7flllaitosci. . Fuehrer nie obrazi częstować innych gości najśwież.. 
tze, przyszłości pa.J\stwa i nar-Odo. mru. groźnych okoliczności. 8'• gc;Iy inni goście jeść będą ka- azym rosyjskim kawiorem, Hitler 

Walka ze zbrodnią mote łJ1'i w-,.. - Przyjeżdżam. WIOr 1 pulardę. dał znak i nało~yl sobie dwie peł-
grana tylko przy utyciu argmnentu W pałacu ambasady Włoch na KOBIETA ł .JABŁKO ne łyżki. Jadł z przyjemnością dły fizycznej. Silami ta.k!Pmi nie roz. ttlJ.lhelmstrasse zbiera eiA wielka N „ft b ł •- ń K wielkiego znawcy i smakosza.„ porządzaJą szkoły wytsze. Siła ta n• v ara\Ulo Y a &n.o czona. annen- Makaron wprawdzie włoski, a:le Qlusl się znaletó w chwtll, gdy zagtt0- rada wojenna pod prze"M>dnictwem berg już po kwadransie połączył kawior rosyjski, jabłko francuskie„. 
tone zostały tak z88adnicze csynnUd sa.tOOgo ambasadora. &ię telefonicznie z ambasadą: Ciano i jego szwagier zamienili 
odporności państwowej, Jak postawa - Jet.all chodzi o ja.rzyny, Eksce· - Kanclerz J'est zachwycony, U- ni k · · · z ł moralna młodzieży 1 byt naukł. espa OJne spoJrzema. w aszcza lenc)?, to jesteśmy w z~ie. cieszył go wybór makaronów. Ale kawior jest dużem wydarzeniem. 

Prof. ł1. Centnerszwer 
przeniesiony w stan 

spoczynku 
W stan spoczynku przeniesiony 

został prof. zwyczajny Uniwersyte
tu Józefa Piłsudskiego w Warsza
wie, dr. Michał Centnerszwei:. 

Prof. Centnerszwer piastował ka· 
tedrę filologiczną na wydziale hu· 
manistycznym i przekroczył grani• 
cę wieku dla wykładowców. 

Biała dama 
w pałaeu kanclerskim 

W Berlinie szepcą sobie na ucho, 
że ostatnio kanclerz Rzeszy jest 
wyraźnie zdeprymowany. W otocze
niu kanclerza mówi się również 
szeptem, że wódz w cżasie jednej z 
licznych ostatnio bezsennych nocy 
ujrzał „białą damę", której zjawie
nie się, jak mówi legenda, wróty 
śmierć. 

Legenda „białej damy" związana 
jest ściśle z domem Hohenz1;1ller
nów, chociaż mówią o niej także 
kroniki wielu zamków w Czechach, 
Brunszwiku, Bawarji. Legenda ta 
powstała prawdopodobnie stąd, że 
według zwyczaju, jaki na dworach 
panujących obowiązywał jeszcze w 
wieku XVIII, najbliższe osoby po 
zgonie ukoronowanej głowy wdzie
wały na znak żałoby białą szatę. 

Gdy który z książąt lub królów 
był cię11ko chory, mawiano na dwo
rze „niezadługo ujrzymy białą pa· 
nią''. Białe szaty na znak żałoby 
nosi obecnie jedYtD.ie dwór holen
derski. 

Na dworze Hohenzollernów Iegen 
da o białej damie pojawiła się po 
raz pierwszy .za elektora Joachima. 
n (rok 1561), który był bardzo 
zabobonny. 

Na.koniec memorjał mówi o .,881· Szes6 Janyn do wyboru. Szparagi, są dwa pU!llkty, na które !kładzie Jeżeli Hitler je kawior, tem samem 
tvowaniu bytu lwowskfoh uczelni a- możliiwie zielone, t. sn. imp<>rtowa- nacisk. Przedewszystkiem chleb. przestał być jaroszem. Cała poli-
kademickich" i domaga się: ne. Karczochy bardzo mięk!kie, po- Sami dostarczymy zdrowotnego tyka „osl" może t.em być za.gro-, 

1. niezwłocznego za.stosowania do- mldory smat!one w oliwie, w do- cbleba Hama.oka. Następnie, spra- żona.„ 1 
ratnyca tizycznych irodków, gwaran brej oliwie włoskiej, nie tej, któ· wa deseru. Pros.i Qnlko o jeden; ~j.ni.).1 
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Adwokaci mogą być spokojni Fortuna kołem sit; toczy 

Ostatnia figura kontredansa podatkowego 

Gdy gnębi kogoś niepowodzenie, a 
w tyciu nic mu się nie układa, nic 
to„. po burzy znów świeci 11łodce, 

a po serji pech°'vych wydarzeti. mo· 
że właśnie nastąpić serja szczęśli-

W trzech zamieszczonych 11111. ła· 1 konywania pewnych czynności fa. działu II ustawy o podatku <locho- wych przypadków. Fortuna kołem się 
mach „Kurjera Polskiego" we wrze chowych lub zawodow~h, udziela- dowym. toczy i kręci się także koło loterjl. 
śniu i pa,ździerniku 1937 r. arty· nie w pewnym zakresie stałych po- Przytoczyliśmy tę część motywów Kto ma 1011, ma także szansę, te wła
kułach p. t. „Kontreda.na podatko· \rad i o.pinij, w miarę zachodzącej wyroku w brzmieniu dosłownem, a-1 dnie jego numer wyjdzie z tego koła. 
wy", „Adwokaci i weterynarze" i '. potrzeby - stanowi umowę o pra- by uniknąć za>rzutu, że mylnie przed Należy być optymistą; szans je11t 
„Nie interpretacja, lecz nowelizMja ! cę, ogranicza bowiem swobodę pra- stawiliśmy stanowisko Trybunału. wiele, gdyż ilość wygranych wyno-

botnl.k ezy urzędnik, kupiec czy rze. 
mieślnik - kddy może wygrać. Nie 
trzeba si~ zniechęcać, Fortuna jest 
ślepa, ale może tym razem koło jej 
potoczy się właśnie w tę stronę, trze 
ba tylko wyciągnąć rękę, a może u
da si~ uchwycić rąbek jej szaty. 

Ciągnienie I klasy 415-ej Loterjj 
Klasowej rozpoczyna się dn. 20 b.m, 
Bacz, by ciebie w szeregach graczjl 
nie zabrakło. 

z mocą wsteczną" poruszyliśmy cownika dY1Sp<>nowania swym cza- A teraz wnioski: \ si 82.500. Los nie zna rómlc: ro-

. kwestję niespodziewanej zmiany, ja- sem i pracą i zniewala go do Łamiąc z takim rozmMhem 1 po- · ------------------------------
ka zaszła w poglądzie władz skar- świadczenia na rzecz pracodawcy śpiechem interpretację ustawy, o-par I 
bowych na charakter wynagrodzeń, usług każdego czasu i w nieusta· tą na kilkunastoletniej praktyce, 
pobieranych przez adwokatów, zaj- lonym zgóry rozmiarze. Ozy to trzeba było mieć stuproeentową 
mujących stanowiska. ra.dców pra.w· 1 więc chodzi o porady i opinje tech· pewność, że stara interpretacja by· 

Nowy polski traosatlant1k 
ntl• „Sobles•l0 

nych firm i instytucyj. niczne, jak w niniejszym wypadku, ła z g~untu. mylna ~· od~r<?tnie, że wuruszy 17 b. m do A merukl Południowel 
Przypomnijmy w paru słowach 0 czy o pora.dy, oplnje lub m;ynności nowa Jest, Jak to się mowi, muro- • • • ' 

co chodzi. Otóż od czasu wprowa- J zawodowe ad~vol~ata, lel~arza, rze- wana. W dn. 15 b. m. odpędzie się w, polskiego transatlantyku tonaż pol-
dzenia uataw 

0 
państ"!"owym pod.at- cz?znawcy z Jakiegok?lWiek innego Gdy tej pewności nie było - w j Gdyni, _w obecności p. ministra Prze I skiej floty ~and~owej !"zrósł o ok. 

ku dochodowym i panstwowym po- działu - granicę IDJędzy umową danym wypadku być jej nie mogło mysłu ! J;Ian~u A. Romana, ur~czy 110 proc., osiągaJąc zgorą 115 tys. 
datku przemysłowym od obrotu wy- zl~nia a. 11ID;-OWą o J!l'lWę sta~o- - należało wypuścić t. zw. prób- I ste poswięcerue nowego polskiego I trb. 
nagrodzenie adwokatów, jak rad- w1 związame się pracobiorcy w ~e- ny balon i jedną sprawę taką do-\ transatlantyku M-S „SobieslCi". , M-S „Sobieski" powiększył flotę 
ców prawnych, było traktowane pod runku stałe~o spełnia~a w okreslo· pro.wadzić do Trybunału, a już po- i Jak się dowiadujemy, M-S „So- 1 Tow. Gdynia - Ameryka, L. t., 
względem podatkowym narówni z nym zakresie , ws~ys~kwh poszcze. tern robić zmianę. I bieski" przeznaczony jest dla obsłu- składającą się w chwili obecnej z 5 
wynagrodzeniem, czy uposażeniem góln~h zadan, Jakie mu. p-:ze~- Postąpiono inaczej. Jakie stąd już gi linji południowo-amerykańskiej. statków: M-S „Piłsudski", M-S „Ba 
służbowem wszystkich innych sta- 1 stawi. pracodawca, względnie .Jakie wynikły i wynikną jeszcze konsek· l Jest on statkiem pasażersko-towa- tory", S-S „Pułaski", S-S „Kościu
ły.ch pracowników firm i instytu- 1 !". nnarę zac~odząc;vch okohczno- wencje, widać aż nadto jasno. rowym, dostosowanym do przewo- szko" i M-S „Morska Wola". Nale
cyj. Konsekwencją tego było to, sci będą w interesie pracodawcy Wypadnie władzom skarbowym u-1 zu specjalnych ładunków, w szcze- ży nadmienić, że Tow. Gdynia -
że wynagrodzenia adwokackie, 0 potrzebne." „ stąpić na całej linji. Oby ta ostat- gólności zaś do masowego prze.wo- Ameryka posiada jeszcze w chwili 
jakich tu mowa, były opodatikowa- W konklu~Ji u~ał Tryibunał, ze nia figura kontred!llilsa podatkowe- zu emigrantów. obecnej w budowie 3 duże statki, a 
ne wg. stawek działu II ustawy 0 wyna;grodzerue. pobierane prz~ do- go ~e _była długa i męcząca.„ dl~ M-S „Sobieski" posiada pomiesz- mi~nowi?,ie_: M-S ."9,~robry", S-S 
podatku dochodowym, co się zaś ty- radcow stanowił? wynagrodzenie. za płatmkow. czenia oraz odpowiednie urządzenia „Bielsko 1 S-S „Lodz • 
czy podatku przemysłowego, to, o- pracę, podpadaJące pod przepisy T. Chr. dla prz?wozu ~aks~alnie 1.154 M-S „Sobieski" wyruszy w SWI\ 

czywiście, podatkowi temu nie pod- I p~sazerow, a miano~c1e: w I kła- pierwszą podróż do Ameryki Połud· 
legały. si~ - 4_4, w m klasie - 250 i e-1 niowej dn. 17 b. m., biorąc ładunek 

Działo się tak w ciągu lat 17-tu, I Obniżka een mydła migrimto"!" - 860. • i pasażerów do państw Ameryki ła-
aż nagle w 1937 roku nastąpiła \ C11;łkoW}tY ła~unek, ktory statek cińskiej i inaugurując w ten spo-
zmiana. Władze skarbowe doszły 1 0 d ł !!! b b~dzie m?~ł kazdor.azowo maksyma!. sób stałą komunikację Polski z A· 

u • m. 7 336 t z d? wniosku, że wynagrodzenia, ja- , m~ przyJąc, !"Ynosi · on_. naJ meryką Południową nowoczesnym 
kie pobierają radcowie prawni, win- W wyniku porozumienia Minister ne bądź na opakowaniu, bądź na ~zie on pom.ieszc~enie w 5-ci"!l du- tonażem motorowym. 
ny być traktowane tak samo, jak stwa Przemysłu i Handlu z Central samym produkcie, ewentualnie u- ' zych ładowniach .i s~ałych . nuędzy: 
bonorarja. adwokackie, że mają być nym Związkiem Przemysłu Mydlar stalona jest zwyczajowo. Przy za- pokładach - ogolneJ POJemności 
opodatkowane podatkiem doehodo- skiego zostają od dnia 15 czerwca kupie więc mydła w drobnych ilo- 189.250. 
wym wg. działu I-go, no i„. że na.- b. r. obniżone na terenie całego pań ściach poniżej 1 kg. należy zwracać Szybkość statku, zgodnie z umo· 
leży płacić od nich równiet poda- stwa ceny mydła markowego I ga- j uwagę na podział 1 kawałka mydła twą wynosi 17 węzłów na godzin~. 
tek obrotowy. tunku (64 proc. tłuszczu) w sprze- o oznaczonej przez fabrykę wadze. · Przez wejście do służby nowego 

U źródeł tej nowej interpretacji daży detalicznej do maksymalnej 
starego przepisu ustawy leżało wysokości zł. 1.30 za 1 kg. Ponad 38 milJn. zl. 

wpłynęło z opłat przemiałowyeh 

błędne mniemanie, że między radcą W stosunku do pobierających za 
prawnym a instytucją nie może być wspomniany gatunek mydła cen 
umowy o pracę, a łączy ich umowa wyższych od ustalonych, będą sto
zlecenia. sowane sankcje w ramach kompe-

N owoodkrytą zasadę zast.osowa- tencji w~adz administracyjnych. Wpływy z opłat przemiałowych I szta zaś w kwocie 2.296 tys. zł. kre-
~,0 z całym rozmachem i z nada.- W związit;i z tern Ministerstwo I kształtują się w dalszym ciągu po- dytem. 
ni~m jej działaniu mocy wstecz- Przemysłu 1 Handlu wyjaśnia, że myślnie. Ostatnie. obliczenia spra- Dla porównania warto przypom
neJ. Powstał galimatja.s. Adwoka- za wagę n:!-Ydła sprzeda~~nego w wozd'.3-wc~e na komec maj.a r. b. wy nieć. iż na koniec miesiąca poprzed
ci .dostali nakazy płatnicze, opie- detalu nale~y pr~~Jmowac Je?o w~- kazuJą, iz dotychczas ogołem z te- niego wpływy z opłat przemiało
waJące na kwoty, które w całości gę w stame swie~ym ·bezposre~io go tytułu wpłynęło 38.636 tys. zł., wych wyniosły 35.326 tys. zł., w 
lub w części zostały uiszczone w po wyprodukowanm. Waga ta Jest z czego 36.340 tys. zł. gotówką, re- tem gotówką 32.748 tys. zł. i 2.578 
drodze potrąceń, dokonywanych podawana przez zakłady produkcyj- tys. zł. kredytem. · 
przy każdorazowej wypłacie upo
sażeń radcowskich. Prasa o gospodarstwie Wprawdzie .kwoty podatku uisz
c.zone. wg. działu II-go podlegały za
hczemu na podatek wymierzony wg. 
staiwek działu I, lecz tu powstała no NIE Kl.JEM GO, TO PALKĄ l gę, że zarówno nasze zastrzeżenia nizacji skupu nasion oleistych. De-
wa komplikacja. . „Dziennik Powszechny" omawia- co do interwencjonizmu państwo- cyzji nie powzięto, i odroczono 0 • 

Potrącenia Wpływały do kasy je- Jąc many wywiad prof. Krzyża- wego, jak i zastrzeżenia „Czasu", brady na kilka dni. Wg. informa
dnego, Urzędu Skarbowego, wymia- nowskiego w „Polityce", atakuje odnosiły się nie do problemu po- cji tego pisma: 
ru zas podatku wg. stawek działu przy sposobności „Kurjer Polski" działu dochodu społecznego lecz do „w planach rządowej polityki zbo" 
I-go dokonywał znów inny Urząd i „Czas" za stanov.isko zajęte przez stosunku do hand.lu zagra'.nicznego żowej na rok przyszły, system opłat 
Skarbowy. Trzeba było prosić oba te pisma z Qlkazji omawianego wy- i kapitału zagranicznego. Wskazy- przemiałowych zostanie nadal utrzy
Urz~dy: jeden o wstrzymanie egze- wiadu, piszą?: waliśmy mianowicie, że chcąc wy- many i środkom tym nakreślone 
kucJi poda:tku, drugi 0 przelanie „Ta opty!11istyczna ocena sytuacji korzystać konjunkturę, chcąc wy- zostanie jedno z naczelnych zadań 
potrąceń do Urzędu właściwego ze gospoda.rczeł !>rzez wybitnego ekono- ' korzystać możliwości rozszerzenia O· wśród posunięć, jakle będą przedsłę~ 
wzO'lędu na z · zk . ł t 'k mlstę, Jak JUZ zaznaczyliśmy, wywo- I br t, . h . · ł brane dla zapewnienia opłacalności U annes ame Pa m a. lała w prasie niemały huczek. „Czas" 0 .ow zagram~znyc 1. prZf'P ywu produkcji roślinnej w naszych war-

rz~d, ~o które.go . wpłynęły po- I ,,Kurjer Polski" dosiadły swego kapitału zagramc~ego,. musimy !1a sztatach rolnych." 
trącema, me kwapił się z ich zwro- konika i z miejsca zaatakowaJy rze- t~ch polach zer~vac z mte~encJo: Najważniejszem jest jednak, ja
tei;n, ten ~ru!P znów nalegał na po- korne zamysły. planistyczne rządu. mz.me:n•. ~erwac ~ na~1mernem! ' kiemi drogami pójdzie polit:Y1ka rzą
śpiech. ZJawiały się jakieś bliżej Jak zwykle me obeszło się bez na- dąznoscianu autarkicmemi, zerwac du jakie to będą posunięcia Sąd · 
płatnikom nieznane „poufne" okól- rzekań na nadmierny protekcjonizm z ksenofobją w stosunku do kapi- my że drogą najprostszą · · · kzi. 
niki, rzekomo regulujące sprawę I interwencjonizm władz w życiu go- tału zagranicznego. t ' . . b łb , i naJS U· 

t h t 
, · spodarczem D . 'ik p " . eczmeJszą Y Y powrot do wy-

yc po rącen 1 przelewów, w rze- · , . . „ z~em;u owsze~hny , n~e ma- próbowanego systemu remi· zb . 
czywistości zaś powodujące dalsze W prze~aczeni~ na Język lud~- Jąc w1dac argum.entow· przeciw na- żowych. p J 

0 

komplikacje dla płatników. kl - żądania LewJatana zmlerzaJą szemu rozumowlliniu UJSiłuje w nas 

O 
. , . do nłczem nieskrępowanego inkasa wm · · • · ' ·1· GD" ~'"SK WYBIER 

czyw1sc1e, gnębieni płatnicy nie zysków przez sfery wielkoprzemysło- owic, ze ma~y na mys I wys~- tli'I ZE 
zrezygnowali ze swych pra,w. Cały we w nadchodzące,j pomyślnej kon- kość ~łac (przecie h~ndel z~gram- GOSPODARSTWO 
szer<ęg adwokatów, piastujących sta junkturze gospodarczej." czny 1 przypływ kapitału me ma- CZY POLITYKĘ? 
nowiska radców prawnych wniósł A na zakończenie dodaje: ją. związku z. problem~m płac) i „Codzienna Gazeta Handlo~a", 
odwołania, a następnie wobec bez- P wsiada na komka podziału <locho- d . . 
kut . • • „ rzypuszczając, Iż wywody krakow du społecznego dowo<lz c _ zr _ onosz„c .o zawarciu ll;11ę~zy ~Polską 

s ecznosm wh zaskarżył odmow- sklego ekonomisty w części przewi- sztą ł sł .' . tą t . k .e a Gdanskiem porozumiema w spra-
n~ .d~cyzje ~ładz wymiarowych dru dujące dobrą konjukturę są słuszne ~o 0 .ownie - . ze. u aJ ome- wie aprowizacji Gdańska pisze· 
gieJ mstancJi do Najwyższego Try- ::- uważamy, iż w chwili obecnej czny Jest mterwencJ<?mzm. . . „Dodać wreszcie należy, 'ze w c~a
bunału Adn1inistracyjnego. swiat pracy wytężyć musi wszystkie .Powtarz.am:>'.:. o mterwencJomz- sie toczących się rokowań, została 

Rozszerzenie wymiany 
handlowej z Jugosławią 

Z końcem bie~ącego miesiąca roz• 
poczną się w Warszawie rokowania 
handlowe polsko-jugosłowiańskie. 

Tematem rozmów będą sprawy, 
dotyczące pogłębienia sto·sunków go 
spodarczych z Jugosławją przez roz 
szerzenie dotychczasowego układu, 
zawartego w 1922 r. 

Delegacji jugosłowia:6.skiej prze
wodniczyć będzie wiceminister spraw 
zagranicznych p. Pilia. 

Giełda pieoiężna__j 
WALUTY I DEWIZY 

Na wczorajszem zebraniu giełdy 
walutowo - dewizowej w Warszawie 
tendencja dla dewiz była niejednollb 
przy obrotach małych. Notowan<l' 
Amsterdam 282,95, Bruksela 90,40 
Helsingfors 10,99, Gdańsk 100, Ko 
penhaga 111,25, Londyn 24,92, No'~ 
Jork 5.31,88, Nowy Jork kabel 5.32,1<' 
Paryż 14,10, Sztokholm 128,30, Zu· 
rych 120. Bank Polski płacił za do: 
la~y amerykati.skie 5.30,5, kanadyj
slne 5.28,5, floreny holenderskie 281,95 
franki francuskie 14,04, franki szwaj
carskie 119,50, funty angielskie 24,83, 
guldeny gdati.skle 99,75, belgi belgij· 
skie 90,15, korony norweskie 124,60, 
korony duńskie 110,75, korony szwedz 
kie 127,70, liry włoskie 18,50, marki 
fiti.skle 10,75, niemieckie marki srebr
ne 83,50, 1 gram czystego złóta 
5.9244. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Na rynku papierów procentowych 

tendencja przeważnie słabsza, przy 
większych obrotach 4 i pół proc. poż. 
wewnętrzną. Notowano: 3 proc. in
westycyjna I em. 77,50, serja 81,75, 
II em. 78.50, serja 82,75, 4 proc. dol. 
39.50, 4 proc. konsolidacyjna 61,50, po 
zostałe drobne odcinki 61, 4 I pół 
proc. wewn. 60.50, 5 proc. konwers. 
65, odc. po 100 zł. 62, drobne 60, 5 
proc. kolejowa 61, 4 i pół proc. ziem
skie 57 - 56.50, 5 proc. W-wy z 
1933 r. 64,25 - 64.50, odc. po 1000 
zł: 65,75, 5 proc. Warszawy z 1936 
roku 63.50 - 64.25, 5 proc. Lodzi" z 
1933 r. 57.75, 6 proc. oblig. Warsza· 
wy 6-ta em. 70, 8-ma i 9-ta em. 67.50, : Ze względu n3. znane powszech- siły, aby dobrodziejstwa ożywienia nue W dziedzmie dochodu społecz-1 poruszona sprawa rozszerzenia I po

me tempo załatwiania spraw po- gospodarczego nie spłynęły do kle- nego nie pisaliśmy. Jak kto chce głębienia polsko - g<laftskiej umowy 
dat~OWJ'.Ch, opi:rających się 

0 
naj- s~en~ przemysłowców, ale żeby rozla- zv.:al_czać nasze dowo~zenia w dzie- dotyczącej ro~ictwa. Sprawa ta bę~ 

wyzszą mstan~Ję kasacyjną, wzmian łs się szerokim strumieniem do wszy- dzime handlu zagramcznego i ka- dzie w niedługim czasie przedmiotem AKOJE 
kowane ska!·gi. adwokackie nie zo· stkich warstw społecznych, podno- pitału zagranicznego winien zwal- narad między rządem polskim a. se- Na rynku akcyjnym tendencja była 
stały J'eszcze, 

0 
ile wiadomo roz- sząc. d?brob~ powszec~ny 1 siły kon- czać nasze argumenty w tej właś- natem w. Mi.asta Gdańska. również słabsza przy obrotach ogra-

' sumcyJne miasta I wsi. . d . . . . Tego · rodzaJU zapowiedź pogłębie- · 1 N t 
strzygnięte. Właśnie teraz, gdy barometr gospo- n~~ ziedzime .. Przenoszern~ ~ysku- nla stosunków gospodarczych między mczonyc i. o owano: Bank Polski 

Traf zdarzył J·eduak, że adwok'"'i' darczy zapowiada „jazdę w górę", SJl na zgoła .mny teren, .swiadc.zy Polsk<> i w. Miastem Gdańskiem w l0
5

.
5o, Cukier 

35
,5o - 35,75 - 35.50, 

· ""' t t lk t "' Węgiel 31, Starachowice 51 - 50 -
JUŻ teraz - zanim J"eszcze Trybu- rz. eba pilnej _interwencji czynnika pu- Y. o o. em,, ze argumentow takrnh chwili dość znacznego naprężenia sto 50 75 ~ d bli któ b db ł d · , ":yrar ów 50.50, Haberbusch 57, 
na~ rozpoznał ich skargi - mogą . cznego, r~ ~ 8: o to, aby W1 oczrne mema. sunków polltycznycb, stanowić może Ostrowiec 79,25 - 78,75, Bank Dyskon 
byc spokojni o swój los. W ma ·u ZJawisku ~sokieJ konJunktury. towa- podstawę s~worzenia platformy dia towy za swój ostatni kupon nic nie 
bowiem ,.. h w . . . i ! l"Lyszył niezbędny proces powiększa- DECYZJĘ CO DO UŻYCIA unonnowama między Polską a w. płaci. 
t . ·;_ ·kt pe"'.'DeJ sprawie, o- ' nia inwestycyj technicznych I racjo- OPŁAT PRZEMIAŁOWYCH Miastem. G<lańskiem stosunków na w obrotach pozagiełdo\""ch: 3 proc. 
ycząceJ :a ;-0wama pod y;zględem 

1

, nalizacji produkcji przy równoczes- ODROCZONO właściweJ podstawie. Byłoby to jed-1 renta ziemska odc. po 5.000 zł. 47_75 
P~datkow)!11 wynagr~dzema dor3;d- nym. wzroście płac realnych." Jak podaje „Codzienna Gazeta noc.ześnie stwierdzeniem, że zrówno- . _ 47.50, po l.OOO zł. 48 _ 47 50 po 
c~w technicznych duzego przedsię- Nie będziemy obecnie wywodzić, Handlowa" wpływ z opłat prze- wazonym. czyn_nlkom W. Miasta Gdań. l 500 zł. 55, po 100 zł. 75, 5 pr~c.' ko
btorstw~ prz.emysłowego, Trybunał . jak w czasie prosperity powinny i miałowych od dnia 5 września 1938 ska zalezy więcej na utrzymywaniu lejowa drobne 59. 
w ~~osob me pozostawiają.cy naj- jak muszą się kształtować realne roku do dnia 1 czerwca 1939 r. wy- z Polską dobrych stosunków, opar-
mn~~Jszej wątpliwości wyłu3zczył ! płace robotnicze. „Kurjer Powszech· niósł 38,6 miljm. zł. Komisja opłat tych na wzajemnem zrozumlenlu obu- POZAGIELDOWE KURSr, 
SWOJ ~ag.ląd na interesujące nas ny" zresztą nie odróżnia nawet przemiałowych rozpatrywała sze- stronnych interesów gospodarczych WIE 
iagadmema. płac J'ednostkowych od ogo'lneJ· su- aniżeli na rozpętywaniu walk pollty~ CZORNE 

0 
reg projektów użycia tych opłat cznych." · Inwestycyjna I em. 77.50. 

!.o co czyŁ2.my w sygnalizowa- my płac, co w tym wypadku jest (poza sumami zużytemi na premje Zobaczymy co Gdańsk wybierze Inwestycy~na n em. 78.50. 
nyrń t u. W~To~u 'l'rybunału: rzeczą zasadniczą. Ale mniejsza z zbożowe), w szczególności zasilenia p t · l k' · · JionwersyJna 65. 

„Pc. dJęcrn s1~ za stałerr., perJ'ody- tem. ko ds rbome P1° s AlelJ nape.wnoć- spot- KonsolldacvJ'na· 61.50. ty:n funduszem wewnętrznego han- a o rą wo f' e t t ~ 
eznem wynagrodzeniem 11tałego 11rv_. Musimy nat0 ,..,;„„t zwrócic' "'"'&· dl b . · • pa~ę a r.ze- Wewnętrzna 60.50. 

~„. „„,_,. ~" u z ozowego oraz poparcia orga- ba o podszeptach Berlina. Dolarówka S9.50. „ ,' • 
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Kilkanaście ustaw ŻY.)E KRAJ 
.... uchwalono na posiedzeniu Senatu 
( . 

Ze Śląska 
~ Na wstępie plenarnego posiedzenia 
Senatu w dniu 12 b. m. sen. Moraw
ski zreferował ustawę o ratyfika.cji 
układu płatniczego między Polską a 
Francją. . 
Ustawę przyjęto bez dyskusji. 
Sen. Skoczylas zreferował ustawę o 

stanie wojennym, który przyjęt? w 
brzmieniu, uchwalonem przez Se3m. 
. . z kolei sen. Giedroyć zreferował pro 
jekt ustawy o zbiegostwi?, który 
również przyjęto w brzmieruu sejmo
wem. 

Sen. Stryjetiskł przedstawił pro
jekt ustawy o zapewnieniu pracy i 
zaoptttrzeniu uczestników walk o nie
podległość. 

s-.at projekt przyjął, uwzględnia
jąc x:l)dakcyjne poprawki komisji se
nackiej. 

Sen. Beczkowicz zreferował następ
ńie projekt ustawy o · uznaniu lllłl
zwisk przybranych podczas służby 
wojskowej. Projekt ten Senat przyjął 
w brzmieniu sejmowem. 

z kolei Senat uchwalił zreferowa
n4 przez sen. l:l-liklaszewskiego usta
wę o Wo)skOW4?J Głównęj Szk,ole In.
t'yińerji, · poczem przeszedł do usta
W) o porozumieniach kartelowych, 
którą. zreferował sen. Starzytiskl. · 

Sprawozdawca w obszernym refera
cie przedstawił stan historyczny i fak
tyczjiy . zagadnienia kartelizacji w 
ś.wiecie i w Pąlsce, poczem umotywo· 
wał · ~any, zaproponowane przez ko
mlsję Senatu c;ło ' projektu ustawY. 
Następnie przemawiał wicemin. Ro

se, oświadczając m. lnn.: 
Zasadnicza t.eza p. refereńta, Iż ten

dencje kartelizacyjne są u nas nad
mierne, pokrywa się cał1towicle ze sta
bowiskiem rządu. Teoretycznie I p.rak 
tycznie . przeeiwdziałać można najła
twiej tym tendencjom tylko przez sze 
rokie dopuszczenie zasady, iż w sto-
sunkach gospodarczych decydowaó win 
na swobodna gra sil l woJna konku
rencja l to często nawet konkurencja 
zagraniczna, z chwillł istnienia racjo
nalnej ochrony rodzimej produkcji. W 
naszeJ rzeczywistości zallady. tej nie
stety często .reallzowaó nie możemy. 
Koniecmoćś naletytego geograftcz-

nemu. Rządowt chodziło o to, t.eby siębiorstwa, ale dawanie takiego peł
wyraźnie było powiedziane, Iż nawet, nomocnictwa w ustawie dla jakichś 
jeżeli kartel nie zagraża. wręcz dobru przyszłych wypadków, mojem zda
publicznemu, ministrowi Przemysłu ł niem, byłoby nie właściwe. 
Handlu przysługuje prawo jego roz- W głosowaniu odrzucono wniosek 
Wiązania, jeżeli krępuje on zasadę mniejszości. Przyjęto poprawki komi
swobody produkcji ł wymiany bez fak sji a z niemi całą ustawę. 
tycznych korzyści dla życia gospo- Sen. Przedpełski referował projekt 
darczego. ustawy o uprawnieniach PaAstwowe-

To była w naszem przekonaniu naj- go Instytntn Geologicznego. 
wa:ilnlejsza cecha nowego projektu. Projekt ustawy normuje uprawnie-

l.ącznie z tem proponowaliśiny, aby nie Państwowego Instytutu Geologicz 
w każdej umow.te kartelowej cel go- nego w zakresie prac górniczych i te
spodarczy, któremu kartel winien sin- renowych. Komisja gospodarcza Se
żyć, winien być ściśle określony z uatu doldadnie rozpatrzywszy pro
tem, że miąister Przemysłu i Handlu jekt, miała pewne zastrzeżenie do art. 
może kartel rozwiązać, jeżeli kartel 3 z którego mogłoby WYnikać, że każ 
w czasie swego istnienia nie przyczy- dy rolnik kopiący studnię w zwykły 
nia się do realizacji celu, który sam gospodarki sposób musiałby zgłaszać 
sobie wytknął. · Ta zasadnicza zmła- swoją robotę do Instytutu Geologicz
na została uwzględniona i w seJmo- nego i przesyłać próbki ziemi, a w 
wym tekście I w tekście, w tej chWi- v•ypadkach niezastosowania się do te-
11 zreferowanym przez s. referenta I go przepisu, podlegałby karze aresztu 
mamy wrażenie, te w ten sposób in- l krzywny. Komisja wnosi odpowied
strument, na którym opiera się cała nią poprawkę do art. 3. 

lłJMIJE. 20-letni Władysław Soterek, 
z zawodu szewc, zam. w Katowicach 
przy ul. Piłsudskiego 32, wYbrał się 
ubiegłej niedzieli na wYCieczkę do l~
sku obok kąpieliska przy „Dollme 
Trzech Stawów". W pewnej chwili 
Soterek uczuł ból w lewej nodze po
wyżej kolana, a jednocześnie ujrzał 
uciekającą żmiję. Po stwierdzeniu, że 
został ukąszony. Soterek począł wzy
wać pomocy. 

Znajdują.cy się w pobli:!m, wyciecz
kowicze wezwali natychmiast pogoto
wie ratunkowe, którem ukąszonego 
odwieziono do szpitala miejskiego w 
Katowicach. Lekarze uznali ukąszenie 
za groźne. 

KATASTROFA SAMOOHODOWA. 
Na szosie prowadzącej do Nysy sa
mochód osobowy, prowadzony przez 
jednego ze stolarzy z Koziejszy1 roz
bił się o drzewo przydrożne. 

Z czterech pasażerów jeden poniósł 
śmierć na miejscu, trzej pozostali od
nieśli szereg bardzo ciężkich obrażeń. 

Jak się okazało, kierowca prowadził 
auto w stanie nietrzeźwym. 

lrnntrola kartelów, będzie w przyszło- Sen. Barcikowski, powołuje się na 
ścl doskonalszy od instrumentu daw- pismo ministra Przemysłu i Handlu, 
nego. które wpłynęło po obradach Komisji, z -. d • 

Sprawoziławca sen. · Starzytiskl po- a w którym Minister wyjaśnia, że 11.10 ZI 
parł ·poprawki zgłoszone przez wice- przy wyl,tonywanlu ustawy nie zamie- z N02EM NA KIEROWNIKA. Przed 
m1n1stra Rosego, gdyż są one zgodne rza kontrolować rolników kopiących sądem okręgowym w Lodzi, stanął 
z duchem innych poprawek. studnie, a tylko i jedynie przemy- 30-letni robotnik, Piotr Zajdler pod 

W głosowaniu przyjęto poprawki słowców. Mówca prosi o odrzucenie zarzutem usiłowania zabójstwa swego 
zgłoszone przez komisję i przez przed- i:oprawkl komisji i pozostawienk art. b. kierownika. 
stawiciela rządu i wraz z niemi całą 3 bez zmiany. Piotr Zajdler pracował jako robot
ustawę. W głosowaniu Senat przyjął pro- nik w firmie Geyer. W grudniu 1938 

Następnie Senat przyjął w brzmle- jekt ustawy, odrzucając poprawkę roku, w czasie ogólnej redukcji został 
niu uchwalonem przez. Sejm - usta- komisji. zwolniony z posady. Odtąd prawie co
wę o wykonywaniu pracy na · rachu- Sen. Drozdowski zreferował następ- dziennie przychodził na teren fabryki 
nek grzywny. Ustawę referowaJ sen. nie projekt ustawy o wystawach, i prosił w mniej lub więcej uprzejmy 
Głowacki. · · targach gospodarczych I aukcjach, sposób, lub też żądał kategorycznie 

Senat przysUłpił następnie do dy- którą Senat uchwalił w brzmieniu przyjęcia gą ponownie do pracy .. Zwy-
skusji nad prawem o obligacjach. sejmowem. kle żądaniami temi atakował byłego 

Sen. Zmlgryder-Konopka zabral głos Po krótkim referacie sen. Drozdow- swego kierownika W. Reicherta. 
dla uzasadnienia wniosku mniejszo- sklego przyjęto również ustawę o w dniu 2 maja 1939 r. Zajdler przy 
ści o skreślenie art. 14 ustawy, o- popieraniu elektryfikacji na Sląs.lu1, szedł również do fabryki. Zwrócił się 
świadczając m. inn.: poc:r,em sen. Pnedpelskl zreferował jak zwykle do w. Reicherta 1 zapytał 

Atr. 14 powiada, że Minister Ska.r- Wltawę o popieraniu meljoracyj wod- w bardzo ostry sposób, czy dostanie 
bu mo~ zezwolić na emisję obllgacyj nych. I tę ustawę Senat przyjął. wreszcie pracę. Zainterpelowany od
także takim spółkom, które nie po- Nowelę o uporządkowaniu długów parł, że na razie nie. Wtedy Zajdler 
siadają. bilansu na trzy pełne lata, a 1·olnlczych referował sen. ks. Zele),, wyciągnął szybko z pod palta nóż 1 
te w takim razie, jeżeli te spółki ma- W głosowaniu przyjęto wszystkie zamierzył się nim na Reic'herta, ce
ją znaczenie państwowe lub charak- zmiany proponowane przez komisję !ując prosto w serce. 
ter użytecznokl publicznej. · Zgodził- rolną a wraz z niemi całość ustawy. Reichert zdołał odbić ręką. cios, 
bym się na takie postanowienie, gdy-1 Następne posiedzenie dziś o godz. dzięki czemu został tylko skaleczony 
by chodziło o pewne konkretne przed- 17-ej„ w rękę~ Zajdler pobiegł potem do por-

tjerni, gdzie oświadczył, że i tak wcze-
1 śniej, czy później zabije Rejcherta. 

Polsko.gdańska umowa rolnicza 
zaktualłzowana na rok ł939l40 

Awanturnika zatrzymano i sporzą
dzono przeciwko niemu oskarżenie, 
naskutek którego zasiadł na ławie o
skarżonych. Do winy usiłowania. za
bójstwa nie przyznał się, wyjaśniając, 
że chciał tylko nastraszyć kierownika. 

Dn. 9 i 10 b. m. odbyły się w sldch w ciągu wymienionego okre- Po przeprowadzeniu przewodu są.do.-
Warszawie rokowania z delegacją, su. Jednocześnie zaś zapewniono wego, który całkowicie udowodnił wi
Senatu w. · m. Gdańska w sprawie rolnictwu gdańskiemu ulokowanie nę oskarżonego, sąd wydał wyrok, 
zaktualizowania umowy rolniC2ej nadwyżek niektórych produktów na skazują.cy Piotra Zajdlera na 3 lata 

plac, budowa dworca rozPOCzęt& mo
głaby być jeszcze w tym roku na je
sieni. Powstanie centralnego dworca 
autobusowego w Lodzi będzie miało 
poważne znaczenie dla życia gospo
darczego miasta Lodzi, tern bardziej, 
że dotychczasowe dworce rozsiane w 
różnych punktach nie odpowiadają. a
ni higjenicznym, ani też wogóle wspól~ 
czesnym wymogom. 

Z fzęstoebowy 
GROtNY PO:l:AB POD OZĘ:STO

CBOWĄ. 17 ZAGROD SPŁONĘŁO. 
W Szarlejce, gminy Grabówka. · pod 
Częstochową wybuchł z niewiadomej 
przyczyny pożar w domu Józefa Wy
pycha, przenosząc się na inne zabu
dowania. Spłonęło doszczętnie 17 go· 
spodarstw wiejskich, 8 stodół 1 14 o
bór. Straty znaczne. (s) 
8MIER~ POD KOLAMI POOIĄGU. 

Do przejeżdżającego pociągu towaro
wego w Aniołowie usiłowało wskoczyć 
kilku osobników. Jeden z nich, nie~a
ki Tadeusz Majewski, zamieszkały w 
Radomsku, dostał się pod koła PO?ill
gu, które obcięły mu prawił rękę w 
okolicy ramienia. Majewski zmarł na 
miejscu. (s) . . 

NIEZWYKLA DEMONSTRACJA 
FURMANOW W CZĘSTOCHOWIE. 
Onegdaj przed ratuszem . w Częstoeho
wie odbyła się niezwrkła demonstra
cja. Ponad 30 furmanów wraz z wo
zami zgromadziło się, by domagać się 
darszego zatrudnienia na robotach 
miejskich i zastosowania. wYższych 
płac. . 
Zarząd miejski w Częstochowie za. 

angażował przed paru tygodniami 40 
furmanów dla wożenia ziemi, przy. 
znając im stawkę po 1 zł. 20 gr. od 
metra. 

Furmani domagają się, by zarząd 
miejski nadal ich, jako obywateli mia 
sta w pierwszym rzędzie zatrudniał i 
przyznał im godziwe pła.ce. (s) 

Z Podola 
TRAGIOZNY EPILOG Wll'OIECZ. 

KI KAJAKOWEJ. W Za.leszczykach 
zdarzył się tragiczny wypadek, który 
pociągnął za. soblł zgon trzech osób. 
O godz. 18-ej z plaży słonecznej 'Wy· 
ruszyli Dniestrem na przejażdtkę ka• 
jakiem Zygmunt Strykowski i Mau
rycy Baral, obaj ze Lwowa, zabiera
jąc po drodze Marję Kostecką., zamie
szkałą w Zaleszczykach. 

W drodze powrotnej koło wsi Pie-' 
czarna, kajak na środku rzeki z po
wodu zbyt wielkiego przecią:llenia, WY 
wrócił się, a zna'.jdujące się w nim O• 
soby poczęły tonąć. Toną.cym pośpie
szył z pomocą właściciel drukarni w 
Zaleszczykach Ciesielski. Mimo wy
siłków nie udało mu się wyr{l.towa.6 
tonących, którzy zupę~e nie umieli 
pływać. 

, nego rozmieszczenia produkcji prze
mysłowej, koniecznośó oszczędnego 
posługiwania się naszemł własnemt 
możllwośclaml Inwestycyjnemł w prze 
myśle, nasza słabość kapitałowa, a 
wreszcie koniecznośó ograniczenia 
przywozu wszędzie, gdzie to jest mo
żliwe, nie pozwala w częstych ba.rdzo 
wypadkach na stosowanie zasad wy
żej wymienionych I nie pozwala w 
szczególności na gilotynowanie nad
miernych cen przez przywóz zagra
niczny. Ale jeżeli tak jest, ' to tem 
bardziej precyzyjny musi byó 'ten In
strument prawny, który stwarza dla 
ministerstwa PrzemysłU 1 Handlu pod 
stawę do Interwencji I do usuwania 
wszelkich pnerostów. 

polsko - gdańskiej na rok gospo- rynku polskim. więzienia. 
da.rczy 1939/40. Ustalono także, że rozporządze- DWORZEO AUTOBUSOWY. Pro-I 

W wyniku rokowań, którym prze nie Senatu w. m. Gdańska ogłoszo- jekt budowY centralnego dworca au
Wodniczył ze strony polskiej nacz. ne w biet. roku o powołaniu stanu tobusowego .w 1:-odzi powstał _już daw
Grabowski z Ministerstwa Rolnic- !ywicielskiego nie wprowadzi żad- no, a obecme, J3:k się dowiadujemy, 

W tem tkWI Istota nowęgo projek
tu, który zgłoszony został przez rząd 
Izbom ustawodawczym. · 

Dawna ustawa pozwalała na roz
Wlązywanie karteli tylko wtedy, gdy 
Istnienie ich zagrażało dobru publicz-

POL.l GOJ!WICZriSIC.l 

li 

dański · h · • b · Związek Właścicieli Autobusów znów twa i R. P. a ze strony. g eJ nyc ograru~zen "!! o rocie .Produk- podjął w tym kierunku energiczne sta 
sen, Rettelsky, ustalono ,liczby pro- tarni rolneJIU pomiędzy rynkiem pol- rania. Chodzi 0 WYnalezienie odpowied 
duktów spożywczych, które w. m. , sklm a rynkiem gdańskim. I niego terenu pod budowę dworca. 
Gdańsk odbierze od dostawców pol- Gdyby udało się uzyskać odpowiedni 
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wystarczy tors i głowa, fryzura 
i bluzeczka zpod rozpiętego far
tucha. 

WIĘTA RZEK 
Odpoczynek jest złudny. Le

piej nie siadać, bo potem nie 
chce się wstawać. Od drzwi 
zmierza wesołe towarzystwo, pa
nie i panowie i pędzą wprost 
do czerwonych piesków. - :Wsta 
waj, syczy Różena. Kompanja 
wybiera się do nocnej knajpki 

POWIEŚĆ 

I na wino i tańce, ale przedtem 
pożywią się przez oszczędność w 

. Nie brak lepszej publiczności, ty: - Paris. New - York. Lon-, mieście ludzie są zupełnie inni, biuff~ Koruna. Nie życzą sobie 
damy w lekkich futerkach ocie- don„. Vaclavske błyszczy od de- nie nastają na Slązaków i mało cebuli. 

. rają się o wiejskie takiety na szczu. ich to obchodzi kim się jest. Nie, - Będą się całować - mówi 
wacie i nieprzemakalne płaszczy - Niemam ani windźy - ani I wielkie miasto to zupełnie coś' półgębkiem Różena, a Joszka 
ki miejskich bidulek. Studenter- fuka, wyznaje młodzieniec w innego pod tym względem niż czerwieni się ze wstydu. Ah. ma
ja w kącie przy piwie i kiełba- marynarce. Gazeta z ogłoszenia- Trzyniec, czy Cieszyn. Joszka mo droga, ta strona życia jest 
skach toczy spór polityczny. Gro mi mówi o poszukiwaniu pracy. przycupnęła na stołku. Różena jej zupełnie nieznana, nikt jej 
madki cudzoziemców wsiąkają w Kolega funduje mu czerwonego sięga po sól nie całował. 
tłum, racząc się specjałami kra- pieska i radzi to i owo. - Poliż - radzi, - językiem! Nareszcie spok_ój, jest jedena
ju w barze „Korona". Tu u nas Trzeba umieć chwycić porę i i posól. Jłobi to z swoją własną! sta, jeszcze dwie, trzy godziny. 
wszystko elektryczne, mówi wy: sposobność spoczynku. Są pew- r<:ką. I Pasaż opustoszał, a rząd aut na 
·soki głos. Wszystko elektryczne, ne ustalone godziny ożywionego .S.wsnaście godzin pracy w j postoju zmalał. Tylko reklama 
kuchęnki, rożny, aparaty, wen· ruchu, wtedy się nie oddycha, biuffe I\orona i dziesięć koron. , Baty rzuca olśniewającą i krwa 
tylacja„. nie patrzy, nie myśli, nie czuje d7iennie Co drugi dzień wo'.ne. wą plamę. Paris ... New - York-

- .Wiedeń! a czerwone pieski mnożą się w Joszka zamieszkała Na Kampie, riągle to samo. Już powoli uprzą 
To się powtarza, jak hasło, oczach, rosną w stertę pod su- za mostem Karola, nastręczono ! il się i porządkuje bufety. Na

sensacja i niepokój dnia. Pisma fit. Pozatem, nigdy nie wiado- jej pokój razem ze starszą pan- •.(le we drzwiach ukazuje się pa
przyniosły depesze z Berlina i mo. Doświadczona towarzyszka ną od ciast, imieniem Kacze1'i.ka. rn, dama bez kapelusza, w fu
\Viednia. chwyta w lot wolną chwilę i sy- Jej klientela to kobiety i dzieci, trze na ramionach i długiej su-

Bezustanny szurgot nóg, tu, czy nagląco do „nowej": uśmiech przeto przylgnął do jej kni. Towarzyszy jej młodzian w 
wewnątrz i w pasażu. Tłum ma - Sia-daj!... warg, a nadzieja na zamążpójście I nieprzemakalnym płaszczu. Suną 
w sobie coś z rzeki i z fali, pły- Jest Czeszką, na imię jej Ró- maleją z dnia na dzień. Jednak- wprost do maszyn z kawą, za-
nie z góry od pomnika św. Wa- żena. Jednak gdy się pracuje ra że trzyma się jeszcze jako tako, siadają na wysokich stołkach i 
cława, przepływa i znów wzbie- zem, gdy bąble od gorącego tłu- i dba o siebie, o swój strój, nie proszą o dwa ekspresy. Zmęcze 
ra. Małe kwadraciki bruku nal szczu wyskakują na palcach, a tak jak inne sprzedawczynie, nie opuszcza Joszkę, dziewczyna 
Vaclavskem lśnią. od deszczu jak nogi puchną od stania nie mó- które „są tylko do połowy". Nie słupieje wprost z podziwu. Klej
parkiet. Zapala się reklama Ba- wi się o narodowości. Tu. w zaglądajcie pod ladę, niech wam not błyszczy na piersi kobiety. 

gwiazda migoce na jej palcu. 
Jest zupełnie młoda i taka świet 
na, wszystko w niej lśni, oczy i 
włosy, nawet skóra ma płomien• 
ność kwiatu. Nie widzi się tu 
takich kobiet, może tylko na e
kranie. Różena nastawiła uszu, 
podchwyciła słowa rozmowy ;. 
orzekła: 

- To angliczanie, zapewne * 
hotelu Alcron. 

- To cudzoziemcy, ano. 
Przy owocach pracuje jedna 

cudzoziemka, emigrantka rosyj
ska Lina. Urodziła się już w Cze 
chach. 

Goście siedzą, milczą, piją Jia· 
wę wśród powszechnego sprzą• 
tania i ożywionej gawędy dziew
cząt zbierających się do ąomu. 
Ktoś szepnął o tem w zarządzie 
i madame Anette przeszła przez 
salę, spoglądając ciekawie. Ma-· 
dame Anette to wysoka, młoda 
kobieta o pięknej postawie. 
czarnych oczach i wielkich war
koczach owiniętych dookoła 
kształtnej głowy. Przespacero
wała się i orzekła że świetna da
ma leci na młodzieńca w nie
przemakalnym płaszczu, on zaś 
jest obojętny. Przez chwilę pa
nuje ożywienie, gdy wtem ma
dame podchodzi do sprzątnięte
go bufetu Liny, i wodzi palcem 
po lśniącej blasze. Z oczu jej 
strzela gniewny błysk. Sucho na 
kazuje wytrzeć do czysta. 

ro. c. n.I 
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śRODA --i 
Bazylego Wielk. 

Wsch. sł. 3.16. Z. 19.56. ~. 

POGODA NA DZIS 
Pogoda o zachmurzeniu zmlennem 

większem na zachodzie. Skłonność d~ 
burz i miejscami deszcze. Tempera
tura około 20 st. Na zachodzie chło
dniej. Wiatry umiarkowane z kierun
ków zmiennych. 

l\1 f ea trach 
Telltr WielkJ: Balet Parnella. 
Teatr Naro~owy: „Lśniący etrumle6". 
Tl'atr Polski: „Koletankl". 
Teatr lllaly: „ Ostrożnie, świeżo malo-

wane", 
Teatr Nowy: „Prawdziwe tycie Anny". 
Teatr Letni: „Król bridż&". 
Teatr Ateneum: „Szczęśliwe dni". 
Instytut Reduty: „Haneczka I duch" 
Teatr Kameralily1 .,Expose pani mtDl-

atrowej". 
1'eatr Malickiej: ,.JuJja kupuje aob1e 

dziecko". 
TeatT „8,16": „Baron K!mme1••. 
~·eat~ Ali Baba (Karowa 18): Dal4 ł eo

ciz1enn1e rewja polityczna w 20-tu obra
ncJi „Orzeł czy Reszka ••• " z Mirą Zl
mmską, Krukowskim, Foggiem, Sempollń
aklm na czele zespołu. Pocz.: 7.30 I 10 w 

k 
Szopka Polityczna w kawiarni Piasty· 

ów (IPS), POCZ. o 7.30 I 9.30 wlecz. 

L"llFORMACJI!: O FlLMAUH 
•DOZWULON\'l'H DLA MLODZIEZt' 

l'ELl\JFON 7-1 Ml5. 

\\' kioaeh 
Adria: „Pościg", 
A111111th·: „Wui11r1 wale". 
Rnlt~·k: „Gdy Madelon .•• ". 
Casino: „Powrót do tycia", 
C111•itol: „ U IU'esu drogi". 
CołossPum: „Orły morskie". 
„,czary": „ZdobyWcy Marokka" Lu 

dz1e zatiłku". " • 
„Elite": „Król się bawi" t „Przygoda 

w Szanghaju". 
Europa: „Studentka". 
Fama: „Złudzenie tycia" (Cytadela), 
Fill!armonja: „Gibraltar", 
H.-hos: „Serce matki" I doc!atki. 
Rollywood: „Strachy". 
Imperial: „Szaleństwo młodości". 
ltalJa: „Grzech młodości''. 
Jurata: „ Wł6częg1 północy" I MllJo-

ner na tydzień". " 

!
Lot: „Pan z mlljonam!" l „Pod maską 

I OC?.yńcy", 
Miejskie: „~ona - lalka". 
MaJe1tlc: „Idziemy przez tycie". 
M:ewa: „Modelka" I „Strzał w nocy". 
Napoleon: „Wielka wYgrana". · 

.Nowa Tombola: „Słowiczek" l „Tajem-
n1cze promienie". 

Ol•a r „Niebezpieczna granica". 
Palladium: „Ucieczka w nieznane". 
Pan: „Zbudź się ł tyj" ł "Ostatnie o

.trzeżenle". 
Petit Trianon: „Rozwiedźmy 1110" I 

„Druga młodość". 
Rialto: „Na jej rozkaz". 

.._ __ llex: „Sygnały" I „Czerwone jabłuszko", 
,.r ltoma1 „Korsarze północy", 

Sfinks: „Miasto chłopców". 
Sok61: „Skradzione tycie". 
Sorento: „Korsarze" I „Pomylony lo

j 

kator". 
Studjo: „Dom bankowy''. 
Stylowy: „Dziewczyna z zaułka". 
l!lwlato"id: „Ukochany", 
l!lwit: „Serce Matki": 
Ton: „Chicago". 
Uciecha: „Marja Antonina". 
Vici orl:t : „ WIOczegt". 
Fotoplastikon (ul. Ma.nmałka l!'ocha I) 

W:Vświetła codziennie od godz. 15-ej do 
22-ej plastyczne wldold w naturalnych 
kolorach z Ameryki. 

t 
Panorama (Nowy Awlat 27): Monte-Carlo 
Monaco. 
FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka Fo

cha 2) wyświetla codziennie od godz 
15-ej do 22-ej plastyczne widoki w na: 
turalnych kolorach z wyspy Jawy. 

,,KOLEtANKI'' 
W TEATRZE POLSKIM 

Na wczorajszem 21-em przedstawieniu 
r.nakomitej komedji współcze~nej Stefana 
Krzywoszewsk.iego „Koleżanki", widownia 
Te!ltru. Polsk.ie110 zapełniona była, podo
bnie, Jak co wieczór, publicznością, która 
gorąco przyjmowała sztukę. i jej wybor
nych wykonawców z Andryczówną, Bo
ro~~ką,. Malkiewicz-Domańską, Brydziń-
E~1m, Samborskim, Kondratem, Kurnako
w1czem. Pichelsk.im i inn. 
„Koleżanki" mają. przed sobą jeszcze 

długi szereg wieczorów. 
GARDEN PARTY GWIAZD FILMOWYCH 

- WIECZ()R N AD WISJ,Ą 
17 czerwca wieczorem spotka się na 

przystani W.T.W. przy ul. Wioślarskiej 6 
cały niemal polski świat filmowy, artv
ści, dziennikarze I ich goście. Związek 
Dziennikarzy I Publicystów Filmowych 
organizuje w tym dniu imprezę letnią 
p. n. „Garden Party Gwiazd Filmowych". 
Zabawa będzie się odbywała na całym 
terenie przystani W.T.W. Nawet gdyby 
pogoda nie dopisała, będzie można się ba
wić w sali klubowej i przez wielkie ok
na podziwiać efektowne rakiety, grę świa
teł różnobarwnych itd. 

Zaproszenia na „Garden Party" wyda
ją pp. artystki i artyści oraz Zw. Dzien
nikarzy i Pub!. Filmowych, ul. Wierzbo
wa 6, m, 14. Tel. 5.10-66. 

PRElllJERA W TEATRZE lUALYl\I 
Dziś, w środę, Teatr Mały występuje 

z ostatnią. premjerą sezonu. Jest nią. ko· 
medja współczesna francuskiego autora 
Rene Fauchois „Ostrożnie, świeżo malo
wane!" w reżyserjl Edmunda Wiercińskie
go. Komedja Fauchols, przedste.wiająca w 
satyrycznem świetle machinacje handla
rzy obrazów, wystawiona była po raz 
pierwszy w Paryżu kilka lat temu I od 
tego czasu stale co roku jest wznawiana 
z wielkiem powodzeniem. 
Obsadę stanowią.: Teodozja Bohda11.ska, 

1'1elena Buczyńska, Jadwiga Kurylukówna, 
Ianna Parysiewicz, Stanisława Stępniówna, 
ustaw Buszytiski, Saturnin Butkiewicz, 
l.anisław Grollckl, Jerzy Kaliszewski, o-
l't Jacek Woszczerowlcz w wielkiej po
Plcwej roli komicznej lekarza prowin-
tfo1alnego. · 

fi~•erowanle wiórkowanie, CJ· 
"\ t klino•anle I re-

perac„, posadzek, myci• okien. 

Sprzą~nie biur, ~~;:::~. c':;: 
~ czeole ~eł t si;fitów, odkurzanie 
11parataml ei.uryciot'ml oraz 1tala lcb 

erwaejs. t Cegielski aL Browar-

~ -~ •t.•· ':.:~·-< 
z ·~· 

• nPrzem9sł" IUdOCIJ9 fl1 naJpleknleJszeJ postaci 
Huculszczyzna - to kraj napraw

dę pi~y, ale niestety - trzeba 
stwierdzić z przyik;rością - mało u 
nas znany. Jest to za.kątek, któ· 
ry zaliczyć moma do szeregu egzo
tycznych w naszym kraju. Wpły
wa na to odrębność ludu, która za
chowała się po dziś dzień dzięki 
specja:lnemu położeniu geograficz
nemu. Przełęcze bowiem, wiodące 
wzdłuż wartiko płynących rzek: 

opłaca1nej hodowli owiec. 
Naród, choć ubogi, posiada nie

zwylkle wys()kie walory duchowe i 
artystyczne. 

TANI BAZAR KSIĄZKI 

Ich piękne wyroby . co są dziś 
dosłownie rozchwyitywane na ryn
kach zagranicznych, u nas jednak 
stosunkowo mało jeszcze wzbudza· 
ją zainteresowania. Przepiękne są 
ich rzeźby, wyroby mosiężne, haf
ty, tkaniny wszelkiego rodzaju, 
j. np. łyfoiki z owczej wełny, ki
limy, werety we wspaniałych wzo
rach i in. 

t . wyprzedaż po pożarze 
KSIĄŻKI, ZABAWKI 

z n · i ż ki 
20% do 50% M.ARCT 

N owy 

Świat 35 

Czeremoszu, Rybnicy, Pi·stynki i 
Prutu, przecinające Ka11paty Wscho 
dnie; stanowiły długi czas trudne 
do przebycia okolice i dlaitego też 
Huculi, potomkowie dzielnych Da
ków, zachowali do dziś w stosun
ku do innych dzielnic Polski swą od 
rębność. 

O§T A TNI CIJD TECHN INII 
Te rzeczy powinny u nas zna

leźć zastosowanie w całej pełni. 
Dźwigają się stale nowe domy i ty
siące miesl!'Jkań co roku. A kii.lim to 
przecież nie<>dzowna ozdoba nowo
czesnego mieszkania. Prawdziwy 
huculski kilim odbija się na gład
kiej ściamie nowoczesnego mieszka
nia prze{»ę'kną mozajką barw. Ki
lim na tapczanie, na podłodze, na 
ścianie to najpiękniejszy przy
strój. 

ELEKTRYCZNY APARAT DO UAS.AtU! 
Wesyscy plęlml l młodzi! · 

Niema ludzi brzydkich, anl starych. Se tylko zaniedbani! 
Elektryczny aparat „Mignon" (pat. N.P. 41591) do masażu twarzy J ciała na 120 
lub 220 volt, nadaje się do pielęgnacji kaMej cery normalnej, suchej ! tłustej. 
Otwiera J!OTY, rozszerza naczynia krwlono śne, co tern samem wygładza całkowicie 
zmarszczk1._ usuwa wą.gry, pryszcze itp., odmładza, czyni cerf) świeżą, delikatną 
i aksamitnie gładką. 

Lud hucul;:;ki wita wszystkich 
przybyszów z wielką radością, sta
jąc się jednocześnie przyjacielem 
i przewodniikiem dla tych wszyst
kich, którzy są żądni poznania ich 
kraju. 

Niezbędny dla pan6w, szczególnie po gole nlu, zapobiega bowiem liszajom 1 pry111t
czom. Niezastąpiony przy bólach artretycznych, reumatycznych atakach Wlłtroby 
i .kamicy t6łcloweJ. ' 
Aparat nasz jest najbardziej skuteczny, praktyczny i łatwy w ueyclu. Uznany 
przez powagi lekarskie. 
Sposób m~ycia dołączony do każdego aparatu. Gwarancja 5-clo letnia. 

Huculi - to naród biedny. Ską
py bowiem i jałowy grunt nie wy
żywia dostatecznie rodziny hucul
skiej i zmusza ją do mało naogół 

Cl'.na kompletnego aparatu tylko zł. 14. Zamówienia zamiejscowe wYBYłamy na.tych· 
miast. 

T. Z A J Ą C - WARSZAWA P. Krochmalna ł8 m. 10, tel. 320-48 
70:1 

Czyż nie ładne są naprzykład te 
wzorki kilimów? Radio 

Samodziałowe wyroby huculskie, I rodzaju tandetne gobeliny i choćby 
z niekłamanej czystej, owczej weł- właśnie dlrutego powinny znaleźć 
ny, ze względu na swą trwałość, się w każdem mieszkaniu. 
przewyższają znacznie wszelkiego A. W. 

CZYS 'fll1',. WIDZIAL 

WSPANl.4.tE HUCULSKIE Wl'lłOBl' CHAlUPllCZE 
HICHAU BODIAKA 

na wystawi-.- ,,SWIAr KOBIETY"! 
Idź, obejrzyj!!! Stoisko (nc. ft).' 11'.lieści się na parterze po prawej 

stronie sali głównej. 688 

Duży sukces Baletu Polskiego w Ameryce 
Według otrzymanych informacyj, 

Balet Polski odniósł wielki sukces na 
wystawie nowojorskiej, gdzie wystę
J,,Uje w specjalnie zbudowanym ogrom 
nym teatrze. Prasa i publiczność wy
raża się o nim najpochlebniej, podno
sząc jego cenne zalety. 
Interesującem i znamiennem zjawi

i<kiem jest, że najbardziej podobały 
się „Harna::i~" Szymanowskiego w u
kładzie Cieplińskiego. świadczy to po
chlebnie o poziomie kulturalno-arty
stycznym publiczności amerykańskiej, 
ponieważ i muzyka i układ taneczny 
są tu potraktowańe bardzo poważnie 
bez najmniejszej próby efekciarstwa. 
A jednak właśnie ten balet najbar-

dziej przemówił do przekonania pu
bliczności amerykańskiej. 

Polonja amerykat1ska daje wżrusza
jące dowody swej wdzięczności za u
możliwienie jej obejrzenia tat1ca pol
i;kiego w najbardziej skończonej i wy 
soce artystycznej formie. 

Projektowane są dalsze występy a
merykańskie Baletu Polskiego po skoń 
czeniu kontraktu nowojorskiego, opie
wającego na dwa tygodnie i kończą
cego się dnia 19 b. m. Czas objazdu 
Ameryki przez Balet Polski obliczony 
jest mniej więcej jeszcze na dwa 
miesiące. Planowane jest szczególne 
uwzględnienie liczniejszych skupisk 
Polonji amerykańskiej. Tan. 

ABODA, 14 czerwca. 
6.S> „Kiedy ranne - wstaje zorze". 6.35 

Gimnastyka. 6.50 Mucyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 
8,l)O Auliycja dla szkół. 8.10 Muzyka z 
pfyt. 8.15 „Jeziora na granicy" (z Toru
ni.a). 8.25 Wiadomości turystyczne. 11.00 
Audycja dla szkól. 11.25 Muzyka z płyt. 
11.30 Audycja dla poborowych. 11.67 Sy· 
gnał czasu. 12.03 Audycja południowa. 
14.45 Rozwiązanie zagadki historycznej dla 
młodzieży. 14.50 Nasz koncert. 15.15 MuzY· 
ka popularna. 15.45 Wiadomości goepo
darcze. 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.10 
Pogadanka aktualna. 16.20 Koncert z Lo· 
dzi. 16.45 ~ycle kwiatów - pogadanka z 
Krakowa. 17.00 Muzyka taneczna. 18.00 
„Echa mocy l chwały". 18.10 Koncert. 
19.00 Teatr Wyobraźni. 19.40 „Przy wie· 
czerzy" (z Poznania). 20.10 Odczyt woj· 
skowy. 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Au· 
dycje Informacyjne. 21.00 Koncert chopl· 
nowski z Dziedzińca Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Gra Henryk Sztompka. 21.45 
„Współczesny Kraków literacki" - szkle 
Józefa Aleksandra Gałuszki. 22.00 Koncert 
Choplnow&kl. 22.30 Płyty. 23.00 Ostatnie 
wiad. dziennik.li wieczornego ł Komunikat 
meteorologiczny. 23.05 Wlad. z Polski w 
języku niemieckim I angielskim. 

SRODA, 14 czerwta. 
16.45 l!lycie kwiatów: Uczta na kwi•· 

tach - prot. dr. Wlad. Szafer. 
18.00 Echa mocy i chwały. 
19.00 „Klub Pickwicka" Karola Dl· 

ck ens a. 
20.10 Odczyt wojskowy. 
21.00 Koncert choplnow11k.1 na Wawe

lu. Gra Henryk Sztompka (cz. I). 
:U.45 Współczesny Kraków literacki • 
22.00 Koncert chopinowski na Wawe· 

lu. Gra Henryk Sztompka (cz. II). 

WARSZAWA D (Mokotów). 
13.00 Muzyka lekka. 14.00 Paro lntor· 

macyj, 14.15 Współczesna muzyka ~ame
ralna. 15.00 Recital skrzypcowy Grdy• 
ny Bacewlczówny. 15.30 Muzyka obiadowa. 
16.SO Muzyka popularna. 17.05 tycle kul· 
turalne stolicy. 17.25 Muzyka dawna (pły. 
ty). 21.05 Muzyka z płyt. 21.15 „:r.tazlmlera 
Zawistowska" - kwadrans poezji w oprac. 
Mirosława Starosta. 21.30 Muzyka popu
larna. 22.00 Muzyka lekka. 22.30 Fantazje 
operowe (płyty). 23.30 Muzyka taneczna. 

KROTKOFALOWKl 
24.00 Zapowledt stacji. 0.06 Koncert. 

0.40 Dziennik w jęz. portugalskim l poi· 
sklm. 1.00 Orkiestra Wiejska Jap.a Gna· 
towsklego. 2.00 Dziennik w jęz. anglolsklm. 
2.05 Przegląd europejski (w jez. angiel· 
sklm). 2.15 Gra zespól Stefana Rachonia. 
2~ Program na jutro. 

CZWARTEK, 15 c~erwca, 
6.30 ',,Kiedy ranne wstają zorze". 6.35 

Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 

Bilans,, Tygodnia Sportu A~ademika'' 
Bolączki wy"bowania fizycznego wśród studentów 

Zorganizowany ostatnio Tydzień Spor ganizałorów, pozbawionych' możnosc1 angażowanych studentów startujących 
tu Akademika osiągnął zamierzony cel. nawiązania kontaktów z właściwymi w poszczególnych konkurencjach, lecz 
ponad tysiąc studentek i studentów, przedstawicielami niektórych \Vyż- również zelektryzował resztę młodzie· 
biorących udział w imprezie, zorgani- szych Szkół. ży akademickiej, wzbudził w niej za-
zowanej przez warszawski oddział A. Naogól powiedzieć można, że wysiłki interesowanie do wyczynów koleżanek 

Z. S.-u, masowem swem wystąpieniem AZS-u warszawskiego, czynione dla po I kolegów - a to jest najwlększem 
upomniał się o prawo i konieczność ruszenia sportu akademickiego stolicy, zwycięstwem imprezy. 
ro1wiązania kwestji sportu akademie- przyniosły jedynie częściowy plon. Spo O zainteresowaniu zawodami świad
kicgo. Dobre wyniki całości zawodów, I ra doza nakładu pracy organizatorów czyla najlepiej frekwencja widzów na 
oraz poszczególnych konkurencyj były I rozbit:i się o brak zrozumienia ludzi, •regatach wioślarskich, zawodach lek
świadedwem, że nie było to tylko dla któryt•b caly len trud został pod- koatletycznych i rozgrywkach gier spor 
sporadyczne zetknięcie si ę akademików i jęły. towych. Poszczególne partje „kibi
ze sportem. ' T e raz slów parę o slronie organizn- ców" uczelnianych brały żyv."'j udział 

Tegoroczny Tydzi1•!1 Spor I 11 Ak ade- j cyJnej zawodów. Tyclzi c u Sportu Aka- w „hojach" swych drużyn i reprezen
mika był specjalnie troskliwi e przygo- 1 dernika mi a ł cały 5ZL' reg mank:lm cnl •>w tacyj. 
towany przez AZS. że nie osiągnął ; wynikających z rzPczywiście licznego ' Zawody ostatnie dały organizalorom 
może spodziewanych rczulla!ów - to : obesłania poszczt' gólnyrh konkmencyj I bogaty malcrjał rzeczowy, na podsta
już zawdzięczać należy nie za wsze wla ! zawodów przez warszawski~ ucze lnie. wie którego zorganizują podobną im
ściwemu zrozumieniu celu i znaczt-nia; Raził cza~ami hrnk odpowiednich In-

1 prezę w roku przyszłym. Termin te
imprezy przez samych studentów, oraz I dzi do przeprowadzenia poszczcgól- gorocznych zawod6w, kolidujący IDIJC

przez władze akademickie , które nie nych spotkań czy konkurencyj; pewne no z E>gzarninarni na uczelniach, który 
zawsze odpowiedział?' pozytywnie .n:i- 1 ni_edo~iągnięcia z powod.~ brak. u «;>d~o- r?wnież w wie.lk_im ~topniu _µrzyczynił 
apel o pomoc, skierowany do n1cn w1edmego sprzętu parahzowaly mek1e- się do zmnteJ~zenia udziału ak1t
przez organi;:atorów Tygodnia. I dy planowość organizacyjną. Jednakże d emików, był wynikiem konieczno-

\Vina akademików polegała na tern, trzeha oddać sprawiedliwość AZS-owi, ści zmiany pierwotnie obranego, wcze
że część z nich lekceważyła może or- że drobne niedociągnięcia nie mają śniejszego terminu. 

8.00 Audycja dla szkól. 8.10 Muzyka z p~. 
8.20 „Na wodach Brasławszczyzny" - po· 
gadanka sportowa, wYgł. Eug. Piotrowicz. 
11.00 „w takt muzyki" - poranek dla 
szkół powszechnych. 11.25 Muzyka z płyt. 
11.30 Audycja dla poboroWYch. 11.57 Sy• 
gnał czasu. 12.03 Audycja południowa. 
14.45 „Wulu" - reportaż przyrodnięzy 
Stefana Blank-Weisseberga dla młodzie
ży. 15.05 Koncert popularny. 15.45 Wia· 
domoścl gospodarcze. 16.00 Dziennik po• 
południowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 
16.20 Charakterystyka struktury społecz.o 
no • gospodarczej Polski - odczyt dla 
mlod:i!ieży licealnej wygi. dr. Czesław 
Bobrowski. 16.40 Muzyka z płyt. 16.45 
Bogactwo form budownictwa wsi - od· 
czyt, wygi. dr. Oskar Sosnowski. 17.00 
Muzyka taneczna. 17.45 Skrzynka techni
czna. 18.00 „Pieśni islandzkie" w oprac. 
I wykonaniu śpiewaka Islandzkiego Ag· 
gerta Stefanssona (z Gdyni przez Toruń). 
18.30 Karol Maria Weber: Kwintet klar• 
netowy, 19.00 Rec. prozy. 19.20 Muzyka 
lekka. 19.40 Wycieczka statkiem do Rap
petswilu - sprawozdawca Halina Renar. 
20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Audycje In
formacyjne. 21.00 Płyty. 21.20 „Truba· 
durzy szwedzcy" - rapsodja na tematy 
ludowe szwedzkie. Tr. ze Sztokholmu. 
22.00 Teatr Wyobratnl. 22.25 Recital śple 
waczy Idy Loo - sopran (Estonja). 23.00 
Ostatnie wiadomości dziennika wieczorne· 
go, Komunikat meteorologiczny. 23.05 Wia 
domoścl z Polski w języku włoskim. 23.15 
Koncert muzyki polskiej, 

CZW ARTEK, 15 czerwca. 
16.40 Bogactwo form budownictwa 

wsl - dr. Oskar Sosnowski. 
18.00 „Pieśni islandzkie" - Aggert 

Ste!ansson. 
19.40 Transmisja z Rapperswilu. 
21.20 „Trubadurzy szewdzcy" - ra

psodja na tematy szwedzkie, u
kład Svena Skoelda. 

22.00 „Latarnia zgasła" - poemat 
Wilhelma Szewczyka. 

22.25 Recital śpiewaczy Idy Loo. 
23.15 Koncert muzyki polskiej. 

WARSZAWA Il (Mokotów) 
13.00 Płyty. 14.00 Parę informacyj. 14.15 

Dwie suity. 15.15 Koncert muzyki pol· 
sklej. 15.45 Muzyka obiadowa w -wyko
naniu zespołu Wiesława Wilkosza. 16.30 
„Modest Mussorgski" - audycja słow
no - muzyczna z okazji 100-letnlej roczni· 
cy urodzin kompozytora w opracowaniu 
Karola Stromengera. 17.05 tycie kultural
ne stolicy. 17.25 Koncert kameralny. 21.05' 
Muzyka z płyt. 21.15 Jak się dochodzi do 
prawdy - odczyt, wygi. prQf. TadeUS'4 
Kotarbiński. 21.35 Preludja Del.us!ly'ego, 
gra Bolesław Woytowicz (fortepian). 
21.56 Tematy hiszpańskie w muzyce ob· 
cych kompozytorów (płyty). 23.01 Muzy· 
ka taneczna. 

KROTKOFAL()WKI 
24.00 Zapowiedź stacji. 0.05 Koncert po

pularny. 0.40 Dziennik w języku portu- _ 
galsklm. 0.45 Dziennik w języku polskim. 
1.00 Wojsko maszeruje. 1.45 Gawęda ze siu 
chaczam!. 2.00 Dziennik i pogadanka w 
języku angielskh:a. 2.15 Z naszej W!l. 
2.50 Program na jutro. 

Wynik konkursu 
na marsz wojskowy 
Komisja sędziowska konkursu mu 

zycznego ministerstwa Spraw Woj
skowych na marsz uroczysty dla 
broni pancernych uchwaliła przy 
znać pierwszą nagrodę za „Marsz 
uroczysty broni pancernej" układu 
kpt. Z. K. Runda z Warszawy, 
drugą nagrodę przyznano za utwór 
p. t. „Parada człogów" Franciszko· 
wi Maklakiewicz • Izbickiemu is 

Warszawy. 
Resztę utworów komisja zakwali

fikowała jako nie odpowiadające 
potrzebom wojska i uchwaliła nie 
przyznawać trzeciej nagrody. 

Autorzy utworów nienagrodzo
nych winni odebrać swe prace do 
końca czerwca b. r. z dowództwa 
broni pancernej min. Spraw Wojsk. 

ganizowane zawody, nie widząc w nich istotnego znaczenia na tle rzeczywiście 'Te i tym podobne sprawy będą hra-
odpowiednich ram dla własnych umie- dodatniego bilansu Tygodnia. \Vięcej- nP. pod uwag~ przez AZS przy opraco- • L H 
jętności, inni zaś uważali, że nie po- przeważ111e były one wynikiem trudności waniu przyszłorocznych, wielkich za-
trafią sprostać swym kolegom, czy ko malerjałnych, czy leż spowodowane zo wodów akademickich. ·, 
leżankom, biorącym udział w impre- stały brakiem odpowiednio licznej ka- Fakt, że inicjatywa w kierunku 11· 1 
zie.· Wreszcie jeszcze czynnikiem, ha- dry wyszkolonych ludzi - czyli czyn- sporlowienia wielkich rzesz studenckich BUD U.IE 
mującym właściwy bieg Tygodnia był nikami, przerastającemi skromne mo- wychodzi z pośród nich samych, naj- · p OT• 81 

K 
brak odp. owie. dn.ich. referatów, cz. y ko- .:.liwości sportowej organizacji akade- lepiej świadczy o istotnej wadze tego! AO R S Kl 
mór.ek W. F. na wyższych uczelniach mickiej, borykającej się z tak dużemi zagadnienia, co może przyczyni się do 
warszawski·~h. O ten brak odpowied- trudnościami i utrudnieniami. zainteresowania odpowiedflich czynni· 'fty PO LI · 
nich centralnych instytucyj sportowych Efekt Tygodnia był jednak pozylyw· 1 ków sportem akademickim i skłoni je ' .._,, 
przy Bratnich Pomocach uczelni roz- ny i widoczny. Potrafił zainteresować do pójścia ini.;jatorom tej nkcji oa rę-

~ ~t ~zę~t?,· o~romnę ~siłki 9i:- µie tylko bezpośrednią .W. ~porci~ y-" ~ •(J. to) - ·----..---

l 
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Nie masz w Polsce, jako żvwo -- nad ZYWIECKIB piwo I 
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Ostre uchwały antyniemieckie 
O. Z. N. w P-iotrkowie 

Na zebraniu członków i svm 
patyków Obozu Zjedn. N aro do· 
wego w sali Im. Kilińskiego w 
Piotrkowie zapadły mi1:dzy in
nvini nast. uchwały: 

Biorąc pod uwągę nielojalność 
i niesumienność Niemców w ZI· 
kresie wykonvwania umów han· 
dlowych z Polską, wezwać spo 
łeczeństwo polskie do energicz. 
nego bojkotu towarów niemiec
kich, a zwłaszcza ich filmów 
i prasy. · 

bee Państwa Polskiego, a prze· 
dewszvstklm publicznego, głoś
nego i zdecydowanego wvparcia 
sic jakiejkolwiek łączności z tak 
potwornym 1 dziki• ruchem, 
jakim jest hitlerv zm. 
Domagać się wydalenia z fa· 

bryk i przeds · ę bi orstw handlo· 
wych, oraz pr 1.emysłowych nie
lojalnycll robotników Niemców 
i prlyjmowania na ich mie1sce 
robotników Polaków. 

Na zebraniu prz1mawiali pp.: 
Prezes Chróścick i , b. posei O. 
Dratwa i inni. 

p0ja2dów, natomiast dla miesz· 1 
kań :::ów są istną plagą. 

Od chwili utożenia nowych 
nawierzchni u·ice te w okresie 
miesi~cv wiosennych i letnich 
skazane są na wieczny kurz, 
litóry unosi się całymi tumana· 
ml. zatruwa j ąc powietrze. Miesz· 
kańcv muszą szczelnie zamykać 
okna nawet w upal·ne dnie, aby 
kurz nie dostał się do mieszkań. 

W tvm stanie rzeczy wytwo· 
rzvł się w Piotrwowie iedyny w 
swe- im rotlzaju paradoks, że 
mieszkańcy teg ;:; miasta muszą 
w okresie ciepłych i suchych 
dni okna szczelnie zamykać, 
mogą je natomiast otwierać w 
czasie dni deszczowych l... zi· 
mowych. 

PODZll;KOWANIE 
Wszystkim tvm, którzv oddali ostatni~ przysługę tra· 

zmarłemu w katastr0fie pod Pruszkowem na~ 
szemu ukochanem1:1 Mężowi i Ojcu 

ś. t p. 

ALEKSANDROWI OCHALSKIEMU 
a w szczególności: Wielebnemu Duchowieństwu, p,p. Ja
strzebskiemu, Dudzińskiemu , Czystawowi, wszystkim Ko· 
legom, którzy na ramionach swych ponieśli trumnę z dro· 
gimi na• Zwłokami, Okręgowemu Z.Z.M. w Warszawie, 
Związkom wszvstkicb Parowozowni Dyr. Warszawskiej, 
oraz wszvstkim Kolegom i Znaiomym Zmarłego - skła· 
llamy z głębi serca płynące , BÓG ZAPŁAĆ« 

Żona, Córka, Synowie i Rodzina. 

n Wobec haniebnego i potwor· 
nego postępowania rządu nie
mieckiego w odn.esieniu do lud 
naści polskiej w czasie przepro 
wadzania powszechDego spisu 
w Niemczech-domagać sie od 
Rządu Polskiego wyciągnięcia 
z tych faktów odpowiedniej nau
ki i zastosowania takich środ· 
ków, aby liczebny stosunek 
mniejszości polsKiej w Niem· 
czech do mniejszości niemiec
kiej w Polsce pozostał be~ 
zmiariv. 

Wspomnienie 
pośmiertne 

Nie pomaga nawet polewanie 
trzv raav dziennie. ·- Odrzucony protest Poprawa w stanie 

Biorąc pod uwage obecną sy 
tuacie Polaków w Niemczech, 
w imi~ poczucia elementarnej 
sprawiedliwości, domagać się 
zakazu odprawiania 
w lcośclołach ewange. 
llckłah na terenie Polski na
bożeJ\stw w języku niemiec
kim, skasowania szkół niemiec 
kich i używania j1:zvka nłemiec· 
kiego w miejscach publlcznvch 
i to na tak długo, dopóki nie 
zmieni sie położenie Polaków 
w Niemczech. 

Od Niemców mieszkających 
w Polsce domagać sie katego· 
rycznie dowodów lojalności wo-

800 strażaków jedzie 
do Częstochowy 

Na og6lnokra owv zjazd stra
ty pożarnvch w Częstochowie 
udaje sle z Piotrkowa i pawia 
tu 100 strataków z instruktorem 
powiatowym Wł. Millerem na 
czele. 

50.000 zł. na zatrud
-~ienie bezrobotnych 

Czas najwyżnv, abv Zarząd b C 
miejski zastanowił się nad po· wy or zy 

. . . . . ruszaną ·przez radRego Du bru· 
_ Jak 1~z p1~ahimy, w katastro sia sprawą, przez co ukróci mę

f1e k?le1~w~1 pod P~uszkO':f:1elft kl obywateli grodu Trybunał· 
str~c1ło z~c1e 3 kole1arzy m1~sz ' skiego, którzv duszą si' w zam 
kanców Piotrkowa. Śp. Dobie· knlet„ch mieszkaaiach 
sław Skibniewski przeżył lat 37. · · 
Jako uczeń Gimnazium w Siedl
cach od lat najmłodszych brał 
udział w pracv niepodległościo· 
wej na terenie Skautingu. Tra
gicznie zmarłego wojna świata· 
wa zastała w Rosji, skąd usiło 
wał dostać się do P ,•lskl. Za 
stał jednak przez bolszewików 
ujęty I osadzony w Mińsku Li· 
tewskim. a naste:pAie w twier· 
dzy Bobrujsku, skąd później 
zbiegł i po powrocie do kraju 
zaciągnął się jako ochotnik w 
szt::regi Wojska Polskiego. Całą 
kampanię polsko • bolszewicką 
przebył w 14 pułku ułanów 
i wyszedł w szarży kaprala. 

Mimo swego młodego wieku 
śp. Skibniewski piastował od· 
powiedzialne stanowisko instru 
ktora p, K. P. biorąc przytvm 
żywy udział na niwie pracy spo 
łeczn•j. Za prace zawodową 

IASTOSOWAłHa: '\ 

G!YPA. PRZEZllBIENIE 
BuLE GŁOWY. ZEIGWit.p. 

1<,da)do onginalnydi -·- „ zn. labr . • KOGUTEK" 
GĄSECKIEGO r 

rylko w cpaltowcm1u b!ateDlc:mym w TORE:BKACłł 

i społeczną śp. zmarły otrzymał Grmlica płuc jest nieubła„ID" i 
szereg zaslczytnvch odznaczeń. coroaanie aie Wor"c rót'lli•JI dJ:a płlli 

Czelć Jego pamiecil I wiek.u i ~taau, kosi miliHy ludzi, _:_ 
Pr:r;y •W&lezalliu cho· 

Dezerterki życia r 6 ~ p ł 6 c • r c h, b_ r 0 
Il· 

• • c h 1 t u uporczywe&o, męc:u.ee'° 

Wydział p . wiato wy w Piotr
kowie nie uwzględnił prot11tu 
przeciwko wyborom do Rady 
miejskiej w S•dejowie, ztłoszo· 
nego przez grupy mieszczańskie. 

Wobec czego wvborv do Ra· 
dy miejskiej w Sulejowie jak 
również i w Bełchatowie upra 
womocniły się. Pierwsze posie
dzenia nowych rad miejskich 
odbedą sie w dniach najblii· 
szych, po ustaleniu terminu przez 
p, wojewodę. 

Nowy związek 
zawodowy 

Zjednoczenie Polskich związ
ków zawodowych w Plotrkewie 
i powiecie rozwija coraz bar· 
dziej intensywną akcje. 

W wielu ośrodkach powiatu 
zorganizowało swoje oddziały, 
a ostatnio utworzony został 
związek zawodowy robotników 
budowlanych i drzewnych w Beł 
chatowie, llcz11cv już ponad 200 
członków. 

Zarrąd związku ukonstvtuo· 
wał sie nastepująco: W. Kobeć 
-prezes, M. Jankowski-wice· 
prezes, St. Szamał - sekretarz 
i K. Koc - skarbnik. 

w P1otrkow1e kuztu, ~ r 1 p.,, i t. p., stosuj-,. 
lekarze - „BALSAM TRIKOLANN w Piotrkowie i okolicy 

Mieszkanka Piotrkowa, 30-let G~eckieio, który ułatwia wydziela- jedyna 
nia Stanisława Borusławska w nie się plwociar, wzmacnia orfl.lliaa 
celu samobojczvm napiła się i samopoczucie chorego, oraz powięik· restauracja . ogród 

w rb. przyznano ze specjał· wi~kszej dozy jakiegoś płynu · sza wagę ciała i .usuwa kauel. ,,Zł:.OTY • ROG" naprzeciw 
nych kredytcSw Zlmowe1· Pomo· trującego. Sprzedaj, apteki. p · t h · t j dworca autobusowego. 
cy na zatrudnienie bezrobotnych, omamo na vc maas owe po· • Wielki wybór trunków. Co· 
kerzystającvch z doraźnej po- mocy, desperatka zma.rła. Przy· ~-va:i-llllill---------

1 
dziennie świeże piwo z beczki. 

mocy, 50.000 zł. dla Piotrkowa czvna samobójstwa me została 
i.powiatu. . ·USt1lona. Czy masz 1·uz· los? Bufet _bogato z~opatrzonv w 

zakąski gorące 1 zimne. Dan-
Zarząd Miejski w Piotrkowie. . Drugi wypadek wydarzył się o ile nie, tn ftUD BllUebmlast cing Doborowy zespół muzy· 

uzyskał. 20.000 zł. co poz~ollło ·w ubiegły wtorek. Pod przejet · los w mzęśllwel Bollfttme \ czny. 
H!rudn1ć przy robotac~ mwela- dżający w stronę Warszawy po · ' 

. , 
zas1ewow 
Według danych Głównego U· 

rzedu Statystycznego, ogólny 
stan zasiewów gł6woych zbóż, 
oraz ziemniaków na 10czerwc:a 
rb., ustalony na podstawie 1pra 
wozdd korespondent&w rol· 
nych, był przecietaie dla całej 
Polski lepszy, niż łrednl, wyka 
zując w ten sposf.>b lekk11 po· 
prawę, zarówno w stosunku d& 
stanu z dnia 15 maja rb. jak 
i do stanu l czerwca roku u· 
biegłego. 

Regulacja rzeki 
Rakarki 
Zarząd Miejski w Sełchatowle 

pod Piotrkowem otrzymał z f un· 
duszu Pracy 15.000 zł. na prze
prowadzenie regulacji rzeki Ra· 
karki, prlepływającej wokół mia
sta. 

Prace zostały już podjete.Z1-
trudniono kilkudziesięciu bezre· 
botnych. 

HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllll 

SPRZEDAM DOMEK oraz PLAC 
przy ul. Poleśnej Nr. 40 o po· 
wierzchni 3537 mm2• Bliższych 
wiadomości udzieli Julia Szulc 
zam. w Piotrkowie· Tryb. przy 
ul. Poleśnej Nr. 40. 

BEDNARZ z długoletnią prak· 
tyką potrzebny zaraz, Piotrków 
Tryb., al. 3 Maja r . firma H.D 
Pacanowski i S-ka. 
- -- -„·- - __ „ ______ _ 

Czas odnowić 
prenumeratę I 

cy1nych około ~o~ kob1e1 •. po~a c1ą9 na tzw. >Budkarhc rzucił• n.NIEWINSKIEGO 
tvm zarząd mle1sk1 w Sule1ow1e się 27 letnia pracownica do· 
otrzymał 5.000 zł., zatrudniają~ mowa Marta Kochówna, pono-
70. bezrobotnych, samarząd mleJ sz11c śmierć na miejscu. Według 
ski w Bełchato~le - 15.000 .~ł. krążących wersji, przyczyną tra· 
oraz zarządy gminne w Kamm• gicznego kroku bvł zawód ml· 
sku, Rozprzy po 5,000 zł. Ogó· ło sny. Dochodzenie prowadzi 

Plotrk6w, ul Stowackiego 22 
Ciagnienie 1uż 20 czerwca br. 
1/s losu tylko 10 zł. - ZamÓ· 
wienia pocztowe " załatwia się 
odwrotną pocztą. 

F.mmmmmmmmmmmmmmm 

łem z kredytów tych zatrudniono Policja. 
poza Piotrkowem - około 200 
bezrobotnych. 

Paradoksy 
Piotrkowskie 

Niezależnie od tego ci wszy· 
scy bezrobotni, którzy nie zo· 
stali objęci funduszem Pracy, 
a korzystali z doraźnej pomocy 
komitetu pomocv bezrobotnym, Słuszne uwagi radcó w 
w liczbie 500 zostill również miejskich 
obit:ci akcją w postaci zapraco· 
wania. j Na ostatnim posiedzeniu Ra-

__ ta:mo _ _ _ 

I Przy doborowej or- I 
kiestrze czas miło I spędzisz . 

I w ..KACZYM DOLHO" l 
I Wytworna kuchnia i zna- I 

komite trunki. 

--~---
" . Pomoc ta wyraża sie nast~- dy mlejslde! w Piotrkowie przed 

pująco: rodzinv duże pruują staw. soc. większości rad~v Do
po 7 dni w tygodniu, otrzymu- b uś poruszvł nadzwycza1 aktu 
jąc stawkę dzienną 3 ił 50 gr., alną s rawe. Radny ostro ~rv· 
średnie - 5 dni, małe - 4 dni tykował roboty drogowe w Piotr MI o' D pszczelny lipcowy praw· 

d 
dziwy bez domieszki, gwa-

Przy stań Ligi Morskiej 
w Sulejowie nad Pilicą otwarta ... ...................................................... _ .... 

RESTAURACJA i KAWIARNIA 
DOSKONAŁA KUCHNIA. -- WIELKI WYP,r:"'. --r·- ~ -~ów. 

PIWO BRAV~SKIEGO, OKOCIM i żY~.- DANCINGI. 

EEEEEEmEEEEEEEEm 
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Pilznerem Polskim słusznie go nazwano, 

Bo do te; nazwy ma zupełne prawo, 

A wiec wieczorem, w południe i rano: 

BRAULIŃSKJEGO Piwo pijmp zawsze twawo! 

i samotni - 3 dni w tygodniu k~~le .. prowa zone przez z~r z ąd rantowany 3 kg 7.20 zł .. s kg 11 zł., 
przy takiej samej stawce. m1e1sk1. Nowe naw1erzchme na 10 leg 21 z1., 20 kg 41 zł. wraz z na· 

kilku ulicach Piotrkowa, jak czyniem i opłatlł pocztową wysyła za 
Słowackiego, Plłsudskieg0, Sien P?branie.m ~łaiiciciel !1ajwię.~~zei. l!asie

MAGIEL do sprzedania, Sło· kiewicz~ 1 Jnnvch, ac l;kolwiek I ~ Zb!:'ai~.w1e Euien1usz B1hnsk11 Syn 
wackiego 45. stanowią duże udogodmenie dla --;=============;:;::;;;m' _J - ffllHIHIUllllllllllllllli 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11n•illlllllHllll „, 
CENY OGLOSZEJlt: za wiersz młlimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekicie 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz 
Prenumerata za ,,~DZIENNIK NARODOWY'' wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złete miesięczni e. { 

Reclakcj a i adminl•ł•acja i 
u l. Słowackiego nr. 28, parter wefścle od front• 

~cdaktor i Wydawca: TOMASZ PLUT A. 
ł 

Zakłady Orahczne · Adolf Pański 5 -„ „ „.„ Piotrków Tryb. Leg~ 
l 
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