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Cena 10 gr. Rok XXIU. 
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sunlm do Polski staje się wręcz nie
możliwy. I poprostu - coraz śmie
szniejszy. 

Te same pisma, które parę mle· 
sięcy temu rO'llpływliły się w gorą
cych poohwałacn -wojska polskiego; 
które z całą emfazą stwierdzały, Iż 
Polska jest jedną z największych 
potęg milita.rnych świata - pozwa
lają sobie dzisiaj na bezprzykładne 
tttaki właśnie na siły zbrojne Polski 
I usiłują wmówić swofrn czytelni
kom. .• iż nie należy wierzyć ich wła 
snym tak niedawnym opisom, ana.
lizom i wrwodom. 

Oto, do jakiego poniżenia prowa
dzi reżim rozkazu! 

Ofiarą tych poniżających zv~za
ków pada honor prasy włoskieJ -
jej dobra. wiara, l'lra.wdomówność i 
siła charakteru; a także - honor 
narodu wloskie,..o, którego poglądy 
sa tak reprezł'llltowane, i interes na.
rodu, którego poglądy są tak for· 
mowane. 

Ustroje się zmieniają. - narody 
trwają. Powiedzenie to można uzu
pełnić ·zda.niem, ziwzerpniętem z jed
nej ze sztuk an!>'ielskich, granych 
w Warszawie: politycy się zmienia
ją - armja trwa. 

Opinja polska odnosiła się zaw
sze z należnym szacunkiem i sym
patją do trwałych elementów wio· 
&kiego nieba - do tradycl.j włoskie
go narodu i do jego &l'IllJi: po dziś 
i:lzień żyje w Polsce sła.wa rzym-
5kioh legjonów, podbijających Ger· 
ma.nów; a sięgając bliżej - po dziś 
dzień nad łazienkowskim torem, 
gdzie odbywały się zawody o Puhar 
Narodów, unosi sie wspomnienie zna 
kotnitych kawalerzy~tów i wierz· 
ebowców włoskich, ktorzy w tym ro
ku nie donisali. 

Nie sądzitnf, aby brak wzajemno
ści w sympatJach i w objektywiźmle 
ze strony prasy włoskiej mógł po
ważniej zaważyć na -polskiej opinji: 
potrafiiny ł nadal myśląc o wło
skiem niebie, odrót;ić to, co trwałe, 
od tego, co zmienne; to, co godne 
jest $za.eunku. i _ sympatji, od tego, 
oo zasługuje czasem na pogardę, 
częSciej - . na litość, a najczęściej-
na wzruszenie ramion. (i.) 

* 
* "' SENATOk STARZ'i'NSKI beż en-

tuzjazmu mówił o kartelach. WY· 
°póWłada.ją.o m. in. pogląd, że tak 
konieczny proces upnemysłowienia 
wymaga rozwoju prywatnej inicja
tYWY gospodarcY.rej, którą karteliza.. 
c)a bępnjei 'wspomniał również, że 
pochodną kartelizacji jest etatyza
cja gospodarstwa. 

Dz1s1a1 pre1111era 
Zaczrna działać ,,koordrnacia11 informacyj prasowrch 

,W pięknym pałacu Rzeczypo
spolitej na Krakowskiem Przed
mieściu odbędzie się dzisiaj wiei 
ka prentjera. 

konfer~neji na drugą, raz przed 
południem, raz wieczorem, to 
znowu o późnej porze, zbliżonej 
do tego momentu, w którym ze
gary wybijają „godzinę duchów"· 
Była nieraz i nie dwa istotna po 
trzeba porozmawiania z dzienni-

karzami, niekiedy' jednakże prze 
jawiało się w tem dążeniu do 
mnożenia konferencyj prttsowych 
coś lll przesady, a może nawet i 
pewnego rodzaju manji, zapew
ne nieszkodliwej, ale zbytecznej. 

Rozpoczęła się jakaś swoista 

Ambasador ·Moltke na Wierzbowej 

Wspaniała sala konferencyjna 
w jednem ze skrzydeł pałacu za
pełni się dziś wieczorem przed
stawicielami prasy polskiej. Na 
pierwszej prasowej konferencji 
„skoncentrowanej". Dotychczas 
rozmawiało z dziennikarxami o
sobno ministerstwo Spraw Zagra Poraz pierwszy od kilku miesięcy 
nicznych, osobno wojsko, osobno P. wiceminister Szembek przy- Wierzbowej poraz pierwszy od 
ministerstwo Skarbu, pewnego .jął wczoraj ambasadorów: niem ie długiego czasu. 
razu ministerstwo Spraw Wew~ ckiego von Moltke i sowieckiego Znamienne jest również przy-
nętrznych, a raz nawet Komisar- Szaronowa. · · mb d · k' s Jęcie a asa ora sow1ec 1ego za 
jat Rządu na m. st. Warszawę ,Wiadomość o tych przyjęciach ronowa, ale tylko przez to, Iż 
„konfero"'.a~" na. własną rękę z wywołała poruszenie w kołach nastąpiło ono tego samego dnia, 
przedstawtcielarm prasy. I politycznych. Ambasador von co przyjęcie ambasadora von 

Dziennikarze gonili z jednej l\foltke zjawił się wczoraj na Moltkego. 

Gwarancje dla pansiw bałtyckich 
najdrażliwszym punktem misji Stranga 

MOSKWA. 14.6. Sir ~illiam[ na razie całkowite milczenie w interesowanie w kołach politvcz
Strang wysłannik rządu angiel- prasie sowieckiej. nych tych trze~h zainteresowa
skiego, został powitany przez na- Utrzymuje się jednak opinja, nych państw. Wyra.lane jest tam 
czelnika wydziału zachodnio-eu- te Strang nie posunie naprzód ro mniemanie, że gdyby, zgodnie z 
ropejskiego w Komisarjacie dla kowań w sprawie porozumienia postulatem sowieckim, miało 
Spraw Zagranicznych, przedsta- angielsko - francusko - sowlec- dojść do gwarancji dla państw 
wiciela protokułu dyplomatycz- kiego, o łle nie p:rzywłó;iii ze 80· bałtyckich wbrew ich woli - to 
nego oraz radcę ambasady bry- bą przynajmniej zgody 'Londynu taki obrót rzeczy mógłby dopro
tyjskie} i Paryia na gwarancje dla państw wadzió do niepożądanych i nie-

Strang przybył w towarzyst· bałtyckich bez względu na sta- bezpiecznych dla pokoju eul'opej 
wie sekretarza. nowisko łych trzech państw t. j., skiego komplikacyj na odcinku 

'X Łotwy, Estonji, I Finlandjł. bałtyckim. 
Dokoła wizyty Stranga panuje Sprawa ta budzi ogromne za- ~ 

Nie zawiera umów z Niemcami 
IJnja poludniowo•afrykańska 

„konkurencja" konferencyjna ztr 
strony poszczególnych mini• 
sterstw i urzędów, a także i tycll 
związków, które uważają si~ za: 
powołane do „reprezentowania'' 
prasy. Niektóre „władze" uległyj, 
w tej mierze postronnym namo..-' 
wom, podyktowanym przez WY"" 
bujałą ambicję a prowadzący111 1 

z pewnością do conajmniej 
chwiejnych rezultatów. Należy, 
liczyć się z tern, że owe ambit~ 
ne namowy będą ponawiane, a: 
może nawet i wysłuchiwane tak' 
długo, dopóki nie ujawnią się w 
pełni ich wyniki. 

Co więcej. W. ,.akcji" prasowe] 
poszczególnych ministerstw i u
rzędów nietylko zabrakło koor„' 
dynacji, ale wystąpiły także prze 
ciwieństwa i sp1•zeczności. W ko 
łach oficjalnych mówiło się gło
śno o pewnej potężnej cenłrall 
nhwo - świeckiej, która w naj„ 
ważniejszych zagadnieniach we
wnętrznych odbywała marsz „na 
własną rękę'', poszukiwała reali4 
zacji swoich specjalnych celów, 
nie lieząeej się dostatecznie z na 
kazami np. polityki zagranicznej, 
albo gospodarczo - finansowej. 

Srodki działania centrali nowo• 
świeckiej są potężne i znane ca„ 
łemu krajowi. 

Mielltiyśmy wprawdzie zastrzeze
nfa 00 do niektórych poglądów ił· LONDYN· 14.6. '(Tel. wł.). Rże- rzucenia przez Rad~ Miejską o- sła niemieckiego przedstawiciel 
lffmtatlora. Dotyczy to zwłaM.CZa sza Niemiecka zagroziła Unji Po- ferty niemieckiej na dostawę Rady Miejskiej oświadczył, iż od 
wiątmnia losu wsi z poziomem cen łudniowo • Afrykańskiej repre- większej partji materjałów elek- rzucenie oferty nastąpilo zgodnie 

A tymczasem niebezpieczne , i 
gorące czasy, jakie od kilku mie 
sięcy przeżywamy, zaczęiy doma 
gać sit świadomej akcji pras0;, 
wej. Słusznie. Słyszymy na wszy4 
stkie strony, a nieraz i sami mó4 
wimy, że Polska znajduje" się w 
„wojnie nerwów", że na świecie 
toczy się wojna „biała", czyli 
propagandowa, ze jednem z wiei 
kich narzędzi prowadzonej wal„ 
ki jest prasa, są dzienniki. Były 
w naszym kraju nieudałe na 
szczęście próby „glajchszaltowa
nia" dziennikarstwa, ale nie by
ło dotychczas rzetelnego wysiłku, 
zmierzającego do pójścia na rę„ 
kę patrjotyzmowi i dobrej woli 
prasy polskiej. 

pnemygłowych, który to związek · I d I G 'b t t t h · h t ś i k ł · i · k ś ł R d nie w:vtrz.vinał przecież próby ~Y- SJatn gospo arczem. roz a a ro ee mcznyc , war o c o o o z zyczen em wu~ szo c a y, 
cla. Przypominaliśmy 0 tem me- zawarta jest w liście, wystosowa 20 tysięcy funtów. Zamówienie która "z oczywistych przyczyn 
da.lej, jak wczoraj. • nym do Rady Miejskiej w Cape- poczyniono u firm angielskich i przyjęła politykę preferencji na 

Chętnie j~dna.k zrezygnUJe~ z town przez posła niemieckiego I holenderskich, mimo Iż łch ofer-1 rzecz producentów brytyjskich i 
i;::n.ruiw!:.~;j~n~1i!J~b~e: dr. Leitnera. . ty były wy:lsze od niemieckiej. południowo - afrykaÓskich. 
dla nas~ jest ton nowy - li- Konflikt wymkł wskutek od- ~ odpowiedzi na groźby po- (R.) 

(Dokończenie na str. 2-eJ). 

beralne l am.tyetatystyczne akcenty ..... „ ••• „„ .... „ ••• „„ •••••••• „„ •••.• „„„.„ •• „„„ ••• „.„ ••• „ ••• mowy p. senatora Sta.rzyńskłe~o· I 

~~!Schrony betonowe i koszary . w Gdańsku 
na.tor, jako referent ka.rtefoweJ U· • • 

:J:W[':::=v:::J~i::rv:i: Marzenia o ,,1Nlzycie'1 Iloty niemieckiej 
mianowicie pn.eciwko koncesjono
wa.nha powstawania karteli, co po
IWOll na szeiwe uwzględnienie pry
watllo-gospodarozych celów i moty
wów icli ddałanła. 

(Od własnego korespondenta) Gdańsk, 14 czerwca. 

(K.). 

DUŃSKA 
NEUTRALNOŚĆ 

Wzmocnić straże u wrót 
Bałtyku 

(Patn artykuł wstępny na str. kJ) 

'Jak' o tem jut donosiliśmy, z jakiemiś - niesprecyzowane
władze gdańskie zamierzały nie- mi bliżej - ,łżądaniaml", które 
dawno zaprosić niemiecki krążo· ma wysunąć, jak się to mówi, 
wnik "Koenigsberg", stojący w Senat gdański wobec Polski w 
pobliżu portu Kłajpeda, a odra- ciągu najbllższyeh 10 - 12 dni. 
dził to Senatowi M'ysoki Komi- Dotyczyć mają te żądania prze 
sarz Burckhardt, zwracając uwa- dewszystklem całkowitej llkwł
gę, te stanowczo nie może się dacjl łnstytucjl nadzorczej nad 
to staó bez wiedzy i zgody rzą- celnikami gdańskimL Serja pro
du polskiego. wokacyj, jakie wydarzyły się 

Prezydent Greiser usłuchał tej na terenie Wolnego Miasta o
słusznej i rozsądnej rady. Jed- statnio, to przygrywka do tej 
nakże dziś zastępuje go wicepre- ptzygotowawczej rozgrywki... NuncJusz apostolski zydent Huth, znacznie mniej o- Tymczasem postępuje dalsza 

dl Sł •• bliczalny· 1 pogłoski o sprowa- milłtaryzacja obszaru Gdnńska, 
a OW&Cll dzeniu „Koenigsbergu" wyrosły mimo oficjalnych zaprzeczeń. 

Wychodzący w Bratysławie „Slo· na nowo. Co więcej, mówi się o Stałe przemycanie broni w po 
vak" podaje, ze jednocześnie z za- tern, że „Koenigsberg" nietylko słaci karabinów oraz bronl nia-
wiadomieniem Stolicy Swiętej o u- • • 

PrzyJ"edzie, ale J·eszcze zabierze szynowej i wszelkiego rodzaJn dzieleniu agrement p. Sidorowi na 
posła przy Watykanie, został zamia „do towarzystwa" 6 kont.-torpe- sprzętu o wojskowym cbarakte-
nowany nuncjusz apostolski w Bra- dowców, które stoją w Kłajpe- rze świadczy wymownie, że w 
tysł,a.wie, mgr. Ksawery Ritter, do- dzie. ._ Gdańsku tworzą się oddziały re-
~che~~~ ~~ej~~. -~~~- __ ,__ ~~ iU>.°~'?Stąwy.ć _1!:. ,!,-!JiłZ~U parnej armji Jliem!ęckf~ 0~ 

bywają one ćwiczenia na stokach czy fakt, że pracuje tam kilkuset 
gór w Oliwie i w innych miej- robotników ł cieśli na trzy zm.ta„ 
scowościach, dogodnych do t~go ny. 
celu. • 

Ponadto w ostatnich czasach Sprawa Inspektora Lipińskiego 
przystąpiono . do budowy wlel- nie ruszyła na krok t miejsca. 
kłcb baraków w celu skoszaro- W. dalszym ciągu jest uwięziony: 
wania bojówek oraz przybyłych i nie dopuszczono dotychczas do 
z Prus Wschodnich szturmow- niego ani przedstawiciela Komi„ 
ców. Tak np. w Oruniu, w mtt- sarjatu Generalnego R. P., ani 
jątku Matzkau, w pośpłesznem adwokata, ani Lipińskiego prze
temple są bttdowane wielkie 100 łożonych. Oczywiście też nikogo 
metrowe baraki. z rodziny. 

Kilkanaście takich baraków Na ostry protest Komisarza Ge 
juź stoi, a ma być wyhudowa- neralnego R. P., jak wiadomo 
nych jeszcze kilJm(iłziesiąt. Bara- Senat gdański odpowiedział pi
ki te są budowane na stibl'onach I smem cynicznem, kłamliwem i 
betonowych, których stropy siu- z gruntu niewiarygodnie przed
żą za podłogę· Robotnicy, którzy stawiającem wydarzenia które to. 
przeprowadzają te roboty mówią,! warzyszyły gangsterskiemu por• 
że baraki te będą stanowiły ko- waniu. 
szary. O pośpiechu z jakim Quousque tandem abutere p~ 
G_dD~sk_ b~!'Je koszar_y ~wiad- _tir.mtia nostr~ IJ.t} : 

Hopie laż~' · ilość świeżego rumianku~ Apteka: Aleja 3 11a i a 22, róg ul. 3agielońsliei 

.I 
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Dzisiaj premjera 26 • • 
m1es1ęcy dni 

(D ońezenie ze str. i•ej) Stalowy polski czyn w , alowei Woli 

Naturalnie, nie przez nakaz i I pożegnalna „herbatka" dla po- mlecldemu t mówi „,a,wczasu o sulrne- Stalowa Wola, chluba Centralne- wody Biłyka, gen. Wieczorkiewicza, 

d b ł ł • • t , d sach z brakiem odpowiedzialności, któ go Okręgu Przemysłowego, obcho- gen. Łuczyńskiego, gen. MacieJ'ew-
p rz,_·mus, ale przez „ o re s o- s ow 1 sena orow, wy ana przez 

I 
ry rzuca złe światło na kryminalne dziła wczoraj uroczystość poświę- skiego i świty udał się piechotą na 

'~·o '' . Tern ,,dobrem słowem" dla P. Prezesa Rady Ministrów. eł 
I 

dzi o, dokonywane przez demok1·acje cenia wielkich Za.kładów Połmlnio- uroczystą Mszę .Sw. przy \\<ielkiej 
dziennikarstwa i dla opinji pn- Jutro zapadnie na \Viejskiej C'i wobec protegowanych. wych w obecności Pana Prezyden- hali walcowni. 
blicznej jest pt'zedewszystkiem I sza wielomiesięczna. Po pustych Ta sama „Tribuna" drukowała ta Rzeczypospolitej, członków rzą- U wejścia do hali ustawiono pięk 
informacja. Im lepiej i im pel- . kuluarach będzie „straszyć". jeszcze przed kilku miesiącami I du, przedstawicieli wojska i społe- nie udekorowany na tle zieleni i 
niej prasa będzie ' informowana, * entuzjastyczne artykuły o Polsre czeństwa. . . emblematów narodowych ołtarz po· 
im mniej będzie mroków, ta jem- * * i jej sile zbro.inej. \Vyjaśnie11ie Zakłady ~ołudmowe stanowią. WJ_'· Iowy, po którego obu stronach u-
nie i znaków zapytania, tern le- Do ministerstwa Spraw Zagra- warszawskiego korespondenta r~z ostat~L~h. zdobyczy v; dz1edzi- stawiono dwie haubice. Na tle bia· 

. . 
1 

. , · b · k nicznych zgłosił się warszawski Ti·i']Jttnv" deinasl{ttJ'ę Z<'IŚ di·o·~i· me techmki. i mogą .?Yc wzorem łej draperji widniał olbrzymi krzyż. 
pie.1 spe m ona swoJ 0 owiąze · ko1·espondent rzymsk1'eJ· ,,T1·1'blt- " ,., k t ··'· t t O d 1 łt t ł k · . .- . . · · nowoczesnej ons rW>.CJI ego ypu. po a o arza s anę a ompanJa 
wobec ojczy:ny. • ny" i oświadczył, że nie jest au- megodz.iweJ ~apa~ci na Polskę w Zakłady te, zbudowane w rekordo- honorowa pułku piechoty Legjonów 

• tm·em pi·owokaeyjnej napaści na rzymski;?- dzienn.iku. , wem tempie i prawie w całości z ziemi sandomierskiej ze sztanda-
$wiadomość tej d d t Polsk~ i na armję polską, wydru Napasc ta nos1 wyrazny stem- krajowych marerjałów i wyłącznie rem i orkiestrą. 

pr?w ~ . o ar kowanej w owym dzienniku w pel „made in Berlin" i demasku- rękami polskiego inżyniera i robot- U stóp ołtarza powitał P. Pre-
ła do czynników m1~;0• ~Jnyc l· formie korespondencji z 'Var- je przed światem haniebną 1·olę nika, p1·acują obecnie całą parą. zydenta w szatach pontyfikalnych 
Zaczt;lo myśleć o akCJI m ormo- prasy włoskiej na usługach Nie- Dokoła zakładów powstaje należy- sufragan przemyski, ks. biskup 
wania prasy, szawy· miec. (=) cie zaprojektowane i rozplanowa- Bairda na czele duchowieństwa. P. 

Najpierw, jak to przy takiej 'V ujęciu rzymskiego korespon ne miasto Stalowa Wola. Prezydent wraz z członkami rządu 
okazji zwykle bywa, ruszyli do <lenta „Kurjera ·warszawskiego", Na przyjazd dostojnego Włoda- zajął miejsce pod baldachimem. Po 
szturmu kandydaci na „polskie- ohelgi „Tribuny" są następujące: Znowu aresztowania rza RzeCZYIX>Spolitej, Stalowa Wo- chwili ks. biskup Barda odprawił 
go. Goebbelsa.". Mieli p_lany wiel- na:1::egg~r{vfs~Y~~~a~~1~!~ 1~:~ wśród hiilerowców la przybrała odświetną szatę. Na Mszę polową. 
k k 

t t l wszystkich domach i budynkach Po nabożeństwie wiceminister gen. 
·ie, szero ie, 

1 
na '~zord 0 ~l ny! zostałość rozsądku została z tego e;dańskieh zakładów powiewały flagi państwo- Litwinowicz wygłosił piękne prze-

„ kolosalne". Pany ar zo osz-• kraju wygnana na skutek dwóch GDAŃSK 14 6 w wyniku rewi we, ustawiono długi szereg masz- mówienie, w którem m. in. powie-
towue. Samodzielne ministerstwo przyczyn, a mianowicie rozbudzonej „ , • • . l' . • , l' . 

. . . _ dmny narodowej, 0111z gwarancyj ZJI, przeprowadzoneJ przez po icJę tow, przybranych sty 12owanem1 or- dział: 
propagandy, fundusze, b1~1a, sa: angielsko • francuskich. I polityczną w Sopotach zostało are- łami. „Jesteśmy świadkami, że Stalowa 
lnny, posady, reprezentacja, no 1

1 
Ten kraj bez zorganizowanej armjl, sztowanych i natychmiast wywie- Po powitaniu z członkami rady Wola. zamieniła się w stalowy czyn. 

Jiomcnda nad p1•asą. Uśmiechała I ni~ uzbrojony,. nie posi~jąc~ spraw- zionych 6 członków partji narodowo- administracyjnej zakładów, z preze.

1 

D~3: 20 marc:i 1937. roku ~ lesl~, 
się im karjera, powodzenie, do-, neJ o~ganizac~i ekonomiczneJ, kt.óry socjalistycznej: sem b. min. Czesławem Klarnerem w ~eJscu, .w którem się obecm~znaJ-

1 
w razie konfliktu byłby błyskawicz- k d d . 1 p p d t ł duJemy, ścięto pierwszą sosnę 1 roz-

stalki , komenda. Biegano, drep- nle zredukowany do roli terenu wal- Zostało in; rze omo ~ owo mo!le ~a cze e, . rezy e~ w~az z m~. poczęto przygotowania do budowy te-
tano, intrygowano. I ki między siłami trzecich - a.lbo, utrzymywame, kontaktów. z~ zb1~- zonką "!' towar.zystwie. ~ceprem~e- renu. Od tego czasu do dnia dzi-

N
• t • 

1 
. ·

1 
. ·t co prawdopodobnleJ'sze zmieniłby się głymi z Gdanska opozycJolllstaJill. ra Kwiatkowskiego, mm1stra Swtę· slejszego upłynęło 26 miesięcy f 2& 

ie z ego me wysz o, i o Jes ' Kr · ł k. ·u ' · h t ł ki wi' e ··n Spraw WoJ· dni . . . . ~ , . . . w terytorjum zdobyczne, ten naród ązą pog os I ,o moz wosCiac os a.ws ego, c mł • • • 
p~crwsza w1esc poc1eszaJ~ca. M1- młota groźby przeciwko kolosowi nie- dalszych aresztowan. skowych gen. Litwinowicza, woje- Na miejscu lasu stoją pot')żne za-
lll!>lerstwa propagandy me stwo- 1 kłady, dymią kominy, huczą młoty, 
rzono. Znaleziono inne wyjście. 

1 
: warczą maszyny, pracuje klika tysię 

1\1' . ' I J b I k e k • \cy obywateli Rzeczypospolitej nad 
Przy Prczydjum Rady · 1111strow ł ' y o nią· once~ •e podniesieniem jej obronności 1 nie-
powstała ;,komisja kool'dynaej! ; aponczyc ~i'J zależności gospodarczej - powstaje 
mformncyJ prasuwycb". \Veszh nowożytne miasto. 
do niej przedstawiciele wojska, K .l. k t k h & 1• Stało się to dzięki wytężonej, har-
skarbu, spraw zagranicznych, ry1.yczoy o res w s osuo ac z ~ng Ją monijnej, umiejętnej planowej pracy kierownictwa, Inżynierów, technikó\v 

spraw wewnętrznych. P. wicemi- LONDYN. 14.6. \V stosunkach którą opublikowały władze ja- nych Arita odbył dziś rano lion- I robotników, pracują-0ych bezpośre-
nister Brzozowski i p. dyrektor . . li' . . dnlo na buclowle ł w przedsięblor-
Lepecki z Prezycljum Rady :Mini- b_rylyjs.ko - ~a~oilskich rozpoczął pońskie . \V proklamacji tej Ja- ferencJę z premJerem 1ranum<1: stwa<ih, powołanych do współina<·y. 
strów pokierowali pracami orga- się najbardziej krytyczny okres. pończycy skarżą się, że władze Konferencja dotyczyła obecnej Wszystkie przewidziane planem 

. . . k . .. 
0 

. . t Blokada japońska brytyjskiej brytyjskie udzielają ochrony ele sytuacji w Tientsinie. ' działy są już urncllomione I pracu,ią 
nizacvJnem1 ·omtSJl· siągmę o k .1 T' t . . t 1 mentom antyjapońskim i komu- TOKJO, 14.6. Agencja Domei do- o rol{ wczcśnJej, niż 01>iewały umow-
poro1~umienie w tym sensie że I OJ1CCSJ w . ien sime z~s a a roz · nosi, że J·apońskie ministerstwo spr. ne terminy.'' 

Poez"ta Ba1vkady ktore były nistycznym, że podtrzymują chn1 p ' · · k b' k 
przeciwieństwa i sprzeczności w " • J ' • zagranicznych odrzuciło propozycję o tem przemowiemu s. is up 
informowaniu prasy przez posz- wz~.oszon.e dokoła ?ram~y kon: ską walutę i że pozwalają na u- brytyjską powołania komisji miesza- Barda dokonał aktu poświęcenia 
czególne władze będa usunięte. I ces.11 w ciągu ostatmch k1l~u di;i1 żywanie antyjapońskich książek nej celem rozważenia kwestji istot- Zakładów Południowych- Stalowa 

l\lówi się . też, iż ,~ przyszłości I zo~tal~. ob~a~zone przez Japo n- do nauczania w szkołach. nej winy Chińczyków podejrzanych Wola. 
niemożliwe będą takie „wyczy- sk1ch zołme1zy. . , . Proklamacja japo11.ska oświad- 0 zabójstwo Czeng-Szin-Kanga. Rze •1!11=-=======-=-=i=-==--==a=.., 
ny" prasy dyrygowanej i takje . Lokalne władze J3ponski~ P.ó- cza, że zarządzenia blokady nie cznik ministerstwa spraw zagrani- W • 
„akcj'e" dzienników uzależnia- mformowaly. wład.ze .brytyjskie, będą wycofane, dopóki władze cznych oświadczył ponadto, że dla ainie1sze sprawy , . ...-

b t ł brytyjskie nie poddadzą swej po- ostatecznego uregulowania stosun-
nych, jak ta, którą podjęto w że propo_zycJ~ .ar 1 raz~ przys~ a k" 1 • · • ·• • • ko'w mI'ędzy władzami· J·apońskiemi niż pre-m;era 

b t Ó 
b Uty 1 ca kow1teJ rewIZ.JJ 1 me zgo _ „ 

sprawie „kuszenia" Witosa, wy· z Y P zno i ze 0 ecme, pome- w Chinach i zarz<>dami koncesyj· bry opery Straussa 
· tk dl bi k d t dzą się współp1·acować z Japo- ~ 

rządzając przez to szkodę i krzy- waz wszys o a o ·a Y .zos ~- tyjskich strona japońska zażąda od 
wdę krajowi. Wszyscy, którzy ło. prz~got~wane, ~vładz~ Ja.pon- n.tą w dziele ustalenia nowego po Anglji specjalnych gwarancyj. LONDYN. 14.6. (Tel. wł.)'- „Dai 
mają kontakty z zagranicą, wie- sk1e me widzą moznośc1 zmiany rządku w Azji '\Vseboduiej oraz Jak się dowiaduje agencja Reu- Iy Mail" twierclzi, iż ostatni po
dzą dobrze, że ta „akcja" dyry- I ustalonego programu. nie uzua,ią nowej sytuacji w o- tera, z enuncjacyj poczynionych w byt kanclerza Hitlera w :Wiedniu 
gomana była i jest dla Polski l Cały ruch pomiędzy japońską hecnych Cliinaeh· Tokjo tamtejszym przedstawicielom wywołany był ważniejszemi spra 
szkodliwa. I koncesją i chińską dzielnicą mia Po stronie brytyjskiej konce- W. Brytanji wynika, że rząd japoń- wami, niż premjera nowej opery 

• · · d • t b t · k • SJ·a dozorowana jest przez woj- ski uważa kwestję blokady koncesji 
Jest to drnga nowma pociesza- sta z Je nej s rony a ry YJS ą 1 w Tientslnie za sprawę o charakte- Straussa. 

• · 'J' · · · t t f k ko ces·ą z clr·ugieJ· ska bryty1'skie. Ze strony brytyJ·-Jąca, JeS i się m1ms ers wa w za- 1•ancus ą n J · rze lokalnym. Wobec odrzucenia pro Hitler odbył tam doąiosłe kon· 
kresie informowania prasy isto- został obecnie sparaliżowany. skiej panuje zdecydowanie, aby pozycyj angielskich stworzenia ko- I ferencJ"e z Seys-Inquartem, Burek 

· k d ł · ·1· · b w h d · ł wyh•wać w blokadzie aż do osła- · „ · · t b t · lme s oor ynowa y, JeS 1 me ę- szyscy przec o me oraz ca y ·· llllSJl m1eszaneJ ze s rony ry YJ- Iem i rozmaitymi delegatami sło 
dą podejmowane szkodliwe ak- ruch kołowy poddawany jest ści tniej chwili i przekonać Japot'i- skiej rozwa~ane je~t P?~jęcie no- wackimi. 
cje „na własną rękę". słej kontroli i rewizji przez Ja- ezyków o bezcelowości blokady. wych krokow w Tientsm1e, celem (R.) , 

Konfe1·eneje prasowe maj~ się pończyków w ustalonych sied- Władze koncesji brytyjskiej zao- przeciwstawienia się akcji japoń-
odtąd odbywać w Prezydjum Ra- miu punktach. Ponadto Jap011- patrzy_ły się_ ~- OdJ?Owiedn~e za- s~~dług ostatnich doniesień konsul Płoną synagogi 
dy Ministrów przy współudziale czycy kontrolują również statki P.asy .zy~n.osci 1 tmertl~ą, ze po- Stanów Zjednoczonych w Tientsinie w ,,protektoracie 
i w o~ecnoś~i. przedstawicieli na rze~e H.ai, płynącej przez śro- sia~aJą JeJ dość na kdka tygo- otrzymał od swego rządu polecenie 
wszystkich m1mste1·shv. Podobno dek T1entsmu. dm. . . I ofiarowania obu stronom swego po· Moraw" 
tylko ministe!·stwo Poc~t i Tele- Powody blo~ady. zostały ogł~-1 T<?K.10. ~4:6. AgencJa Dome1 .do średnictwa dla załatwie~ia konflik- MORA WSKA OSTRA WA. 14.u. 
grafów zgłosiło całkowity brak szone w specJalneJ proklamaCJI, nosi, ze mm1ster Spraw Zagramcz tu. :W ciągu ubiegłych dwu tygodni 
zainleresowania dla akcji infor- spłonęły doszczętnie w l\loraw-
mowania prasy. Rzecz oparta w k skiej Ostrawie i okolicy 4 syna-

lym razem na wzajemności. w ar~zaw1·e o ra·n' cach gogi żydowskie. 
Taka właśnie pierwsza „skoor- i.31 ~ • Jako pierwsza uległa zniszcze-

aynowana" w górze ministerjal- niu na skutek dwukrotnego po-

nej konferencja prasowa odbę- sz~roki waeblarz polityczny na wieczorze dyskusyjnym żaru synagoga w :Witkowicach. 
dzie się dzisiaj. Stąd mowa o . . . . . :r. • 6 bm. spłonęła synagoga w Za-
„premjerze''. W Warszawie odbył się w ~iedzi- JUnktury. Dla rozw1ąz:ima t~J, spr~-, Hltl~ra, ~ Niemczech . sapan1;1Je ~o- brzegu nad Odrą. Wreszcie w 

w kolach dziennikarskich u- bkie St!·· Zachoy.r~wczego wieczdo~ ar- wy strona polska musi przyJ~ dwie mumzm 1 PoJs~a zna~dz1e się. Jillę- nocy z 9 na 10 bm. zos tała znhz 
. . . . s usyJny, posw1ęcony zaga memu kardynalne zasady: 1) Uln·amcy są dzy dwoma panstwam1 komumstycz I · l ł svna!!o~a 

ti:zymuJe się ??.głoska, ze k~~r?w ukraińskiemu. Stronę polską r;!pre- narodem, 2) ziemie o ludności ukra nemi, między któremi jest miejsce I czon~ poza~em ? ~ .?za a J " " 

nicłwo „korn1sJ1 koordynaCJI ID- zentowali na tem zebraniu m. in.: il'iskiej w Polsce są nieodłączną czę- dla istnienia jedynie niepodległej w Pizywozie· leJ:-e samej nocy 
formacyj prasowych" spocząć ma ks. red. Urban i ks. superjor Kosi- ścią państwa polskiego. i ziem tych Polski i takiej samej Ukrainy. Myśl spłonęła doszczętm~ synagoga ~y 
w r<~kach p. wiceministra 'Sprawi bowicz, płk. Grzędziński, gen. Soło- Polacy bronić będą niemniej zawzię- polityczna polska popełnia błąd, niej dowska w Gruszewie nad Odrą w 
Za?~·anicz~ycb . A1·~iszewskiego. h~b, .płk. Kov.:alewski, ,dyr. Wieczor- cie, niż wszystkich innycłf. doceniając „dynamizmu" sprawy u- powiecie frydeckim. 
Jesh tak Jest 1stotme, to wybór k1e~c~, .b •. mm. Lados, red. !; ~o: Mówca zwalcza politykę rządową kraińskiej. Mówca podaje charakte- \V Mor. Ostrawie pozostała 
jesl dobry i szczęśliwy. Zagad· szyns~1 i ~n. Ze ~trony ukramskieJ w stosunku do mniejszości ukraiń- rystykę ,obecnej sytuac~~ n~ odcinku jeszcze jedna synagoga położona 
nienia za"raniczne dominuja dziś ob~cm ~yh: ks. 1hu~~n Res~tyło, skiej, opartą, jego zdaniem, na za- stos,un~rnw .Pols~o:n~ram~k1ch, pod- w centrum miasta między bloka-

ł 0 • • t p • t, ktory medawno powroc1ł z Rusi Pod sadzie per fas et nefas. Ze strony kr~laJąc, ze ~ow1„~.ako Jeden ,z au- mi domów, sąsiadująca z nie-
V.: ca en~ zycm, .. ? raz~ ow ore, karpackiej, b. poseł na Sejm ks. polskiej nie było dotychczas inicja- torow „normahzacj1 • P. Łados wy- · k' b 1 · D • ł 1( 
kierownik. ko1?11S.Jl posiadać mu- prot. Wołkow, posłowie: Celewicz, tywy w sprawie rozwiązania sprawy powiada opinję, że normalizacja da- n:icc nn ~n uem " en.se ie re 
si OdJ>OWiedm autorytet wobec Wełykanowicz, Lysiak, Hankiewicz ukraińskiej, a ta., co była., była źle laby lepsze wyniki, gdyby była za- dit Anstalt · 
„skoordynowanych" urzędów i i Onufrijczuk oraz korespondenci pomyślana. Na tym odcinku polityki warta nie tylko z rządem. Mówcę ;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
władz. prasy ukraińskiej. rządowej daje się zauważyć brak interesuje zasadnicze pytanie, czy W k•łk ł h 

P. ministrowi 'Arciszewskie- Gospodarz zebrania dr. J. Moszyń- konsekwencji. w przyszłej pożodze światowej U- I U 8 OWOC 
mu należy życzvć powodzenia w I ski, podkr.eślił don_ iosłość inicjały- Płk. Grzędziński podkreślił, że w kraif1cy znajdą się po tej' stronie, 

J dn toi d hl ed ' Arcybislmp Quebeck, kardynał 
dziele „koordynacji informacyj , wy ~brama przy Je ~ s e y~- wac arzu prz stawicieli rożnych co Polacy, czy też nie. Villeneuve, ldóry bawił we Fran-
prasowych" prasie polskiej źró- 1 kusyJnym _tak wieł!•.ieJ liczby ~udz1, prądów opinji polskiej brak Ozonu. P •. Romer daje wyraz wątpliwo- cji na Ul'ocz~'stościacll 1..,1 czci Joan-

. ,. . ' rh _. . " j reprezentujących rozne obozy 1 po- Mówca jest w sprawie ukraińskiej ści, czy wśród mas ludowych nad ny d'Arc, jako legat papieski, przy-
chrn. y~h .1 . SZ) -kich wiado~ośu • glątly. Tastępnie dr. Łysiak wygło- pesymistą, chociażby dlatego, że nie Dnieprem istnieje żywiołowy pęd do był 13 b. m. do Rzymu. 
a krnJOWl istołl:ych korzyś~1. sił półtoragodzinny referat p. t.: ma możności wpływania na opinję niepodległości. Pozatem poddaje w - Na posiedzeniu Senatu rumuń-
Nawewnątrz 1 na zagramcę. „Stosunki ukraińsko-polskie na tle w tej sprawie inaczej, niż za porno- wątpliwość istnienie Ukraińców au- skiego w dn. 13 b. m. przewodniczą.-

* sytuacji mi1dzynarodowcj". cą białych plam. Poseł Celewicz o- tochtonów na Rusi Podkarpackiej. cy prof. Jorga podał się do dymisji. 

. * . . >!< W dyskusji d~. 1fosi:r·rski wypo- świadczył , że nie wierzy w zaanga- fatnieJ'e pro3'ekt ażeby · ! - Do Rzymu przybyła hr•n•llowa 
~ db l l 16 b +„ . . wi.c.czo.r Y_ mi-;ju bułg-ari;l:n, 1;:1 ó:-a rn·zeprowa<h:i 
• CJ ~l o ę.t zie J ~L ro. . . n~:· ; wied~~ał pr~:cko~anie , r.c :agadu :cni~ I żo\\: r..nie si'; Sowietów w przyszłą dys.u,SyJne w sprawie ukr amsk1eJ z rz!'J tlem wl(•<>-ltim ro!wwan•a 0 pr u -

c.statme pos1edzen1a w teJ sesji. , ukramski1'go mP. ,·rn l ~10 t;:cktowac 
1
. woJnę. Po ewentualnej przegranej były kontynuowane. i lHufonie ukl~dów płatniczych 1 go-

Jułro q__~ ~będtjł sioi; ' pod kątem widzenia. chwilowej kon- •vodarczycb 

„ . 



Duó~ka neotrałnoje 
Wzmocnić straże u wr61 Bałtyku 

li). łasne wynrzete oraz roz
wijająca si~ w jego por
tach marynarka. tworzą 

potencjalne motliwości naszej 
aktywności morskiej. Użytkowe 
walory morskich przestrzeni -
to przedewszystkiem wiodące w 
najdalsze kraje szlaki, to gospo
darcza wymiana ze światem, to 
niezależność od dobrej lub złej 
woli sąsiadów. 

Dlatego też zainteresowania 
morzem nie mogą ograniczać się 
do własnego tylko wybrzeża. Mu
szą one docierać do tych węzło
wych punktów, które umoiliwia
'Ją wyjście na szersze przestrze
nie oceanów. 

W. tym podstawowym fakcie 
tkwią przyczyny polskich zainte
resowań ewolucją stosunków w 
cieśninach Bałtyku. 

Historyczne precedensy stwłer-1 mieć, te duńskie zastrzeżenia, Europy . nie rozwiąże cało!ci 
dzają dowodnie, że Danja prze- poczynione w obecnym pakcie, strategicznych zagadnień Bałtystrzegała wiernie tych ścisłych jl uprzedzają Europę, że o łle nie ku. Albowiem bazy sowieckiej 
norm prawa. W roku 1914 za- pomyśli ona o sformowaniu na floty leżą zbyt daleko od wrót 
mierzała ona stosować te same! Bałtyku floty, zdolnej do zasza- Bałtyku. 
również zasady. Jednak Rzesza ehowanla części bodaj niemlec- Stąd ·wynika konieczność za. 
wymusiła na meJ zamknięcie kich sił, powtórzą się fakty z pewnienia sobie bliższych baz· i 
tych dróg· To tei lojalnie prze- wojny światowej blokujące wro- ich rozszerzenia. 
strzegając państwa walczące z ta Bałtyku. 
Niemcami, zaminowała Danja Na tern tle dodatkowej wagi 
swe cieśniny. nabierają pertraktacje Zachodu 

.W świetle historycznych do- z Z. S. R. R. Ale nawet udział 
świadczeń wczas należy zrozu- Sowietów w obronnym froncie 

Stąd wynika tet dodatkowa, 
wielka waga polskich portów i 
floty. 

P. 

Kradzież jest w Gdańsku niekaralna 
Niesłychane stanowisko prokuratora 

Proboszcz kościoła Chrystusa wę oddano prokuratorowi W ol· komo w pobliżu kościoła. Bierze 
Króla w Gdańsku ks. Rogaczew- nego Miasta· pod uwagę oświadczenie bruka
ski w r. 1922 sprowadził z Pol- Ten prokurator (słuchajcie, rza Petzkego, ie blok pochodzi 
ski nabyty od kolei Państwowych słuchajcie!) nadesłał obecnie ze zburzonej „bardzo dawno" bu 

·• 
Beżilotnlcy hltlerowsey 
holalą. na pograoiezo 

Na pograniczu zachodniem mnO'I 
tą. stv fakty profanacji i bezczeszc~ 
nla przedmiotów kultu religijnego 
polskiego ludu. 

W Podrótnej niewykryci spraw· 
cy uszkodzili stojącą na prywatnym 
polskim gruncie kapliczkę i rozbili 
figurę św. Michała. 

Niedawno również jakaś zbrodni
cza ręka zniszczyła obraz Matki Bo
skiej Radosnej nad wejściem do Do
mu Polskiego w Złotowie. 

Ostatnio w Buczku, podczas od
pustu parafjalnego w biały dzień 
grupa młodzieży hitlerowskiej ob
rzuciła kamieniami Bożą Mękę, zbu 
dowaną przed 200 laty przez lud
ność polską. Grad kamieni wybił 
szkło i strzaskał znajdujący się we 
wnęce krucyfiks. 

Swiadkowie - Niemcy - przy· 
glądali się obojętnie temu barba· 
rzyńskiemu czynowi. 

W nocy z 8 na 9 czerwca w Ga· 
mowie w pow. raciborskim zostały 
zamazane smołą napisy polskie na 
7-miu krzyżach przydrożnych. 

Wycieczki Polaków 
z Ameryki 

Do ważnych w tej dziedzinie 
zjawisk zaliczyć należy nieda
wno podpisane pakty nieagresji 
pomiędzy Niemcami a Danją, Ło

wielki blok granitowy w celu u- odpowiedź uzasadniającą, it I dowli, chociaż Petzke nie pamię-iycia go pod budowę nowej świą w danym wypadku nie by- ta dokładnie jakiej; natomiast Mimo odwołania zjazdu Polaków tyni. Blok ten znajdował się na lo kradzieży z włamaniem zlekceważył dowody niezbite, z zagranicy, wycieczki Polaków ze ogrodzonym terenie kościelnym. lecz tylko... normalne ZJ·awisko zgłoszone przez ks. Rogaczewskie Stanów Zjednoczonych do kraju nie 

twą l Estonją. 

Pierwszy z nich wpłynąć mo
te decydująco na warunki prze
pływu przez cieśniny Bałtyku w 
razie ewentualnej wojny. Dwa 
ostatnie natomiast mogą zadecy
dować o warunkach wojennego 
neytkowanła portów, należących 
do obu tych państw, a stanowią
cych atut ogromnego waloru w 
bałtyckiej strategji. 

ustaną tego lata. Dnia. 2 lipca wy· W Wielki Piątek o g. 20 m. 30 „zabrania" bloku. Badania wyka go, ii kamień jest własnością rusza z Chicago wycieczka zorgani· ośmiu ludzi wyłamało płot i w.ie- zały - pisze prokurator - że kościoła. zowana przez Zjedn. polsko-rz. ka· chało samochodem ciężarowym blok granitowy został zabrany Czyn który na całym świecie tolickie. 
pod kościół. Wnet ustawiono przez architekta Franciszka ~ uchodzl za kwalifikowane prze- Dn. 13 lipca na M-S „Piłsudski" rusztowanie i przy pomocy dźwi ma z Heubude, ~t?ry ma zamiar stępstwo, w Gdańsku uważany wyjeżdża wycieczka pod egidą klugu blok, ważący przeszło 10 ton, wmurować • kamien do budow~- jest oficjalnie za rzecz całkiem j bu Wiellro~olan, Slązaków i Pomo· załadowano na samochód i wy- nego obecme domu na górze B1- dopuszczalną rzan w Chicago. wleziono. Operacja ta została do skupiej. Architekt Thom twier- ' 
konana przy zachowaniu środ- dzi ie wspomniany kamień nale-1 ••••••••••••••••••••••••••••• ków ostrożności, by nikt jej nie iy do miasta Gdańska i dlatego 
przeszkodził· · sądził, ie miał prawo zabrać ka-1 T y I k o I o s Blok umieszczono na górze Bis mień dla wspomnianego użytku. 
kupiej w ustronnem miejscu i P. prokuratora gdańskiego nic ••••••••••••••••--przykryto deskami i belkami. interesuje wcale okoliczność, iż I 
Przydać się miał do wmurowa- kamień wywieziono w nocy, że 
nia we wznoszony obecnie na tej wtargnięto samowolnie na teren 
ie górze wielki gmach Związku kościelny, rozbijając ogrodzenie 
Młodzieży Niemieckiej, pozosta- ł że wreszcie skradziony blok . 
jącego pod protektoratem i opie- ukryto przed okiem ludzkiem. 
ką „fiihrera" p. Forstera. P· prokurator dał wiarę p. 

Po odnalezieniu bloku i wy- Thomowi i jego świadkom, że 
lfryciu sprawców kradzieży spra-1 kamień przez lat kilka leżał rze-

7 $ - u - lid 

do pierwszej klasy czterdziestej piątej 
Loterii Klasowej może ci przynieść wy
graną. Ciągnienie rozpoczyna się 20 b.m. 

--- a a a 

Najważniejsze postanowienia 
paktu duńsko niemieckiego 
mieszczą się nie w jego artyku
łach, lecz w urzędowym doń ko
mentarzu. Artykuły bowiem mó
wią o obowiązkach stron do po-. 
wstrzymania się od czynów wo
jennych we wzajemnych stosun
kach. Obowiązki te ciążą prze- ff' ś1t1ietle prasą 
rlewszystkiem na Rzeszy, co po- ·1 

zwala przypuszczać, ie zostaną Pod • Grunwaldem lała 
zlekceważone przy pierwszej na- su~ krew czeska 
darzającej się sposobności. I Szybko . nast::i-Pi.ło r?zczarowaii;iie! i co do raJu, Ja!ki Niemcy m.!leh Komentarz do paktu, tak sa- · stworzyć dla Czechów w „protek-
'10 obowiązujący, definjuje po-l tor™'.~~· Pisze o tem !,Dziennik Byd
jęcie pomocy której nie może gosk1 donosząc m. :n.: , ' • „Od paru dni radJo Katowice na-udziełac żadna ze sh·on przeciw- i daje w języku czeskim „wiadomości 
nikom innej. z wyraźneao sfor- z ~~lski". Mają być one bardz~ spo-. " kOJDle redagowane i nie zawierają mułowania tej definicji niedwu· nic, coby Czechów podnosiło na du-
znacznie wvnika że przestrze"a- chu i wskazywało na polską pomoc. - . ' • "". I Sądzimy, że taki stan rzeczy powi-nie zasad nentralnośc1 me I nlcn ulec zmianie. Między wiadomościa 
może być uważane za udzielanie ml z Polski muszą się znaleźć rów-• • • . . . nleż głosy prasy polskiej -0 Ozechaeh takie] właśnie pomocy. DefmICJR l doniesienia. stamtąd. Są one już 
ta stwierdza więc ie maleńka i 'I ba.rdzo lłc~e 1 gdyby drogą radjo-, wą dochodziły do uszu Czechów, mu-rozbro jona Danja zastrzegła so- siałyby ich przekonać, że to, co było, 
bie możność dalszego stosowania zostało już zapomniane 1 że byt lub niebyt obu narodów za.leży lłtylko od swej tradycyjnej polityki neu- nowego Grunwaldu!!! A tam, jak 
tralności. wszyscy wiemy, lała się ~w czes~ 

pospołu z polską w imię wspólneJ Co to znaczy: morska neutral- sprawy." 
ność? Otói w tej dziedzinie oho- Solidarność 
wiązują skodyfikowane postano
wienia jednej z haskich konwen- an11:ło•amerykańska 

· 1907 k w dl · · Omawiając wizytę króla. angiel-CYJ z ro u. e ug JeJ prze skiego w Stanach Zjednoczonych 
pisów prtepływy wojennych o- pisze „Mały Dzien:oiik": 
krt:tów należących do waletą- „Solldamość anglo - amerykańska ' • , , stała się dziś w społeczeństwie Sta,. evch przec1wmkow, poprzez I nów Zjednoczonych tak populama, że 
terytorjalne wody państwa, w , ułatwi ona. niezmiernie prezydentowi • • • , • czynne wystąpienie przeciwko ewen-mczem me narusza]ą obow1ązu- tualnej agresji niemieckiej, zmuszają.-
jącej go neutralności. Zestawia- cej Anglję do wojny. I w tern tkwi . . . najistotniejszy skutek bytności króla. Jąc przepis ten z ogólnem1 nor-I w Ameryce. 
mami prawa narodów, obowią- '.l'oteż i odwiedziny Jerzego VI w 

• • , • • 
1 
Stana.eh Zjednoczonych powinny być zu1ąccm1 na c1eśnmach, mozemy ' dla kanclerza. Rzeszy jednem więcej 

wyciągnąć jeszcze dalej idące 
1

1 ostrzeżeniem. Mogą sobie pokpiwa-O . . w Berlinie z nadziei „demokraeji" na. wnioski. Na zasadzie bowiem pomoc sowiecką, choć i kpiny te oka-
tych norm przy-cieśninowe pań- j żą się nowem złudzeniem. Ale na. · pewno już dziś nie mogą sobie tam stwa nie mogą zamknąć między- I lekceważyć olbrzymiej potęgi Sta-
narodowych szlaków komunika- 1 nów Zjednoczonych, które dziś nie-• I tylko posiadają nł&Lrównaną. flotę ryjnych przechodzących przez morską i napowietrzną, lecz przede-
elegnłny. I wszystkiem Sił w posiadaniu lwiej 

części światowych zapasów doła. I 
surowców. Ich produkcja przemysło
wa, oddana do dyspozycji mocarstw 
zaehodnich. 7'Apewnia. im zgóry druz
gocące zwycięstwo." 

Uciążliwa przyfa:iń Witosa". Powiemy więcej: kto Idzie 
mimowolnie, bardziej na. rękę wrogo
wi, obrany przez niego objekt na.pa
ści, czy ci, którzy poddają sle podołJ. 
nym sugestjom '!" 

N ie będzie drugiego 
i.tooaehium 

Wg. „Dzienn.iika Poznańskiego": 
„sojusz wojskowy niemiecko • wło

ski nie przedstawia. nawet w ' części 
tej wartoścl ł blasków, ja.kich chce 
mu nadać wzmożona propaganda wo- Juokl'zy awao11:ardą jeona pail8tw „osi". Reasumując je-
go blaski 1 nędze łatwo można dojść „Kurjer Bałtycki" pisze: 

Omawiając ostatnie enuncjacje 
min. lorda Halifaxa, pisze „War
szawski Dziennik Narodowy": 

do przekonania, że ogólne położenie „Można. się było spodziewać, :l:e mło 
mllltame Rzeszy wobec związania. się dzież, studjują.ca w Polsce, odbywa.wojskowego z Italją uległo nawet po- ją.ca służbę w wojsku polskiem, szu·gorszeniu, gdyż weszły tu między tn- kać będzie platformy lojalnego współneml następujące ujemne z punktu życia. z na.rodem polskim, że z cza
widzenia. strategicznego czynniki, jak: sem wytworzy się w Polsce warstwa 
konieczność rozproszenia sił żywych szlaehty niemieckiej, lojalnie związa
ł lotniczych, pomoc spnętowa. dla so- nej z krajem. Spodziewać się można jusznlka, oraz zwiększenie powierzch- było, że powstanie coś na kształt 
ni szczególnie wrażliwej na uderze- dawnej szlaehty bałtyckiej w Rosji, nie przeciwników." , która przy całej swej odrębności na,. 

„Spelrulaeja. na nowe Monachjum 
nie znajduje żadnego uzasadnienia., a
ni w obecnej sytuacji państw zacho
dnich, a.ni w słowa.eh angielskich mę
żów stanu. Jedno i drugfo pnemawia 
za. tero, :l:e powstająca obecnie w Eu
ropie „barjera bezpieczeństwa." nie 
zniknie i że agresywna polityka. nie
miecka. jej nie przeskoczy. 

Wiele się zmieniło w naszej części 
świata. od czasów Monaehjum. Do 
:i:;mian tych przyczyniła. się polltyka 
państw osi, która. obudzUa w naro
dfulh europejskich Instynkt samoza
chowawczy 1 zrozumienie, że jedynym 
sposobem ratowania pokoju oraz o
brony swoich żywotnych interesów 
jest przeciwstawienie sile - siły." 

.lnpoósl•ie zatargi 
„Polonja" katowicka tak ocenia 

możliwe rezultaty japońskich pro
wokacyj na terenie koncesyj angiel 
skich w Chinach: 

„Dziennik Powszechny" pisze na 
marginesie sprawy Witosa: 
„Puszczanie nieprawdopodobnych pło 

tek, insynuaeyj, oszczerstw, podej
rzeń - to jeden z licznych chwy
tów niemieckiej „czerezwyczajki". 

Czy trzeba dowodzić, że objekta
mi tej dywersyjnej metody są prze
dewszystklem osobistości wybitniejsze, 
odgrywające poważną. rolę w polsklem 
życiu publicznem? 

Dzisiaj, powiedzmy, „kusi" się Wi
tosa, by później puścić przysłowio
wą plotkę, że wprawdzie nie wiado
mo kto komu uluadł zegarek, ale 
„coś tam musiało być"... Jutro przy-„Zaczepki Japonji mogą mleć jed- pomni się innemu działaczowi za. po

nak rozmaite skutki. Dotychczas po- mocą podsuwania jakiemuś nierozważ dobno Anglja ociągała się z udzie- nemu pióru kontaktu z Beselerem, 
laniem Rosji gwarancji na wypadek trzeciemu - germanofilstwo, czwarwojny na Dalekim Wschodzie. Wyda- temu - hitlerofllstwo itd. itd. 
wało się niektórym Anglikom, że A my, nałwni, będziemy chwytać w 
stroną zaezeploną będzie najpierw powietrzu insynUll<lje i plotki, bo to 
Rosja i że wobec tego niewygodnie niby sensacja, bo to jest patr,jotycz
byłoby dla Anglji brać na siebie no- ne, bo to - obowiązek publicystywe ciężary zobowiązań militarnych. czny? 
Okazuje się jednak, że imperjalizm 1 l\Iuslmy być zgóry przygotowani na. 
japoński może się zwrócić najpierw ta, że z każdym dniem będziemy mle
przeciw angielskim posiadłościom w li więcej podobnych sztuczek dywerTlentsinle, Szanghaju, Hongkongu. W syjnych. Obowiązek publicystyczny ka 
tym wypadku Angji mogłaby się przy- że nam przestrzec właśnie oplnję po
dać pomoc Sowietów, choć na Paey- ·1 bliczną przed krecią robotą obcej a,. fiku nie rozporządza.ją one potężną gentury, nie przebierającej w środ
flotą. W tym stanie rzeczy ró:Zhlce ka.eh. 
zdań między Londynem a Moskwą j Przestroga ta przyszła. nam na 
mogą łatwo zanl.kn~ zupelnie." myśl na marginesie t. zw. „sprawy 

rodowej tworzyła pnecież wiemą pod
porę polltyki rosyjskiej." 

Niestety, szlachta niemiecka w 
Polsce poszła il'llllemi drogami. W 
rezultacie 

„Nie mo:l:emy mieć za.ufania do teJ 
młodzieży, która nosząc szlify ofłce• 
rów rezerwy a.rmjl polskiej, nie u
miała ocenić wagi swojej przysięgi 
żołnierskiej ł z akcją antypolską, kon 
centrującą się pod daebaml Ich włas
nych domów, w ciągu lat tylu nie 
walczyła. 

Junkrzy pruscy źle ocenili rzeczy
wistość polską - dzięki pomyłce ich 
mogliśmy jednak z naszej strony oce
nić Ich rzeczywistą postawę." 

Narżędzie 
niemieckiego 
imperjalizmu 

„Wiecoor Warszawski" pisze na 
tle napaści prasy włoskiej na Pol
skę: 

„Zorganizowane na.paści prasy wło
skiej, bezprzykładne w stosunkach 
międzynarodowych 1 nieuzasadnione 
w stosunku do kraju, z którym 
Włochy nie mają :l:adnych spraw 
spomych, z którym utrzymywały aż 
doniedawna stosunki najżywszej przy 
jaźni, dowodzą., że polityka włoska. 
wbrew woll narodu włoskiego, -
przestała. kierować się celami własne
mi, a stała. się wyłącznie narzędziem 
imperjallunu niemieckiego, którego 
Włoohy są obecnie satelltlł-" 

„ 



Jasne • I niedwuzęaczne 
Oświadezenie Halilaxa o Gdańsku 

PARY:t, 13.6. „Temps", komen
tując ostatnie oświadczenie lorda. 
Halifaxa w sprawie Gdańska., zwra. 
ca nwagę na jasnośe tego stanowi
ska. 

byłaiby to sprawa delikatna l wy
magająca czasu. 

Gen. Franco 
iedzie do Rzymu 

we wrześniu 
RZYM, 13.6. Agencja Stefani do

nosi, że gen. Franco przybędzie do 
Rzymu w koiwu września b. r 

RZYM, 13.6. W wyniku rzymskiej 
wizyty hiszpańskiego ministra Spr. 
Wewnętrznych Sunera, agencja In· 
for ogłasza komunikat w którym 
jest mowa o da.Iszem zacieśnieniu 

.. P~rażka wojsk japońskich 
Chińczycy bronią rzeki ŻóUej 

CZUNGKING, 13.6. Jak dono
szą ze źródeł chil1skich ofensywa 
japońska w prowincji Szangi, mają· 
ca na celu sforsowanie ważnej prze· 
prawy na rzecże ~ółtej, została od· 

Brutalna 

parta po · tygodniowych za.ciętych 
walkach. 
Oddziały japońskie zostały ze

pchnięte na pozycje wyjściowe, ja
k~e zajmowały przed tygoUniem. 

„ „ 
szczerosc 

Istniejące różnice w stanowisku 
Polski i Niemiec powinny być zała
twjone w uczciwych rozmowach po 
między Berlinem i Warszawą, lecz 

Jeśli Berlin chciałby przyśpieszyć 
rozwiązanie tej sprawy, ole baczą-0 

na prawa l interesy, których Pol· 
ska zdecydowana jest bronić, wziął
by na siebie odpowiedzialność za 
konflikt, lctóry automatycznie stał· 
by się konfliktem światowym. 

Już wolno otwierać okna w Kladnie 
::~~~'!1;. pomiędzy Wiochami a łgresywoa odpowiedź Berlina na mowę IJ~lilaxa 

Ru:hy floty niemieckiei 
Listv goltcze za godeirzanvm o 1ab6jstwo żandarma SZTOKHOLM, 13.6. Z Kopenhagi 

donoszą, że w poniedziałek prze. 
PRAGA, 13.6. Mianowany po ju gospodarczego w Czechach po- płynęła przez Mały Bełt do Kate· 

krwawym incydencie przez protek- stanowił wprowadzić zakaz wszel- gatu flota niemiecka w składzie 6 
torat niemiecki komisarz rządowy kich strajlców i okupa-0yj na tery- I lekkich krążowników, 14 torpedow-

· w Kładnie, wydał dziś zarządzenie torjum Czech i Moraw. ców i 12 łodzi podwodnych. 

BERLIN 13.6. Poniedziałkowe I szczerością publicyści niemieccy -
\Vystąpieni~ lorda lłalifaxa nie spot możliwe będzie jedynie ":ó!"cza.s, 
kało się ze zrozumieniem niemiec- gdy Anglja porzuci całkowicie po· 
kich kół politycznych, które !'a.dal łio/kę prowadroną ~otych~zas, zer
zajmują stanowisko nieustępliwe i wie swe obecne soJusze 1 nmo\Vy; 
anesywne. przestanie się interesować Pol'lli;ą, 
"'Porozumienie między Rzeszą a zrezygnuje z dążeń zawareia. ~ła
Anglją - oświadczają z brutalną du z Sowietami, pozostawi Niem

com wolną rękę i zwróci Rzes,;y jej y..ezwalające na otwieranie drzwi i o· J 

kien domów, oraz na naukę w o
chronkach. Inne nadzwyczajne za-1 
rządzenia utrzymane zost.ały nadal 
w mocy. 

Całkowita zgodność pogl.ądOw 
I dawne kolonje. , 

Jedynie takie decyzje stanowiły
by dla Rzeszy dowód rzeezyw.istej 
pokojowości AngljL 

St. Zjednoczonych i \\'. Brytanii . 
Pik. Adam Koc 

Władze niemieckie wysłały Usty 
gończe za niejakim Wacławem Hu
lińskim, który podejrzany jest o 
zastrzelenie podczas krwawego in
cydentu w Kładnie wa-0hmistrz::i, nie 
mleckiej żandarmerji wojskowej. 

WASZYNGTON, 13.6. Cała prasa Brytyjskiem a Stanami Zjednoczo
amerykańska podkreśla zgodnie nie- nemi panuje identyczność poglądów 
zwykłą doniosłość wizyty królew- na problemy międzynarodowe. Brak 
skiej pary brytyjskiej w Stanach fortyfikacyj pogranicznych między 
Zjednoczonych. Większość dzienni- I Kanadą a Stanami Zjednoczonemi 
ków stwierdza, iż między Imperjum jest symbolem pokojowych stosun-

ków między W. Brytanją a Stanami 
Zjednoczonemi. 
Amerykańskie koła polityczne wyiecbal do Londynu 

przywiązują również dużą wagę do 
rozmów, które król przeprowadził Urzędowo komunikują:. PRAGA, 13.6„ Bawiący od dwóch 

dni w Pradze niemiecki cyrk „Kro
ne" opuścił dziś nagle miasto. 

z prezydent.em Rooseveltem. Dn. 13 b. m. wyjechał do Lou-
. dyno b. min. płk. Adam Koc. 

Przy zwijaniu namiotów cyrko
n·ych wzięły udział oddziały woj-
ł;k::t.. I 

BERLIN, 13.6. Z Pragi donoszą, 
że „rząd" protektoratu w porozu
mieniu z von Neurathem w intere
sie spokoju i niezakłócania rozwo-

W. Brytania tworzy Ministerstwo Propagandy 
1 
p!~.m~!r ~"" P!~~e~ •••. 

Lord Perib na czele nowego resortu cja Havasa z Pragi, -przybył ttt 

Do. Helsinek i Tallina 
jedzie s~el ~ztabu 

nien1ieelt i egro 

LONDYN, 13.6. Sprawa utwo- wybitną rolę w pracacl1 nowego mi· nowego urzędu, nie posiadając ran
rzenia w W. Brytanji Ministerstwa nisterstwa. Uważają, iż jest on spe gi ministra. Będzie on czemś w ro 
Informacyj i Propagandy nabiera cjalnie powołany do tego ze wzglę· dzaju stałego podsekretarza Stanu, 
konkretnych kształtów. du na swą znajomość spraw między któremu powierzone będzie faktycz-

Gabinet brytyjski na jutrzejszem narodowych, jaką uzyskał w czasie ne kierownictwo prac tego nowego 
posiedzeniu rozważać będzie propo- . długiego urzędowania jako sir resortu. 
zycje zmierzające do utworzenia ta- Erick Drummond w charakterze se- Korespondenci berlińscy pism le>n 
kiego ministerstwa. kretarza generalnego Ligi Naro- dyńskich donoszą, że zamiar utwo-

B. ambasador brytyjski w Rzy. , dów. I rzenia w Londynie Ministerstwa In· 
mie lord Perth będzie, jak oczeku- Lord Perth będzie jednak prawdo formacyj wywołał w Berlinie obu· 
ją powszechnie, odgrywał bardzo podobnie tylko szefem urzędniczym, rrenie. 

szef sztafet ochronnych (S.S) oraz 
tajnej policji Rzeszy (Gestapo~. 
Himmler. · 

Szwedzka stalJ z{ato 
nęcą Niemeów'_ 

SZTOKHOLM, 13.6. 14 b. m. 
przybywa do Sztokholmu delegacja 
20 wybitnych przedstawi~iell nie· 
miecldego życia gospQdarczego z 

SZTOKHOLM, 13.6. Z Helsinek 
donoszą, że szef niemieckiego Szta
bu Generalnego gen. Halder od\\ie· 
Cizi w końcu czerwca Helsinki i Tal
lin, celem zrewizytowania naczelne
go dowódcy armji finlandzkiej gen. 
Ostermana i estońskiego szefa szta
bu gen. Reeka. 

Strzelba bez celownika i ścięte pociski ::fi;[:.;;:;;~;~:~ 
C A t• • k L I h • I b• „ k • • K t I szwedzkiego przemysłu m. in. · słyn· zy i. us tra IJCZJ a w er c Cła za IC- s1ęznę en u Iną stalownię w Sandviken i kopal· 

Rodzina red. Fundera 
Jeszcze nie wie o lego śmier<i W Londynie odbyła się dn. 13 

b. m. rozprawa przeciw niejakiemu 
Lawler, oskarżonemu, iż przed pa
ru dniami dał strzał w stronę sa
mnchodu lcs. Kentu oraz w okno do
mu zamieszkałego przez siostrę kró 
la, księżnę Harewoods. 

. . I nie złota Boliden. · 
domu, zamieszkałego przez księ- kule. były s~1~te, co wykluczało zu- Wycieczce towartyszą. przedsta· 
stwo Kentu. pełme celnosc ~tr~ału. . wiciele Urzędu Spraw ·. Zagranicz-

W chwili gdy na ulicę wyjechał Lą.w~o~ odmowil ~o~ama .Powo- nych i ministerstwa Propagandv WIEDE&, 13.6. Wobec kursoją-
1wch w prasie zagranicznej wiado· 
mości o śmierci b. redaktora na
czelnego dawnego wiedeńskiego 
dziennika katolickiego „Reichspost" 
dr. Fnn.dera, rodzina jego oświad· 
cza., że nie otrzymała dotychczas 
za\\ia.domienia o takim wypadku. 

samochód, w którym księżna Kentu dów dam_a strzału, osw:adczaJąc na Rzeszy. . : • 
u.dawała się do kina, Lawlor dał z przewodzie, co następuJe: . . . 

Oskarżony liczy lat 48 i jest 
Australijczykiem, przybyłym do An
glji w połowie kwietnia b. r. 

ukrytej pod pachą broni strzał, „Strzelbę nosiłem przy sobie . w 
który na szczęście nie trafił w sa- ciągu killm dni, gdy chodziłem do 
mochód. Buckingham Pala.ce i udawałem się 

Lawlera ujęto w chwili gdy ucie· do Windsoru. Chciałem oglądać kró 
kał na rowerze, przyczem znalezio- łów i książęta krwi". 

Jak wiadomo red. Funder wywie
~iony został po Anschlussie do o
bozu koncentracyjnego w Dachau. 

4-go czerwca wieczorem widziano 
go naprzeciw pałacu księżny Hare
woods, poczem na drugi dzień rano 
stwierdzono, że szyba w jednym z 
okien pałacu została przestrzelona. 

no przy nim strzelbę kalibru 22 z Cała sprawa, mimo pozornej ta
obciętą lufą., oraz 21 ładunków. W jemniczości, zakrawa raczej na nie· 
czasie rewizji w mieszkaniu oskar- poczytalny wybryk, lub demon· 

„Głos Prawdy" 
ukazał się w Łodzi 

:iA>ncgo znaleziono jeszcze tysiąc la- strację. 
dunków. W wyniku przewodu w sądzie po-

Wieczorem tegoż dnia widziano 
Lawlera siedzącego na schodael1 

CharakteryRtycznem jest, że licyjnym, postano~iono postawić 
strzelba nie posiadała celownika., a La.wlera w stan oskarżenia. 

W Lodzi ukazał się pierwszy nu
mer tygodnika p. ·n. „Głos Prawdy" 
poświęconego sprawom politycz
nym, społecznym i gospodarczym. 

Z artykułu redakcyjnego wynika, 
że pismo wydawane w Lodzi nawią
zuje do tradycji „Głosu Prawdy" 
wydawanego prze zWojciecha Stpi-

Dzieci adoptowane i Izby Rzemieślnicze 
Plenarne posiedzenie Senatu 

czyńskiego. Plenarne posiedzenie Senatu w dn. , Projekt ustawy - mówił sprawo-
13 b. m. rozpoczęło się od propozycji zdawca - jest wyrazem szlachetnej 

Zwracają uwagę W pierwszym nu- marsz. Miedzińskiego zastosowania inicjatywy w obronie praw dziecka 
merze ostre ataki na socjalistyczny skróconej procedury t. j. rozpatrze- opuszczonego, cierpiącego za winy 
magistrat m. Lódzi. nia wszystkich spraw, będących na niepopełnione. Ustawa ta jest praw-

Isk h l' b • porządku dziennym, jakkolwiek spra- dziwą rewelacją w tak ważnej dzie-
11 ra w IZ ome wozdania komisyjne doręczone zosta- dzinie prawa CY''Vilnego, jaką jest kwe 

O.R.P. Iskra" który zatrzymał ły_ senatorom. ~ez zachowania . ter- stja dzieci opuszczonych: ży?ie nie 
. '.' '. . . . mmu, przewidzianego regulammem. pozwala czekać na zakonczeme prac 

się ~ czasie po?rozy szkolneJ W Li.z Propozycję swą motywował mafsza- komisJi kodyfikacyjnej, - trzeba więc 
bome na 6-dmowy. po~yt. opu~clł j łek dostateczną znajomością spraw, wydać ustawę, która usunie przede
dn. 13 b. m. port hzbonsk1, udaJąc będących na porządku dziennym. wszystkiem przepisy prawne aspołecz 
się do Oranu. Propozycji tej nikt się nie sprze- ne, obowiązujące na terenie b. Kon-

W czasie pobytu w Lizbonie ofi-1 ciwił. gresówki, uniemożliwiające przysposo-
eerowie, podchorążowie i marynarze Ustawę o kościele prawosławnym bienie dzieci opu~zcz_on~ch . . 
odbyli wycieczki w okolice Lizbony zreferował sen. Giedroyć, proponuJąc Po 20 latach istmema mepodległe
zwiedzając Mafrę ze średniowiecz~ , uchw'.1-lenie_ rezolucji identyc~ej z re- go Państwa nie mo~a tworzyć dziel-

. . i zolUcJą seJmową, a wzywaJącą rząd mcoweJ ustawy, t. J. dla terenu tylko 
nym kl~~ztorem, staJ~H~ re~ontowe j do jalmajrychlejszego uregulowania b Kongresówki, lecz trzeba, aby prze
kawa!crJ1 portugal,skl~J, Smtrę z I stanu prawnego majątków Kościola pisy nowej ustawy obejmowały ca-
zamk1em maurytansk1m z XI-go katolickiego. le Państwo, Na uchwalenie tej usta-
v.ieku i ogrodem Montserrat, gdzie Ustawę i rezolucję uchwalono. wy czeka z niecierpliwością kilka 
zaaklimatyzowano większość roślin Ustawę o znoszeniu ordynacyj ro- tysięcy małżeństw, rzesze dzieci wy. 
podzwrotnikowych, pałace królew-1 ~owy~h referował sen. :Ficlt!ta. P~z~- chowywa~yc_h prz~z zak~ady · opiekuń
skie etc., poczem udano się do Cas- Jęto Ją w~az z poprawkami komlSJl. cze i dz1~c1_ tuł~Ją_ce się, pozbawia-

. i k · ł · · t _ Poprawki, zaproponowane przez ne wszelkieJ opieln. W Polsce jest 
ca1s, P ę me po ozonego mias ee~ rząd , a przyjęte przez komisję, czy- tysiące dzieci bez rodzin, tysiące rok 
ka ze star~ fort~cą i pałacem, gdzie tiią zadość postulatowi Polskiej Aka- rocznie wypadków podrzuceń i tysią-
5tale __ zam1eszkuJe prezydent Por- 1 demji Umiejętności, by chronić przed ce małżeństw, które pragnęłyby te 
tugalJl. I wierzycielami zbiory, które niejedno- dzil'ci uznać za swoje. 

Narodzi· ny n"ladz'wt·adkóW I krotnie maj~ wal'toś~ więks~ą. od ca- w dyskusji zabier~u głos _sen. ks. 
1;; łej ordynacji. Zgodnie rówruez z su- Lelek i sen. Zm1gryder-l\.onopka. 

fłCJ z OO gestją, zawartą. w piśmie Akademji wiedział się za skreśleniem art. 4-go 
Umicj~tność i troską, wyrażaną nie- ustawy. 

W Ogrodzie Zoologicznym w War- j<!dnok!·otnie przez wielu senatorów, Przepis art. 4 - oś·wiadczył sena-
szawie urodziły się trzy szopy-pra- komisja uzupeh1Ha wykaz ordynacyj, tor Lelek - który nie istniał w pro
cze. Są to maleńkie niedźwiadki z któremi l!ą . związane instytucje o rrz~czem pierwszy mówca wypo
amerykańskie 0 dość cennem fu- du~em znaczeniu dla kultury narodo- J

0

ekc1e. p~s. Jurkowskiego,_ jest tego 
n · 6b 1· , · I weJ. iodza3u, ze oaot•a wyznama rzymsko-

trze. \v ten sp.os ;cz~a tycn ~wie Dyskusję wywołał projekt ustiiw.v katolirkiego moze przy:;posobić dziec-
rząt w. z.oo zw1ę-kszy1a się do 8 .. ~•fa· j' o pr:iysposobiclliu maJoletnlch (adop- ~o każdego wyznania. Natomiast 
łe są JUZ dostępne do oglądania w tacji) referowany przez &en. Wlelo- dziecko wyznania rzymslto-katolickie
pawilonie dla futerkowych. wfepkłe10. go nie może być p1zysp0.1<>Wone na-

wet przez osobę wyznania chrześci
jańskiego, jednak nie rzymsko-kato
lickiego. 

Mówca zapytuje, co się stanie z 
temi dziećmi, które znalazły dom I 
ciepło rodzinne u osób wyznania chrze 
śCijańskiego, lecz nie rzymsko-kato
lickiego. 
Następnie sen. Lelek wysuwa wąt

pliwości, czy przepis art. 4 ustawy 
jest zgodny z Konstytucją. 

W głosowaniu wniosek sen. Lelka 
odrzucono. 

Po przyjęciu ustaw unifikacyjnych 
dla Zaolzia, Senat przystąpił do dy
skusji nad ustawą o Izbach Rzemieśl
niczych i Z\viązku Izb Rzemieślni
czych, którą referował sen. Semkowicz. 

W dyskusji zabierali głos: sen. sen, 
Rubinsztejn, Uembieliński, Budzanow
ski oraz Zmigryder-Ifonopka. 

Sen. Semkowicz polemizując z sen. 
Rubinsztejnem stwierdził, że celem 
t•stawy jest pogłębienie współpracy 
izb rzemieślniczych z cechami, a na
stępnie unarodowienie rzemiosła pol
skiego. 

W głosowaniu odrzucono poprawkę 
sen. Rubinsztejna a ustawę przyjęto 
z poprawkami komisji. 

Następnie sen. Semkowicz zrefero
wał ustawę o przedłużeniu kadencji 
lzb Rzemieślniczych do jednego ro
ku w związku z uchwaloną ustawą 
o Izbach Rzemieślniczych. 

X 
Do Jaski marszałkowskiej wpłynę

ła interpelacja sen. Zmigrydera-Konop 
ki do mini1'tra W.R. i O.P. w spra
wie sytuacji studentów żydów w 
Wyższej S~kole Budowy Maszyn im. 
~· awelberga i Rot.wanda. 

Grupa polska 
Miedzynarodowei . 

Ekonomicznei Konterendi 
Parlamentarnei 

Dn. 13 b. m. odbyło się w gm.a· 
chu Senatu pod przewo4nictwem 
sen. Wysockiego jako przewodniczą 
cego komisji Spraw Zagranicznych 
Senatu, zebranie organizacyjne gru
py polskiej Międzynarodowej Eko· 
nomicznej Konferencji Parlamentar 
nej. 

Zebranie to, pierwsze w obecnej 
kadencji Izb ustawodawczych, mia· 
ło na celu ukonstytuowa:nie ·grupy 
polskiej w nowym składzie. 

Sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności złożył przewodniczący 
grupy w ub. kadencji Izb b. sen. 
Gołuchowski. 
Następnie wybrano zarząd w 

składzie następującym: przewodni· 
czący - sen. Wysocki, zastępcy 
przewodniczącego: poseł Stahl o· 
raz b. min. i b. sen. Iwanowski, se· 
kretarz parlamentarny - sen. K. 
Radziwiłł, skarbnik - sen. : Siciń· 
ski, członkowie zarządu: poseł De
ryng oraz sen. sen. Bisping, Hem· 
pel, Morawski, Slaski i Tomaszkie
wicz. 

Prof. Ludwik Krzywicki 
doktorem ~. c .• · 

Uniwersyfefu w Kownie 
Uniwersytet kowieński nadał do· 

ktorat h. c. wydziału· humanistycz· 
nego prof. Ludwikowi Krzywickie· 
mu, z okazji 80-tej rocznicy jego U· 

rodzin, w uznaniu jego zasług nau· 
kowych, specjalnie zaś za badanie 
nad kurhanami litewskiemi. 

Niema nudy na urlopie 
gdy "Kurjer Polski'1 

;est z Tobą 
Zmiana adresów . Jfla prenu· 

merator6w bezpłatnie 
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N 
stąpiło w Rzymie zamknięcie mię· o vv e odkrycie dr. Go e b be Is a dzynarodowego kongresu prasy lot-
niczej. 

Pan minister propagandy Rzeszyj wersalski, który właśnie świat tak r walce, tak jak ongiś było w Niem- prżymusu. Coprawda - powiada- Jak wynika ze sprawozdania koń· 
dokonał rewelacyjnego odkrycia: , urządził. czech, świat kapitału, demokracje o rozsądku w odniesieniu do prze- cowego, najważniejszą uchwałą kon 
przy pomocy misternie skonstru- 1 Narody biedne, Niemcy i Włochy Zachodu chcą się połączyć paktem ciwników Niemiec rzadko tylko moż gresu jest przyjęcie wniosku pol
owanego rozumowania doszedł do I jednak złączyły się, zorganizowały j z marksistami, z Rosją sowiecką. na mówić. Ale mimo to, - i tu na- skiego, przewidującego utworzenie 
wniosku, że między narodami świa- 1 (rzekłbyś, stworzyły ... związek za- Analog.i~ więc, jak widzimy, z reszcie słyszymy jasne słowa pana międzynarodowego związku prasy 
ta istnieje walka ... klas. 1 wodowy po prostu: „proletarjusze 1 tern co było w Niemczech - zupeł- ministra propagandy Rzeszy - nie 

Co to znaczy? Od jak dawna ta l' łączcie się!"). W obronie swoich in~\' na. No i, właśnie per analogiam, ta należy tracić nadziei. Trzeba tylko lotniczej ze stałą siedzibą w Rzy-
walka się toczy? I czem się ona teresów., w obronie sprawiedliwego obecna walka - konkluduje pan mówić narodom prawdę. mie. Opracowanie odpowiedniego sta 
skończy? 

1 
podziału dóbr. (To, że Włochy na- Goebbels - skończyć się musi zwy- • • futu dla tego wniosku po"\\<ierzono 

Ano posłuchajmy pana ministra, leżały do twórców traktatu wersal- cięstwem osi Rzym-Berlin... * I komitetowi obecnego kongresu. 
gdyż bieg jego, bezcennych być mo- skiego - oczywiście nie szkodzi). I Tylko, że tu logika znów trochę I to ~łaś.nie usiłuje rob~ć propa- w pracach kongesą rzymskiego 
że ' dla potomności, myśli ułatwi zro Nie chcą już bowiem dłużej głodo·' postawiona została na głowie. Bo- ~anda me~,ecka: . ~łosi światu swo- wzięły udział reprezentacje 23 naro 
zumienie swoistej sofistyki narodo- wać (chwalebna szczerość w cha- , jeśli, jak to twierdzi dr. Goebbels, Ją „prawdę : daJcie nam to czego , . R t . 1 k sta 
wo-socjalistycznego „Gedankengan- rakteryzowaniu stosunków w Rze- pokrzywdzonych reprezentowali w chcemy, a llędzie spokój, sprawied- dowo~~i. cprezcn acJę po s ą · 
gu" - toku rozumowania. Łacno szy ! ) ani „dostosowywać się do o- Niemczech socjaliści, a uprzywilejo liwość, powszechna szczcśliwość - ~owih: ~rczcs Klubu Sprawoz~a.".:.· 
się bowiem okazać może, że dopiero I ko liczności". Chcą odebrać boga- wanych - kapitaliści - to prze- „nowy porządek rfędzy narodami" cow Lotniczych red. Tadeusz Micm
przez postawienie t. zw. logiki na czom nadmiar ich majątku, podzie- \ c1cż, jak znów sam stwierdzą. zwy- (Od marca do września, czy od wrze kiewicz, płk. Abzółtowski, Wacław 
głowie udaje się dojść do sedna nie- 1 lić się. O to idzie teraz walka. I to cięzcami byli -ani jedni, ani dru- śnia do marca?). Czarnecki, inż. Kasko, p. Marja Za
śmiertelnej prawdy, rządzącej losa- właśnie Jest ta walka klas między , dzy, tylko ten trzeci - hitleryzm. Do tego właśnie celu, gdy polity- wadzka, red. Strumph-Wojtkiewicz, 
mi świata. narodami. i Wiec gdzie tu analogja do „osi"? ka wymuszania zawodzi już, zmie- red. Kowalski Ostaszewski i Dren-

• • • • I Jeśli ona reprezentuje pokrzywdzo- rzają obecnie jerychońskie trąby gowski. Czter~j ostatni przybyli na 
"' • nych? res?r;u pana _?oebb~lsa. Czy to po- samolotach RWD-13 I Bąk, które 

Pamię~acie zape\~ne, Pa11stw?, że I w tej walce bogaci, trutnie, nie Coś tu nie w porządku, ale to nie moze. Czy to;,;a Katona - proletar . 
1 

. , d . d . . . . kła 
W ~wo~en~ych N!emcze~h między I chcą pójść na rękę biednym, nie przeszkadza panu ministrowi. Stwier jusza, pod którą kryje się przecież zaJ~ Y S_1° me 1 rugm mi~~sce w 
burzuazJą l klasą robotniczą wr~a- dlatego, żeby to miało uszczuplić dza bowiem, że „oś" postawi na opancerzona pięść, doda splendoru syfikacJl międzynaro~~weJ. W toku 
~a walka klas. W popular):'zators~1~ I ich własne zasoby, ale na złość, swojem albo drogą „rozsądneg~", „protektorom" osiowym? prac kongresowych mz. Kosko WY· 
Języku dr. Goebbelsa n~Jdosadme~- gdyż sądzą, że mają odpowiednią polubownego załatwienia sporow śmiemy wątpić. Naiwnych zabra- głosił fachowy odczyt, przyjęty z 
11zym przykładem dla zilustrowania po temu władzę Gorzej bo i w tej walczących „klas", albo w dro::lzeklo... Bon. dużem zajęciem przez obecnych. 
tej wallci jest sprawa pracy nielet- ' ' 

nich i kobiet ... w odmiennym stanie. •----------------------
19
--------------------------------------

0czywiście świat kap~tału obst~- 1 20 tys·ięczny korpus ,,Fra„. ule1·n'' wał przy tern, by te dwie kategorJe • 
pracownicze nie korzystały z żad- . 
nych ulg czy ułatwień, robotnicze I T b , I ' k • • p I • • • 
zaś organizacje głosiły poglądy j roc ę SZCZeKO OW O za orzen1ooe1 W O see or"~DIZBCJI 
krańcowo odmienne. No i wrzała · · · 
walka klas, przyczcm, rzecz jasna, Na terenie Polski przebyw~ od szpiegostwa). I czyły wszystkie „Friiulein" do nad- bywały również „odpowiednio" do· 
parlament stawał po stronie pie- , szeregu lat ok. 20.000 rodowitych W krajach Europy zachodniej · zwyczajnej solidarności zawodowej: szkalane. 
niądza. Niemek, które pracują u nas w dziewczęta niemieckie sprawują ro-1 np. każda nowoprzybyla bezrobotna Jak wiadomo, bony-Niemki przyj. 

To było przed wojną. Przyszły; char~,kterze :wY.choy.r~wczyń,. t .. zw. lę pokojówek, kucharek, młodszych dziewczyna z Rzeszy jest utrzymy- mowane są głównie do t. zw . . „lepiej 
jednak lata 1914-·18, ale, niestety, 

1

„bon do dz1ec1 wsrod rodzm mte- służących itp. W Polsce natomiast i wana do czasu znalezienia pracy sytuowanych" domów. Znajdując się 
i one plutokracji niczego nie nau- ligencji i sfer plutokracji. zajmują one wyłącznie stanowiska 'j przez jedną lub kilka (w zależności wraz z państwem przy wspólnym 
czyły. Po wojnie, jak przed nią, I Warto może, na tle rozgrywają- bon, wychowawczyń i „dam do to- od sytuacji materjalnej) bon posia- stole mogą być mimowoli czasami 
walka klas nie ustawała. Najciekaw I cych się wydarzeń, zastanowić się warzystwa". O ich „wyższej" u nas ! dających pracę. Jest to obowiązek, dobrze poinformowane nie tylko w 
11ze przytem, że klasy posiadające i nad znaczeniem tego faktu i życiem pozycji towarzyskiej świadczy fakt, 1· od którego nie wolno się uchylić. sprawach domu, ale i w sprawach, 
trwały w swoim uporze nie dlatego, i organizacyjnem tego elementu. iż w umowach o pracę zagwaranto- Wszystkie „Fraulein" obowiązane dotyczących urzędu, zajmowanego 
żeby to stanowisko przysparzało im j Owe bony niemieckie i różne „Frau wane one mają poza utrzymaniem ; są nadto do składania swych oszczęd przez ich pana itd. 
korzyści, a ewentualne uwzględnie- lein" kończą przeważnie w Berlinie całodziennem, mieszkaniem i pensją I ności wyłącznie w niemieckich in- Zdarza się także, że Polki, przy. 
nie (prosz~! proszę! jak to p. Goeb- ' specjalną szkołę „D,jakonat", przy- od 80-120 zł. miesięcznie, przywilej ' stytucjach spółdz.-kredytowych w byłe z Pomorza polskiego i Sląska 
bels potrafi gdy trzeba chwalić ... ' gotowującą ich na „wykwalifikowa- „wspólnego stołu" wraz z państwem. ! Polsce, nigdzie indziej. do centralnej Polski, by dostać pra· 
socjalistów) „często bardzo słusz- j ne siły", Kandydatkami na djako- Nad diakonisami przebywającemi I „Fraulein" polskie przynależą or- cę w charakterze wychowawczyń, 
nych" postulatów marksistowskich nisy są przeważnie Niemki-bezro- w Polsce „opiekę moralną" spra- ganizacyjnie w Rzeszy do „Bund zwracają się do klubów niemieckich 
groziło stratami; nie - czyniły to I botne, które po wyszkoleniu „eks- wuje Kościół Ewangelicko-Unijny I Deutscher Madel", takiej sobie or- które przyjmują je z otwartemi ra
na. złość, bo dzięki posiadanej wła- .

1 

portuje się" do wszystkich sąsia- w Poznaniu (odpowiednik Staropru- ganizacji informacyjnej (vide pro- mionami, pomagają w okresie bez· 
dzy mogły sobie na to pozwolić... dujących z Rzeszą krajów, jak: skiego Kościoła Unijnego w Rze- ces gnieźnief1ski z przed miesiąca, robocia, w chwili otrzymania pracy 

To jeszcze jednak nie najgorsze. Polski, Czech, Słowacji, Węgier, szy). W imieniu tego kościoła wy- zakończony skazaniem 28 dziewcząt poręczają za ich „niemieckość". Pol 
Ono dopiero przyjdzie. Bo gdy na j Rumunji, Jugosławji, Szwajcarji, dawa,ny jest specjalny biuletyn pra- niemieckich, z tego 6 wyrokiem za- ki wzamian obowiązane są „tylko" 
widowni ·niemieckiego życia spolecz Francji, Holandji i krajów Skandy- sowy p. t. „Zeitungsdienst". ocznym, gdyż zbiegły). prenumerować niemieckie pisma wya 
no-politycznego pojawił się ruch na-) na wskich. (Ostatnio z Holm1dji wy Organizacyjnie djakoni.sy są przy Dopóki nie obowiązywały w Pol- chowawcze, w których aż się roi od 
rodowo-socjalistyczny, by przez u-1 dalono ok. 10.000 djakonis nien:iiec- dzielane do klubów niemieckich w I sce obostrzenia dewizowe Niemki propagandy wszechger1"1.ai1skiej. 
sunięeie objektywnych przyczyn, j kich pod pretekstem wytwarzania Polsce (instytucji przynależnej do j wyjeżdżały rokrocznie na urlopy do Oto trochę szczegóiów, trochę ifl
wywoływujących walkę klas, kłaść ! przez nie konk1;1re~c~i na rynku .Pr~- Zw. Mniejszości Niem. w Polsce). Rzeszy bezpośrednio na obozy osła· teresujących faktów. Warto może 
fundamenty pod „porządek socjał· cy, w rzeczywistosc1 za upraWiame Kluby niemieckie w Polsce przyu- wionej „Kraft durch Freude", gdzie nad niemi się zastanowić. 

ny", wtedy ... strach pomyśleć ... wte ' • - 0 - • 2• •-• • - - • ••- 0 • 
dy świat kapitało zawarł pakt z SO· ~ - - -~- „ - a - - PO -

cjalną ,demokracją, by przeszkodzić 

srr:-:~;E:~,:~'"l:~:o··~ Czlowi_ ek, kt6r·y sobie zawdzi•cza wszystko 
(By nie być złośliwym, nie po~ 'f 

wiemy, że totalizm niemiecki zastą- · 
pił walkę klas zg1ajchsza1t.owaniem W. Straug, utalentowany "dyplomata z przedmieścia" 
w nędzy, przez upowszechnienie pro 
letaryzacji; choć przecież nie moż- (Od naszego korespondenta) Londyn, 13 czerwca. 
na, mimo najlepszych chęci, twier-
dzić, że zastąpił walkę klas solida- Mr. William Strang odjechał do I jednak wątpliwości, że rząd miał I plomatów angielskich pokrywa wy- j da!).ia tak znakomicie, iż niedługo 
ryzmem społecznym ... ). Moskwy, zabierając ze sobą magicz- istotne powody, dla których wyde- datki reprezentacyjne z własnej kie- potem powołano go na wysokie sta· 

Snujmy . jednak dalej złotą nić' ną formułkę paktu z Sowietami, któ legował do Moskwy właśnie · tego, a szeni. . - I uowisko w centrali. 
logi.ki pana ministra: bo jeżeli ist- · ra zdaniem alchemików z Foreign nie inn:go. ur~ędni~a Foreign Offi- z ."~ho's Who" dowiad1:1jemy się I Znajomość Sowietów I ję~yka roa 
niała wałka klas; jeżeli hitleryzm ' Office zadowoli wszystkich. Misja p. ce._ ZdaJe .~ię, ze głow~ym motywem d8:leJ, ze . p. Stran~ _w~tąp1ł do Fo- i syjskiego oraz umicjętnośc nawią
chciał ją usunąć; jeżeli walczące Stranga jest niewątpliwie bardzo teJ decyzJi ~yły ~sobist~ walo~y p. re.ign Office d~a?zies~ia lat temu ~ j zywania kontaktu z clygnitarzamł 
,,klasy" sprzymierzyły się przeciw trudna i delikatna. ~tranga, ~tory .. Jest ~~epr~ec.1ętną wieku 22 lat 1 J~St Jednym ~ n~J- 1 moskiewskimi - to prawdopodob
iego poczynaniom - to znaczy, że· Londyńskie koła dyplomatycme Jednostką 1 odbIJa dosc silme od młodszych dygnitarzy w wielkim nie główne powody powierzenia p. 
8przymJerzyły się w obronłe swojej napróżno głowią się nad motywami, standaryzowanego typu brytyjskie- gmachu przy Downing Street. Kilka Strangowi ostatniej misji. Foreign 
walki. Snać uprawiały ją dla spor- które kierowały wyborem p. Stran- go dyplomaty. miesięcy temu Duff-Cooper skarżył Office przypuszcza, że ten dyploma· 
tu I przyjemności. ga jako wysłannika nadzwyczajne- Klasyczny „Who's Who" nie po- się na łamach jednego z dzienników ta, 0 którym powiadają, iż wydosko 

To jest oczywiście tylko nasz zło-1 go. Oficjalnie p. Strang zajmuje bo- święca zbyt wiele miejsca p. Willia- londyńskich na automatyczny sy- nalił swój akcent rosyjski w rozmo· 
śliwy wniosek, bo pan Goebbels tak wiem ' jedyni~ stanowisko sze.fa. de- mo\Vi_ Strangowi, ale i ta krótka no- stem awansów w brytyjskiej służbie Iwach ze Stalinem a niemiecki w roz 
daleko nie doprowadził swego rozu- partam~ntu sr?dko~o-~uropełskiego tatka, którą tam znajdujemy, jest dyplomatycznej. I mowach z Hitler~m, potrafi przeko· 
mowania: poprzestał na stwierdze- w Foreign Off~ce, me Jest więc n'.1· bardzo wymowna. Wynika z niej, że Mr. William Strang napewno nie nać Moskwę 0 szczerości zamiarów 
niu, że jednak narodowy socjalizm pewn~ ~pra.wmony .do wy.kraczama mr. Strang nie przeszedł ani przez zawdzięcza swego stanowiska auto- Londynu i doprowadzić ostatecznie 
postawił na swojem. Niemniej, gro- poza sc1słe mst~kcJe, udzielone 1!1-u sławne Eton, ani przez Oxford lub matycznemu awansowi - wywalczył] do zawarcia oczekiwanego paktu. 
teakowe konkluzje, które myśmy przez ~orda _Hahfax~. Te same m~ Cambridge, czem już się różni od on je sobie p1·acą i zdolnościami. A I . . . 
sobie pozwolili wyciągnąć z przedłu strukcJe moz~a zas. ~yło przesłac wszystkich bez wyjątku wyższych walczyć musiał od samego początku, 1 W ~zasie ostatniego pob.} tu w .w<!-r 
żenia procesu myślowego pana mi- amb.asadoro;vi br.ytyJsk1cmu. w Mo- urzędników Foreign Office. Normal- gdyż skromne środki finansowe oj-1 ~zawie P· Strang sprawił .wra~eme 
nistra, są dostatecznym dowodem skwie za posredm~twem kurJera dy- na droga do służby dyplomatycznej ca nie pozwoliły mu na studja, gdy-1 idea~ne?o dyplomaty an~ielskiego, 
jak „elastyczne" są argumenty pro- plomatycznego .. }'łie potrzeba. było w w Wielkiej Brytanji prowadzi bowiem by nie stypendjum, stanowiące na- 1 wrll:zeme napewn~ .I?r<!-:Vdziwe. Wa-:· 
pagandy niemieckiej. Można tą dro-1 tym celu ,tr~dz1c p. St~~nga i nawet przez te trzy uczelnie. Dobre wyni- grodę za doskonałe postępy w nau- t? Je~nak podkres~Ic, iz w Londyme 
gą udowodnić każdą tezę! przerywac Jego „urlop . ki w Oxford lub Cambridge i prze- ce. mektorzy. ~a~~aJą go „clypl?matą 

* • Gdyby sam lord Halifax wybrał ważnie pokaźny majątek, to pierw- Po zapisaniu chlubnej karty żoł· ~ przedmiescia · ~est to .aluzJ~ do 
• się do Moskwy mógłby, jako odpo- szy szczebel karjery dyplomatycz- nierskiej w czasie wojny światowej Jego ad~esu, aluzJa b~naJmnle~ nie 

Gdyśmy przeto jut zdali sobie wiedzialny kierownik polityki zagra nej. p. Strang ·wstąpił do służby dyplo-1 u~zcz.yplh!a· P.r~ypomma ona. Jedya 
11prawę z tego co to jest wog6le nicznej, z większym autorytetem i P. Strang jest absolwentem zna- matycznej i został mianowany trze- I n_ie, ze mr. Wllham. St~ang me po· 
walka klas i jak ją w Rzeszy usu- 'I większą swobodą konferować z pre- cznie bardziej „proletarjackiego" u- cim sekretarzem poselstwa w Bel- i:uada pałacu na W~I am luksi:sowe
nięto -- przejdźmy do sedna wywo- mjerem Mołotowem i wicekomisa- niwersytetu londyńskiego i pary- gradzie, w rok później zaawansował ~o domu w Mayfair: , l<;cz mieszka 
d6w ·dr. Goebbelsa, do walid klas I rzem Potemkinem oraz jego dwoma skiej Sorbony. Ten fakt być może na drugiego sekretarza, poczem wró skrom~ie na. przedrniescm Londynu, 
między narodami. ·nowymi kolegami. Tymczasem po- nie utrudniał mu awansu, ale na- cił na dwa lata do centrali. W roku , spędzaJąc wolny .czas w swym ple-

:Między narodami bywa tak - u- wiada się, że lord Halifax pojedzie pewno nie był też ułatwieniem kar- 1925 widzimy go jako pierwszego I lęgnowanym ogrodku. 
lubiony „konik" ministra propagan- może do Moskwy, ale dopiero po po- jery. P. Strang nie posiada tał{że sekretarza ambasady w Moskwie. Gzłowiek, który wszystko zawdzię 
dy Rzeszy - jak między ludźmi. myślnem zakończeniu misji p. Stran- poważniejszego majątku osobistego, W czasie pamiętnego napięcia, wy- J cza sobie samemu, a nic urodzeniu 
Są bogate, zasobne - plutokracja , ga. gdyż jego ojciec był ubogim farme- wołanego procesami inżynierów an· i lub majątkowi, okaże się prawdopo
R'Śród narodów - l biedne, pozba- j Zawodowi i amatorscy dyplomaci rem, a w brytyjskiej służbie zagra- gielskich w Sowietach, p. Strang re- J dobnie właściwym wysłannikiem w 
wione wszystkiego, narody - pro- : londyńscy napróżno szukają wyjaś· nicznej nikt jeszcze nie dorobił się prezentował swój kraj jako charge 

1 
trudnej misji dyplomatycznej. 

letarjusze. Wi~en temu traktat nlenia sensu tej misji. Nie ulega pieniędzy, natomiast większość dy- d'affaires, wywiązując się z tego za- Rad. 
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Grobowce na szynach 
Makabryezoe odkryele turystki w Niemezeeb 

Francuski konserwatrzm 
Od 111stlnguett do psychologjl francuskiego kupca 

Na temat specyficznych metod, z I długo tu się znajdujemy, ani gdzie kół nie widziała, więc nie mogła z 
których pomocą, wyładowuje się bar jesteśmy. W wagonie leżą trupy, l nikim mówić"... Paryż, w czerwcu. 
barzyństwo, podniesione w Niem-I zżerane przez robaki.„ Są tu tMy, I Sprawdzają dokumenty, robią no· Opowiadają, ie Ludwik • Napoleon 
czech do rangi „rządzenia", wypisa-1 którzy rozum potracili, którzy stali , tatki, wychodzą. Na najbliźszej sta· uległ niegdyś namowom barona Haus
no już chyba morze atramentu. się kanibalami, którzy żywią się ro- I cji wynoszą się z pociągu. maun•a i udał się na spacer pieszy po 
Wciąż J·ednak, okazuJ·e się, rzeczvwł. I ba.kami. Nie J·esteśmy przestępca- I Dopiero w Pradze taJ·emnica ma· ulicach Paryża. Oglądając dzielnice 0 

" „. , staroświeckim wyglądzie, ponoć wy-
stość bnma.tna jestpo wielekroć tra mi. Wszyscy jesteśmy porządnymi I kabrycznych pociągów wyjaśnia się. krzyknął: „Mais n est encore tel
gicznlejsza. od najgorszych wyobra- ludźmi. Są wśród nas robotmcy, 't.y-

1 
Okazuje się, że ekspress międzyna- qu'au moyen . Age!" (Ależ jesteśmy 

żeń. dzł. katollcy, jeden duchowny.„ Pro· I rodowy nie szedł normalną drogą, tu w pełnem Arednlowleczu!). I nawet 
Więzienia.? Obozy koncentrMyjne 'f szę opowiedzieć cywilizowanemu zajętą tym razem przez transporty clzlslaJ jeszcze, kiedy oglądamy zagu-

0 tem napisano już tomy. To jed- światu, jak się tu postępuje z łudź- I wojskowe, ale znacznie dłuższą dro· blone zakątki tak zwanej Clte albo 
nak jeszcze nie najbardziej wyrafi- mi, którzy lnMzej myślą niż pan ! gą okólną. Pociąg też do Pragi przy lei ws11foamy się po krętych ullczlmch 
nowany sposób maltretowania ofiar IDtler"„. 'I szedł z wielkiem opóźnieniem. Wła· o bnuchatych domostwach, prowadzą· 
regime'u. Istnieje jeszcze coś ohyd- Ostatnie słowa - dodaje Rosjan- dze kolejowe oczywiście nie przypu- cych od Sekwany w stronę góry F.w. 
niejszego, coś, co potwornością prze ka - nieszczęsny wykrzyczał w wy. 1 szczaly, że nasta.ni przerwa w po- ~enowefy, odnajdujemy ów Paryż, któ 

'-<ł'ł' r1 loył polem wyczynów rabelesowskie 
rasta makabryczne praktyki car- buchu histerji, szczególnie słowa dróży, a może nie wiedziały, że na go fiargantua l słał się później tłem 
skiej ochrany, czeki, czy włoskiej "pan Hitler". trasie stoją pociągi - trupiarnie. d!a fantastycznych opowiadań Bal-
„Ovry", słowem„. poclą.gi trupów - X Czem jednak wytłumaczyć ów ta- 11ac'a. 
nowy wynalazek zbirów z Gestapo. Nagle rozległ się przeraźllwy jemniczy postój w polu? Stowarzyszenia, mające na celo o-

W paryskim dzienniku „Demie· gwizd. Nadbiegło trzech agentów W Pradze i na to znaleźli odpo- bronę charakteru zabytkowego dawne· 
res Nouvelles", wydawanym przez Gestapo. Jeden z nich już z daleka wiedź: wśród personelu kolejowego go miasta, Jak np. „Soclete du Vleox 
emigrantów rosyjskich, znajdujemy wołał do maszynisty pociągu między I nie, brak ukrytych socjalistów, czy Paris", cieszą się ogromną popularno
relację z podróży po dzisiejszych narodowego: „Łajdaku, dlaczego za- nawet komunistów, którzy chętnie, Aclą. Nic w tem dziwnego, bo każdy 
Niemczech, relację, która, jeśli jest trzymałeś się tu? I Drugi wystrzelił I pod pozorem defektu w maszynie, paryżanin Jest miłośnikiem dawuych 
prawdziwa, a wszystko przemawia z rewolweru w powietrze. zatrzymują pociągi międzynarodowe „dobrych czasów". 
za taką prawdziwością, woła o pom- Pociąg ruszył zwolna. Po chwili I właśnie w tych miejSC1Mlh, któreby Na nowocezsnych bulwarach widzl
stę do nieba. Daje bowiem świade· do przedziału, do którego Rosjanka hitlerowcy chętnie ukryli przed świa my autobusy, które nie przypominają 
ctwo niesłychanego, niepra.wdopo· zdążyła pośpiesznie wrócić, weszli tem. wprawdzie nłczem śi:ednlowłecza, nle-
dobnego bestja.lstwa.. szpicle z Gestan1>, Tak prawdopodobnie było i tym mniej jednak trącą staroświecczyzną; 

P~ krążą one po mieście jak przyobleczo• 
X - „Ihre Papiere" • - „Pa.ni pa- razem. ne w realne formy widma przeszłości 

Pociąg międzynarodowy. W wa- piery?". Tyle Rosjanka. 0 kształtach przestarzałych, o przy· 
gonie Krimnitz-Nadrasi jedzie do Kobieta udaje, że nie rozumie, de- X płaszczonych motorach przypominają· 

Pragi Rosjanka - obywatelka fran monstracyjnie czyta francuski ty· Od siebie redakcja dodaje, że ko- cych mordy pekińczyków. 

gający, anł:lell w stosunku do artyku· 
łów, znanych mu od lat. 

·Protestuje przy najdrobniejszej wa· 
dzie, nie 11achęca go nawet nl:lsza c& 
na. Znam wiele wypadków, kiedy ku· 
piec wolał uadał przepłacać 11oany mn 
towar, anłtelł 11aryzykować kopno łań· 
szeJ nowości. 

Gdy ktoś zdoła jednak prsełamać o
wą nieufność, mo:le być przekonany, 
że właściwości, które utrudniły mu «ej 
ścle na rynek francuski, zdobędą mu 
później wierność francuskich kllen· 
t{iw. 
Któregoś wieczoru, gdy spacerowa· 

Iem po bulwarach, spostrzegłem nagle 
zbiegowisko; za ehwllę z poblłskfogo 
teatru wyjść miała Mlstlnguette, prze· 
szło sześćdzlesięeloletnia gwiazda pa· 
ryskich Music • Hall'ów. Przeszła mię
dzy podwójnym szpalerem publiczno· 
ścl z miną nieco 11aklopotaną I po· 
wodu bliskości tłumu: było Jej widocz· 
nie nieprzyjemnie, że wielbiciele mo
gli przyjrzeć· się zbllska jej starości, 
zręcznie maskowanej na scenie przez 
wlelolampowe reflektory. 

Ale gdzie tomi Weszła do loksuso• 
wej llmuzyny, będąc przedmiotem po• 
dziwu I sympatjł zebranej grupki zwo 
lennili.ów. 

Gdzlelndzlej może tak podstarzała 
diva przeszłaby już do hłstorjl .....- ale 
dobroduszni Francu:tł przywiązują stę 
równie łatwo do tradycyjnych postaci 
#ycla stolicy, jak do.„ wprowadzonych 
od dawna artykułów przemysłowych. 

(FER). 
cuska. Koło godziny trzeciej popo- godnik. Jeden z pasażerów, Niemiec, bieta, która opowiedziała tę maka· Czyt taka stolica, jak Parył, nie mo 
łudniu pociąg zostaje zatrzymany w wtrąca się, zwracając uwagę, że to bryczną historję, przedstawiła pasz- i.e sobie pozwolić na luksus posiada· 
szczerem polu. Zdziwiona nagłą Francuzka, nie rozumie widać po nie port zagraniczny, zaopatrzony w wi- nla autobusów o aerodyuamlcznych 
przerwą w podróży turystka stwier- miecku. Podejmuje się roli tłuma- zę niemiecką i pieczątki urzędu cel- kształtach l o bardziej nowoczesnym 
dza, że i na pozostałych torach po cza. nego zarówno przy wjeździe jak wy- komforcie? Coprawda, owe stare „po- I UR JER Sp O AT O Wf 
prawej i lewej stronie stoją pociągi, Padają pytania: „Co ona robiła jeździe z Rzeszy. Jako dowód, że po-I dla" okazują się w praktyc!" szybkie, 
towarowe. przy oknie?" „Czy rozmawia.la z dróż rzeczywiście odbyła Wszystko wygodne, trwałe - poruszaJą się one EGZOTYCZNI p-rww-.o.uZE 

Z · ' k kimś".'' · · w tłoko paryskim z niebywałą zwln· ~ 
amtrygowana, otwiera o no. T ~ęc ~gląda praw:dopodobne, .tem nośelą. pocóż wlęe Je zmieniać! Fran w POLSOE 

Wraz z nieznośnym odorem przeni- Współtowarzysz podróży powtarza więceJ, ze owa kobieta zapewmała, cuzł nie lobią naogół lnowacjl I pra· w pierwszych dniach lipca bawić 

ka do wagonu grozę budzący jęk: pytania i odpowiedzi: że nie ma żadnych powodów, by O· wdopodobnie przywląi:all się do tych będzie na tournee po Polsce egzo-
„pić, wody?" W pociągu towarowym „Chciała zaczerpnąć świeżego po- powiadać rzeczy niezgodne z praw- starych wehikułów. tyczna drużyna piłkarska z Północ-

znajdują się ludzie. wietrza. Mówi, że żywej duszy wo- dą. (ab.) Paryż nie re11ygnoje nigdy ze swo- nej .Afryki, mistrz Oranu „Union Spor 
Pani X. coraz bardziej zaintrygo- Ich dobrodusznych tradycyj, Gdy zbll· tlve Musulmane Oranaise". Dru~yna 

ta zło~ona z Arabów ł Murzynów 
wana, wychodzi na korytarz, znów :leją się dni świąteczne albo sezon wo 
otwiera okno, by stwierdzić, że i w W 48 •odzin listy z Ameryki kacyjuy, na trotuaraeh wielkich bulwa r0~:;:--; /p~~c~0tc1;-~aj~po!k~~-
wagone.ch po drugiej stronie, na pra li rów wyra'Jtają, Jak grzyby po deszczu chem w w. Hajdukach, 6 lipca wal• 

t i d · · P d • kł •- •k •1 I i • • stragany, kramy, I budy, które ulicy 
wym orze, 8 e zą pasazerowie. O zlf: aOmftOJ &e) 0 01Cze1 paryskiej nadają wygląd jarmarku ma CZ!ł W Krakowie z reprezentacją mia• 
chwili w okratowanem okienku to· Regularna komunikacja pocztowa Skróci to znacznie komunikację z łomiasteczkowego - tembardzlej, i.e sta, 8 lipca odbędzie się w Ws.rsza-

war6wki ukazują się czyjeś oczy. lotnicza szlakiem via Nowy Jork, Polską, gdyż Londyn ma bezpośred- paryżanie przysłuchują się przemówi&- ::n1:~: :g!~~c~yc~O pftk':z/r~~ 
Błagalny głos prosi: Niech mnie pa- Nową Fundlandję, Foynes w Irian- nią komunikację lotniczą z Warsza- nlom szarlatanów 1 kramarzy, niczem dzie reprezentacja Ligi. 
ni wysłucha.! Rozumie pa.ni po nie- d „ d So pthampton w AnglJl'· roz wą kmiotkowie. Drużyna afrykańska posiada kil· 
miecku? Jl ~ °!1 • • Dzięki właśnie konserwatyzmowi frau 

pocznie się 24 .czerwca, w. którym I Listy z Noweg? Jor~ ~o Warsza.- eozów stolica, która sprzyja powstaniu ·ku pierwszorzędnych piłkarzy, m. in. 
R.osjanka ruchem głowy potwier- to dniu z lotniska noWOJorskiego wy nie powinny iść dłużeJ niż 48 go . I rozwojowi najbardziej awagardo· w jej składzie gra znany środkowy 

dza. Musi jednak odsunąć się od ok· wyruszy pierwszy „Clipper". dzln, podczas gdy obecnie via Azo· I wych prądów naukowych I artyst1e~ pomocnik mureyn Gnounl, były pił-
na. Z towarowego pociągu bije bo- Przelot przez Atlantyk trwać bę-1 ry, Lizbonę, Marsylję, Paryż, idą I n"ch, w wyglądzie zewnętrznym za· karz Red Staru. 
wiem straszliwy trupi odór, przy- dzie przypuszczalnie około 15 godzin cztery do pięciu dni. ciiowuje czar I urok swojej przeszło- HABCERSKA OLIMPJADA 
prawiający o mdłości. Wezwanie po- I ścl. SPORTOWA 

::_rz~1:!~~~:_h0~twrner~:: Zarobki francuskich gwiazd filmowych 118~:!~!~j1 t~r~::~~z~'::::zyw1:~e~ w Toruniu w dni~h od. 2s - 29 

bie. Turystka wraca do okna. Tak się przedstawiają zarobki fran Michele Morgan - 600.000, Louis 1 r.ii ł<upea. I on jest konserwatystą, ł b. n:· odbędą. się ~:~rskiewiza~or:v 
„Zebrałem ostatek sił - mówi cuskich <Y'Wiazd filmowych za jeden Jouvet - 600.000, Pierre Renoir - 11 ón nie lubi zmiau I lnowacyj. Z tych spdzinor owhe we wtoszwyys h pra wie eh-

.,,„. · · ł śnJ dó t k tr dn · t ac spor c , upra anyc 
głos z za kraty - by opowiedzieć, film w okreSle ostatniego roku: 400.000, Elvire Popesco - 400.000, w a e powo w a 0 0 Jes przez harcerzy. 
co się tu dzieje. W tym pociągu znaj Jea~ Gabin otrzymuje 1.200.000 fr. ViviL·an

1
e Romance - 800.000, Ginet- 'j ;:~~~::~~lć nowy produkt na rynek I Będzie to jakby „mała olimpjada 

dują się setki ludzi, pozostawionych z
1
a fVllm, F

1 
erna
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0
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0
e
00
1 -

0 
8An00.~00D, Char- teR ekc erdcb77 ~OOd.ooko.N. . E . h Kupiec tutejszy wystrzega się wszeł ! harcerska", która pozwoli na stwier

swemu losowi, wydanych na łup es ane -. . , . me ucaux e or ~Je Je 13a iemiec . ric 
1 
kich rzeezy nowych, nieznanych _ nie 1 dzenie wyrobienia sportowego człon

śmierci z głodu i pragnienia. Nie do· 250.000, Connne Luchaire-600.000, von Stroheim, ktory otrzymuJe 50 , wyczuwa potrzeby wprowadzenia ich I ków Z. H. P-u. 
stajemy a.ni jedzenia, ani picia. Nie L!1cien Baromc - 40~.000, Michel\ t~s. frankó~ płat;i~ch w dolarach z , do handlu. w stosunku do uowolicl Z~wody organizuje Pomorska Cho. 
mamy ciepłej odzieży, nie wiemy jak Srmon - 500.000, Rarmu-600.000, gory za kazdy dz1en pracy! r staje się nagłe stokroć bardziej wyma- rągiew Harcerzy w Toruniu. 

MU GOJ! Wlcn1SK4 ~==================== li . . .t: 

ŚWIĘTA RZEKA 
. POWIEŚĆ 

życie „dziewczęcia od topinek"., cząć liczyć; czynsz za izbę 100 
To wspomnienie rozczuliło koron, na nią wypada połowa. 

Joszkę do tego stopnia iż łzy za- A więc pięćdziesiąt koron, pięć 
pełniają jej oczy. Znajduje iż jej dniówek!... Zaciska zęby i wzbra 
położenie jest podobne: nie ma nia się przed liczeniem. Nagle 
tu nikogo, a także woń cebuli to- czuje calem ciałem że jutro ma 
warzyszy jej i obrzydza ją. Lecz wolne i nim się zdąży zmartwić 
nagle przychodzi jej do głowy że za ten dzień nie otrzyma za. 
poważna myśl: przecie to się nie płaty - zasypia twardo • 
mogło tak ciągnąć, by tylko drep Co drugi dzień - wolne. Ka
lała koło domu, nie miała swe· czeńka wychodzi tak wcześnie, 

go grosża i żyła z zarobku ojca. że nie zamieniają z sobą ani je
Tym sposobem do niczego nie dnego słowa i choć mieszkają 

:Wreszcie koniec. Wszyscy zie- kańców. Kaczeńka, która miała I tak ją wyczerpuje, a nadmiar dojdzie. Nawet Juraj zarabiał pod jednym dachem widzą c;ię 
wają, światła gasną. Jest daleko dzień wolny śpi oddawna, pisz- wrażeń i ruch i ciągłe kroki w \uż dwie korony dziennie i dął aby tyle co w biuffe, zdaleka. 

po północy, ale teraz gdy wolno cząc cienko przez nos. Joszka pasażu, ciągłe przepływ.anie lu- się z tego powodu· Joszka siedzi na górze, po obu

wyjść, dziewczęta ledwie powłó· idziera szybko ubranie i wali się dzi. Ze Starej Kolonji w kotlin- To była więc konieczność, a dzeniu długo się guzdra z jedze

czą nogami i najchętniej pozo· na swe posłanie, pewna, że za· ce na Vaclavske to był skok Bóg jej dał ten rozum iż pojęła niem, myciem i oporządzaniem 
stałyby na miejscu. :Wszystkie raz z!.lfoie. Lecz właśnie temz zbyt gwałtowny. to wcześniej niż ojciec i matka. ubrania, ociąga się jak może z wyj 

mieszkają daleko. Jedna po dru- ma chwilę upadku, nie może zro Odzież jej przesycona jest za- Trza się z tern pogodzić. ściem na miasto. Zna tylko dru

giej odpada w drodze i Joszka zumieć, po co wyjechała z do- pachem cebuli i tłuszczu, ten za- Ta rezygnacja jest daleka od gę do Koruny i z powrotem, a 

wędruje sama na Małą Stronę za mu, gdzie matka oddała jej lep pach nie opuszcza jej w biuffe, planów i myśli, które toczyła w każdy krok w nieznane ulice 

most Karola. Powietrze orzeźwia szą izoę i gdzie królowała, ro- w domu i na ulicy. Nie jest to domu, na Starej Kolonji. Wów- kosztuje ją wiele namysłu i wa

ją nieco, a pustka przestrasza~ biąc swoje porządki lub wysta- jednak zapach najgorszy, gdyby czas zdawało jej się że wystar- bań. Co dziwniejsze, nie włada 
krok jej dźwięczy głośno na jąc przed lusterkiem, a nikt się naprzykład postawiono ją przy czy aby się dostać do miasta, a już tak śmiało czeskim i niemiec 

bruku. Próbuje skrócić sobie jej nie sprzeciwiał i wszyscy jej topinkach, gdzie się ma do czy- tam - ho ho. już ona sobie po- kim językiem jak na Śląsku, sto 

drogę i gubi się w małych ulicz· ulegali. Nie, starzy nie mają po- nienia z czosnkiem!... Różena O· radzi!... Nie miała wyobrażenia razy się namyśli nim powie sło
kach, wreszcie wydostaje się na jęcia o takiej pracy, o takiej or- powiadała jej historję o pewnej że będzie jej tak ciężko i sama wo, a kiedy wreszcie zacznie roz 

Karlove ulice i ma przed sobą ce jaką tu ona ma. W domu, dziewczynie od topinek, której nie wie - czemu jej tak cięż- mowę lęka się iż nie jest roz11-

most i rzekę. Teraz nic nie po· choć się nie próżnowało, można zapach czosnku popsuł całkiem ko? ... Wcale nie snuje już zdo- miana. A więc woli milczeć. Mó

maga, oczy jej kleją się, a stopy było to wszystko nazwać zaba- życie. Ludzie odsuwali się od bywczych planów, nawet ich so- wi tyle, ile to jest konieczne. Sta 

ciężą jak z żelaza. Figury, pom- wą, mogła zawsze odrzucić robo- niej w tramwaju i na ulicy, a bie nie przypomina!... Widzi tył- je się jak niemowa i wreszcie 

niki, ołtarze, skracają jednak jej tę aby wyjść do miasta, czy u- choć była ładną, nigdy żaden ko białą i lśniącą kuchenkę, dochodzi do tego że zamiast się 
drogę. Wre!>zcie, koło rycerza mówić się z Minną, przyjaciółką chłopiec nie towarzyszył jej dłu- twarze, ręce, tłuszcz, mięso, ce- odezwać robi gest, pokazując cze 

Bruncvika schodzi w w dół, w na bukową górę. Ah, nie tak so- go ze względu na dokuczliwy za- bulę. Trzyma się t~go kurczowo, go chce, lub robi minę okazują
ciemności. Poznaje czarne top- bie wyobrażała ponęty wielkiej pach. Wkońcu tak jej to zbrzy- bo to jedno zna w wielkiem, ob- cą wesołość lub uprzejmość· To 

lice u mostu i na lewo okno iz- Pragi. Gwałt, pośpiech i ruch w dło, iż rzuciła się do Wełtawy. cem mieście i tu ją też znają· wszystko sprawia, że woli sie

by, wysoko, na stryszku. Sionka 

1 

biuffe Koruna jest morderczy, Wyciągnięto ją, Gdy leżała w Udręka nie pozwala jej zasnąć, dzieć w domu. 

jer.t otwarta. ,N spina się po scho ale Joszka jeszcze tego nie może szpitalu odwiedził ją dziennikarz I czarne myśli napływają jedna za ID. c. n.)' 

clach, wśród chrapania miesz· zrozumieć, że nie sama praca z gazety i opisał jej smutną dolę, drugą. Strzeże się, aby nię za-
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Niebezpieczny zarazek1 
Istotnie, trzeba osirożnie z "paleem p~ szybie" 

I 

SumiennoM polemiczna nakaz.uje Je, Jako cenę sprzeda.tną dla całego wi bynajmniej większej części ogól
wnikać w intencje przectwnika. zbytu "ęgla w kraju I zagranicą o- nej sumy sprzedaży", i liczby sprze 
Jest to jednak rzecz nlebezpięc~na: koło 22 zł. za tonę, podczas gdy daży owych „kiJku innych przedsię-1 
nietrudno urazić się wówczas du- rzeczywisty przeciętny utarg w kra- biorstw ściśle z przem..,,.,łem węglo-• • ju wyniósł w 1988 r. tylko około 14 „~ 
eh.em 1 metodą przec~wnika. I zł„ • utarg eksportowy (tu nas zre- wym mązanych" i „inne pozycje 

Coś ta.kiego przytrafiło się nam sztą nie Interesujący), jeszcze o wie- przychodowe poza sprzedażą" i 
przy polemizowaniu z artykułem le mniej." wreszcie ustalone w normach sub
p. Obserwatora z „Jutra Pracy", To wyjaśnienie daje nam jedno- skrypcyjnych Sląskiego Komitetu 
który, w rubryce „Palcem po szy- cześnie okazję do dodatlk01Wego roz- wojewódzkiego wpłaty w WJ"!Oko~ I 
bie", w sposób ~oła bezpodstaw- wiania wą.tpliwości p. Obserwatora, ści „6 proc. od dochodu, zeznane
ny twierdził, iż przemysł, zrzeszo- że w sumire 8,7 miljn. zł., którą go na dzień 1 maja 1938 r." j 
ny w Unji Przemysłu Górniczo-Hut- suhskrybowały zrzeszone w Unji A pozatem powtarzamy ku po-I 
niczego, łożąc na PożyC'ikę Obrony przedsiębiorstwa (zamiast 3,2 milj. krzepieniu p. Obserwatora myśl już 
Przeciwlotniczej o 50 proc. więcej, zł., wynikających z norm), uwzglęa- raz tu wyrażoną - w sumie 8, 7 '1 

n\ż na Pożyczkę Narodową., subskry- niony .. już jest i 6w wielki kon- miljn. zł. mieszczą się jeszcze i dal-

POLECA: 

swetry damskie, 
mą ski e 

i dziecinne 
w magazynach 

własnych: 

Nowy Świat 40, Marszałkowska 102. 56i154 
Chmielna 33 

1121 bował... za mało. cern, którego sprzedaż, oczywiście sze kwoty, zupełnie dobrowolnre i l 
Otóż zara-iek braku ścisłości u- wraz z eksportem, „przekroczyła w ochotnie subskrybowane przez nie- 11-------------------------------' 

dzielił się najwidoczniej i nam, po- 1938 r. zawrotną sumę 270 miljn. I które ze zrzeszonych w Unji przed
w<..'<lując zniekształieenie jednego z zł.", a w której węgiel „nie stano- siębiorstw. 
ustępów, umieszczonego na tem 
miejscu w dn. 5 b. m. artykułu, 
pod tytułem: Ostrożnie z „palcem 

Utworzenie Izby Polskiej 

Wytyczne polityki zbożowej dla handlu z Niemcami 
po szybie". 

Po prz0 prowadzeniu gruntownej 
dezynfekcji, podajemy ten ustęp 
we właś.::iwem brzmieniu, podkreś

w nowym okresie gospodarczym 
lając błąd zasadniczy: połowę zby- Na jednem z ostatnich posiedzeń szym od innych stopniu korzysta
tu węgla stanowi nie miał, w ce- Komitetu Ekonomicznego Ministrów ły z tej pomocy, przewidziane zo
nie 5,10 zł., za tonę, ale sortymenty rozpatrywano zagadnienia polityki stało zastosowanie dodatkowych 
średnie i drobne, oraz mia.I: zbożowej oraz uchwalono wytycz- środków, dzięki którym spodziewać 

„Zacytowana wyżej uchwała Sląskie ne działania na odcinku zbożowym się należy znacznego ożywienia 
go Komitetu Obywatelskiego ustala yr roku gospodarczym 1939-40. działalności instytucyj rozprowadza 
wyraźnie jako normę subskrypcyjną. Komitet Ekonomiczny Ministrów jącY'ch omawiany kredyt na tych 
1,2 proc. „od obrotu podlegającego uchwalił w odniesieniu do rynku terenach. 
opodatkowaniu". A ponieważ o~odat- I wewnętrznego utrzymać normy prze Obok kredytów rejestrowych i 
kowaalu nie podl~ga eksI_>o~, wi~ z.a ; miałowe w dotychczasowej wyisoko- zaliczkowych Komitet Ekonomiczny podstawę obliczenia przyJąc nalezy Je , ' · . · 
dynie wartość zbytu w kraju. Poza 1 sc1 .oraz celem i;ioW1~ks,zerua reze:"'. uchwalił uruchomić w r. gosp. 

W dniu 13 b. m. odbyło się w lo
kalu Izby Przemysłowo - Handlowej 
w 'Varszaw!e posiedzenie organiza
cyjne Izby Polskiej dla Handlu z 
Niemcami. Zadaniem nowej Izby, któ 
rej utworzenie przygotowywane było 
już oddawna, będzie czuwanie nad in
teresami polskiego Ś\V:iata gospodarcze 
go, zainteresowanego w obrotach to
warowych polsko - niemieckich. Swie
żo utworzona Izba Polska dla Handlu 
z Niemcami ma swą siedzibę w War
szawie przy ul. AJ. Ujazdowskie 39, 
utworzenie zaś delegatury tej Izby na 
Niemcy z siedzibą w Berlinie będzie 
jednem z najbliższych zadań nowego 
e:arządu Izby. Izba ta będzie w Pol
sce instytucją analogiczną do istnie
jącej już w Berlinie Izby Niemieckiej 
dla Handlu z Polską., posiadającej swą 
delegaturę w Warszawie. 

Do zarządu weszli: jako prezes, p. 
Antoni baron Goetz-Okocimski, jako 
wiceprezesi: p. inż. Juljan Cybuls1d, 
nacz. dyr. Polsltiej Konwencji Wt>glo
wej. p. Władysław Zmorski, wicepre
zes Związku Eksporterów Zboża, dr. 
Roger bar. Battaglia, prezes XXX 
Grupy Centralnego Związku Przemy
słu Polskiego, dr. Władysław Rasifi
ski, sekr. gen. Rady Handu Zagra
nicznego, a jako sekretarz Zarządu i 
dyrektor biura p. Wacław Kozłowski, 
dyrektor Izby Handlowej Polsko-Wę
gierskiej, oraz Izby Handlowej Pol
sko - Egipskiej. 

Pozatem weszli do zarządu: p. min. 
Antoni Olszewski, p. prezes Wiktor 
Przedpełski, p. inż. Litwinowicz, p. 
dyr. Józef Trojan, p. prezes dr. Pa
weł Minkowski, p. prezes dr. Alfred 
Kielski i inni. 

tem autor artykułu przyjął widocznie zbozowych zalecił dą~yc do ~zybk1eJ 1939-40 kredyty zastawowe dla in
j:ilrn podstawę obliczenia cenę węgla, 

1 

rozbudowy magazynow zbozowych, stytucyj, przedsiębiorstw, spółdziel
podaną w „Wiadomościach Statysty- oraz wzmocnić aparat handlu zbo- ni i innych central, zajmujących 
cz.nych", nie zauważywszy zapewne, żem przez rozbudowę central spół- się zawodowo skupem lub prze
te jt>.st tam podana. tylko cena. węgla/ dzielczych. twórstwem produktów rolnych. Kre 
grubego l kostki, l to tylko klasy I I Ponadto uchwalono szereg zale- dyty te oprocentowane będą w wy
l Ibi. potdczas gdty niemal I? o ł o w ę li ceń mogących się przyczynić do sokości 5 proc. w stosunku rocz-z y us anow1ą. sor- .' .... 
t y m e n t y ś r e d n 1 e 1 dr o-1 zwiększenia spozycia zboza na ryn-1 nym. . 

Poważny wzrost eksportu hutniczego 
b n e o r a z mi a ł, przyczem ga- ku wewnętrznym (powiększony prze f Ponadto uruchonuone. zostaną Według tymczasowych danych 
tonkowo wszystkie sortymenty poza. . rób żyta na spirytus), ora:z mają- j kredyty dla handlu ,zbo.ze~, pro- Związku Eksportowego Polskich 
mi~łem podzielone są. na trzy klasy, J cych wp~yw na rozłożenie podaży w:adzo?e.go przez społdzielme rol- Hut żelaznych, eksport wyrobów 
każda z dwiema podgrupami, a miał ; zboża w ciągu całego okresu gospo- mcze i ich centrale. Kredyty te o- hutniczych w maju r. b. osiągnął 
~a czt~ry kl:isy. Nie zawadzi dla or- I darczego. Przedewszystkiem posta- procentowane będą w wyso_kości 5 nienotowany dotychczas poziom 
JentacJi P· Obserwatora d?dać, ż': np. I nowiono rozszerzyć prowadzoną u proc. w stosunku rocznym i zosta- 48.836 ton, a więc o 13.543 ton, 
cena sprzedażna tony naJdrobnłeJsze- od kilk 1 t k ·ę k edytó ną uruchomione począwszy od 1 lip- t · 38 37 · · · · 

Wzrost ten spowodowany został 
w pierwszym rzędzie zwiększeniem 
się wywozu materjału kolejowego, 
blach, żelaza na drut, żelaza taś
mowego, kęsów, żelaza uniwersalne 
go, surówki, rur oraz żelazoman
ganu. go miało IV kl. wynosi zł 5 10 I nas u a a CJ r w . J. o , proc. więceJ, mz w 

Po7.atem autor prawdop~d~bnie za- rejestrowych i za.stawowych. Z no- ca 1939 roku. kwietniu r. b. 
pomniał również, że od oficjalnych wym okresem gospodarczym uchwa Wreszcie uruchomiony zostanie -------------------------------cen sprzedażnych potrącić nale-Ly ra- , lono uruchomić dla rolników kre- kredyt rejestrowy i zaliczkowy pod 
bat ud~ielany hurtownikom, 20 proc. dyty zaliczkowe i rejestrowe pod I zastaw bydła. Warunki oprocento-1 Pra~a o go~poda„&'lt-.v1• e 
rabat kresowy, ~abaty ~pecjatne I że zastaw zbóż, przyczem ogólna. kwo- wania tych kredytów ustalone zo- ~ t<3' I .:W ff 
uwzgl~ić natezy !óipec·jalne ceny o: 1 ta ln·edytów rejestrowych wynosić stały na tym samym poziomie, jak . . . 
bo~ląziJJące dla P.~.P. 1 lnstytucyJ j będzie conajrnniej 40 miljn. zł., a przy kredytach rejestrowych i za- PRZYGOTOWANIE GOSPODAR-1 nansowania p.-odukcJI uniemozliwl mu 
panstwowych. To te?' a~tor omawia- ogólna kwota kredytów za.liczko- liczkowych na zboże STW A DO WOJNY WYMAGA wyzyskanie nadarzającej się korzyst-
nego artykułu przy.Jął, Jak się wa- li . h - ni . 15 T ł t 0 . h ł · K 't t Ek \.TMOSFERY SPOKOJU j nej konjunktury w dziedzinie zbytn, ~vyc OO~Jm eJ m1 JD. z ., z e~, i;nawiane u~ .wa ! 0~1 e u . o • . . . . że tern samem wogóle pogorszy mo-• • I ze "". r!1zie pełnego wykorzys~arua nonucznego M1mstrow. świadczą, ~e Prof. Ry~arsk1 zaJmUJe ~ię ~~ ła- I żllwości finansowe naszego gospo-Gi eł da pieniężna w~1emo~ych sum rząd ~ązyc ~ę- ze str?ny rzą~u połozon:y ~stame mach „KurJ~r~ Warszawskiego ak-1 darstwa, co odbije się oczywiście w 

I dzie do ich dalszego zwiększenia. szczegolny nacisk na podJęcie czyn- tualn,ym wc1ąz tematem przygoto- reznltacle również na celach hierar-
WALUTY I DEWIZY Oprocentowanie kredytów reje- ności, które uchronią rolnika od wania gospodarstwa do wojny,' chicznie wyższych." 

Na wczorajsz~m z:braniu giełdy I strowych pod zastaw zbóż, wraz z konieczności natychmiastowego wy- przyczem podkreśla, że szczególnie, 
waluto,:"'.o - dewiz?WeJ w Warszawie innemi kosztami, nie będzie prze- zbywania się zboża po zbiorach, a jak długo wojny jeszcze niema TRUDNOSCI GOSPODARCZE t~n~en.,Ja dla dewiz była nieco moc- I kraczać 4 i pół proc. w stosunku przeciwnie umożliwią mu rozłoże- trzeba pracować metodami pokojo- WLOCH nieJsza, przy obrotach średnich. No- , . .' . . . NA WYPADEK WOJNY towano: Amsterdam 283, Bruksela roc~nym, zas dla drob1!-ego ~redy- rue podazy na przestrzeni całego wemi. Wywodzi on: 
90.55, Kopenhaga 111,35, Londyn 24.94 tob1orcy (grupa kredytow zahczko- okresu gospodarczego. „~ospodarcze i flnans?we przygoto- . „Gazeta Polska" analizuje sytua
Nowy Jork-kabel 5.32.13, Montreal wych) oprocentowanie nie może W odniesieniu do rynku zewnętrz wame na "'Y}>adek WOJllY w;yrna~a c~ę gospodarczą \lV_łoc.h na tle. ko-
5.31,38, Oslo 125,30, Paryż 14,11, Sztok przekraczać 4 proc. w stosunku ro- nego uchwalono utrzymać zwroty przedewszystkiem norma.lnego funkc10-1 mecznego uz~pełmema . włosk1eg~ 
holm 128.50 Zurych 120 15. Orjenta- cMym. ceł przy wywozie artykułów roślin- nowania. całego gospodarstwa. \\ Y- gospodarstwa rmportem 1 dochodzi 
cja na NowY Jork 5.31,8S. Bank Pol- Celem szerszego rozprowadzenia nych w dotychczasoweJ' wysokości magda spokojnwinej atmiśoćsfery •. życlłetogo- l do takiego wniosku: I · • ·ł d l · • spo arcze po no swoJem ra- Ob d 1 1 · · e · t ś · 8 n p.aci za 0 ary amerykańskie kredytów reJ·estrowych i zaliczko- z wyłączeniem owsa co do którego i 0 1- · · t b _I " raz . z s eJsZeJ rz czywi~ 0 ci 5.30.50, kanadyjskie 5,28,50, floreny , ' ,' m • .czyw ~me meraz rze a mu n~ , gospodarczeJ \Vłoch budzić musi po-
holendersltie 282, franki francuskie wych na tere!}ach, kt~re doty~~- zakaz wywozu ma b)c utrzymany. dawac specJ.a.lny kler°:"ek, poddać Je I ważne troski włoskich sfer kierownl-
14,05, szwajcarskie 119,65, funty an- czas były uposledzone 1 w mmeJ- reglamen~aCJi, tworzyc _nowe. ~entra l czych i od.dzialywać trzeźwiąco na nie 
gielskie 24,85, guldeny gdańskie 99,75 produkcyJne, wprowadzac cłęzlae na- przemyślane zapędy polityczne pew-
helgi belg. 90,30, korony norweskie W I z d • •k • . , wet ogra.nlczenia. Ale ~hodzl o to, by nych kół. o ile bowiem w waTQ.n-
124,70, duńskie 110,85, szwedzkie a ne groma zenie tll CJOOftrJUSZOW !e procesy odbywały SI~ bez wstrzą- kach normalnych, nawet W razie tni-
127.90, liry włoskie 18,30, marki fifl- i • snlefi, w pełnym ;-pokoJU i zaufaniu. dnoścl polityczno - handlowych, Wł.o-
skie 10.75, niemieckie srebrne 83.50. I Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń ,,Patria".· s. A. 1. dla~go. właśrue hasła gospodarki chy wolne są pokryć swe zapotrze-

! wo,1ennej me mogą nai:uszać normal- bowanie w nlezbęclnych granicach han-
PAPIERV ~ROCENTOWE \ Dnia 6 czerwca 1939 r. odbyło I łącznie w kwocie zł. 82.148.30 1· nego SY_stemu produkcji I wymiany: dlem z pewnemi krajami zagT~nicz-Na rynku papierów procentowych 1 • • • 11. ' Nie mozna, przez niezbyt s!->recyzo nem1, o tyle w wypadku WOJDY z 

tendencja była utrzymana, przy obro- I s1ę 21-s~e doro~zne ~Valne Zgro- post~now10no . wypłacić 2 ,z% wane, a dość ~erwowe nastroje, prz~- państwami frontu antyagresywnego i 
tach ograniczonych. Notowano: 3 pr. l marlzenie AkCJOnaquszów Pol- dywidendę akcjonarjuszom, prze- ryw3:ć zwyczaJnych p.rocesów kapitah- nieunilmionej w tych wal'Unkach blo
inwestvcyjna I em. 76 75 II em. 77.75 skiego Towarzystwa Ubezpiecze11 znaczyć zł 2 500·- na F O N zacyjnyc~. A te za~ur~enla ~ogą wy- kauy wybrzeży włoskich, gospodarka. . · • • · · · · ·• wołać metylko boJaźliwe JCdnostkl ł k ·tkl 1 serJa 81.75, 4 proc. dol. 39,50, 4 pr. j Patria" S. A. pod przewodnie- dokonać odpisów na kapitał za- I t k" l b t li i l ~ \~os a w ~-o m czas~ znalazłaby konsolidacyjna 61.50 pozostałe wszy- " . . . ecz a ze naz Y gor w zwo en się w sytuacJ1 nadzwyczaJnle krytycz-
sikie odcinki drobn~ 60.50 4 1 pół: twem b. mm. p. lnz. Alfonsa pasowy 1 rezerwę podatkową, a nicy priyst~sowanta całego i;:_ospodar- nej." 
proc. wewn. 60.50, 5 proc. 'konwersyj J{fihna. pozostałość w kwocie złotych stwa do cel~w wojennych, kt~rzy wy-
na 65, odcinki po 100 z~. 62, drobniej Ze sprawozdania z działalno- 17.148.30 przenieść na rachunek ~~~:~!iu~j1:~:a:~~rzt::~· 1 g~:!~lł t~~~ BUDŻET LITEWSKI 
sze 60, 4 i pół proc. ziemskie 56,50, ści Towarzvstwa w r. 1938 wy- roku następnego. . . d 11 . . . b d PO UTRACIE KŁAJPEDY 5 i nół proc Przemysłu emisja B F J I Jęcie gospo ar• WOJenneJ z ar zo Ut Kł . d 
81 50' 5 prod Warszawy z r 1933_: nika, że zbiót· składek we wszyst- l{apitały i fundusze gwaran- ryzykownemi doktrynami gospoda.r- rata aJPe y, tern samem naj-
65. _'. 64.25 ....:_ 64.75. odcinki po 1.ooo kich działach ubiezpieczeń wy- cyjne Towarzystwa wykazują · dal czerni I finansowemi." więcej uprzemyslowionego okręgu 

' 3 8 Litwy, wywołała w gospodarstwie zł. -- 66, 5 proc. Warszawy ~ r. 19361 niósł zł. 3.29 · 88.05, wykazując szy wzrost i wynoszą złotych GOSPODARSTWO PRYWATNE litewskiem głębokie perturbacje. w 64
•
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proc. ~odzi z l938 w porównaniu z r. 1937 znaczny 3.619.339.M, mających realne po- POTRZEnUJE KREDYTU szczególności okazało się koniecz-rok.u 56,25, 6 proc. oblig. m. War- t b l4 94% J d l ż k · t ·' · · h 
szawy 8-ma i 9-ta em. 67. wzro~ , •0 o , 0

•• e na~ e rycie ~v go ow1~me, pap1e:ac „Czas" rozwija myśli wyrażone ne dostosowanie budżetu do nowej 
Al{CJE tak, Jak 1 w roku ubiegłym, re- wartościowych, meruchomościach w znanym wywiadzie prof. Krzyża- sytuacji, co było tern trudniejsze, 

zultaty techniczne - jeśli chodzi i rezerwach na rachunkach Za-1 nowskiego, udzielonym „Polityce" i że z uwagi na spadek cen zbożo-
Na ·rynku akcyjnym tendencja była o dział ubezpieczeń samochodo- kładów Ubezpieczeń. szczególnie podkreśla pilną potrze- wych Litwa musiała znacznie pod-przeważnie mocniejsza, przy więk- . , 

szych obrotach akcjami Banku Pol- wych - nie są pomyślne. Przy \V wyniku przeprowadzonych bę uwzględnienia potrzeb kredyto- wyzszyc wydatki na premjowauie 
sldego I metalurg-ją. Notowano: Bank szybkim wzroście motoryzacji wyborów skład włntlz Towarzy- 1 wych l?ospo~~rst~a prr'Yatnego w eksportu zboża. „Kurjer Wileński" 
Polski 106, imienne 105, Bank Han- niedostatecznie wyszkoleni kie- stwa przedsla,Yia się jak nast~- I obecn~.i. chw;h. Mianowicie: tak reasumuje metody, jakiemi Li
rllowy 44 , Bank Zachodni 30, CUkier . . . ' • . . / „mozhwośc1 kreclytowe dla gos110- twa uregulowała swój budżet w cięż 
31\ W~glel 32, Starachowice 50,50, O- rowcy powodu.Ją dalszy mepo- plqe: Rada Nadzorcza - PP· mz . darstwa prywatnego znacznie się po- kim okresie po stracie Kłajpedy: 
c.;1Mwiec 78,75, Modrzejów 19, ~~a.r- mierny wzrost szkodliwości. NH I Alfons Kiihn, dr· Henryk Stras- i gorszyły. Znalezienie jakiegoś miej- „budżet państwowy Litwy został 
ch~w 50,25 -- 51,25, Haberbusch 5S. tym odcinku działalność Towa- 1 burger, Adam Dziedzicki, \Vilo Id sca dla tych P?trz~b na r!nku kre- dos~osowany do nowych warunków 

POZAGIEŁDOWE KUR~.Y rzystwa przyczynia się niewąt- Ostrowski Karol hr Raczyński I dytow~·m . wydaJe się k?meeznośclą. przez: wprowadzenie jak najdalej idą-
: • ' . ' . . : . , ' Wydaje s1ę nakazem raCJOnalne,J ltie- cych oszczędności w ivydatka.ch rze-

WIECZORNE phwie do. utr~ymama n~szego Janusz l_l.egulsln 1 rnz. 1adcnsz rarchizacji cel~w, l•tóra może oczy- czowych, pozostawienie na dotychc:o:a-
Inwestycyjna I em. 76.7/S. stanu posiadama w zakresie po- Zamoyski; Zarząd - pp. Jan wiście wysuwac na czoło cele polity- sowym poziomie wysokości uposaźeń 
lnwestycyjna II em. 7'7.75. jazdów mechanicznych. Adam Jeziorański, dr. l\lieczv· cznłe wyższe, ~e może jednak zapo- urzędników i>aóstwowynh, znalezienie 
l\ ,mwer;;yjna 65

• Z zvsku netto osiąonięterro w sław Lilienthal dr. Henr"k Rit- mina~ 0 ~em, z~ niez~leżnie olł sy-j nowych źródeł na dodatkowe premje Konsolidacyjna 60.50. ą • ' 0 " . ' . Ś . . / . tuacj1 pohtyczne.1 musimy normal- wywozowe, za.stosowanie akcy:;:v I 
Wewnętrzna 60.50. j roldm :pkrawozda.wc.zym wra

1
z
937

z term.anu 1 AndrzeJ hwmski. nie pracować, że odebranie gowpo-J' podatków nadzwyczajnych, bez oo~ią· 
Dolarówka 39.50. na wyz ą przemes1oną z r. darstwu prywatnemu możilwoścl s.fl- żanla t.akowemł - rolLetwa." 

ł 
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Z W'ystaw-y ,,Swiat Kobiety'' 
,,Od wczesnego ranka - do wieczora1

' 

Pod tem hasłem odbyła się w dn. 
12 b. m. rewja mody na wystawie 
„Swiat Kobiety", w której udział 
wziął cały szereg poważnych, war
szawskich firm, j. np .• ,Apfelbaum", 
„Inicjatywa", „Jersey", „Parisette", 
„Skóra i Futro" i in. 

Wszystkie te firmy demonstrowa
ły wszelkiego rodzaju kreacje ko
biece, począwszy od rannych pyjam 
l szlafroków, aż do kostjumów, pła
szczy wieczorowych i futer. 

X 

do wytwornej sylwetki współczesnej 
elegantki. 

N a wstępie wi'dzieliśmy bardzo o
ryginalne, z dużemi rondami, zupeł
nie płaskie kapelusze. Były one 
wszystkie plecione z grubej słomy, 
przybrane odpowiednio do sukni, czy 
kostjumu, bądź siatką, bądź też 
wstążką. 

czasów naszych prababek. Prześlicz
ny mały canotier zrobiony z czar
nej słomy, a przybrany czarną taf
tą, która kapeluszowi nadawała wła 
śnie ten charakterystyczny wygląd. 

Mały kapelusik, zrobiony z czar
nej mory, którego ozdobę stanowiły 
trzy olbrzymie peonje, oraz wspa
niała długa woalka, publiczność przy 
jęła oklaskami. I rzeczywiście było 
się czem zachwycać. Był to bowiem 
naprawdę prześliczny typowy kape
lusz paryżanki, jakie obecnie F-ma 
„Parisette". zaczęła lansować w War 
sza wie. 

Olut - „ 
szczęsc•a ... 

~ycie ludzkie niemal że od naj- „Nic bez walki" - ta.kie hasło wln· 
wcześniejszego dzlecifl.stwa jest wal- no być naszym drogowskazem, tem 
ką.. Walczymy z chorobami, z trud- ba.rdziej, że jest ono realne. Nie nale· 
nościami na1,1ki, wreszcie z biedą. Ist- ży się przecież łudzić; tylko walka 
nieje przecież bardzo niewielki odse- - czy to z siłami przyrody, czy z 
tek tych szczęśliwych, którzy, nieza- wrogami daje nam ostateczne zwy
leżni materjalnie, nie znają walki o cięstwo. 

byt. Czemuż zatem mamy zaniedbać wa.1-
Tak więc, zaprawieni w walkach, kę o „łut szczęścia". Jeśli tern szcz~

wygrywamy je naogół. Mówimy: „ży-1 ściem jest zdobycie ukochanego czło
cie jest ciężkie" i często nie przy- wieka, walczmy! Jeżeli w grę wcho
wią.zujemy większej wagi do stacza- dzi odpowiednie stanowisko, zarobek, 
nych codzlefl potyczek, uważając je zdobycie pracy - walczmy! Operuj· 
za nieodzowną i integralną część na- my tylko w tej walce środka.ml go-
szego istnienia. dziwem! i celowemi! 

Jest tylko jedna rzecz, o którą. nie A jeśli „łutem szczęścia" ma być 

SpółdzieL-rla Pracy Absolwentek 
Szkół Rękodzielniczych „Inicjatywa" 
(Szopena 16 m. 2) rozpoczęła poka
zy demonstrowaniem naprawdę pięk
nej i praktycznej sukni, zwanej o
grodową, która charakteryzuje się 
szeroką. kloszową spódnicą, wykro
jvną z jednego kawałka materjału 
w kształcie koła. Spódniczka ta by
ła całkowicie zahaftowana ręcznie w 
efektowną kolorową kratę. 

Dalej oglądaliśmy wspaniały ka
pelusz - „marynarz" z czarnej pa
namy, który wraz ze wstążką z bia
łego rypsu stanowił cudną wprost 
całość. I znowu szły: - czarny fil
cowy z szeroką taśmą w kolorze 
bleu, to znów granatowy, przybra
ny dla odmiany białą piką i in. 

walczymy. Tą rzeczą jest przysłowio- majątek - to najprostsza droga do 
wy „łut szczęścia.". Nawykliśmy u- zwycięstwa prowadzi poprzez los Lo
wdać go za jakiś dar niebios, które- terjl Klasowej. Droga pewna 1 nie 
go zdobyć nie można. A tak wcale I zawodna! 

. ł k . ki t b nie jest! Wspama e rę awicz , oraz ore -
Wszystkie te kapelusze charakte

ryzowały się olbrzymiem swem ron
dem i swą· płaskością. 

ki z niezwykle mocnej i efektownej,-----------------------------
wężowej skóry demonstrowała nam Pre ... jerq 111 ... 0UJe 
Poznańska Spółdzielnia Garbarska ---------------

Wielką sensację wywołało poja
wienie się modelki w kapeluszu z 

„Skóra i futro", której stoisk(' mie-
ści się na wystawie. 

Jerseye na wystawie 
Dalej widzieliśmy urocze komple

ty plażowe. Szczególnem powodze- Ogromne zainteresowanie zwiedza- przez znakomitą artystkę-malarkę 
niem wśród publiczności cieszył się jących wystawę „Swiat Kobiety" p. Irenę Pokrzywnicką zostały czę
komplet plażowy z białym płaszczem wzbudziło reprezentacyjne stoisko ściowo zakupione i przeznaczone na 
z wytłaczanej piki i ogromnym ka- f-my „Jersey" (Magdalena Awino- Wystawę Swiatową w N. Yorku. 
peluszem z kolorowej etaminy. Nie- wa, Jasna 17). Jersey'e, tkaniny o Wszystkim Paniom, które pragną 
zwykle pomysłowe szorty i staniczek szczególnej miękkości i ciekawem być „up to date" w dziedzinie mody, 
z tejże kolorowej etaminy tworzyły zestawieniu barw były dotychczas radzimy szczerze obejrzeć stoisko 
bardzo udaną całość. Wspaniały był sprowadzane z zagranicy i tem sa- f-my „Jersey" na wystawie. 
też kostjum tenisowy. Bluzka i szor- mem niedostępne prawie dla szer- Szereg pięknych modeli, których 
ty w kolorze żółtym doskonale bar- szych sfer ze względu na wysoką ze względów technicznych nie moż
monizowały z siwą rozkloszowaną cenę. F-ma „Jersey" reprezentuje na było wystawić na stoisku, poka
spódnicą, wiązaną w pasie szeroką, komplety, suknie, kostjumy, pyja- zano nam na rewji mody. Wzbudzi
miękką szarfą w kolorze jasno-gra- my, p_ulovezr, ws~ystko wyk~>nane ły one szczery aplauz u bardzo licz-
natowym w kraJu, o meskaz1telnym kroJU, wy nie zebranych pań elity towarzy-

. • . twornej prostocie i wykwintnem wy- skiej Warszawy, zwłaszcza, że mo-
J?ział sukien roZJ?Oczynała ~- kończeniu najdrobniejszych szczegó- dele demonstrowała pełna wdzięku 

kwmtn!1 czarna s~kma popołud~o-, łów. Poszczególne modele sukien i I p. Wanda Stanisławska, artystka 
w_a z. tiulu, cała plisowana z aplika- pyjam, oparte na polskich moty- katowickiego teatru. 
cJami ze wstążek w kolorze hlowo- wach ludowych, zaprojektowane 
różowym. 

Dalej szły kostjumy sportowe, o
raz suknie wieczorowe z tafty w 
drobniutką kratkę, niezmiernie ob
cisłe w talji i rozkloszowane w dole. 
Haleczka z wiśniowej tafty, nieco 
dłuższa od sukni i zakończona fal
baną, dopełniała efektownej całości. 

Oryginalne płaszcze .z samodzia
łów wileńskich i kossowskich przy
jęła publiczność oklaskami. Pięknym 
był też płaszcz rdzawy z jaśniejszym 
karczkiem, luźny, z szerokiemi fał
dami, oraz płaszcz jasny z Wypust
kami z czarnego sukna, obcisły w 
pasie, poszerzany w dole, 

Wszystkie modele „Inicjatywy" 
wyróżniały się dobremi barwami i 
wspaniałym krojem. 

Przy modelach „Inicjatywy" de
monstrowane było obuwie Robotni
czej Spółdzielni Pracy „Szewc Pol
iki" .(:l;urawia 7). 

X 

prababki'' 
Znany w całej Warszawie ze swych j larze, portrety, i ten staroświecki 

wspaniałych pełnowartościowych rze zegar, który co pewien czas prze
czy, skład starożytnych mebli p. n.: pięknie wygrywa kuranty-to wszy
„Salon starożytności - Kaniewski" stko styl Ludwika XVI. 
(Nowy Swiat 64), zrobił zwiedzają- Wszystkie meble, niektóre z nich 
cej publiczności miłą niespodziankę, poobijane jedwabnemi gobelinami, 
urządzając na wystawie „Swiat Ko- porozstawiane na tle kremowych 
biety" wspaniały „salon prababki", ścian „saloniku" istotnie wywołują 
cały starannie utrzymany w prze- u publiczności takie wrażenie, jakie 
miłym tonie. chciał wywołać p. Kaniewski, wy-

Stoisko, gdzie każdy wprost cen- stawiając swe eksponaty na stoisku. 
tymetr został doskonale wyzyskany Naprawdę ma tu oko ludzkie na 
bez zbędnego natłoku, skupiło w so- czem spocząć. 
bie dwie odrębne epoki, dwa odręb- Potrzeba rzeczywiście wielkiego 
ne style. poczucia smaku i artyzmu, ażeby, 

Dwa małe stoliczki, misternie in- łącząc w tym „salonie" dwa różne 
krustowany stoliczek do robótek i style, zrobić to w tak delikatny i 
przepiękne zwierciadło - to styl miły sposób, jak zrobiono tutaj. 
Ludwika XV. Reszta zaś mebli, z Dzięki staraniom p. Kaniewskie
wyjątkiem szafy, która stanowi dla go publiczność odchodzi od stoiska 
znawcy wspaniały majstersztyk, ze- z przekonaniem, że starodawność to 
spalający w sobie obydwa te style, coś naprawdę wspaniałego. A. W. 
wspaniała oszklona gablota, wach-

Powrót do żgcla 
(Kino ~asino) 

Film francuski, osnuty na roman- Rzecz jest utrzymana w (łelikałnycłi 
tycznej powieści Piotra Loti p. t. „Ra pastelowych kolorach przez b. ku\tu• 
muntcho". Rzecz dzieje się w kraju ralną reżyserję (Rene Barberis). Całośd 
Basków, na pograniczu hiszpańskiem. ozłaca i ogrzewa Pierre LoU, jeden & 
W tym kolorycie lokalnym tkwi naj- najszczerszych romantyków nowocze
większy urok „Powrotu do życia". Są snej Francji. 
to dzieje miłości, której sprzeciwia się "W zespole wykonawców, obok Louis 
ludzka złość i ludzki upór. · Młody Ha- Jouvet'a i Francoise Rosay, wyróżnia 
muntcho idzie do wojska, do dalekich się naprawdę młodzieńcza para: Jean 
Indochin. Dziewczyna szuka w kla~z- Cambo i Madeleine Ozeray. 
torze spokoju i przytułku, chroniąc się Nad program - świetna kolorówka 
tam przed zalotami natrętnego wielbi- M. Fleischera p. t. „Betty u ludożer

ciela. Aż wreszcie wraca jej ukocha-1 ców" z popularną Betty lloop w głó· 
ny. Następuje radosny „powrót 'do ży- wnej roli. 

1 
cia0

• 

Dziewczyna z zaułka 
(Kino Stylowy) 

W tej samej scenerji, co w pamię~
nym „Ślepym zaułku" rozgrywa się 
dramat, rzucający światło na pewne 
problemy społeczne w Ameryce. Bo je
śli jest prawdą, że w U. S. A. nie ist
nieje „kwestja społeczna" w znaczeniu 
europejskiem, to jednak istnieją tam 
„problemy" społeczne. Tak np. pro
blem starych ruder, w których, obok 
wyniosłych „drapaczy chmur", gnieź-1 
dzi się nędza wielkomiejska. W jednej 
z tych ruder, należących do multimil
jonera Cortlanda (Leif Erikson) miesz
ka Mary Rogers (Sylvia Sidney) z ro
dzicami i z małym braciszkiem Joey 
(Sydney Lumet). Wybucha pożar. Pod
czas ratunku Joey spada i łamie no
gę. Opekuje się nim Cortland, który 
przyrzeka „dziewczynie z zaułka" że 
zburzy rudery i zastąpi je nowoczes· 
nemi domami. Tu wysuwa się na plan 
pierwszy sprawa urbanistyczna i zain
teresowanie słabnie... Wybuduje? Czy 
nie wybuduje? Owszem, ale dopiero 
wtedy, kiedy w powtórnym pożarze 
zginie mały Joey„. 

Sylvia Sidney, nastrojona na płacz
liwy ton, tym razem jest mniej cieka
wa, niż zwykle. Leil Erikson wyróżnia 
się tylko wzrostem. Ozdobą filmu są 
świetne zdjęcia, a zwłaszcza artystycz 
ne zbliżenia. 

Nad program - staranny i ze sma 
kiem wykonany reportaż Bilażewskie-

go (Bila) o Gdańsku I dwie ko1or~wld: 
Fleischera „Budujemy domki" z ma· 
rynarzem Popajem i Walta Disney'a 
małe arcydziełko, pełne poezji I hu· 
moru - „Cyrk podwodny". Program 
atrakcyjny. O. 

KIJR.IER RlDJOWl' 
J WYCIECZKA STATKIEM 

DO RAPPERSWILU 
Transmisja zo Szwn.jco.rjL 

Rapperswil to miejsce, z kt6rem 
zwią.zana jest część polskiej historjl 
i duży wkład naszej pracy kultural
nej. W czasach niewoli skupiały się 
tam właśnie, w muzeum polsklem, do
kumenty naszego tycia narQdowego. 
W roku 1870 hrabia Broel Plater za.
łożył to muzeum, przekazując je w 
11 lat potem narodowi polskiemu, 
z tern, że będzie ono istniało na wol
nej ziemi szwajcarskiej aż do cza
sów odzyskani& niepodległości. Boga. 
te zbiory rapperswilskie przeniesione 
zostały przed laty do Warszawy. O
becnie w zamku rapperswilskim ist
nieje propagandowe Muzeum Polski 
Współczesnej, które ściąga do siebie 
turystów zagranicznych. 

,,Streng ver . '' o.en ... 

J edn!ł z takich wycieczek odbędą 
słuchacze polskich rozgłośni dn. 15 
czerwca o godz. 19.40. Ze statku, na 
którym do Rapperswilu jadą różne 
grupy turystyczne, szereg ciekawych 
reportaży i rozmów przeprowadzi p. 
Ralina Kenar, kierownik muzeum w. 
Rapperswilu. 

Z kolei nalefy przejść do najko
sztowniejszych akcesoryj kobiecych 
stroi, jakiemi są futra. Potrzebne 
są one zawsze i niema wytwornej 
pani, któraby nie pragnęła mieć fu
tra, a przynajmniej jakiejś peleryn
ki. 

Czterdzieści wspaniałych modeli 
zaprezentowanych przez znaną fir
mę „Apfelbaum" zilustrowało dzi
siejszą modę. 

Kraj samych zakazów i rozkazów 
PIESNI LUDOWE ISLANDJI, 

SZWECJI I ESTONJI 
Transmisja ze Sztokholmu 

Pokazy swych futer f-ma „Apfel
baum" rozpoczęła od wspaniałych 
żakietów i płaszczy sportowych. 

Dalej pokazywano prześliczne pła
szcze z Kolinsky, z pięknych brejt
szwanców, z jedwabistych, bardzo 
ciemnych nurków, z kastorów (bo
brów strzyżonych) - wszystko w 
idealnej linji powabne 1 nęcące. Po
tem - płaszcze fokowe, wspaniałe 
peleryny i bolerka z lisów srebr
nych, grenlandzkich i szarych, a 
wreszcie peleryny i płaszcze z gro
nostajów białych i bronzowych. Po
kaz futer został przywitany huczne
mi oklaskami i wzbudził zrozumiałe 
zainteresowanie. Na zakończenie do
aac należy, że f-ma „Apfelbaum" 
lansuje swe !kreacje nietylko w kra 
ju, ale także i w N. Yorku, gdzie w 
Pawilonie Polskim na Wystawie 
Swiatowej prezentuje swe futra. 

X 

Jako niezbędne wykończenie kat
dego stroju są: kapelusz, rękawicz
ki i torebka. Tak jedno, jak i dru
gie decyduje o dobrym smaku i po
czuciu estetyki, a musi być dobrane 
do sukni, czy też kostjumu. 

Kapelusze, które widzieliśmy na 
rewji, wyszły ze znanej w całej War 
szawie pracowni „Parisette" (Nowo
grodzka 18). 1 pasowały doskonale 

Od kilku tygodni krąży w Niem
czech anegdota, posiadająca wszel
kie cechy prawdopodobieństwa. 

Przed trzema miesiącami, pewien 
zamieszkały w Essen drukarz 
wpadł na pomysł opublikowania w 
postaci broszury listy wszystkiego, 
co w Trzeciej Rzeszy jest zabronio
ne. Wyliczył, czego nie wolno robić, 
o czem nie należy mówić i pisać, 
czego jeść nie wolno i jakich przed
sięwzięć należy unikać. 

Sprytny drukarz wyszczególnił je
dynie to, co przez rządy przedhitle
rowskie było właśnie - jak pisze 
na wstępie broszury - „zbrodniczo 
zalecane". Przyczem dodaje, że jego 
intencją jest ostrzeżenie rodaków 
„aby przez nieuwagę, za.pomnienie 
albo ignorancję nie popełnili prze
stępstw, które pociągną-Oby mogły 
za. sobą najbardziej przykre konsek· 
wencje''. 

Nie trudno się domyśleć, że dow
cipnego drukarza pociągnęły władze 
do odpowiedzialności, oskarżając go 
o przeprowadzenie dwuznacznego po 
równania na niekorzyść obecnych 
stosunków. 

Sąd skazał autora broszury na 3 
miesiące więzienia i bardzo wysoką 
grzywnę. Jeden z miejscowych dzien 
ników nie omieszkał podać wyroku 
w tej sprawie, opatrując go entuzja
stycznym komentarzem, w którym 
w sposób poz:ównawcZY, :wynosił pod 

niebo stosunki w narodowo-socjali
stycznych Niemczech. 

I tu następuje „coup de theatre". 
Naskutek dyrektywy z Berlina, 

wspomniany dziennik pociągnięto 
zkolei do odpowiedzialności. Wyto
czono mu sprawę i wydawnictwo 
skazano na wysoką grzywnę ••• za-o
publikowanie motywów wyroku są
dowego, w których przez porówna
nie poprzednich i obecnych rządów 
w Niemczech mimowoli stwierdzono, 
że obywatele Trzeciej Rzeszy korzy
stali przed rokiem 1933 z pewnej 
swobody, która dziś w żadnej dzie
dzinie nie istnieje już. 

Nie na tem koniec. W czasie prze 
wodu sądowego, obrońca wydawni
ctwa podkreślił fakt, że dziennik 
przedrukował jedynie dosłowną treść 
przemówienia sędziego po odczyta
niu wyroku na drukarza z Essen. 
Pociągnięto również i tego sędziego 
przed komisję dyscyplinarną i w re
zultacie przeniesiono go do jakiejś 
zapadłej dziury w Prusach Wschod
nich. W motywach podano, że ska
zując autora nielegalnej broszury, 
nie powinien był podkreślać i przy
pominać faktów, które nie przysto
ją dobremu hitlerowcowi. •• 

X 
N a marginesie tej anegdoty lub, 

jak kto woU., rzeczywistego wydarze 
nia, warto podać niektóre z zabro
nionych w „raju" hitlerowskim rze
ezy. 

Nie wolno: 
jeść bitej śmietany; 
nosić przy sobie lub przechowy· 

wać w domu najdrobniejszej waluty 
zagranicznej; 

rzucać kości psu; 
nucić w czasie spaceru ze swą u

kochaną pieśni Offenbacha, który .•• 
był żydem; 

palić podczas pracy lub urzędowa 
nia. (najnowsze rozporządzenie d-ra 
Ley'a, ministra Pracy, celem unik
nięcia obniżenia wydajności pracy); 
wyjeżdżać zagranicę (z wyjątkiem 
Włoch) bez powodu naprawdę wy-
jątkowego; · 

łowić ryb, jeżeli nie jesteś człon
kiem „Stowarzyszenia patrjotyczne
go rybaków narodowo-socjali'stycz
nych"; 

Program muzyczny Polskiego Ra· 
dja w czwartek dn. 15 czerwca przy· 
niesie melodje krajów Północy. Wiel• 
ka wyspa Islandja, górski, wulka.nlc.z.. 
ny kraj, posiada jeszcze wiele skar
bów kultury ludowej, których w in
nych częściach Europy już się ni& 
spotyka. Jak wszędzie, tak 1 tutaj 
cechy charakterystyczne mieszkail· 
ców uwydatniły się szczególnie wy. 
raz~cie w muzyce, melodjach i ryt. 
mach ludowych. Ludowe pieśni islandz 
kie usłyszą. radjosłuchacze w audycji, 
opracowanej przez śpiewaka lslandz.. 
kiego Aggerta Stefanssona, który je
dnocześnie wystąpi jako solista kan· 
certu o godz. 18.00. 
Tegoż dnia o godz. 21.20 koncert 

pozna słuchaczy z muzyką innego 
kraju północnego. Będzie to -transmi• 
sja ze Sztokholmu zatytułowana. „Tru 
badurzy szwedzcy". Wieczór ten -
to rapsodja na tematy ludowe szwedz
kie, w układzie Svena Skoelda, w 
wykonaniu artystów tego kraju. Wre
szcie o godz. 22.25 wystąpi przed 
mikrofonem śpiewaczka estońska Id& 
Loo, która pozna publiczność polsk~ 
z pieśniami Estonjt. 

witać słowa.mi „dzieńdobry" lub 
„dobry wieczór" funkcjonarjusza 
państwowego, a w zasadzie każdego 
dobrego Niemca. Jedyne, godne hit~ 
lerowca pozdrowienie brzmi: „Heil 
Hitler!"; 

CZWARTY TYDZIE!Q' POWODZEl'l"IA 
słuchać rozgłośni zagranicznych; „KOLEMNEK" KBzywOSZEWSKIEGO 

W TEATRZE POLSKIM 
pisać artykułów, książek, sztuki Efektowna, pełna werwy, współczesna 

t tr I . . komedja z eycla Warszawy „Kolełank1" 
ea a neJ, scenarJUSza, organizować st. Krzywoszewskiego, rozpoczęła czwar-

wystaw, dawać koncertów - jeśli ty tydzień powodzenlowych przedstawień, 
· I · d Sto · ścią,gają,c do Teatru Polskiego co wieczór 

me na. ezysz o warzyszerua lub liczną, publiczność, która gorąco oklaskuje 
Izby syndyltackiej narodowo-socjali sztukę i artystów z Andrxczówmł, Bo-
ty · dzi nnik • bli t' rowską, Malki ' Wlcz-Doma~ką. Brydziń• 

S CZDeJ e arzy, pu cys ow, skim. Samborskim na czele oraz reeyse-
muzyków, malarzy, scenarzystów rjj z. Ziembińskiego. ' 
e4-~ ( • ) utro l W dalszym Cl!lgu „Kole~anki" w 

""" J• m. tej samej atrakcyjnej obsadzie. 
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CZWARTEK 

Wita, Modesta 
Wsch. eł. 3.15. Z. 19.57 

POGODA NA DZIA 
Pogoda chmurna z rozpogodzenia

mi w północnej połowie kraju, a ze 
skłonnością do burz i przelotnych 
deszczów na poh1dniu. Temperatura w 
ciągu dnia olrnło 20 st. Słabe wiatry 
zmienne. 

PołsLie T owarz,-siwo 
ULezple<zeń „Pałria „ S. A.. 
Bilans na dziel\ 31 grudnia 1938 r. 

STAN CZYNNY w złotych: 1) 
Kasa 76.552,58. 2) Instytucje kredy
towe 662.822,60. 3) Papiery warto
ściowe z kuponami bieżącemi 
1.205.292,37. 4) Nieruchomości 
1.566.075,57. 5) Należność z tytułu 
rezerwy składek zatrzymanej przez 
Zakłady Ubezpiecze:d 555.574,32. 6) 
Ajenci 236.231,44. 7) Różni z tytułu 
zaległej składki 84.367,41. 8) Zakłar 
dy Ubezpieczeń 591.693,88. 9) Inni 
dłużnicy 12.209,76. 10) Ruchomości biu 
J:owe 20.000,-. 11) Inne aktywa TOWARzySTWO EKSPLOATACJI 
95.219,99. 12) Weksle gwarancyjne 1 PIASKU „TEP" 
kaucje 23.825,84. Suma: 5.129.865,76. SPOŁKA AKCYJNA W CZELADZI 

W STAN BIERNY w złotych: 1) E-featraeh mitowany kapitał akcyjny (akcyj Bilans w dniu Sl grudnia 1988 roku 
Teatr "'' lk' I t p sztuk 10.000 a Zł. 100) 1.000.000,-. AKTYWA: · Pokłady piasku i pra-

~ nrn ·1: Ba e arneJla. k I t ji ł 2 731 9 Teatr Narodowy: „Lśniący etrumleA". 2. Kapitał zapasowy 375.000,-. 3) wa e sp oa ac z· · · 61,-; Grun 
Teftłr ł'olskl: „Kole~nkl". Rezerwa na należności wątpliwe ty zł. 373.661,17; Gotówka w kasie 

w GSM:l~ wie!kłeł wrgrm'lei. odJ 
los I 1c1a8v 4S LcrerU. ie61anie nabyty 

• manel 19 szcz.ąścia kolelttune 

A.Wolańska 
Centrala: Warszawa, Nowy - Świat 19 
Odd!Łi<;tlv w Warszawie. Wilnie ł Krakowie Zamówienia 
zamae1scowe załatwiamy odwrotnie. Konto P. K Q 7192. 

Ci~gnienie rozpoczV11a się 20 czerwec:i r. b. 

668 
rfnC:.~~ Mały: „Ostrożnie, świeto malo- 60.000,-. 4) Specjalny fundusz rezer- zł. 1.784,?4; Banque Franco-Polonaise 

Te&tr Nowy: „Prawdziwe tycie Anny", wowy 200.000,-. 5) Fundusz ubez- OfKatowice zł. 262·725,-; Dłużnicy ff d -
Teatr Letni: :·Król brldta". " pieczeniowy 987.465,16. 6) Rezerwa na zł. 418.039,-; Bud.owa normalnotoro- a 10 
i""ttrtu~te~e~mtY „Szcześllwe dnt li nieuregulowane szkody 989 873 88 7) wej kolei Rogoźnik - Czeladź zł. CZWARTEK, us czerwca. 
T~~t~ Kam!r~ln;: ··~:~=: 1 uch". Należność z tytułu zatrzym~ej re

0

ase- 45.482,38; Straty za lata ubiegłe zł. 6.SO „Kiedy ranne wstajlł zorze". 6.35 

d 
TMktr,. MallckieJ: •• JlllJa 1mpuje aoble I kuratorom rezerwy składek 546.500,41. 159.213,76; Str::ty za 1938 rok zł. Gil.nna~tyka. 6.50 Muzyka z plyt. 7.00 
Teah' ·„S,lll": „Baron Klrnmel". 8~ Fundusz na umorzenie wa~ości · ' ' · .-; azem • 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Mązyka z płyt. 
z1ec o 116 953 38· KaUCJe zł 5 R zł Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z plyt. 
~eatr Ali Baba (Karowa 18): Dzllł I co- nieruchomości 207.070,-. 9) AJenci 4.009.824,73.. . 8.20 „Na wodach Brasławszczyzny" - po· 

dz1enn1e rewJa polityC'Zna w 20-tu obra- 85.574,86. 10) Zakłady Ubezpieczeń PASYWA. Kapitał zaltładowy-ak- gadanka sportowa, ·wygł. Eug. Piotrowicz. 
zach „Orzeł c:ay Reszka.„'" z M!rą Z1· (50 654 33 ll) I . . . 1 cyjny zł. 3.150.000,-· Wierzyciele zł 11.00 „w takt muzyki" - poranek dla miń5k'J, Krukowskim, Foggiem, Sempo!IA· · · • · nm wierzycie e ~ 81 . . ' . • szkół powszechnych. 11.25 Muzyka z płyt. 
akim 1111 ~zele 7.espołu. Pocz.: 7.SO \ 10 w. 51.136,66. 12) Niepodniesiona dywt. 809· 9,13 , SkładaJący kauc3e zł. 5,-; 11.30 Audycja dla poborowych. 11.57 Sy· 

1:'"•tr Qui ~ro Quo - nieczynny. denda przez akcjonarjuszów 11.349,-. Razem zł. 4.0.09.824,73. . gnał czasu. ,.12.03 Audycja południowa. 
S:iopka rohtyc;tna w kawtarnl Piasty. 13 ) Nieuiszczone podatki 1 opłaty Spółka pOSlada zobowiąza:d zagra-. 14.45 „Wulu - reportaż przyrodniczy ków <IPS), pocz. o 7.80 I 9.30 wlecz. 

5 643 
nicznych na sumę zł 144 05817 Stefana Blank-Welsseberga dla młodzie-. ,-. 14) Inne pasywa 53.624,32. · · • · ży. 15.~5 Koncert popularny. 15.45 Wla-

INFOR!UACJE O FIUIACH 
15) Różni za weksle gwarancyjne i Rachunek strat l zysków za 1938 rok domośc1 gospodarcze. 16.00 Dziennik p0 • 
kaucJ·e 23 825 84 16) Zysk _ pozost WINIEN: Koszty handlowe złotych południowy. 16.10 Pogadanka aktualna. · ' · a- 17 62913· O ł t t 1 16.20 Charakterystyka struktury spolecz-

Do'"VO łość z roku 1937 - 17.177,48 osią- · • . • Pa Y s emp owe złotych no - . gospo~arczej. Polski - odczyt dla 
""' LONYCH Dl.A l\ILODZIEżY gnięty w 1938 r. 64.970,82 _ razem 2.870,47, Razem zł. 20.499,60. młodzieży łlcealneJ wYgł. dr. Czesław 

TEl.EFON '7-11-25. 8? 148 30 Sum • 5 129 865 76 MA: Procenty zł. 3.546 22· Sti:ata Bobrowski. 16.40 Muzy!ca z pł;yt. 16.45 
u, • • a. · • , · ' ' Bogactwo form budowmctwa wsi - od-Rachunek zysków 1 strat za 1988 r. za 1938 r. zł. 16.953,38; Razem zł. czyt, wygi. dr. Oskar Sosnowski. 17.00 
ZYSKI w złotych: I. Pozostałość zy 20.499,60. 721 Muzyka taneczi;ia .. 17:45 Skr~ynka techni-. czna. 18.00 „P1eśn1 1slandzk1e" w oprac. 

.......... __________________________ ___ 

\\' kioa"h sl~u z roku poprzedniego 17.177,48. 1 wykonaniu śpiewaka islandzkiego Ag-
II. Zysk w roku sprawozdawczym na ZNAKOMITE SPIEWACZKI gerta Stefanssona (z Gdyni przez Toruń), Adrl1t: „Pościg'', 

A t:11n1.i.:: „ W1eJtd wale". 
H~tt,· k: „Gdy Madelon„.". 
lfattyk: „Bałkany", 

rachunku ubezpieczeń: 1) od nie- 18.SO Karol Matia Weber: Kwintet klar-
śl NA WYSTAWIE „SWIAT KOBIETY" netowy. 19.00 Rec. prozy. 19.20 Muzyka 

szczę iwych wypadków 32.118,40, 2) lekka. 19.40 Wycieczka statkiem do Rap-
przyjętych pośrednio 83.111,10. ill. Dnia 15 b. m. W czwartek o godz. perswilu - sprawozdawca Halina Renar. 
Czysty dochód z majątku Towarzy- 7-ej wiecz. Ada Lenczewska - Sła- 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Audycje in-

<.'Hpllol: „u l<re~u drogi", 
('l)fO,BPIJm: „Orłv morskie". 
„C'zary"1 „Zdob}owcy Marokka" ł „Lu· 

dzie zaułku". 
wińsk wy tą · w t · "'WI.A:T formacyjne. 21.00 Płyty. 21.20 „Trubastwa 147.783,12. IV. Dywidenda nie- a s Pl na ys awie ""' durzy szwedzcy" - rapsodja na tematy 

podniesiona przez akcjonarjuszów KOBIETY" z koncertem, poświęco- ludowe szwedzkie. Tr. z~ Sztokholm1;J. 
868 -. V. Wpływy z odpisów na wąt- nym wyłącznie twórczości kompozy- 22.00 Teatr Wyobraźni. 22.2„ Rec:ttal śp1e 

„Elite": „ICról się bawi" l „Przygoda 
w Szanghaju". 

~;uropa: , . Stmtent~a". 
Fama: „Złudzenie eycla" <Cytadela). 
.ł"ilJiarmoaja: „Gibraltar". 

1. ' 1 - ś 4 603 O VI ó' . torek polskich. waczy Idy Loo - sopran (EstonJa). 23.00 p iwe na ezno ci . , 7. • R zru- Ostatnie wiadomości d?.iennika wicczorne-
ca kursu na papierach wartościo- Dnia 16 b. m. w piątek, o godz. go, Komunikat meteorologiczny. 23.05 Wia 
wych 3 903 26 VII Premja z wyloso- 7-ej wiecz. śpiewać będzie Franclsz- domości z Pols~i w języku włoskim. 23.15 llellnA: „Serce matki" i dodatki. 

Jłoll;nvood: „Strachy". . · ' • . · . ; . Koncert muzyki polskiej. 
waneJ 3 proc. Pozyczk1 InwestycyJnej ka Platówna. Imperial; „Szaleństwo młodoAcl", 

Jh,lja; „Grzech młodości". 
Jurata: „Wlócz~gl północy" l „MUJo

ner na tydzień", 
Lot: „Pan z m1Ijonaml" ł •• Pod masklł 

'Złoczyńcy". 
Miejskie: ,,tona - lalka". 
llfsjestie: „Idziemy przez tycie". 
lllcwa: „Modelka" i „Strzał w nocy". 
Nspoleon: „Wielka wygrana''. 
Nowa Tombola: „Słowtczek" l „Tajem-

nicze promienie". 
Ob": „Niebezpieczna granica". 
Palladlnm: „ Ucieczka w nieznane". 
Pau: „Zbudź się l tyj" i „Oatatnle o

atr?eienle". 
Petit Trlimon: „Rozwiedźmy 11lt" 1 

„Dru~a młodość". 
Uialto; „Na jej rozkaz", 
,Rex: „Sygnały" l „CZerwpne jabłuszko". 
Romir.: „Korli'an:e północy", 
Sfinks: „Miasto chłopców" . . 

3.100,-. Suma 292.664,43. 
.STRATY w złotych: I. Strata w 

roku sprawozdawczym na rachunku 
ubezpieczeń: 1) od odpowiedzialności 
cywilpej 52.985,83, 2) samochodowych 
(auto-casco) 79.753,90. II. Strata na 
różnicy kursu walut obcych 46.022,77. 
III. Umorzone należności wątpliwe 
432,28. IV. Odpisano z wartości ru
chomości 4.486,35. V. Odpisano z war
tości nieruchomości 26.835,-. VI. 
Zysk 82.148,30. VIL Suma 292.664,43. 

Solt61: „Skradzione tycie". · 
!'\nrf'nto: „Korsarze" i „Pomylony 

k:ator". 
Stndjo: „Dama z Malakki". 
St3·lnwy: „Dziewczyna 1. zaułka". 
~wiatowld: „Ukochany". 
lh.-it: „Serce Matki": 

PODZIAŁ ZYSKU: 1) na kapitał 
zapasowy Zł. 7.000,-, 2) na 2 i pół 
proc. dywidendę dla akcjonarjuszów 
Zł. 25.000,-, 3) na rezerwę podatko
wą Zł. 28.000,-, 4) na wynagrodze

lo· nie dla Członków Rady Nadzorczej 
i Zarządu Zł. 2.500,-, 5) na Fun
dusz Obrony Narodowej Zł. 2.500,-. 
6) do przeniesienia na rok Jlastępny 

Ton: „Chlca~o". 
Ueiecl1a: „Marja Antonina". 
Vlctorh&: „ Wlocz~„. 
J<'otoplastłkoo lt:l. Maraz&lka l"ocha li) 

wyewletla oodzlennłe od godz. 16-'ej do 
%2-eJ p!Mtyczne wldold w naturalnych 
kolorach z Ameryki. 

l'anoPnma (Nowy Awtat 27) I Monte-Carlo 
I Monaco. 

FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka Fo
:ha 2) wyświetla codziennie od godz. 
15-e:I do 22-ej plastyczne widoki w na· 
turalnych kolorach z wyspy Jawy. 

WIECZORY TEATRALNE 

Zł. 17 .148,30. 
Na Walnem Zgromadzeniu Akcjo

narjuszów w dniu 6 czerwca 1939 r. 
powyższy bilans i rachunek zysków 
i strat za 1938 rok, oraz podział zy
sku zostały w całości zatwierdzone. 
Uchwaloną 2 i pół proc. dywiden

dę, czyli pn Zł. 2.50 od 1 akcji, wy
płaca kasa Towarzystwa, Warszawa, 
pl. Napoleona 3. 722 

«LSNIĄCY STRUMIEN» Ch. Morgana 
Teatr Narodowq 

Bardzo, bardzo nierówny jest ten ską, która wprawdzie wierzy w wy
„Lśniący strumień". Motyw naczel-1 nalazek, ale która domaga się wi
ny - walka genjalnego wynalazcy docznych, konkretnych rezultatów 
ze światem, ze sobą samym, z wła- prób uwieńczonych już powodzeniem„: 
sną. nieudolnością - o zwycięstwo legitymacji dla wielkich pieniędzy, 
ostateczne - jest interesujący i wydatkowanych na kosztowne i nie
prawdziwy. Ale boaajże tylko to. Ca- bezpieczne próby. A tymczasem te 
ła. bowiem wpleciona w to historja próby jeszcze zawodzą. Trzeba no
miłosna jest nieinteresująca i nie wych pieniędzy, czasu, cierpliwości. 
prawdziwa i zupełnie niepotrzebnie Ferreres wie, że jego wynalazek jest 
obciąża całą sztukę balastem gadul- dobry, a praca na właściwej drodze 
stwa i sztuczności. Mało jest przy - tamci chcą w to wierzyć, ale po
tem żywiołu teatralnego w tej sztu- 1 prostu nie mogą dociągnąć do jego 
ce, tl'ochę gubiącej się w szczegó- poziomu, jego wiary, jego uporu. żą
lach technicznych, sztuce, która jest j dają, aby przyznał się do błędów, 
wytwol'em raczej pewnych intelek- których nie popełnił, irytują się i u
tualnyrh przemyśleń, niż owocem noszą na widok pewności siebie czło
prawclziwego, bezpośredniego natchnie wieka, kt6remu wielkie dzieło jeszcze 
nia poetyckiego i - zwłaszcza - się nie udało. Powstaje konflikt 
teatrnlneg·o. tragiczny: człowieka genjalnego z 

Ale mimo to ten naczelny motyw ludźmi dobrej woli, ale małymi, pod 
„techniczny" jest interesujący. pokrywką „charakteru" kryjącymi 

Korna.ndor l<"erreres pracuje ze swy- brak du?ha . i wyobra~ni tw?rc~ej: 
mi najbliższymi współpracownikami Gdyby. me pierwszy lord admirahcj1 
nad wynalazkiem jakichś specjał- - .na3lepsza ~ostać s~tukl - ~al~a 
nych torped, mających odegrać nie- I Feueresa. musiałaby się skończyc Je
słychanie doniosłą. rolę w obronie : go upadkiem. 
przeciwlotniczej Wielkiej Brytanji. Gdyby Morgan ograniczył się w 
Kiedy s:c.tuka się rozpoczyna, praca swojej sztuce do tego motywu, gdy
jest w pałr.ym toku. Brakuje jeszcze by potrafił go opracować z należytą 
pewnych szczegółów, pewnych uzu- teatralną. ekspresją., wyszłaby z tego 
pełnień technicznych - ale samo za- napewno rzecz bardzo ciekawa. Kie
łożenie jest już gotowe. Trzeba tyl- dy się słucha tego „Lśniącego stru
ko zrealizować wynalazek. Na to I mienia", mimowoll przychodzi na 
potrzeba pieniędzy, pracy, cierpliwo- myśl historja choćby Zeppelina, któ
ścl, prób i to właśnie staje się pod- ry latami starał się przekonać woj
kfo.-i2~11 konfliktu między komando-1 skowość niemiecką o celowości swej 
cf>• , '•'erreresem l grupą jego współ· koncepcji, latami borykał się z obo
p~· : ,<..owników a admiralicją ani'iel· jetnościlł i nieufnohcią tej wojsko-

Występy znakomitych śpiewaczek 
obudziły zrozumiałe zainteresowanie I 
wśród melomanów stolicy. 

„SZCZ~LIWE DNI" 
W NIEDZIBLĘ l'Ol'OŁUDNIU j 

W ATENEUM 

CZW ABTEK, 15 czerwca. 
16.40 Bogactwo form budownictwa 

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

Stefansson. 
19.40 Transmisja z Rapperswilu. 
21.20 „Trubadurzy szewdzcy" - ra

psodja na tematy szwedzkie, u
kład Svena Skoelda. 

22.00 „Latarnia zgasła" - poemat 
Wllhelma Szewczyka. 

22.25 Recital śpiewaczy Idy Loo. 
23.15 Koncert muzyki polskiej. 

Wobec kolosalnego powodzenia, jakiem I 
się cieszy śwleto wystawtona w teatrze I 
Ateneum wesoła. pełna, młodzienczej wer
wy komedja „Si:cześliwe dni", znakomite I 
to przedstawienie grane będzie w nie-
dziele dwukrotnie o godz. 4.15 bp. i 8.15 WARSZAWA Il (Mokotów) 
wiecz. 13.00 Płyty. 14.00 Pare informacyj. U.15 
~a przedst~wieni.e popołudniowe ceny I Dwie suity. 15.15 Koncert muzyki pol-

m1ejsc znacznie zniżone. sklej. 15.45 Muzyka obiadowa w wyko-
naniu zespołu Wiesława Wilkosza. 16.80 

Fundusz Obrony Morskiei
konto w P .K.O. 42.000 

Srebrne wyroby: nakrycia, półmt
skl ltd„ złoto, biżuterję. 

Kupno. Sprzedaż. Kwity lombardowe. 

N~~~sza Henryk J u w i Ie r' 
S-to 1:5 telefon 6.55.28 (dawniej 

Krzyska '1 1Nowy świat 59). Filji 
nie posiadamy. 652 

„Modest 1\Iussorgski" - audycja słow
no - muzyczna z okazji lOO·letniej roczni
cy urodzin kompozytora w opracowaniu 
Karola Stromengera. 17.05 życie kultural
ne stollcy. 17.25 Koncert kameralny. 21.05 
Muzyka z płyt. 21.15 Jak sie dochodzi do 
prawdy - odczyt, wyg!. prof. Tadeusz 
Kotarbiński. 21.S5 Preludja Debussy'ego, 
gra Bolesław Woytowicz (fortepian), 
21.56 Tematy hiszpańskie w muzyce ob
cych kompozytorów (płyty). 23.01 Muzy
ka taneczna. 

KBóTKOFALóWKI 
24.00 Zapowiedź stacji. 0.05 Koncert po

pularny. 0.40 Dziennik w języku portu
galskim. 0.45 Dziennik w języku polskim. 
1.00 Wojsko maszeruje. 1.45 Gawęda ze słu 
chaczami. 2.00 Dziennik i pogadanka. w 
języku angielskim. 2.15 Z naszej wsi. 
2.50 Program na jutro. 

wości, po latach uzyskał wreszcie jej I już wspomnianą refleksją na temat 
pomoc ma terjalną - aby po pier- Zeppelina - cały szereg innych re
wszej nieudanej próbie doczekać się fle~syj historycznych. Podczas bezła
odepchnięcia i opuszczenia. Zeppelin dnej gadaniny miłosnej Ferreresa i 
poświęcił wtedy swemu wynalazkowi Karen Selby, mimowoli przypomina 
swój niemały majątek osobisty, a się szopa paryska, w lttórej Piotr 
przeprowadziwszy na własną rękę no i Marja Curie pracowali razem nad 
we próby, zdobył wreszcie definityw- odkryciem radu. Razem - bez wiel
nie zaufanie i poparcie ministerjum kich słów, bez deklamacyj na temat 
spraw wojskowych. Przedstawić taki matematyki i refleksyj w rodzaju: 
właśnie konflikt - pod względem psy „miłość jest jak matematyka", bez 
chologicznym niesłychanie interesują- stwarzania sztucznych dylematów i 
cy - z należytą ekspresją teatralną, trudności. Piotr i Marja Curie -
to byłaby naprawdę rzecz wielka i para genjalnych ludzi z krwi i ko
niecodzienna. ści - nie mówili też napewno o 

Ale Morgan, zapatrzony w swoje „klasztornem posłannictwie", którego 
„skorpjony" (tak się nazywa wyna- wymaga ich wielka idea, nie wzywa
lazek komandora Ferreresa), zaplątał li do ascezy, nie gadali pięknie o ko
się w babskie spódniczki i to skrzy- nieczności wyrzeczenia się„. Pracowali, 
wiło jego sztukę w sposób bardzo kochali się, mieli dzieci - byli żywy
przykry. mi ludźmi, nie papierowemi posta-
Wprowadził więc naJPierw zonę ciami teatralnemi. 

admirała, przełożonego Ferreresa, la- Cała ta natomiast miłosna historja 
dy Hel.Ston i ka~ał jej w całej tej a- Morgana szeleści zdaleka papierem, 
ferze odegrać wielką, a fatalną rolę. jest sztuczną, drażniącą gadaniną i 
Lady Helston podkochuje się miano- nad całością sztuki ciąży fatalnie. 
wicie w komandorze, a obrażona je- Nie będziemy też brali jej na serjo, 
go obojętnością, montuje całą intry- ani dyskutowali nad tem, czy istotą 
gę, która ma go obalić i zniszczyć- miłości jest uległość czy chęć pano
motyw łatwy, niesmaczny i niepo- wania nad ukochanym mężczyzną. 
trzebny, bo klęski, wzloty , i upadki Należy tylko żałować, że to zagubie
wielkiego wynalazcy powstają na tle nie się wśród babskich komeraży do
daleko bardziej istotnem, niz babskie prowadzić mogło Morgana aż do tak 
intryżki i awantury. fatalnego potknięcia, jak choćby or-

Pozatem wprowadził Morgan i dru- dynama scena między lady Helston 
gą kobietę, Karen Selby, jedną „z a Karen Selby, stanowiąca szczyt 
sześciu największych matematyków złego smaku i braku gustu„. Nie 
świata" (mój Boże, talenty matema- wzrusza nas też w tym związku ani 
tyczne są, nota bene, między kobie- bezgraniczna „absolutna" miłość Ka
tami tak rzadkie!), sprowadził ją do ren, ani jej pseudo-wielka mądrość 
laboratorjum na wyspę St. Hilary życiowa. 
(niema takiej wyspy na żadnej ma- Przedstawienie w Teatrze Narodo· 
pie Atl8!1ltyku) i zaplątał ją w sieć wym oscyluje mi~y temi dwoma 
konfliktów, w której czynnikiem biegunami sztuki. Gdybyż to tak moż
kształtują.cym jest motyw obowiąz- na było skreślić z całej sztuki te 
ku i miłości, matematyki i oddania.„ wielkie tyra.dy babskie, a aktorom 
I to jest nieudane. I fałszywe. kazać grać tak. aby czuło się w meh 

. S21'·uka Morł:lllla nasuwa - poza m1~ra1wd1 na.ukowoówl 

' 

:PIĄTEK, 16 czer\vca. 
6.30 „Kiedy ranne wstają zorze". 6.5 

Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 Dzien 
nik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 
Audycja dla szkół. 8.10 „Znaczenie Ośrod
ków Zdrowia w Polsce" - pogndanka. 
8.15 „Kłopoty i rady". 11.00 Acdycja dla 
szkół. 11.30 Audycja dla poborowych. 
11.57 Sygnał czasu. 12.03 Audycja połu
dniowa. 14.45 „Kajakiem po naszych rze 
kach i jeziorach" - opowladania Ma.rty 
Wa1ikowiciówny - dla młod:dety. 15.0<J 
Muzyka popularna. 15.45 Wiadomości go
spodarcze. 16.00 Dziennik popołudniOW)'. 
16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 Utwory 
fortepianowe na 4 ręce. 16.45 Rozmow.a .a 
chorymi ks. kapelana Michała Rękasa. 
17.00 Muzyka taneczna. 18.00 Koncert z 
Bydgoszczy. 19.00 „Książki do któr:;ch sie 
wraca". 19.20 Odczyt wojskowY. 19.30 Przy 
wieczerzy. 20.05 Reportaż z raidu automo
bilowego. 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Au
dycje informacyjne. 21.00 Pieśni kompozy 
torów szwedzkich. . 21.25 Medytacje: z 
„Wyznań" św. Augustyna. 21.45 „Don 
Juan" - opera Mozarta w II aktach, w 
wyk. solistów chóru i ork. Teatru Mo
zartowskiego w Glydenbourne (płyty). 
23.00 Ostatnie wiad. dziennika wieczorne
go i Komunikat meteorologiczny. 

:PIĄTEK, 16 czerwca. 
16.20 Utwory fortepianowe na 4 rę

ce: Arkadjusz Buk1n i Władysław 
Walentynowicz. 

18.00 Koncert kameralny. 
19.00 „ltsiążkl do których sie wra

ca"; „Nad Niemnem". 
21.00 Pieśni kompozytorów szwedz

kich w wyk. Jadwigi Hupertowej. 
21.25 Medytacje: z „Wyznai1" św. 

Augustyna. 
21.45 „Don Juan" - opera :Mozarta. 

WARSZAWA II (Mokotów) 
13.00 Muzyka rozrywkowa. 14.00 Poga.

wedka gospodarska. 14.05 Parę informa• 
cyj, 14.15 Płyty. 15.05 Recital wiolonczelo 
wy Tadeusza Lifana. 15.85 Muzyka obia
dowa. 16.30 „Mode.st Mussorgskl" - au
dycja słowno-muzyczna w oprac. K. Stro 
mengera. 17.05 :Wcie kulturalne stolicy. 
17.25 Koncert. 21.05 Muzyka z płyt. 21.15 
Jak się odbiega od prawdy? - wYgłosi 
prof. Tadeusz Kotarbiński. 21.35 Muzy
ka popularna. 22.00 Transkrypcje inetru• 
mentalne. 23.00 Muzyka taneczna. 

K.BóTKOFALóWKI 
24.00 Zapowiedt stacji. 0.05 Trio Polskie 

go Radja. 0.40 Dziennik w języku portu 
galskim i polskim. 1.00 „Uczmy sie pol
skiej piosenki"• 1.20 Koncert ork. wojsko 
wej pod dyr. Antoniego Chrapczyńskiego. 
1.45 Kronika dźw)ekowa. 2,00 Dziennik i 
pogadanka w jęz. angielskim. 2.15 Gra 
zespół Stefana Rachonia. 2.500 Program 
na jutro. 

'jj PICRUUV iCIGACZ 

tlU~-1 ~ 
DVG--= 

Reżyserja (Karol Borowski), jak 
zwykle sprawna 1 inteligentna. Alek
sander Zelwerowicz jako pierwszy 
lord admiralicji (rola bynajmniej nie 
najważniejsza) zaćmiewa wszystkich 
swoich partnerów. Najlepsza to bo
daj rola Zelwerowicza! Już dawno nie 
widzieliśmy tego znakomitego akto
ra w takiej formie. Dykcja, charak
teryzacja, gest, spokój i nonszalan
cja - wszystko to jest w najlep
szym stylu i na najwyższym pozio
mie. Innym aktorom zabrakło może 
trochę prostoty i szczerości. Biało
szczyński ma momenty bardzo ładne, 
dużo jest jednak w jego grze gestu 
i deklamacji, względnie mało prosto
ty. Bardzo dobry, jak zawsze, Woskow 
ski. Sliwiński i Chodacki, jako mło-
dzi pomocnicy Ferreresa poprawni -
ale nic więcej. Dominiak może o„ 
bok Zelwerowicza najlepszy: ciepły, 
i serdeczny. W epizodach dobry~ 
Kempa i Chmurkowski. 

Ow tak skrytykowany powyżej ży. 
wiol niewieści reprezentują panie 
Pancewicz - Leszczyńska. i Gorczyń ... 
ska. Lady Helston w ujęciu p. Lesz„ 
czyJ5.skiej ma w sobie tyle nienawist.., 
nego żaru, iż wierzy się łatwo w jej 
siłę fatalną. Nie wierzy się nato
miast ani na chwilę p. Gorczyńskiei 
- która, nota bene, wygląda. ślicz
nie. Nie wierzy się ani w to, że jes~ 
naprawdę wielką matematyczką; ani 
w to, że kocha; ani w to, że cierpL. 
W najdramatyczniejszych chwilach Pu 
Gorczyńska nie zapomina o tem, te. 
by się pięknie upozować 1 oczarowa~ 
tym gestem i pozą. Za duto też mO<t 
że gestykulacji, wyrzucanych w gó4 
re rąk„. 
Przekład .A. Lisiewicza l A. Szem

beka. Mam wątpliwości, czy n&leła· 
loby mówió o „miksowaniu coctallu", 
&lbG „o :i;obleniu dwi.zt'.u• A. Ohor. 

' ' 
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.Str. to. · „O ZIENN IR N AR OD O W V„ 
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Nie masz w Polsce, jako żywo -- • 
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Piotrkow centrum ruchu tra1zytowego 
domaga się unormowania ruchu pojazdów 

zmechanizowanych 
W ostatnich czasach Piotrków 

stał się ważnym węzłem komw· 
nikacyjnym. Przez Pic, trków od· 
bywa się cały ruch pojazdów 
zmechanizowanych na trasie 
Warszawa - Górny Śląsk oraz 
ł.ódź - C. O. P., nielicząc czte· 
rech drobniejszych mniej waż
nych arterii komunikacyjnych, 
jak Piotrków-Bełchatów, Piotr 
ków-Łask I t. p. W tym stanie 
rzeczy stała się aktualną spra· 
wa unormowania ruchu koło-

Wybory do Rady 
powiatowej 

W samorządzie powiatowym 
pow. piotrkowskiego czynione 
s11 przygotowania do przepro
wadzenia wyborów do Rady 
powiatowej. Wybory odbędą się 
w czasie najbliższym. 

Dzień Konia 
w Piotrkowie 

Powiatowe koło hodowców 
koni przy OTO i KR w Piotr
kowie -opracowało program u· 
roczistości > '-' nia Konia•, któ
ry odbędzie się na placlt Wyści
gów konnych w Piotrkowie, dn. 
9 lipca rb. 

W dniu tym odbędzie się sze
reg imprez, a m. inn. imprezy 
wojskowe, konkursy hippiczne, 
bieg myśliwski, konkursy poja
zdow na specjalnym torze, jaz
da młodocianych i t. p. 

wego, szczególnie na gł6 1A. mch 
ulicach miasta oraz rogatkach. 

Zarząct M1e1ski powziął dicv
zjt: jw tej mierze I zwróci się 
'10 władz samorządu powiało· 
wego i adnunistracji ogólnej o 
unormowanie szybkości ruchu 
samochodów osobowych, c 1 ęża· 
ro<Nych, motocykli i motorowe· 
rów. Umieszczone zostaną na 
rogatkach I przy zbiegu waż· 
mejszych arterii komunikacyj· 
nych tablice ostrzegawcze dla 
szoferów i wskazujące maksy· 
malną szybkość dla pojazdów 
mechanicznych na ulicach Piotr 
1<owa. 

Praktyki wakacyjne 
uczni6w Gimnazj_um 
.Kupieckiego 
w Piotrkowie 

W związku ze zbliżającym się 
końcem rokłl szkolnego dyrek
cja Gimnazjum Kupieckiego w 
PiotrKowae weszła w konta1<t za 
Stowarzysaeoiem Kupców Pols
kich w sprawie przydzielenia 
praktyki w sklepach i biurach 
przedsiębiorstw handlowych w 
czasie ferii letnich dla uczniów 
tej szkoły. W sezonie bież. z 
praktyk korzystać btdzie 85 u
czenie I uczniów. 

Po sprzeczce o tancer
kę 17-letni chłopiec 
rzucił się do rzeki 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim Przyjaciołom i Kelegom 
*· t p. 

syna, mcża i brata nazsego 

DOBIESŁAWA SKIBNIEWSKIEGO 
którzv w tvch tak ciężkich ala nas chwilach okazali tak 
wiele współczucia i tak baraze serdecznie zajęli s•• sprd· 
wami, związanymi z pobr~ei.em, tą drogą składamy 
staropolskie >BOG ZAPł.AC•. 

Szczególnie zas azi~kujemy Duchowieństwu Pietr· 
kowiktemw, Przedstawicielom Włact~ Kolejowych, Zarzą· 
dowi i Cztonkom lO·go Koła Zw. Urz. Kol. w Piotrkowie, 
Okręgowi Warszawsllliemu Zw. Orz. Kol. za przesłania 
wyrazów głcboktego żal"• Kol. Priysp. Wo1sk. Ogo. 
Piotrków i Koluszlłl, orkiestrze K. P. W. Piotrków, De
legacjom od st. Skierniewice do st. Radomsko, P. Szy
mańskiemu Wuctorowi, Zw. Legionistów Pol., Zw. Ocllot· 
ników Kół: Piotrków, RadomsKo l Tomaszów·Maz., Le· 
glonowi Śląskiemu, P. O. W., Zw. Z1d. Uczestn. Waik 
o N1epo'1l. Polski, Wszystkim życzliw~m ucozestnucom 
w oJpto~adzemu zwłok u"llchanego syna, an~za 1 brata 

I 
na m1e15ce wleczae~o spoczyRKu - 1e?zcze raz Sl$ła'1amy 
z głębi zbalałego serca ietdec!oe •60G ZAPł.ACc 

Matka, Żona,Sioatra,BratiRodzina. 
I . 

Znak Zapytania ? ? ? 
Za treść ogłoszenia redakcja 

nie jest odpowiedzialna. Ce jest 
przvjete w całem świecie fJra
sowem. Redakcja nie musi pod· 
dawać kontroli, czy treść druko 
wanego anonsu jut rzeczywistą 
lub me. 

W bieżącym tygodniu zainte
resował nas anuns ktory był 
podany clo arYKu w nasze1 Re· 
aaKcji oa fakira Okuitystv Dr. 
Mahaiu, K1orv zatrzymał iie w 
naizym m1escie prze1azdem w 
Hotelu W1leńsw11n. W ogłQiH· 
n1u ten mby znaKomaty gk"ltY· 
sta Maham zaw1adam1a nas iż 
mowa przyszłosć - przeazłość 
z kuli krys,tałowe1, charakteru 
pisma i rąk, a nawet leczy tho 
roby bez ieKiltStlN, lecz H po
mo'ą magnetvc:1au własnego. 
A to s~ 11apr•wa, boskie r1t1· 
czy-10 sKąuze się inaiazł taki 
>uwc, który tak me 1 ludzką 
moc posaaaa, wiec nie inacze1, 
tylko bu1aa. Azeoy przekonac:: 
s1e o 1stocc1e zvczy Autor tego 

• artykułu (z reaaKCJO osob1śc1e 

W przeddzień ślubu 
rzuciła się pod koła 
pociągu 

poszedł ao teao falura by zo· 
śllwych nieużytków. W akcji te baczyć jak aaJece Pan fakir 
czynnv uaział wzięły nadleśnic- bu1a?.„ 
twa lasów Państwowych w ł.ccz .„Słuchałem-byłem bezwład· 

Jak już donosiliśmy, pod ko
ła przejeżażającego pociągu w 
pobliżu st. Piotrków rzuciła się 
pracownica domowa, 26· letnia 
Marta Kochówna, ponosząc 
śmierć na miejscu. Przyczyną 
samobójslwa był zawód miłos
ny. W dniach najbliższych miał 
odbyć się ślub Kochówny i po
czyniła ona w tym kierunku 
wszelkie przygotowania. W os
tainiej chwili dowiedziała się, 

01e, Nagorzycacb 1 Lubiemu a· nv lilii gayoy w liłłt:D01'U~J e1'sta 
raz administracja maiątku Kluki ;ue„. A przedemną w1ehue py· 
pod Piotrllowem. Niezależnie oct tanie co to jest?.„ JaK to moze 
tego w poszczegołnycłl. uśrod- być 1akze do zwykłego cl.łowie _, / 
kach była prowaazona akcja ka może aocboazać swaalło tak 
dobrowolnego alesiama nieu· potcżneJ w1eazy„. Na wstępie 
żyaków, kt6r11 w rezultacie przy. zaraz pow1eaz1ał ma mo1e 11R1ę 
niosła 12 ha zalesionego terenu. nazwisko jak równaez im1e me-

Sen opiekunki-przy
czyną śmierci dziecka 

W lesie nad rzeką Luciąż11 że jej narzeczony niema zamia
odbywała się zabawa taneczna, ru jej poślubić a pragnie jedy
urządzona przez młodzież po· . nie wyłudzić od niej zaoszc1ę
bliskiej wsi. dzone pien~dze. Rozgoryczona 

Na rok 1940 w związ1'u z tą liłO ojca 1 matka He mam lat, ja
akc1ą Wydział Powiatowy w .1ue cborobt ukryte sca w moim 
Piotrkowie przy wsp6łu'1ziale organ1źm1e 1 antenC)ę w 1aisi&J 
poizczeg6inych zanąaów gmin- ao niego przys,edtem. Pouaue
oyclt Ra tereme różnych naaleś· slam 1.G niKt 1ue wieazaał, aż 
n1ctw założył 6 szkółek sosny m•m f .alurowi ituz~ć wizyty 
pospolitej i o szkółek brzozy. 1 też mnie aiKt me wiazaat 

Opracowany przez samorząd wchodzącego .• Następnie mówił 
powiatowy projekt zalesienia m1 mo1ą prleszłość taK jak by 
nieużytków przewiduje uporząd czytał mo1 własny pamu~tnak. 
kowanie i zasadzeme saazonek S1e11z1ałem byłe• zaum1ooy.„ 
leśnych na przestrzeni 15Q h• Na1oaruz1e1 Jeszcze z1umereso· 
roczme, dzięki czem„ zagospo- wata mnie . rzec4 ze f awar Ma· 
darowana zostanie znaczna c:zęść j bd1p1 1eczy choroov uez leKdrstw 
nieużytków, których w powiecie 

1 

me zel4zy1em •u 1esz~ze wyra· 

We wsi Ludwików pod Piotr Pomiędzy nlektarymi uczest· Kochówoa postanowiła więc PO" 
kowem zdążając do pracy mał· aikami zabawy wynikła sprzecz zbawić się życia. 
żonkowie Kochańs.:y pozosta· ka o tancerk11:, która odrzuciła 
wih swoją dwuletnią córeczkf:- jako swego partnera 17-letoiego 
Marysię pod opieką sąsiadki, Henryka Szontyka. 
77-letoiej Anieli Jakubczyk, któ Urażony w swej ambicji mło· 
ra ze względu aa swój podesz- dziemec udał się nad rzekę Lu· 
ły wiek-szybko zasnęła. ciążę i rzuci1 s1e do woay, gazie 

Pozostawione bez opieki dzie· ponióił śmierć. 
cko udało się nad brleg sa· •• 
dzawk~, gdzie st~c~yło I się do ., 4 samoloty dla Armn 
WBdy I poniosło Smlerć. , Od piekarzy. 
... ~~-~ ' 

;J>RDSZl{I &-.~\\lł " r-:-,, :: • ' .. {,};..- 1·11''\ 
. '·~ . .f~)' --· . i · , v·1G.i- · -~---. ~tt:' ~. 
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GRYPA. PRZEZl'iBIENIE 
DCLE &ŁOWY. Z§ICWitp. 

ŻQclaicio O<YQi•amvch "'oaió" „.,. tab„ . KOGUTEK" 
GĄSECKIEGO,... 

ry!ko w opa\ owantu btgloDlcmym w T O !! E B K ACH 

Cyrk 
Staniewskich 

w Piotrkowie 
W soboł~ 17 b. m. 

otwarcie 
Do Piotrkowa przybywa 

znany Cyrk Staniewskich 
z doborowym programem 
i w sobotę 17 bm. daje 2 
przedstawienia: popołudniu 
o godzinie 4.30 i wieczorem 
O gQdZ. 8.30. 

Dnia 18 b. m. odbędzie się 
w Warszawie podniosła uroczv· 
sto _ ć przekazania Armji 4 sa· 
molotów· bombowców, ufundo· 
wanych przez piekarzy warszaw· 
skiego okręgu. 

Ziemia piotrkowska na uro· 
czystościach tych reprezentowa
na be1.1zie prlez mistr ła p. An· 
drzeja Nowaka, który z Komi-

: tetu te1 uroczystości otrzymał 
specjalne zaproszenie. 

Czas odnowić 
prenumeratę ! 

____________ imsJ ____ _ 

BEDNARZ z długoletai11 prak
tyką potrzebny zaraz, Piotrków 
Tryb., al. 3 Maja r . firma H.D 
Pacanow:.ki i S-ka. 

SPRZED AAA 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. 

piotrkowskim znajduje się jesz· z1ć ;)wego 111eaow1erzema, gay 

C 
. . „ , cze około 4.000 na, w czym po· f aisir Mc1ha111 w"aą' lewKo m..,1ą 

ZJ masz )DZ łosi nad 2.000 lotnych piaskow. d1oń I liljimmcc:o palrzał Uli w 
o ile nie, to ftgp HIUChlBiHI I . uczy„. o ~z11A11.Jll Czutem wow-
los w mzvrnw11 Bolutrne Na f. o. N. c'as )alUS ,mewytłum11czony ta-

• 111ma1Cl.V w•atr wycho'1z1 z mo· 
D.NIEWINSKIEGO Zł. 10 wpłaca na f. o. N. ty- ie1 re~•, przeszeał przeze.u111e 
Plotrk6w, ul SlowackiegoZ2 tułem odszkodowama za uciy- ~liny ares,cz. SiJnv, ełe•mvzu1ą· 

Ciągnienie JUŻ 20 ezerwea br. Dione straty w piekarni Pawła Cr illl~le. Cofnąłem l'ęM~ ... b.r•a 
1/5 losu tylko 10 zł. - Zamó· Ruzgi Ul. Xr6likowska. IO aaa Jego magaely.i:mu, Ktora 
wienia pocztowe załatwia się USUWci Choroby. )aM1ez mezro• 
odwrotną pocztą. ZUmlała, lllepojęła, fił0'1Da gu:· 

W Piotrkowie i okolicy 
jedyna 

restauracja - ogród 
,,Zł:OTV - ROG" naprzeciw 
dworca autobusowego. 

Wielki wybór trunków. Co· 
dziennie świeże piwo z becz.ki. 
Bufet bogato zaopatrzonv w 
zakąski gorące i zimne. Dan· 
cing. Doborowy zespół muzy· 
czny. 

14.000 ha złośliwych 
nieużytków domaga 
się zalesienia 

W rb. Wydział Powiatowy w 
Piotrłlowle zapoczątkował akcj~ 
t. zw. planowego zgodnie z o· 
bowiązującą w tej mierze usta
wą zalesienia nieuiytków w po· 
wiecie piotrkowskim. Szczegol· 
nie dużo zrobiono na terenie 
wsi ł.ęczno, Kaszewice, Swoi 
szewice i Paskrzyń, gdzie ogó
łem zalesiono ponad 40 ha zło 

Do najbardziej wskazanych, 
miłych i prawdziwie µrzeźwia· 

boKaego baaama • 

jących należą wycieczki nag Pi· p , . . , 
lic~ do pobliskiego Sulejowa. rzestan su~ martwic, 

Przejażdżka w WY§lvdnych I Chwila szczęśUwa, 
i sprawnie kursujących autobu· ł 
sach t. E. K. W. D. i kole1ką. I 
W lesie Sulejowskim można za
czerpnąć świeżego powietrza, 
zjeść podwieczorek, czy kolację 
na Prlystani L. M. i K. a pro· 
wadzoaej wzorowo pnez p.Wa 
cława Berłowsk1ego, restauracji 
przy której czynną jest również 
kawiarnia, posłuchać doskonałej 
muzyki pod kler. p.Lejzerowłcza 
i nie spiesząc się, powrócić de 
Piotrkowa. 

Zostały skradzione we k s Ie 
in blanco: 1) zł. 100 z wvsta
wienia Julianny i Stanisława 
Roksalów, 2) zł. 100 z wysta· 
wlenia Marianny i Kazimierza 
Cvcotków, 3) zł. 100 z wysta
wienia Marianny i Kaziimier!a 
Cycotków, ktore niniejszym unie· 
ważnia Katarzyna Wężyk. 

HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRllD 

Gdy się napijesz 

BRAULI ŃSKIEGO 
PIWA 

CiNY OGt..OSZ~: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekście 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz { Redakcja i adrnini•łracja a 
Prenumerata za „!DZIENNIK NARODOWY" wraz z dostawił do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złete miesięcznie. ul. Słowackiego nr. 28, parter wel§cie od frontu. 

Redaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. Zakłady Oraficzne · Adolf Pański Spadl<." Piotrków Tryb. Legioaów ~ 
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