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P~STWA OSI ZACIERAJĄ RĘ-

CE z powodu konfliktu a.ngielsko- . 
japoński.ego w Tien.U.inie dlatego, 
że konflikt ten odciąga uwagę An
glji od spraw Europy, które te pań
stwa radeby załatwiać same. 

Czy jednak w rezultacie dywersja 
japońska. nie zacieśni frontu państw 
pokojowych - oto pytanie, które 
należy sobie za.dać. 

Zwracano już uwagę na to, że an
tyangielskle wystąpienie Japonji mo
że przyspieszyć porozumienie an
gielsko-sowieckie. 

Jeszcze poważniejsze skutki może 
mieć ono dla postawy Ameryki. 

Jak wiemy, Ameryka żywo z~n
t.eresowana jest układem stosunkow 
na Dalekim Wschodzie. Interesy an
gielskie i amerykańskie na tym te· 
renie zbiegają się. Równocześnie ob
serwujemy zacieśnienie pnyjaźni 
anglo-amerykańskiej; czego symbo
lem była wizyta króla angielskiego 
w Stanach Zjednoczonych. 

Pl'zedewszystkiem jednak przypo
minamy, że już kilka miesięcy temu 
flota. amerykańska skierowała gros 
swoich sił z Atlantyku na Pacyfik, 
co było wyrazem współpracy flot 
angielskiej · i amerykańskiej w tym 
sensie, że flota amerykańska objęła 
straż nad wspólnemi interesami wła 
śnie tam, gdzie może wybuchnąć kon 
flikt z Japonją. 

Prowokacje Ja.ponji są zatem nie
bezpieczną grą, która umocnić i roz 
szerzyć może front obronny przeciw 
ia.kusom państw „osi". (w) 
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Wspominki historyczne.-Tak albo nie--0.IJ.N. na widowni 
W Moskwie ambasadorzy 'An

glji i Francji, wzmocnieni przez 
specjalnie z Londynu przysłane
go p. Stranga, usiłują dobić targu 
z Rosją sowiecką. Konferencje 
moskiewskie przeciągają się 
wśród zmiennych nastrojów i 
rozbieżnych doniesień, raz zapra
wionych optymizmem, to znowu 

pełnych pesymizmu i „czarnych" wąskiem ujęciu. 
przewidywań. Moskwa rozmawia, targuje się, 
Wiatry moskiewskie przeciągają handluje, kręci, próbuje jak naj

już tyle tygodni nad Europą, że więcej wytargować, jak najdrożej 
lada dzień a może nawet lada go- sprzedać państwom zachodnim 
dzina dowiemy się, co one z sobą ew~ntualny t~aktat sojuszniczy i 
na koniec przyniosą, fiasko albo związaną z mm pomoc na wypa
pozytywne rezultaty, a jeśli tak, I dek wojny. Raz wynurzają się 
to w jakiem, szerokiem czy też w pertraktacjach zagadnienia Da-

Nowy projekt sowiecki 
na tle. sytuacji na Dalekim Wschodzie 

lekłego Wschodu, to znowu kwe· 
stje e!_lropejskie i nam bardzo 
bliskie, jak sprawa Bałtyku i 
państw bałtyckich· Rosja sowiec· 
ka, odepchnięta od Morza Bał
tyckiego, pragnie na te wody po
wrócić, chociażby powrót ten 
miał się dokonać tylko za pośred
nictwem gwarancyj, udzielonych 
małym państwom nadbałtyckim, 
nawet wbrew ich woli. 

Taka jednostronna gwarancja 
P.Osiada przecież zawsze coś nie 
coś z t. zw., „klijenteli" i wszyst· 
kich tych zjawisk, które łącz~ 
się w świecie z pojęciem „klije.tl„ 

RYGA, 17.6. Z Moskwy nad- Do rozmów tych doszło podob· za gwarancje dla trzech państw ta", do tego klijenta słabego. 
chodzi wiadomość, te w piątek no na tle wytworzonej sytuacji bałtyckich udzielone przez Lon- Pertraktacjami w Moskwie in• 
późnym wieczorem oraz w so- na Dalekim Wschodzie· Dyplo- dyn, Paryt I Moskwę-Rosja So- teresuje się cały świat, nasłuchu• 
botę rano odbyły się nieQczeki- macja sowiecka wystąpiła z daw- wiecka wyraziłaby zgodę na przy je, oczekuje wyniku, a wszystko 
wanie ·dwie rozmowy pomiędzy niejszym swoim projektem aby siąpienie do bloku państw załn- to razem dogadza naturalnie mo• 
Mołotowem oraz delegatem Po- rozciągnąć rozmowy angielsko, teresowanych sprawami Dalekie- &kiewskłej ambicji i ·montuje po„· 
reign Office Stranglem I ambasa- francusko - sowieckie równłet na ' go Wschodu, mającego powstrzy- wagę „władzy" czerwonej w •J„ 
dorami W • Brytanjł I Francji, zagadnienia Dalekiego Wschodu. mać agresje japońską. czach ludności sowieckiej. 
Sseds'em l Nagiarrem. Mówi się o tem, że wzamia11 Do tego bloku miałyby wejHć , 

P d 
równłei Stany Zjednoczone A- Zmieniły się kolory, carat bia:„~ 

ra W a - mery ki Północnej. ły zastąpiony został przez caraf 

• k t • • S tk • d ' h d • I "' LONDYN. 17.6. Lo;rd Halifax po- czerwony, państwo rosyjskie' 
llaJS U ecznteJSZY p0 anie WOC 8 IDJra OW wrócił z hraJbstiwa Yorkshire, gdzie drga Innem życiem i inną niedo~ 

• d W 'I a a rska osi 

1 

spędził ubiegły dzień. Brytyjski mi- lą, ale metody dyplomacjł mo. 
oręz propagan y spo pr c mo . nister spraw zagranicznych nie o- sklewskłej są takle same dzisiaj, 

Na ·ie s a d g BERLIN. 17.6. Jak donosi niemiec Spotkanie b~e mieć miejsce we puści Londynu podczas week-end'U. co I przed setkami lat. 
J P z ro a kie biuro informacyjne dnia 20 i Jilriedvieleshafen nad jeziorem Bo-1 Według Reutera w Foreign Office Tak mówią znawcy stosunków 

do umysłów i serc 21 b. ~· .włoski padse'kreta~ sta- ~eń&kiem, ~ <:elem jego b~dzie - jeszcze nie otrzyma.no żadnego spra rosyjskich, historycy, uczeni. 
(Patri artykuł wstępny na stl". S-eJ) n~ w mmJ.Sterstwie marynwk1, ad· J~ komumkuJe D.l'.l.B· - omówi&- wozdania, dotyczącego wczoraj- • 

mir.al Ca.vagnari, spotka się z der rue ęra.w interesQJą.cyeh siły mor j szych rozm6w Mołotowa s ambasa- • • 

86 mllJO
"'M IUdftOS.CI =~~=~ej, wiei· skle Niemiec i Włooh. ::a:1 :~S::!: i francuskim, ~ ,Wielce . pouczające przykłady" 
llVW na temat swoistych „chwytów"· 

Plyn.=- okra.ty w· 01·enne dyplomacji rosyjskiej podaje Jad 
w Trzeeiei Rzeszy .._.. ~ Kucharzewsld w swojej głębo-, 

BERLIN, 17.6. w dniu dzisiej- kiej i tr6dłowej pracy „Od biit• 
szym t. j. po miesiącu od przepro- do Tlenlslnu łego caratu do czerwonego". Zna: 
wadzenia powszechnego spisu ludno- komity historyk polski opowiada, 

NOWY JORK. 17.6. Dzienniki no- jak donosi Domei - oświadczył, iż nach, by zbadać warunki bezpie• k t tłż ł 
ści, który miał miejsce 17 maja r.b., wojorskie UJWa.żają, iż taktyka ja- władze koncesji brytyjskiej starały czeństwa obywateli brytyjskich. O- że unsz "pres u" P eJęgnowa-· 
ogłasza Niemieckie Biuro Informa- pońska w Tlentsinie jest wymierzo- się nawiązać z nim kontakt, jednak- kręt brytyjski mtrzyma się rów· ny był przez carów rosyjskicb 
cyjne pierwsze ogólne wyniki tego na przeciwko wszystkim mocar- że bezskutecznie, ponieważ zdaniem nłeż w Peltaiho, gdzie Japończycy ,,niezmiennie i tradycyjnie". 
spisu. stwom zachodnim. japońskich kół wojskowych rozmo- zarząd.zili rejestrację WSrtystkich cu- Hołdując przemocy u siebie, · -

Wg. opublikowanych danych lud- ·,,New Yl)rk Timee" podkreśla, iż wy w obecnym stanie ~y były· dzoziemców. M k ł t k ł • .,.. d 
noM Rizeszy NiemieakieJ·, bez kraJ·u os wa a wo orzy a się yrze 

Stany Zjednoczone mają poważne by bezużyteczne. TIENTSIN. 17.6. Agencja Domeł • · I · k d I 
kłaipedzkiego, liczyła w dru"u 17-ym y mocmeJszym, a e poraze yp o-„ interesy w Tientsinie. „New York TOKJO. 17.6. Wdceadmirał air· donosi, iż na wybrzeżach koncesii h · d ł · 
maja. 1939 r. 79,6 miljn, mieszkań- , 6 z·edn matycznyc me arowywa a m-HeraJd Tribune" wyiraża pogląd, nell, dowodca flo.ty Stan w J O· aingielsk1ej i franrcusklej w Tients • . • h 
ców, a wraz z terytorjum kłajpedz- iż Stany Zjednoczone powinny dać czonych na wodach aizjatY'Ckich, ma nie palllUje zupełny zastój, s,powo- gdy, ponieważ po me „zostawał 
Idem liczącem l53 tys. mieszkańców do 21ro7IUtlllienia Japonji, iż nie jesi prnybyć we wtorek do Tientsi111u na j dowany przez blokad.i;. Dom.ei dono- jej wstyd, wścłeklość, poczucie 
na którym spis przeprowadzono póź zwym:ajem Stanów Zjedn~onych pokładzie amerykańskiego okrętu si dalej, iż coraz liczniejsi kupcy z nłższo§cl umysłowej ł cywłlłzacyj
niej, ludność niemiecka wynosi 79,8 utr..iymywa.nie pNyjaznych dyplo- wojennego. koncesji brytyjskiej i fra.ncusld~j nef'. Od pierwszego też zetknięcia 
miljonów. matycmnych ł handlowych stosun- SZANGHAJ. 17.6. Brytyjski tor· zjawiają, się w koncesji japońskiej, si~ z Europ4, polityka rosyjską· 

Jeżeli do tego dodamy - zauwa- ków z narodami, które prowadzą pedowioo przybył do Czinwangtao, aby w balilltach japońskich Z®kupić była ostrożna, pełna rezerwy i 
ta komunikat DNB - 6,8 miljn. przeciwko nim nieprzyjazną akcję. 125 mil na północ od Tientsi.nu. waluty, konieczne do dokonyiwa.nia niedowierzania. 
mleeriikańców protektoratu Czech i TIENTSIN. 17.6. Dowódca gar-1 Torpedowiec ten odw.iedzi szeTeg operacyj handlowych. 
Moraw, wówczas wielkoniemłecka ni'zonu jaipońskiego w Tientsinie - miejscowości w północnych Chi· (Dokoflczenl• na atr. I-ej) 

Rzesza będzie liczyć 86,6 mlljn. lud- •llllll-•••--•-•••• ... •••••••••••••••-••-•••• ... •••••-•••••• noścl. a •• a „ u a 
Z 79,8 :miłjn. miewkańc6w - włi=. 

ścllwej Rzeszy, męoozyzn było 38,8 
kobiet zaś 40,8 milj•n. Gęstość zalud 
nienia wynosi 131 osób na km. ltw. 

W kilku słowaeb 
- Depart.a.ment marynarki amery

bdsklej prmkate Francji plany dzwo 
nu ratowniczego. utywa.nego przy ka. 
łMtrofach łodzi podwodnych. Depar
tament marynarki oświadczył przy 
tan, te zwyczajem przyjętym w ma
rynarce amerykadskleJ jest udziela.nie 
marynarkom zagranicznym aparatów 
ratownlczycll, skonstruowanych w 
u. s. A. 

- Plel'WMlł kobietą chirurgiem zo
stała w Jngosławji dr. Desanlia Pe
trowie, dotychczasowa asystentka chi 
rurglcznego oddziału szpitala w Su-
4zaku. Dr. Petrowte zdała ostatnio 
!!gu.mln pmid specjalną komisją ł zo 
eta.la upoważniona do samodzielnej 
p.ra.ktyld w dzledzlnłe chlrurgJI. 

·- Sąd woj!lkowy w Nancy ska.
ml na. pięć lat ciężkich robót t 20 
lat zakazu przebywania we Francji 
niejakiego Juljusza Schttchardta, na.
rodowośct nłemleckłej za sżi>Jegostwo. 
· - Trwająca. od dwóch . dńl powódź 
w Styrji dokonaJa dotychczas nieby
wałych spustoszeń. Wezbrane potoki 
ierwały kilka. mostów, oraz '!łml~zy
ly drogi, miejscami na erzestnenł 
kilku kllometróWt 

Trzecia w niespełna miesląc 
Zatonęła francuska lódz podvvodna 

Swiat nie otrząsnął się jes'Z<lze z ziono też nigdzie- na powierzchni dżeniu. być wydany w pałacu Elizejskim 
wrażania, jakie sprawify dwie, w bąi sygnaJlmacyjnych, jakie ma do „Phoenix", licząca 1379 ton wy na ~eś~ bawi~ego w~ Francji suł 
klrótlkim przeciągu czasu po sobie dyspozycji łódź po<lwodna i posil· porności na pe>wierzcbni i 2008 t. tana Maroka, 
następujące katastrofy łodzi pod- kude się niemi na wypadek kata- przy zanurzeniu, oddana została do • 
wodnych - amerylkańekiej „Squa- stlrofy. użytku marynarki wojennej w roku Ąme~ańska łódź podwodna 
Ius" i angielsikiej „'Dhetis", a już W tych warunkach nie ulega, nie- 1930 i JPO odbyciu prób w Tulonie, „Squalus'' itatonęła 23 ma.ja. Na 
nades~a wieść o oowem ta.kiem stiety, wątpliwości, że „Phoenix", przydzielona zC>Stała do eskadry szczęście, przynajmniej c~ść iałogi 
nieszczęściu. Tym razem francuska trzecia już w ciągu niespełna mie- indochińskiej. 2ldo111Jno uraJtowaó. 
łódź podwodn,a „Phoenix" przepa- sią,c·a łódź podwodna, zaitonęła i to, W sobotę popołudniu wła.d2e woj- „Ehetis", która poazła 11a dno 
dla beiz wieści po wypiynięciu z ba- co zaznaczyć należy, mimo spacja.I- skóWe w Sajgonie <>głosiły, te wo- w zatoce Liverpoolskiej, w dniu 
zy ma.cyn.arki wojennej w Camrah j nych środków o.stromości I oho- bee upłynięeła 48 godzin od chwłll 1-go czerwca, wraz ze 102 człon· 
w Indochinach. Wszystko wskazuje strzeń regulaminowych, m~- za.n'Ul'Zenia się okrętu podwodnego, kami załogi - mairyinarzami i tech· 
na to, że spotlkał ją tragiczny los, nych w marynarce francuskiej od nieme. źadnej nadziel na uratowa- nikami sto~i Cammel Lairs, do 
zatonęła na dnie oceanu... ma.su 2-ch ostatnich tragedyj pod• nie załogi zatopionego okrętu. Na. dziś nie została wydobyt~ i praw-

Znajdowało się w niej 69 ludzi, wodny-0h. wszystk'ich statkach wojennych na dopodobnie nie będtie Wydobyta. 
w tem 63 ma.eynarzy i 3 ofłcerów. Nie wiadomo dotąd, czy załoga wodach Indochin wywieszono flagi Tl'zecia. tkolei ~gedda, tetn bar· 
Komendantem łodzi był kapitan Bou była wyiposaźona w aparaty ratun- opuszczone do połowy masztów. dziej wstrząsnąć musiała opinją 
chaicourt. kowe Davisa, ale wobec znacznej ·wiadomość o katastrofie „Pltoe- świ'ata. '.Po flocie amerykańskiej i 

„Phoenix" wypłynął w czwartek głęboikości morza w okolfoach, w nixa" wywołała wstrząsające wra· angielskiej oiężka żafoba. spada na 
ra.nlo, a do_ soboty nie zdołano na- . których ,,Phoenix" odlbywał swo~ o- żenie w ~łecż~~stwie fr_anc~kient. marynairlkę francuską,. Przedwczes
wet lisMiłć mlejsć&ł gdzie p&ypfl· statni rejs, nie WJ4aje ·się, liby il!!lt- 'tfagiczny zbleg okolfoznoścI spra- ne oczywiśoie byłoby wyciąganie z 
sroia.lnie zatonął, pomimo, te wy· niala mO'Zli\Vość ' ratowania rnary'na· wił,' te kM:81Strofa wydarzyła się na tych wydarzeń jakichkolwiek dale
słano na posZ'lllkiwa:ńie ,okręty i sa.- ·rzy przy pomoćy, jakichkolwiek ~- kilk~ ~i przed· rozpoczęciem we koidących wniosków; być może, że 
moloty.- i . I pa.rat~. Zach~ nb.wet t?1'~a, ze i're.ncji „Ty!Jo~, prop~gandy ma- dtiał& to nieszczęsne pre.wo serji, 

Z ,,t>hoonixe;" 1, Ale. było. R"esztą. io .Ue łódź of>iadłi. na dnie n&.-głę~ .~ .w.o.1enitt8J • Pre'4:y.dent . Le· 111emniej tl!Udno nie zMtanowić się 
żadnego ma.ku życia. Nilttt nie ode- , kości większej niż 100 mtr. nie wy- brun odwołał zapowiedziany iła so- natl tym 87JCzególnym sPlotem tra· 
braił -'Sygllabu S. · Ot S.1 nie . znale- - tr7JmaJa ciśnienia i uległa zmta.t. botni wieWr · bankiet. jadd miał 1 gicmyoh okoliczności. 

- -

Znane ze swej fo~roei piwa, le1oni1~g ·i · wo~g 1azowe poleca 'rowar Branlińskieg·o 
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Wiatry moskiewskie Pojutrze 
(Dokońezenie ze str. ł•eJ) 

Ulalwiaia Moskwie sytuację 
i grę okoliczność, że państwa za
chodnie stale przeceniały potęg~ 
materjnlnq Rosji, ulegały hipno-
7.ie ogromnych przestrzeni tery
lorjalnych, a równocześnie nie 
miały pojęcia o „ogromie ambi
e.ii i pychy, o wytrwałości i prze
biegłości" dyplomacji moski~w
skiej. 

Do czego zdolna jest Moskwa, 

zgrupowanych ~'okolo Zjednoczenia 
Niemców l Chrześcijańsko - Społecz

nej Niemieckiej Partjl Ludowej, od ży
dów, UkraJńeów, Białorusinów. Wyklu
ezyll się jedynie członkowie partji na
rodowo - socjalistycznej. 

Organizacje I organy narodowo-socja
llstyezne, których ojczyzną jest Pol
ska, nie wypowiedziały się dotychczas 
jasno w tej sprawie. Dlaczego tego 
nie uczynłly jest jasne: bowiem ule 
stoją one na stanowisku państwowo

ści polskiej, lecz na sztucznie stworzo
nym sposobie myślenia Trzeciej Rze
szy. Taktyka milczenia I zatajenia 
państwowo - wroga I wichrzycielska Ich 
praca musi się skończy«'!. 

Zwracamy się do wszystkich orga
nów narod.-socjal. w Polsce, nie wyli· 

czając Ich poszczególnie z zapytaniem: 
Czy jesteście gotowi ogłosłc'! we 

wszelkiej publicznie doslllpnej formie, 
że posiadanie Gdańska należy do bez
warunkowej przestrzeni życiowej Rzeczy 
pospolitej Polskiej? 

Ale bez wymijania, bez ogródek, lecz 
z jasną odpowiedzią: „ Tak - albo 
nie? 

Akcja podjęta przez Niemców, 
będących lojalnymi obywatelami 
Polski i przeciwnikami hitleryz
mu, zasługuje na najwyższą uwa
gę. Zmierza ona wyraźnie do zde 
maskowania niemiecko-hitlerow
skich organizacyj w Polsce, któ
re z pewnością stanowią awan-

o tern powiadomił świat w swo· 
jej książce wykształcony Euro· 
pejczyk, Zygmunt Berberstein, 
nadzwyczajny poseł cesarz~ Ma
ksymil ja na na dwór carski. Był 

to. wiek XVI, potęga półksiężyca ·Proces w·elkie nadużycia 
mahometańskiego zagrażała Eu- O · I 
ropie, cesraz M~ksymiljan for~o- Ul DąrehcJI Lasó·UJ 
wał ligę, czyli koalicję przeciw- Jutro rozpoczyna się w Warsza- nie i podpisanie kilku niezgodnych 

turecką i pragnął pozyskać dla wie proces o wielkie nadużycia w z prruwdą zleceń. 
niej państwo moskiewski.e, nie- dyrekcji okręgowej Lasów Państwo Funkcjonarjusze dyrekcji Lasów 
znane bliżej a przedstawiane w wych. W lutym ub. roku, w wyru- Państwowych oskarżeni o przywła

świecie za ogromną siłę. ku kontroli stanu depozytów w dyr. szczenie zostali niezwłocznie aresz-
Chcąc osiągnąć sukces nieza- okr. Lasów Państwowych w War- tiowani. Jeden z oskarżonych - Jan 

wodny i poruszyć „serce chrze-. szawie zostały ujawnione wielkie Kamniew na kilka dni przed ujaw-
n-"'uz"ycia na szkodę Skarbu Pań- nieniem nadmyć, uciekł z Warsza· 

S'c1· 1"an' skie" cara, poseł cesarski "'u 
· stwa. wy i mimo rozesłania listów goń-

przedsta wił Moskwie w jaskra- Dyrekcja Lasów Państwowych czy.eh nie został dotąd odnaleziony. 
w-ych kolorach potęgę sułtana. złożyła doniesienie do Prokuratury Łączna kwota nadużyć jest bar

Rezultat był całkiem nieoczeki- i wslrutek tego wdrożono śledztwo d.zo poważna, wy.nosi bowiem około 
wany. Zastraszony niebezpi~czei1- przeciwko: Antoniemu Czarneckie- pół miljona zł. Oskarżeni dopusz
stwem tureckiem car pospieszył mu - kierownikowi Biura Finanso- czali się nadużyć przez czas dłuż

nawiązać przyjazne stosunki z suł we~o okręgowej dyrekcj.i Lasów szy, manipulując fałszywemi dowo-

t Przyczem Zdradził mu Panstwowych w Warszawie, Adol- dami kasowemi i buchalteryjnemi 
anem, f · w 'bl k' k b 'k · · · · k · t h' . E rz oto- 1 owi ro ews iemu, s ar m owi, i WU:aJemme u rywaJąc e mac i-

czymone przez uropę. P yg .. I o.raz Janowi Kam.niewowi, Marji de nacje. 
wania koalicy)ne. przeci~ TurcJ!· I Vidal-Kam.niew, Halinie Luszniewi· Sled.ztwo prowadzono . przeszło 
Przez całe wieki carowie rosyJ-1 czowej, Władysławowi Jakubowskie rok, w dniu 19 b. m. rozpocznie się 
scy lawirowali wśród przec1- mu, urzędnikom okręgowej dyrekcji w Sądzie Okręgowym warszawskim 

wieństw europejskich, wyciąga- . Lasów w Warszawie o przywłaszcze proces. 
jąc systematycznie, p~zy każdej 1 ni; pieni~zy skarb?wyc~, oraz Re- Oskarżeni Czarnecki, Wróblewski, 
okazji wszelkie możhwe korzy-/ migJuszowi Zuchowiczowi, Tadeuszo Luszniewiczowa i de Vidal-Kamnie

ści dl~ siebie. Sukcesy te przy- wi ~r~żkowi i ~łady~ławowi Tar· wa doprowadzeni zostaną na roz-
h d 'ł , t sunkowo łatwo, po- ~zynskiemu ~ d·ziałame na s~?dę prawę z więzienia, pozostali odpo-

c. 0 zi. yEs 0 ·ała stale mteresu pubUcznego przez wypisa- wia:dać będą z wolnej stopy. 
mewaz uropa przecem 

siłę Rosji, a pozatem ulegała Porozumienie Serbów z Chorwatami 
szczególnej mistyfikacji. 

może być zawarte w 24 godziny 
Dr. Vlatko Maczek,· przywódca 

chorwacki, udzielił wywiadu dzienni
kowi „Jugoslovenska Poszta", wy
chodzącemu w Sarajewie. W wywia 
dzie tym dr. Maczek oświadczył 
ro. in„ że jeśli naród serbsld zechce 
zawmeć porozumienie z Chorwata
mi - to mo:i.e fakt ten nastą.pić 
w ciągu 24 godzin. 

Oświadczenie to jest komentowa
ne tutaj, jako zmiana nastrojów 

wśród Chorwatów. Jeszcze nie tak 
dawno dr. Maczek, omawiając w 
wywiadach prasowych sprawę poro
zumienia, dawał wyraz swoim pesy
mistycznym poglądom, twierdząc, 

iż na porozumienie trzeba będzie 

czekae chyba ze 100 lat. Obecne 
oświadczenie jest - mimo swojej 
ostrożności - dowodem zmia:ny po 
glądów i nastrojów u leadera chor 
wackiej partji ludowej. 

Ludzie, których Moskwa uży
wała jako posłów, robili często 
wrażenie tak nieokrzesanych pro
staków, że trudno było przypu
ścić, aby pod tą barbarzyńską po
włoką ukrywała się tak nieprawdo 
poc}obna przegiegłość. Państwa za
chdłdnie traktowały niejednokrot
nie Rosję i jej dyplomatów z za
rozumiałością, będącą wynikiem 
przeświadczenia o własnej wyż
szości cywilizacyjnej, większej 

~~~r:;~~~e:U~~~o'i:~!ntu.większem Niemieckie i włoskie samoloty 
Nast~pstwem były dyplomaty- I u· . 

czne porażki państw zachodnich, pozosta Y W Hzpani1 
ponieważ rozstrzygający zazwy- AMSTERDAM, 17.6. Jak donosi włoskiego i niemieckiego. Ilość pilo-
czaj w grze dyplomatycznej atut jE)dna z agencyj, w Hiszpanji zostało tów niemieckich i włoskich, pozosta 

lepszej· znaJ'omości partnera znaj 574 bombowców, w tem 326 niemie· wionych w Hiszpanji jest dostatecz· 
ckich i 248 włoskich, 465 aparatów na dla obsługi 1200 samolotów. Do 

dowal się bardfo często po stro- myśliwskich, w tem 147 niemieckich podanych tutaj liczb należy jeszcze 

we Moskwy. i 318 włoskich, 54 aparaty pościgo- dodać ilość maszyn, znajdujących 
* • * we, w tero 16 niemieckich i 38 wło- się w armji hiszpańskiej, a ocenia-

. . . , . skich, 126 aparatów wywiadowczych nych na 406, z czego 136 znajduje 
. Histor?"cy I ludzi~ doswiadc~e- Pozatem w reperacji znajduje się J się w naprawie. 

m a meuprzedzem utrzymują, 

1 

drmtle 126 aparatów pochodzenia · 
że zasadnicze cechy P-Ozostały w "' ' 

~yplo~ac~1 ro_syjskief te sam~,, Nowe zarządzenia sztabu niemieckiego 
ze zmiemły się formy, ale me· 
metody· :Wszystkie te wspominki UJ Protektoracie 
historyczne nabierają szczególnej LONDYN. 17.6. Koła a~gielskie Słowaczyzną oddziałami wojskowe-

aktualności właśnie teraz, kiedy szeroko kolportują wiadomość, że mi i obsad.zenie dróg, wiodących na 

. państwa europejskie trudzą się wbrew wszełkim zaprzeczeniom z Słowaczyźnę również oddziałami woj 
o pozyskanie pomocy Moskwy kół niemieckich, przewidywane są skowemi, koncentracja oddziałów 

tym razem czerwonej. dalej idą.ce zaJ.iZąd.zenia niemieckie· wojskowych na Słowaczyźnie, zarzą 

Bez względu na wyniki roko- go sztabff generalnego w protekłio· dzenia kolejowe, oraz ostatnie no-

wań moskiewskich, przypomnie- racie, oraz na Słowaczyźnie. 

1 

minacje wśród wojskowych na te-

nia te mogą być pążyteczne i pou Dowodem tego je.st obsadzenie renie protektoratu. 
czające. · granicy między protektoratem . a . • .. -'$.-

Dla nas i dla naszych sojusz

gardę Trzeciej Rzeszy na ńaszych 
ziemiach. Probierzem ich uczuć 
pai1stwowych stać się może pn· 
bliczna i jasna odpowiedź na py
tanie, postawione w kwestji gdań 
skiej. 

Razem z chrześcijańskimi Niem 
cami także społeczeństwo polskie 
czeka na niedwuznaczną odpo
wiedź hitlerowców niemieckich 
w Polsce. Odpowiedź musi 
brzmieć: 

- Tak albo nie. 

• 
"' * 

Prasa ukraińska w Polsce zaj-

• • • 
~1ągn1en1e 

• • sp1eszc1e 

ł•ei klasy 

po losy 

do WOLANOWA 
741 

Jędrzejowska mistrzynią 
Francji 

UJ tenisie 
PARYŻ, 17.6. ;wobec 2-cli tysię

cy widzów zgromadzonych na sla: 
djonie Rolanda Garosa, Jędrzeju· 
wska pokonała zeszłoroczną mi
sh•zynię Francji Simone Mathieu 
6:3, 8:6. 

Tern samem Jędrzejowska zdo
była mistrzostwo Francji na rok 
1939 w grze pojedyńczej pań. 

Przymusowe lądowanie 
samolotu komunikacyjnego 

pod Lidzbarkiem 

nmje się uchwałami i działalno

ścią Organizacji Ukrah1skich Na
cjonalistów (OUN). Organizacja 
ta, prowadząc żywot nielegalny, 
zatruła swoją akcją terorystycz
ną stosunki polsko-ukraińskie. 

Liczne procesy sądowe i skryto
bójstwa, mordercze zamachy, na
pady zbrojne, podpalania, otwar
te bunty, znaczą działalność te
rorystów ukraińskich w Małopol
sce Wschodniej. Szła za nimi mło 
dzież, dojrzałe społeczeństwo u
kraińskie stało zdała, potępiało GDYNIA, 17.6. Samolot . włoski 
metody teroru. 1 

towa~zystwa. !1-· L. I. typ.u Fiat, od-
Tak jest i obecnie. Działacze\ bywaJ~cy. d.~s lot. na niedawno o-

k "' · · · · 0 N twarteJ hnJi Gdyrua-Warszawa-
u ramscy pot~piaJą akc}~ :U. · , Rzym, który wystartował z Gdyni 
Znany przywod~a ukramsk~, dr •. dziś 0 godz. 8-ej rano, wskutek de· 
St~fan B~ran!, pisze w „NacJon~l- . fektu silnika rmiu.szony był do lądo
nę.1 Polityce z dn. 18 b. m., ze wania w okolicach Lidzbarku. 
OUN ożywiła swoją . działalność ( Samolot lądował na lotnisku w 
w powiatach: sokalskim, stryj-

1 
Lidzbarku, w odległoścl "-70 km. od 

skim, brzeżai1skim, podhaJeckim, i ~dyni. Wob.ec tego, że _uszkodzeni~ 
przemyś1a11skim i stanisławow-1 me dały się natychmiast usunąc, 
skim. Teror wymierzony jest nie, we~a~o samolot. _„Lotu" z Warsz!l 
tylko przeciwko policji lecz i I wy, ktory przywiozł p_om_oc ~echm· 

. . , • . , czną oraz zabrał pasazerow i pocz• 
przeciwko mekto~ym U~ram~om. ! tę do Warszawy. Dalszy lot na od· 
Spowodował on, J;1k. twierdzi aU· j cinku z Warszawy do Rzymu wyko 
tor, „nowe represje i lokalne pa- i nał samolot Lotu". Wobec teao ko
cyfikacje, wywierając przez to u- I munikacja z" Rzymem nie ~legła 
jemny wpływ na zorganizowane · przerwie. 

życie ukraińskie". j 2 • „ 1 •t• 
Dr. Baran omawia następnie u-I ł I po m1 JODB 

chwały kongresu OUN, który od- na F O M 
był się w Nowyi:.1 Jo1•ku. Kongres 

1 
• • • • , 

proklamował OUN „jedynym kie- Dn. 13 czerwca. b. r. stan zbiorld 
. ·1 • d k i, k' „ na F.O.M. wynosił zł. 9.792.628.02. 
~ owm l~Cm ~aro '! u ra ns • iego Łącznie ze zbiórką prowadzoną od-
i pot.ępił orJ;ntacJę na „k~orego- dzielnie wśród korpusu oficerskiego 
kolw1ek hądz okupanta ziem u- i podoficerskiego armji i floty ka
kraińskich". Wszystkie legalne u~ pitał wynosił zł. 12.437.194.56. 
grupowania ukraińskie spotkały I • 

się z oslrą. kr~tyką i potwieniem. · Na manewrach w AnglJI 
• ~ypow1edziano. walk~ całel?~ Dowódcy armjiduńskieJ 
swmtu, nawet Stolicy Apostolskie.J • • • · 
za utworzenie administratury bi- : I szwedzk1e1 
skupiej dla Łemkowszczyzny i za ! SZTOKHOLM. 17.6. Z Kopenhagi 
akcję rewindykacvjną kościołów donoszą, że nacz.ein:r _do~ódca ~i 
na ziemiach polskich. Publicysta i mar~ki dunskteJ V1th, .P~YJął 
ukraiński sądzi, że Ukraińcy mu- z~pro~z~me na ma~ewry armJ1 an-

• t ·ć • t • i gielskieJ w Yorkshire. 
szą. prz.ec1ws aw1 . się„ er~1·ow1 „Nya Dagligt Alleha.nda" dono-
as~iraCJOm orgamzacJI melegal- si, że na manewry zaproszony zo
neJ. stanie również naczelny dowódca ar 

Cały naród nie może zejść w mji szwedzkiej, gen. Thoernell. 
podziemia. (=) 

Depesza pożegnalna 
Pierwszy lot pasażerski od Roosevelta . 

LONDYN. 17.6. Królewska para 
przez iltlaotyk angielska otrzymała na pokładzie 

NOWY JORK. 17.6. Wodnopłato- „EmpTess of Britain" telegram od 
wiec „Atlantic Clipper" wystartu- prezydenta Roosevelta, w którym 
je jutro pomiędzy godz. 13 a 14-tą daje on wyraz radości, którą mu 
do pierwszego handlowego lotu sprawiła wi~y·ta pary królewskiej w 
transatlantyckiego z pasażerami. Stanach Zjednoczonych. 

Pod gilotyną 
Śmierć Weidmana 

Na pokładzie wodnopłatowca znaj 
1 

dować się będzie 12-tu członków za- I 
logi oraz 17-tu przedstawicieli pra- , 
sy. Wodnopłatowiec będzie wodował I 
w Horta, Lizbonie i Marsylji. , PARY~. 17.6. Dziś o godz. 4.30 

: rano został stracony Eugenjusz 

ników z Zachodu. 

* * * 
Organ zjednoczonych i anty-

I Weidrman:n, skazany na karę śmicr 
ci za szereg morderstw. Tajna sie·c agentów niemieckich 

do szerzenia niepokojów w Rumunji 1 NA WIDOWNI hitlerowsko nastawionych Niem
ców w Polsce „Der Deutsche 
W egweiser" przyciska znowu do 
muru działające u nas orga
nizacje hitlerowskie i żąda od 
nich poraz drugi, aby wypowie
działy się jasno, po czyjej stronic 
stoją w zatargu o Gdańsk. „Der 
Deutsche .W egweiser" czyni to w 
artykule, zatytułowanym „Tak al
bo nie". 

,\V artykule tym m. in.: czyta-I 
my: 

Pylontl', ezy Gdnń'lk bez ograniczeń 
należy do 11oisklej pr1estrzeni życio

. wej, 0:1z~rr •. 1!0 1'•fo:i ·11>~t>dź pofaLująeą. 

11lelylko od lu<iJ1r.~~1 rdn:nnie polskiej, 
lecz równld od Niemców w Pol8e~, 

P ARYż, 16.6. „Oeuvre" w kore
spondencji z Bukaresztu zwraca u
wagę na zwiększający się nacisk 
niemiecki na Rumunję. 

Dziennik donosi, że rumuńskie 
władze bezpieczeństwa przyjęły in· 

strukcje, wydane dla tajnej sieci 
agentów niemieckich, nakazujące 

szerzenie niepokojów politycznych 
i społecznych, oraz pi'Owokowanie 
incyclentów na granicy sowiecko
rumuńskiej. 

Według informacji dziennika, Ru- : ~rezes Rady M!nistró~ gen. Sła
munja była w ostatnich dniach / wo~ - Skłac!kow~k~ przyJął posła D:a 
przedmiotem silnej presji gospodar- ,· SeJm ks. WłodZlmierza Grochowskie 
czej ze strony Rzeszy, jednak zdo· go. . . • 
lała się jej oprzeć dzięki zdecydo- i ~rezes Rady M1.mstro'Y gen._ Sła
wanej postawie króla Ka.rola. WOJ • Składlrnwski przyJął dnia 17 

Układ franco~ko •turecki 
b. m. delegację kolonji polskiej w 
Nicei i w Monaco w osobach pp. 
Brochwicz Lewińskiego i Leonarda 
Kliksa, kitóra złożyła zł. 5.895,14 na 
dozbrojenie airmji. 

będzie wkrótce zawarty 
STAMBUL, 16.6. Pismo „Dzum· 

huriyet" podaje, że ostatnie spot
kanie ambasadora francuskiego w 
Ankarze Massigli z tureckim mini
strem Spraw Zagranicznych Sara-

dzoglu doprowadziło do całkowite- rowa.nego na układzie angielsko- z lnie ż 1 ad 
· •- i k ,.. l t kh Ob · · b , · ż - goi z yczen l)ID zgrom ze-

go llO~ozwmen.m s ę :w WCSL,Jt prze· 1trec n. ecme maJą yc JU I nla muo<lowego, r.~d ankarski przy-

kazarua UafaJu .5Sandznlm Al?· o!!racow;ine teksty. obu tych ukła-

1 
gofowuje • wrmnva<lwni~ P<llfa.tku 00 

ksa.ndretty) TnrcJI, Graz zawarcia j dow, ktorych podplSanie ma nastą· kawale1··'.i.v. Liczba o!>ób stanu wolne-

ukladu francusko - tureckiego, wzo· pić w. dniach najbliższych, go w Turcji wynosi 8 rolljonów. 
. -.. 
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Pra wda - najskuteczniejszy oręż ptopagandy 
Najlepsza droga do umysłów i serc 

powodów zmuszone · są <tzisia'j na 
wewnątrz i na zewnątrz' myśleć 
o organizacji swojej propagandy, 
przykład angielski dać powinien 
niemało do myślenia. . 

X 

li) le§~ o organizowaniu p r o- zadanie, L zn. dostarczanie In-, jakie nas dzielą od owych cza- tego typu łnformowania, a praw
p ag a n dy przez angiel- formacyj. sów, musimy stwierdzić, iż po- dopodobnie jego twórca i ojciec 
ski Foreign Office zrobiła Dziennikarze wszelkiej narodo- magały nam one znakomicie w duchowy, jest bardzo znamien

wszędzie - a specjalnie w Niem- wości i wszelkiego autoramentu, naszej pracy ówczesnej i zwłasz- ny. Działalność propagandowa 
czech - duże wrażenie. Jest to którzy niegdyś tak licznie stawia- cza ludziom, lubiącY.m cokol- Anglików zamierza widocznie iść 
istotnie wydarzenie wagi nie- li się parę razy do roku nad Le- wiek sumienniej traktować pew- w pierwszym rzędzie w klerun
zwykłej, tem bardziej, iż projekt manem, przez organy Ligi nie ne zagadnienia, oddawały nie- ku Informowania swoich, a prze. 
angielski przewiduje stworzenie byli nigdy ani agitowani, ani w ocenione wręcz usługi. dewszystklem obcych o prawdzł· Do państw takich należy i Pol-
SReejalnego „Ministerstwa Infor- żaden sposób urabiani. Tern zaj- A że przez nikogo w Lidze nie wym stanie rzeczy. Decydującą ska. 
macyj" nie teraz, lecz dopiero na mowały się już poszczególne de- byliśmy - przynajmniej oficjał- rolę gra tu napewno wybitny Informowaliśmy przed paru 
wypadek wojny. W tej chwili po- legacje. Natomiast t. zw· Sekcja nie - nigdy sugerowani; że nie zmysł rzeczywistości, tak charak- dniami o pierwszej konferencji „ze 
wstać ma jedynie szkielet takie- Informacyjna Ligi za swój jedy- inspirowano naszych artykułów ter,·s~czny dla Anglików, no l spolonej", jaka odbyć się miała w 
go ministerstwa, t. j. specjalny ny obowiązek uważała dostar- I telegramów; że nie usiłowano to ~łebokle przekonanie, te praw-I Prezy~jum ~ady .Ministrów· Kon
departament propagandy przy ozanie dziennikarzom maksimum I wpłynąć na nasze stanowisko - da bywa najlepszym argumentem ferencJa ta JUŻ się .odbyła, a na
Foreign Office, którego ogólne informacyj I z obowiązku tego nie, to naprawdę z perspektywy i najskuteczniejszym orężem pro- stępne powtarzać się odtąd będą 
kierownictwo objąć ma wicemi- wywiązywała się naogół dobrze. historji lat ostatnich nie było pagandy. systematycznie. Wskazuje to do
nister spraw zagranicznych, But- Pamiętamy, jak się to odbywa- wcale takie złe. Nic w tych warunkach dziw- bitnie na to, Ił stoimy. w pHe· 
Jer· Departament ten w razie wy- ło. Skarżyliśmy się często i na- Fakt, iż na kierownika Mini- nego, iż wjadomość o organiza- dedniu przeorganizowywania or
buchu wojny przekształci się do- wet wyśmiewali z tej powodzi sterstwa Propagandy up~_trzony eji w tym sensie propagandy an- ganów naszej propagandy we,v~ 
piero w owo specjalne minister-i· papierków i dokumentów, jaka I został przez rząd angielski już I gielskiej tak bardzo wzburzyła nętrznej, a zapewne także I ze· 
stwo, na którego czele stanie by- zalewała nas stale w Genewie; teraz właśnie były sekretarz ge- i zdenerwowała Niemcy. Pań- wnętrznej. 
ły ambasador angielski w Rzy-

1 

z perspektywy już jednak lat, neralny Ligi, przyzwyczajony do stworo, które z tych ezy · innych (Dokońcr,enie na str. 5-ej) 
mie, lord Perth. 

Decyzja angielska ma więc 
wyraźnie charakter zarządzenia\ 
wojennego I na wypadek wojny. 
Anglja nie chce najwidoczniej 
powtórzyć błędu z czasów wiel
kiej wojny, kiedy propagandę we\ 
właściwem tego słowa znaczeniu I 
zorganizowano dopiero w o s t a ł· 
n Im roku wojny. 

W lutym mianowicie 1918 r. 
na kierownika propagandy w 
krajach nieprzyjacielskich powo
~ano jednego z najgenjalniej
szych dziennikarzy świata lorda 
Northcliffe'a. Działalność jego, 
według określenia jednego z hi
storyków wielkiej wojny, skróci· 
la czas trwania działań wo jen
nych co najmniej o rok, oszczę
dzając życie miljonom lstniei1 
ludzkich • 

. Stało się to jednak - powta
rzamy - d o p i e r o w ostat
nim roku wojny. Propaganda an
gielska, do tej chwili prowadzo
na jedynie dorywczo, wykazać 
się mogła tylko stratami. 

Dzisiaj przygotowuje się pro
pagandę tak, jak się I?rzygotowu
je lotnictwo czy artylerję: zgóry, 
ale tak, żeby w chwili wybuchu 
wojny być już gotowym. To też 
fakt rozpoczęcia w Anglji prac 
organizacyjnych nad propagan
dą został w Niemczech zupełnie I 
słusznie oceniony jako jeszcze 
jeden dowód, iż Anglja bardzo 

ŚWIADECT.WO CYFR ••• 

P. 

Pi-Zeszło MILIARD złotych wfcładdw 
złożonych w P. K.O. cloje społeczeń
stwu świadecłwo, że jego cłorobefł 

;est pewny, bezpiecz'lY ; w.~ 
_ chwili do dyspozycji 
K. O. -~ -

t l..tl ...... '.J•.·:.i - ~t 

poważnie przygotowuje się do ! _ ~ _ _ 
wojny i że myśl o niej traktuje · ar>ty U - •••••••-••••••--••••••„•••••-• l&ll-„a ... •••112-.nu ... d 
realnie. I H' ... ... tl 

Na przyszłego wojennego kie- §IW6e e praSg 
rownika Ministerstwa Informa- ·, 
cyj powołany został lord Perth . . Rok owania w iłlosk wie ie:Ots1!o s~~oo~e~i=cj:~a~e ~: l Odezwy nłemł.«;ekłe 
Jest to nasz stary znajomy ge- 1 „Kurjer Warszawski" donosi z skarża ówczesne ambuady francuską we Francn 
newski, sir Eric Drummond, dłu- ! Uoskwy via Ryga o kiJ.kugodziinnem i angielską w Leningradzie o czynne C " · f · p„-- że 

I · k I L' · ' · d · P l'tb' " ś · popieranie przeciwnik<>w władzy so- I ." zas m O~UJe Z cw.;r-et 

Narodów za jej najlepszych i naj- n~m rokowamom z A.ń.glJą 1 Fran- dów broni dla kontr-rewolucjonistów." sypane me~eckienu odezwami pro-

Widok Jaki ukazuje światu Czecho· 
słowacja, mote tylko poucz~ ludy o 
losie, jaki je czeka, Jeśli nie utrzy
mają na wodzy bestJI nlemleckle,i" -
dodaje Bemus." · · 

Qui Pro Qao 
go etm se retarz genera ny 1gi pos1e zenm " .°'i Iur!\- • .PD. Wlęco- wieckiej i 0 urządzenie tajnych skła-

1 
miasto Ąrra~ i .ok~lica został,Y za-

świetniejszych czasów· Należy cJąP: od tej d kusji ·a1y „........ 11 • I pagandowerm: , 'ż ł ś . " czas ys . ID1 z-„ .-omivs y przypuszczac, 1 w a me temu sować się dwie zasadnicze tendencje "' „Druki te, które bezimiennie roz- Pod ta.kiin tytułem „Robotnik" 
stanowisku i doświadczeniu, zdo- · sowieckiej polityki zagranicznej, od- prof. Bartbelemy 8Yłano do wszystkich mleszkadców, zamieazcza. następującą notatk~: 
bytem u w Genewie, zawdzięcza \ dawna ~cierające się na Olimpie boi- „Robotnik" zajmuje się naiwnem.i, redagowane są wzorową. francuszczyz „Ciekawe z pewny'ch względów 
b ł . E · szewickun Jedna reprezentowana 'ak · · ł · f ną. Identycznej treści druki, Iooz w rozstrzygnięcie zapadło pned Sadem y y sir r.1c swoje ~owolanie na j przez Moiotowa, Źdanowa i Andre- J Je nazywa, pomys anu pro · języku polskim, rozsyłano do górni- Grodzkim, jako Opiekw\czym w „ Ka-
lak wysokie stanowisko - sam jewa. 1 skłanlajQ(l& się do ściślejszego Barthelemy, wybitnego prawnika ków-Polaków, których, Jak wlado- towicach. . 
już bowiem fakt, iż , zgodnie z j powiązania Rosji sowiookiej z mo- fr~~~~ti:!~ihelemy jest „monachij- :~ i:~:~iuwt;~~l:;:iuJ~ri:c!.6:=. Sąd t.en mlanowlcle. w .spl,'awle 
zapowiedzią premjera Chamber- 1 carstwami zachodniemi. czykiem". Przed rokiem w „Temps" . I.IL Vll.5512 S9 m.lanowaJ nłejakle-
laina, obecny departament pro- I Drnga zaś, reprezentowana przez obszernie wywoC.1.ii (prawnlczo„.), że Odezwy przytaczaJą całe ustępy I go P• Becka opiekunem niejakiego 
P g d F 

. Off ' . Woroszyłowa, Kalinina i Kaganowicza FrancJ'a nie J'est obowiązana poma- mów kanclerza Hitlera,. wychwalają Kanclerza.„ Można jeszcze dodać, :te 
a an Y p~zy .oreign . ice me 

1 
i nalegaią.ca na jeszcze więltszą ho· potęgę armji niemiookieJ I _ppzwala- p. Beckowi na lml" J"est Wilhebn a 

ł Ć # gać Czechosłowacji, mimo istniejącego j bł 1 żld I 1s--i kl · " ' ma zupe me zaJmowa się prasą , lację Rosji sowiooldej od rozgrywek traktatu. Ił so e na c ę e "" e prus e Kanclerz Jest małoletni t ma .na lmlę 
angielską, wskazuje na to, iż I wśród państw kapitalistycznych, by w Sądziliśmy, że szanowny profesor dowcipy z armlj sojuszniczych. Henryk." · 
doświadczenia, zdobyte przez lor- ten sposób zachować za wszelką ce- przekonał się, że był w błędzie (poli- Na wszystkich drukach umleszczo· 

Ostatni akord d p th R . . b d I nę neutralność I dopiero w rezulta- ty-0znym). Ale oto, przed parn dnia- no miejsce drukn 1 nakładcę: Heln· a er a w zymie, me ę,_ ą 1 cie woJ·ny pomiędzy zarysowuJ'ąceml rich Kessemeier, Hamburg, Hoch Alee 
t b d I mi, znów umieszcza w „Temps" dziw- R · · N p I u rane po uwagę. się wyraźnie dwoma bloltamł państw, ny artykuł. 127, „Deutscher Fichte Bund". egms pisze w „ aszym rzeg ą· 

X I odegrać rolę decydującego czynnika Pisze: wojna nie ma sensu, jeśli z Pytanie, jaką drogą odezwy te dzie" o „ostatnim akordzie Sejmu": 
O propagandzie na gruncie trzeciego, za.zwyczaj wykorzystujące- przooiwnlków żaden nie posiada dru- dostały się z Niemiec do FrancJ'i. „Do listopada trwać b~llłe przer-

1 . · ł . . ó .1 1 go kłótnię dwóch." j gi nikt d iś druz wa. Nie 1...A-ie radosnej twó ś I ,1gowym p1sa o się i m WI o w ., " . . zgoczące przewa ; z go- Kt • ~ • • "1f'M' rczo c 
swoim czasie bardzo dużo. Była !,ATE mformIUJ~ z. Moskwy o czą.co złamać Niemloo nie potrafi, mo- o zy 1ł.", o piera się interpelantów, ani inicjatywy ustawo-

. . . dziwnem zachowaniu się prasy so- te tylko z trudem Je zwyciężyć. A je- D 1 ·. „ dawczej posłów. Praca cała rozpły· 
nawet c?w1l~, iz ~o dobrego. to- i wieckiej w dniach rokowań: śli tak, lepiej zawrzeć umowę. Natu- " z ennik Powszechny w kores- nie się w terenie. Tylko wybrani bę· 
nu ~z1enmkar?k1e~o nalez~ło i „Prasa moskiewska w swych arty- ralnie, powiada, lepiej taką umowę pondencji z Paryża informuje o dą się jeszcze biedzió w zespołach 
Ul'ągame na słuzbę mformacyJną kuła.eh wstępnych przypomlna. krwa- zawrzeć przed wojną, niż po wojnie. „bojach antymonachijskich" we I ozonowych, rozpatrywaó projekty Li i Tyle naiwny (niestety!) prof. Bar- Francji: I zmlany ordynacji wyborczej, tub gro-

. g • Zapewne, . zwlas.zcza w wy bunt, wznlooony w Leningradzie thelemy. Naiwny, bo nie rozumie Isto- „Próba recydywy monachijskiej wy madzlć materjały w sprawach naro· 
pierwszym okresie, miała ona 1 pn~ 20 laty przez białogwa~istów ty hitlerowskiego imperjallzmu." wołała gwałtowną reakcję tutejszej dowośclowych. 

'ś · . b k' . 1 rosyJsklch w chwili, gdy armJa gen. l ·1 p lit ka i i te rzeczy" i cie SWO Je ra l I wy- Judenicza wspomagana przez Ang·Iję I • op UJ• „ o Y wyc ągn ę j ręki 't W ciągu sześciu miesięcy kraj bę-
kazywala poważne niedociągnię- i Francję poilchodzlła pod Leningrad. Oecyz1a woiewod y - woła Tardleu. - Nie! Tak długo dzie istniał bez Instytucji, której wlel-
cia. z czasem J'ednak t. zw- Sek- , Wspomlnaj•u. o tern zdarzeniu z ,,Warsz. Dziennik Narodowy" do jak ~przeciw naszych rąk będzie się kość tak pięknie opiewał pan marsza-..,.., widziało pię~ci". lek n·a ostatniem posiedzeniu. Załatwio 
cja Informacyjna Ligi wykształ- przed laty 20 „Prawda" kllkakrot- nosi: KertIIis blJe na alarm: „Musimy o- n-0 ustawy niebyłe jakle. Do historji 
ciła znakomicie swój aparat i nie podkreśla w swym artykule, że „Wojewoda pomorski za.twierdził u- budzić czujność kraju na tę ostrożną parlamentaryzmu wejdą. poprawki do 

. t d . d zarówno armja gen. Judenicza, jak i chwałę Rady Miejskiej w Inowr-ocła- kampanję, która podejmuje tematy ustawy „o nadzorze nad nlektóremi 
SWOJ~ me. 0 Y pracy i op~o: zbrojne powstanie w Leningradzie, wiu, mocą której dotychczasowa ul. przed.monachijskie aby wnieść zamte- środkami żywienia zwierząt", 0 „cle
wadz1ła me:naI do doskonalos1:1 wrganizowane były przez wyslanni- Toruńska przemianowana została na I szanie w opinję, f:UszowłW dane dyplo nłu serów 1 fomlerów pocbOOieuilł 
to, co uwazała za główne swoje ków 2wtw atenty. ullcę Romana Dmowskiego." matyczne, rozwijać ducha kapltulacJl"• f1Dladzklep." 
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Groźny zaiarg o koncesje w Tientsinie 
KUSOCffiSKI BIJE REKORD, 

.POLSKI NA 5 KM.!. 
Jeszcze nie wszyscy otrząsnęliśmy 

się po radosnej nowinie, że nasz do
skonały biegacz :-- Janusz Kusociń
ski \vróclł do czynnego życia, r - za
ledwie mieliśmy czas nacieszyć się 

chodzić. Ma on jednak nadzieję, że 
dziś już będzie mógł ' stanąć na kor-
cie. · ·· 

W dniu dzisiejszym ma się odbyó 
również fipał gry pojedyńczej pitfl· po 
mięQzy Jędrzejowską i -· Franc4zklł 
Mathieu. 

TOKIO, 16.6. W odpowiedzi na ~-c,ia1ne .posiedzenie gabinetu brytyj- „Le }>etit Parisien" pisze, że to, 
złOżone dziś rano protesty konsula skiego ,celem rozważania sytuacji. co się dzieje na Dalekim Wscho
brytyjskiego w Tlentsi.tlie ·przeeiw- M6wi• się 'o akeji odwetowej w dzie- dzie, pozwala wnosić, że dyploma
ko niedopuszczaniu żywności · do dzinie gospodarczej. cja niemiecka. rozciąga. swoje ma.c
koncesji międZynarodowej, oraz .· .TIENTSIN, .16.6. Konsul Stanów ki aż do Ja.poojl. · Tokio korzysta 
przeciwko złemu traktowaniu oby- Zjednoczonych złożył energiczny z trudności euro'pejskich, by nli.ru
wateli brytyj~kich przez strażni- protest wobec władz japońskich w szyć interesy rasy białej w Azji. 
ków japońskich, japońskie władze zWią;zku z rewizją osobistą, jakiej „Oeuvre" pisze również w arty
wojskowe stwierdziły, że nie mogą pą.trol japoński poddał obywatela Jtule wstępnym: hiszpa.nja., Austrja., 
uznać powyższych protestów, bó- Stan~w · · · Zjednoczonych Roberta Sudety, Ozechy, Alba.nja. · i Tientsin 
wiem mają one charakter interwen- Mac.anń'a w chwili gdy ten opusz- oto lista, która wykazuje, że oś 
cji brytyjskiej w sprawy japońskie. czał koncesję brytyjską. prowadzi taktykę szarpania na po-

jego doskoni;Lłą. formę, uwidocznianą.· l\fiSTRZOSTWA LEKKOATLETYC~ 
zajęciem w Helsinkach drugiego mlej NE KLASY A. 
sca na 5 km. -.1 pobiciem rekordu Pol 
ski na tym dystanele, gdy oto nowa Dziś 1 ·w· niedzielę 'rozegrane zosta
bomba. - Kusy w biegu na 5 km. w ·ną w stolicy na Stadjonle Wojska 
Sztokholmie zajął . pierwsze miejsce Polskiego lekkoatletyczne , . mistrzo-
1 ustanowił nQwy rekom Polski w cza stwa okręgu warszawskiego . pa.il . l 
sle 14:2'i,2 mbt., oslągajlłC jednocześ- panów. 
nie najlepszy tegoroczny wynik na · Pocżątek ża.wodów ·o · gódz. ·· 16-ej. 
świecie na dystansie 5000 m. Będą to jednocześnie mistrzostwa 

Zapowiedziany na sobotę prze- P ARY:t, 16.6. Blokada Tientsi- szczególnych odeinkach. Wynik ten padł w pojedynku Ku- lekkoatletyczne W.O.Z.L.A . . , 

marsze japońskich rezerwistów nu w dalszym ciągu jest naczelnym Jest to oczywista stra.tegja. Ber-
socińskiego z nową gwiazdą. lekkiej . 
atletyki szwedzkiej - Tillmannem, DOSKONALE WYNIKI LEU.KO'.. 

przez koncesję międzynarodową w punktem zainteresowania. I lina, Rzymu i Tokio. 
Tientsinie, został prze-i j&pońskie 1 · 

który zajął _drqgie. miejsce w równie ATLETOW AMERYK~SKl-C,'H 
świetnym czasie 14:24.8 min„ · bijąc Lekkoatleci amerykaflscy znajdują 

władze wojskowe odwołany. I t , . c· h t 
LONDYN, 16.6. Sytuacja ·· w ~ - ryga przeCIW OrWa Ofil 

poprzedni rekord, Szwecji Jamsona się w doskonałej formie i osiągają. 
{14:24.4 _min.). , . , świetne wyniki. W ostatnich dniach 

Kusociflski po biegu czuł się do-' na riawodach w różnych miastach 
skonale ·i twierdził, że szalone -- teni- Stanów ·zjednoczonych 'padły :nastę-

Tientsinie uważana jest przez rząd 
brytyjski za bardzo poważną. Rząd spaliła w ju!{osławii _na panewce 
brytyjski i francuski a po nich rów - -~ziennik ·. jugosłowiaflski „P.olity- znac~yć należy, . że obecnie około 30 
nież i amerykański widziały się ka przewiduje, że były pr_emJer I, .posłow i senatorów J.R.Z. wycofa.
zmuszone podjąć w Tokio de- dotychczasowy prezes partJi J.R.Z. Io już swe podpisy z p0d lnterpe-

·po go · nie ' zmęczyło. · · pujące 'ciekawe ·.wyniki; ·: · · 
W niedzi~lę Kusy startu1e w Vi- . 400 m. - Jeffrey 47,9 sek„ 400 m. 

puri. . - . Miller 47,4 sek„. 2 mUe . -:--;; Zam

marche, odnośnie deklaracJ"i, złożo· (Jugosłowiańskie Zjednoczenie Ra- I . ·• t · d · · d' 1· d ; O l\HSTBZOSTWO LIGI WATERFO-acJ1, s w1er zaJąc, ze a i po p1sy, . . LOWEJ 
nej dn. 24 maja przez rzecznika ja- dykalne) Stojadinowicz zostanie wy nie zdając sobie sprawy z tego, że W dńiu dzisiejszym rozegrany. zo-
pońskiego M. S. Z., który wystąpił kluczony w najbliższym czasie wraz interwencja skierowana jest prze-1 stanie· w : WarsŻawie na -pływalni 
z pogróżkami wobec koncesji ob· .1 z_ -s~r~g~em._ po~~ó"'. i sena.t~rów z ciw Cwetkowiczowi i akcji porozu- A.Z.S-u w Parku Paderewskiego mecz 
cych mocarstw w Chinach. Ostat- pa.rtJI J. R. 'L. · mienia z Chorwatami. piłki· wodnej pomiędzy warszawskim 
nio rzecznicy japońscy ·w Tien Uli- W.yk!uczenie Stójadinowicza i je- A.Z.S-em i. E.K.S-em . z . Katowic. 
nie posunęli się jeszcze dalej. Ja- go fowarzyszy pozostaje w związ- Stołeczrii akademicy Występujii, · w 
pończycy obecnie dotnagają_ się, a- ku z .. wn_iesieniem ostatnio do Skup- 4 mil)" ony na drogi składzie: „ Jastrzębski, Karpitl.ski I, 

Bocheński. I, Iwanów, Makowski, 
by władze brytyj~kie współdziałały ·cżyny· i'' Sena.hi- interpelacji w spra. w Nowo.a_ ródez'Wźnie Rouppert, Gumkowski. 
z 'ńimł przy wprowadzaniu „nowego wie 'a.kćjf . chorwackiej . premjera ~ J 

~ · , porządku" na w:schodzłe przez za- Cwetkowicza. Koła ·polityczne, pod- W budżetach związków Śamorzą-
. ·nfeeha.nfo polityki · popierania gen. kreśla dziennik, nie · przywiązują dowych na terenie województwa no
, C:fan·g-K:\.i-Czeka. Koła brytyjskie 1 źadnej wagi do tej interpelacji, wogródzkiego na rok 1939-40 preli
. za.znaczają, że W. BrY.tanja zmu- ~ której -celem było w;Ywołanie trud-I minowana jest na budowę i utrzy
' szona jeet ustosunkować · się jak- ' ności · dla· obecnego · rządu i ula- manie dróg, ulic i mostów kwota 
. 'np.jbardziej ·poważnie . wobec l;lal- ' twi~nie dojśćia do władzy Stojadi- 1.433.521 zł. Obok tego naturalne 

, ·, sz~eh zadań japońskich, które do- noWicz~a. · · świadczenia drogowe przekraczają 
fyką.ją praw wszystkJeb mocarstw Zadna akcj"a . - wywodzi „Poli- równowartość 2 miljonów złotych. 

, ! . p~iada.ją~ych kQncesje w China.eh. · . tyka" - nie ·może osłabić wysil- Razem więc w Nowogródczyźnie 
·„w poniedziałek . zbierze się spe- ków: premJera -Cwetltowicza, J,tóry samorządy i ludność w formie na· 
---------------· . zmierza ,. ko porozumieniu z Chor- turalnych świadczeń drogowych 

watalni. · przeznaczają na budowę i utrzyma.-

· Op~ra_cja ~a pełnem 
morzu 

„. ·- , 'na. ·$tatku ~.Pułaski'' 
'·· Statek „Pułaski", który wczoraj 1 
· . 'poWrócil do Gdyni z portów połud-

·niowej Ameryki, miał w drodze nie 
zwykłą przygodę. 

Gdy statek znajdował się u za
ehodnich wybrzeży Afryki nąwią

• „ ze.no ~ntakt l'adjowy z · polskbn 
· frachtowcem „Lida"„ zwraeaj~ym 

. się. o· pomoc lekarską dla je@ego 
·. ·i członków załogi,· któr.epm ,,- '1)rzy 

„ • pracy w.padł do oka kawałek rdzy, 
. niedający się usunąć bez operacji. 
-Ponieważ wypadek ten· mógł spo
wodować nawet utratę . oka, które 
zaczęło ropieć ustalono miejsce 

Na marginesie tych wywodów za- nie dróg około 4 miljonów złotych. .. 
. ' :s1~ti4 . 

• 
:4121\\1,\ 

I Mt\RVtłt\RM 
:wOJl~t-1.l\ ~ . 

· • wt<X.1ne k.ol.on. .i e -
4 iedvn.em pcxttt.erzem · 
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RUMUNJA ZDOBYLA PUHAR NA
RODOW W BUKARESZCIE 

Polscy jeźdźcy zajęli '\-te miejsce. 
W piątek odbył się w Bukareszcie 

na międzynarodowych zawodach l!..:>n
nych w obecności króla Karola naj
ważniejszy konkurs zespołowy o pu
har narodów. Zwyciężyła Rumunja, 
która miała ogółem 19 pkt. 

·2) Niemcy - 28 pkt, 3) Belgja -
35 pkt„ 4) Polska - 47 pkt„ 5) Lo
twa. 
. Zawody rozpoczną się o godz. 17.30. 

JĘDRZE.JOWSKA I MATHIEU . 
GRAJĄ W FINALE G-RY PODWOJ

NEJ PU 
W Ilią.tek . na . mistrzo_stwach teni~ 

sowych Francji para Jędrzejowska.
Mathieu pokonała w półfinale gry 
podwójnej pań parę francusko - luk
semourską. St. Omer Roy - Weivers 
6:3, 6:3, kwalifikując się do finału. 
Gra była nieciekawa ze względu na 
zbyt dużą. przewagę pary polsko-fran 
cuskiej. . . . 

.Spotkimle w półfinale gry podwój
nej panów pomiędzy Tłoczyflskim i ' 
Baworowskim a parą ameryk~ką 
Me Neill - · H'Arrls zostało ze wzglę
du na 'deszcz ··-przełożone na sobotę. 
Baworowski jest z tego bardzo za
dowolony, gdyż zrobił mu się wrzód 
na udzie i w ·piątek . nie mógł wcale 

_spcitkiuiia statków. · 
.~aczęło . .ropię, ustalono miejsce 

Oba statki spotkały się w nocy. 
• Szalupa: z m/s „Lidy" przywiozła I ,,Lebensraum'' sięga... . do niebios 

. . cho~ego na pokład „Pułaskiego", Rwzw.kowne porównanie 
~ gązie lekarz okrętowy dr. Abra- . . ,.,. . ~ . . . . . . . Rotterdamu z Gdańskiem 
. cji. . a; ema. . zw. rz s rz -
: ,.mowicz- dokonał szczęśllWie opera-i N · t · 't t p e t eni ży 

: . Jest to pierwszy taki wypadek c1owe~ (~bens:aum), nowego - a 
„ w .. historji . naszej marynarki han- raczeJ byc moze tylko . „o~grz?wa-

dl we· · nego" - wymysłu mem1eck1ego, 
·'> Q J. który przejął imperjalizm hitlerow-

. Wy1·e· chał do· Berlina ' ski po imperjaliźmie cesarskich Nie
miec, wypisuje teraz dyrygowana 

buł ar Id mi ister prasa Ęzeszy nie.kończące się an-.'- ·: . - g _s , 8 drony, u.siłując wytumaczyć . światu 
łinansow . słuszność tego rodzaju pretensyj. · 

SOF JA, 16.6. Minister · Fina.n- 1 Dr. Lęy, przywódca niemieckiego 
1ów Bizołow wyjechał dziś wieczo- , Frontu- Pracy ·w jednym z artyku
rern do )3erlina! celem o~ómenia j łó'Y prasovrych, tak . się o te1!1 wy
szeregu .spraw finansowych i gospo- . raza: „S-ą -DĄI'Ody, które ma.Ją =od-
darczych.- wagę sięgać -do niebios" '( 1! !)_ 

··-·-Nowe linJe . „lotu" 
. · · .z Rzvmem i Białogrodem Sielanka 

„J esteśmy narodem bez prze
strzeni - woła dalej Ley. - Los 
wymaga dla rozwiązania tego pro
blemu od każdego z oscibna ostat
niej l osobistej stawki" (b. cieka
we i cheirakterystyczne - przyp. 
Red.). 

Półoficjalna „Deutsche Diploma
tisch - politisce Korrespondenz", 
po mętnych i zawiłych wywodach 
na ten sam temat, ryzykuje porów
nanie Gdańska. z Rotterdamem. Pi
sz, ~e Rtzesza. nie wysuwa pretensji 
do posiadania. . Rotterdamu, lecz u-

waża. go za „ wspólną pq;estrzeń ży
ciową" z Hola.ndją. 

Co to znaczy? Czy to tylko gaf
fa, czy coś świadomego? 

Min. Goebbels w „Voelkischer 
Beobachtet" ubolewa głęboko nad 
tem, że Anglja dała Polsce „we~ 
ksel in blanco", wskutek czego de
cyzję o wojnie, czy pokoju oddała 
w ręce :Warszawy. · Wyobraża so- · 
bie, że gdyby nie Anglja, doszłoby 
na.pewno do porozurrdenia z Polską, 
któraby poszła na wszystkie pro
·pozycje niemieckie. 

,,protektoracie'' 
Zakaz : imprez sp_orto-wych - Rzesza . zabiera hąty Rotschilda 

RZYM, 16.6. Dziś. odbyła . się tu 
.>ficjalna inauguracja stałej komu
nikacji ' lotniczej na ·Jinji Gdynia-
Warszawa - Budapęszt - Rzym. W „protektoracie" hitlerowskim Zakaz zadał dotkliwy cios dwóm przez Niemcy. 
Wśród osób oczekujących na lot- na . ziemiach czeskich jest coraz czołowym klubom piłkarskim: Spar- Przewodzi delegacji niemieckiej 

· : Ii.isku samolotu polskiego był am- „przyjemniej". . cie i Slavji, które do końca b. m. generalny dyrektor żakładów hut-
basador Wieniawa-Długoszowski. Ostatnio władze niemieckie wy- miały rozegrać w Pradze 2 mecze niczych w Judenburgu, w górnej 

·polskim · samolotem przybyli . dy- dały za.ka.z organizowania na tere- o puhar środkowej Europy z Wę- Styrji ·- Hinke, który według 
· ·rektói' ' departamentu lotnictwa cy- nie Czech I Mora.w wszelkich im- grami i Jugosławją. dziennika ma być powołany na sta-

wilnego · w Min. Kom. Piątkowski, prez sportowych do do. 30 czerwca W związku z incydentem, ja.ki nowisko dyrektora huty w Witko
prezes Rady · Nadzorczej „Lotu0 b. r. Zakaz umotywowany jest - miał miejsce między żołnierzami wicach, po przejęciu jej przez 
Krahelski, naczelnik wydz. Lotnic- jak mówi oficjalny komunikat - niemieckimi a ludnością cywilną w Niemcy. 
twa Cywilnego w Min. Kom., inź. pożałowania godnemi wydarzenia- wielkiej kawiarni Va.nka. w Pradze, Dziennik zaznacza, że eksport wy 
Polturak. Ponadto samolotem poi- ml, jakie mia.ły miejsce podczas władze niemieckie wydały na.kaz robów huty w Witkowicach wynosi 
skini' wrócili delegaci włoscy, dyr •. meczu w Pradze w dn. 8 b. m. zamknięcia: tej kawiarni. obecnie 30 proc. ogólnej produkcjL 
Blondi i płk. Tem~. . Ćóż · to . były ·za wydarzenia? Kawiarnia ta, położona w naj- x 

BIALOGROD, 16.6. Dziś o goąz. W dniu tym rozegrany był mecz piękniejszym parku praskim, Stro- Przed niemieckim sądem w Pra-

perlfni 9:12,8 min„ 110 ·m. lJłotki '
Htiniphrey t Wollcott po ·14,3 sek., 200 
m. płotki - Vickery 22,'Z ·sek., ·tycz
ka - Day '440 cm., w dal - Szu
micki 7~3 cm. i ~erina 'l'.55 _cm. oraz 
Brown 7'56 cm., w zwyż - Schnake 
197 cm„ ·kula - Watson 16,50 . m., 
400 m. płotki '-- Simmons 173,5. sek. 

JAPO~SCY AKADEMICY 
PŁYWAJĄ 

Na ·zawodach akademickich w· To
kjo uzyskano szereg doskonałych wy
ników, a mianowicie: .. · 

100 m. dowolnym - Ara.i ,58,4 s~k., 
200 m. dow. - Joszida 2·:18,6 min., 
2) Uto 2:19,4 min„ '400 m. dow. -
Babatome 5:05,4 min., 2) · Honma 
5:07,6- min„ 200 m. klas - Hamurr1 
2:41,8 min., 100 m. grzb. - Kojima 
1:09,4 min„ 2) Taniguczi 1:10,2 mirt. 

Premier na inspekcłi 
Premjer gen. Sławoj-Składkpw

ski, który wczoraj przybył na ·te
ren woj. pomorakiego, · dokonał. w 
towarzystwie wojewody · Władysła
wa Raczkiewicza objazdu · powia
tów: włocławskiego, · toruńskiego, 
chełmińskiego i brodnickiego. Pan 
pre:in.jer odbył z poszc~egolnymi sta 
rostaqri konferencje na temat sto
sunków gąspodarczych · i politycz
nych w poszczególnych po-wiatach. 

Delegacja „Strzelca" 
•• t .... , 

. w l:.otwie · 
Do Rygi przybyła delegacja. Związ

ku Strzeleckiego pod prze.wodnictwem 
komendanta strzelca płk. Zawjślaka, 
celem wzięcia udziaht w obchodzie 
20-lecia związku Aizsargów (łotew
skiej organizacji strzeleckiej) • 

N a.dworcu delegację polską powi
tał komendant Aizsargów- płk. -Pra
uls i kompanja honorowa. Komen
dant Strzelca wręczył płk. Praulsowi 
szablę, jako dar polskiego Związku 
Strzeleckiego a płk. Prauls ·udekoro
wał płk. Zawiślaka Krzyżem Zasługi 
Aizsargów. 
Naetępnie płk. Zawiślak złożył wi

zytę min. Spr. Wojsk. ·gen. Balodiso
wi i wpisał się do księgi audjencjo
nalnej Prezydenta Państwa, oraz zło
żył wizytę ministrowi Spraw $połecz-
nych Berzinisowi. ' · 

Nowy motorowiec 
·~Stalowa \\lola" 

Przybył po raz pierwszy do Gdy-1 
nini motorowiec „Sta!Owa Wola '', 
zakupiony w lutym b. r. przez li
nje żeglugowe Gdynia - Amer yka 
dlą obsługi linji towarowej. połud
niowo ~ .amerykańskiej. Statek przy 
był z ,I~altimore . w §i fanach Zjedn . 
Aiileryki Półn., przywożąc 42{)0 ' ton 
złomu. 

Nowy· motoroWiec GAL'u przybył 
jeszcze pod banderą norweską p. n. 
„Rio Padro". Przyjęcie statku przez 
GAL przemianowanie i podniesienie 
na nj.m polskiej bandery nastąpi z 
końcem przyszłego tygodnia. 

Kapitanem „Stalowej Woli" zo
stał mianowany dotychczasowy 
pierwszy oficer motorowca „Bato-
ry" kpt. J. Strzembosz. · 

W Skagerak 
manewry floty niemiecklei 15.30 w związku z otwarciem bez- Praga - Berlin, przegrany przez mówce, była najulubieńszym loka- dze rozpoczął się dziś proces prze

pośredniej komunikacji lotniczej Niemców gładko 0:2. Mecz miał Iem w porze letniej i cieszyła się ciw 2 wachmistrzom niemieckiej SZTOKHOLM, 16.6. Z Kopenha
Warszawa - Białogr'ód przyleciała zupełnie normalny przebieg, tylko, ogromną frekwencją. policji, oskarżonym o zastrzelenie gi donoszą, że flota niemiecka w 
tutaj na lotnisko delegacja poi- że Niemcom się nie powiodło. Na- „Ostrauer Zeitung" donosi, że w czeskiego urzędnika w Nachodzie, sile 40 jednostek bojawych rozpo
skiego lotnictwa komunikacyjnego turalnie można się domyśleć, że Pradze prowadzone są „rokowania" w nocy z dn. 9 na 10 czerwca b. r. C'.i:ęła. ma.newry w Skagera.k. 

· ~ Wice~in. Bobkowskim n": czele. publiczność gorąco !~pewne mani- p~~iędzy domem Ro~schil~a, właś- W procesie zeznaje 30 świadków. Tematem manewrów jest słynna 
Powitame było b. serdeczne. Po festowa.ła swą radosc z powodu cicielem huty w W1tkow1cach, a X . bitwa pomiędzy flotą uiemłecką I 
pąluoniu min: Bobk?wsk~ był przy- I zwyc~~stwa .. Czechóy1 a wśród 0-1 przedstawicielami ministerstwa g?-

1

. We Frydku , spłonęła synagoga angielską, jaka miała . miejsce na 
Jęty przez Min. WoJska 1 Marynar- krzykow meJedno się pewnie Niem- spodarstwa Rzeszy, w sprawie zydowska. Powod - oczywiście - tych wodach w czasie ostatniej woj 
ki ieu. Nedlcfu. com _ dostało przeJccia. za.kładów witkowlckich nieznany · ny światowej. · 

„ 
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Bluff totalist1ezn)' na Dalekim W schodzie 
(Od nane"o korespondenta) Londyn, 11> czerwca. 

Sytuacja na Dalekim Wscho- zainteresowane w północnych ma Tokjo w znacznej mierze do 
dzie przedstawia się sobą skom- Chinach. W dodatku oświadczo- zawdzięczenia Wielkiej Brytanjl, 
plikowany rebus. Na po- no wyratnie, że cała akcja wy- która od pewnego czasu udziela 
zór };>rak wszelkiej logiki i sen- mierzona jest jedynie I wyłącznie rządowi C1tang-Kai-Szeka bardzo 
su w ostatnich wydarzeniach na przeciwko Wielkiej Brytanjł, a wydatnej pomocy. 
terenie Chin i zdawaćby się mo- nie ma ona na celu naruszenia Afera tientsińska jest balo
gło, że Daleki Wschód zamie- interesów amerykańskich łub nem próbnym, który ma zbadać 
niony został w jeden wielki dom francuskich. W ten sposób Japo jak dalece można liczyć na usłę· 
warjatów. nja przeprowadza politykę „o- pliwość Wielkiej Brytanji. Japoń-

Ten powierzchowny wniosek krążenia I izolacji" Anglji 1,1a Da- czycy dają Anglji do zrozumie
nie jest bynajmniej pozbawiony lekim Wgchodzie. nia, iż jeśli nie zaprzestanie ona 
trafności, podobnie jak djagnoza Oczywiście należy się s·podzie- popierania prawowitego rzą
taka w odniesieniu do Europy · wać, że ani Francja ani Stany du chińskiego, musi się liczyć ze 
nie pozostawiałaby wiele do ży- Zjednoczone nie będą tak krót- wzrostem napięcia sytuacji, co 
czcnia . Niemniej w tern wielkiem kowzroczne i naiwne, aby przy- zmusiłoby ją do zaangatowania 
szaleństw.ie jest jakaś metoda. puszczać, że po Anglji nie przyj- na Dalekim Wschodzie poważnej 

Brytyjska koncesja w Tientsi dzie na nie kolej, ale niemniej części floty wojennej i dużych 
nie. licząca około 50 tysięcy lud- trudno im interwenjować, skoro sił wojskowych. 
noścl, jest doniosłem centrum ich interesy nie zostały naruszo- Perspektywa taka jest bardzo 
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handlowcm i b:rnkowem w pół· ne. niemiła dla Londynu z uwagi na __ .:..:::::======================:;,....._ 
nor:ny<'h Chinach. Przed inwazją Japończycy wybrali sobie Wiei- niski kurs akcyj pokoju w Eu-
japońską blisko 6 miljoninv ton ką Brytanję jako główny objekt ropie· Londyn wie jednak, iż Ja
tow:ll'ÓW przeładowywano rocz- ataku z dwóch powodów: an· ponja nie jest w .stanie podołać 
ule w Tientsinie, eo stanowiło 12 gielskie interesy gospodarcze w wo.inie z Chinami, Anglją i praw
proc całego handlu zagraniczne- Chinach są ogromne. lnwesłyeje dopodobnie Francją, U.S.A. oraz 
!(O Chin. Blisko jedną trzecią sta- brytyjskie w tym kraju oblicza- Sowietami. W efekcie mamy tu 
nowiły towary pochodzenia hry- ne są na ćwierć miljarda funtów więc do czynienia z nowym bluf
tyjskiego. szterlingów, czyli około sześć i I fem totalistycznym, który spra-

Proces Laurenciea 
„UJqnalazcv•~ cell śn1lercl 

W dn. 12 b. m. rozpoczął się w Pr0ces . Laurencica, ](.t6ry · j~'st. o-
Barcelonie proces Alfonsa La1,1ren· bywatelem. Czechosłowacji a z. zawo 
cica, któremu więźniowie komuni- du i wykształcenia konstruktorem 
stów hiszpańskich mają do zawdzię wynalazcą, wywołał sensację w ca· 

w konce~ji mieszczą si~ po· ćwierć miljarda złotych. zaś han- wi wprawdzie wiele kłopotu de
ważne instytucje handlowe i fi. dC'I i bankowość angielska stano- mokracjom, nie powinien jednak 
nansowe z dwoma wielkiemi ban- wią główną konkurencję dla Ja- przynieść sukcesu Japonji. 

czenia przemyślne l wyrafinowane lej Katalonji. . . . . . 
tortury psychiczne l optyczne. On Podczas rewizji, dokonanej po a-
to bowiem projektował urządzenie resztowaniu L~urenci.ca w. c~.will • 
cel więziennych z monotonnemi i gdy przygotowywał się do ucieczki 
fantastycznemi równocześnie . malo· poza granice Hiszpanji, znaJeziono 
widłami na ścianach i sufitach, ze \V jego mieszkaniu liczne r,Ysunkł ł 
stołkami, na których nie można by- pła.ny, dotyczce cel więziennych oraz 
ło siedzieć, z przymocowanemi do co najciekawsze, bogatą litera.tar~ 

kami na czele. ponj na tamtejszym rynku· Sens rebusu chińskiego jasny, 
Dnia 9 kwietnia h. r. na tery- Drugi powód, może bardziej 

1

. ale jego rozwiązanie zależy od 
lorjum koncesji zamordow::mv bezpośredni, lwiązany jest z o- zbyt wielu czynników, aby nio?.
zo;tał Cheng Szikrmg. wysoki tt- b~.cną sytu?cją woj;kową , J.apo-j na się było bawić w proroka. 
rzędnik marjonetkowcgo rządu nJI w Chmach. 1 rudnosc1 te Rad. podłogi kawałka.mi cegły itp. z dziedziny psyehjatrjl.· 
~hińskiego, ustanowionego przez 
okupacyjne władze j'npońskie. 
Pod zarzutem dokonania tego 
morderstwa are'3Łzowano czterecl1 
Chi11czyków, członków terory
styczncj organizacji narodowej. 

Ponieważ władze japońskie 
wykazywały wielkie zdenerwowa
nie tą sprawą, czterech podejrza
nych przewieziono do siedziby I 
policji · japońskiej, gdzie ich prze
-.łuchano poczem odtransporto
wano z powrotem na teren kon
cesji . 

Policja japońska wystąpiła na
i'ltępnie z żąd:miem 'vydania jej 
tych czterech Chi6czyków i pod. 
dania ich sądowi japoi'1.skiemu, 
jako że przyznali się oni do za
rzucanego im morderstwa. Wt..i
dze brytyjskie odpowiedziały, iż 
kh zdaniem niema dostateczne
go malerjału obciążającego, zaś 
przyznanie się nastąpiło pod 
wpływem tortur, stosowanych 
przez policję japońską. co nie 
może bynajmniej stanowić d()· 
wodu winy. 

Pertraktacje przewlekały 5ię 
z tygodnia na tydzień, aż wresz
cie Japończycy postawilł ultima
tum - jeSli do godziny 8-ej ra· 
no dnia 13 czerwca nie wyda Im 
s•ę owych f'ztcrcch Chińczyków~ 
.ruzpoezną blokadę koncesji bry~ 
ly,iskic.f • 

• Wytwórnia Samochodów i Wyrobów MetalOWY<h • 
,,FABLOK'' S. A. 

Warszawa, Zgoda a. 
Otrzymawszy koncesję na prowadzenie przemysłu wyrobu samochodów, 

. oraz podwozi samochodowych, przystępuje do . 

budow1 _ fab1•-yki samochodów „ - '· -· 

- . . 
1 rozpoczyna na razie 

montaż · sa"1ochodów osobowych i ciężarowych 
znanej fabryki francuskiej 

RENAULT 
Przyjmuje zgłoszenia tylko pisemne inżynierów i techników, wyspecjalizowanych w zakresie 
prze·mysłu samochodowego z pierwszeństwem dla władaiących językiem francusk m, oraz 
oferty, równiet tylko na piśmie, kandydatów na przedstawicieli moęących prtedstaw1ć 

. odpowiednie gwarancje. 
Wkrótce rozpocznie się sprzedaż samochodów „RENAULT": 
rtsobowych typ Juvaquatre. Primaquatre. Vivaquatre. 
Vivastella. Suprastella i t. d. . 

Clez.DrO'-'llCb ? noinoś~i od 6 do 14 fono z s~l~ildem Oi~sla, oraz auioLusóv li WJ 1 podwozi aufoLusow„cl. o duze1 nośnoic1. 140 . 

Prawda-najskuteczniejszy o·ręż propagandy 
(Dokończenie ze str. 3·e0 . 

. Jasne jest, że sprawa czterech 
Chińczyków jest tylko preteks
tem. Jeden z wysokich wojsko
wych japońskich w Tientsinie o- Ze sprawą tego przeorganizo- cenić jego pracę. bardzo silny. Już to samo pou
świadczył zresztą wyrazme, iż wywania łączone jest nazwisko Fakt, iż na kierownika pro- cza o tern, iż należy z funkcjo
blokada koncesji angielskiej ma ministra M i r o s ł a w a A r- pagandy wojennej w Anglji zo- nowania aparatu propagandowego 
na celu skłonienie Wielkiej Bry- c i s z e w s k i e g o. Oficjał- staje powołany sir Eric Drum- Ligi wyciągnąć maksimum wska
lanji do kooperacji z Japoil.czy- nie, czy nieoficjalnie, właśnie p. mond, a u nas polityk! tak do- zówek i doświadczeń. 

Krzyże za•łusri 
Wojewoda Władysław Jaroszewicz 

dokonał uroczystej dekoracji 9 o
sób orderami Odrodzonej Polski, 10 
osób złotym Krzyżem oraz 31 · osób 
srebmemi Krzyżami Zasługi, · z·a pra 
cę społeczną i zawodową. 

M. in. zostali · udekorowani krzy. 
żem kawalerskim orderu Odrodzo
nej ·Polski pp. Czel"Wiński Konrad, 
Gierat Stanisław, Samułiński Ta-

l
' deusz, Filipowicz Wacław, Picstrzyń 

ska .Wanda,· Roszek Henryk, Szliryn 
Stefan, · Sobecki Jan, Zawadzka Ha
lina· oraz pozatem złotym Krzyj;em 
Zasługi inż. Zienkiewicz Edward i 
p. Zawadzka Marja. · · 

Obrady . ·synodu 
Kościob,1 Ewan.relieko • 

Reformowanego 
Kon~ystorz Ewang .• Reformowa

ny w R;p. 'Polskiej za.wiadamia, iż 
Synod · Koścfoła Ewang.-Refotńiowa 
nego w Rzp. Polskiej rozpocznie 
swe obrady w Warszawie w dniu 18 
czerwca r . . b., o godzinie 13:tej, w 
sali posiedzeń Zbo.ru Warsz!l.wskie· 
go (ul. Leszno Nr. 20) po uroczy· 
stem nabożeństwie, odprawionem 
przez wielęl;mego księdz'a superin
tendenta Stefana Skierskiego w ko· 
ściele ewang.-reforniowanym przy 
ul. . Leszno o · godzinie 10-tej, 

,~'fribuna" wlo•.ka 
bez debita ; · · · 

Ministerstwo spraw we'Wnętrznych 
decyzją dn. 17 czerwca r. b. odebra
ło debit komunikacyjny ~zasopism.u 
włoskiemu „Tribuna" za szereg na
pastliwych artykułów, skierowanych 
przeciwko Pólsce. · 

Kara śmierci 
w Poznaniu kami w północnych Chinach. Arciszewski odgrywa napewno skonale obznajmiony z propa- A doświadczenia te i wskazów· 

Takie są fakty. Stanowią one rolę decydującą w kształtowaniu gandą Ligową właśnie z okresu ki idą w jednym tylko kierunku. W dniu l5 b. m. na rozprawie do-
jcdnak połowę prawdy. Poza .naszego aparatu propagandowego działalności sir Erica, jesl oczy- Pouczają o konieczności i celo- ~~ź~jp~~~~~~;e~~s~iłdus~:::;;w;~ 
<iccnq tjentsiilską rozgrywają się i w opracowywaniu jego metod wiście przypadkowym, ale nie- wości należytego i n f o r m o- karę śmierci kapral Horochowski 
wydarzenia, które zaważyć mogą pracy. mniej znamiennym zbiegiem oko- w a n i a prasy, a za jej po· Józef za dezercję do Niemiec i zdra 
11a losach Europy. Min. Arciszewski jest człowie- liczności. śrcdnictwem opinji; kładą na tę dę tajemnic · wojskowych. 

Po pierwsze fłąży Japonja do kiem doskonale obznajmionym z Nie sądzimy przytem, aby do- właśnie sprawę nacisk ·olbrzymi; Wyrok wykonano w dniu 15 b.m. 
"yparcia Wielkiej Brytanji, a metodami pracy Ligi Narodów. świadczenia Ligowe można było wielkim· głosem dowodzą, iż jest (PAT) · .-
na~t<:p11ie Francji i U.S.A. z ryn- vV lalach 1922 - 1925 sekretarz i należało lekceważyć. Łatwy ar- to droga najlepsza, jedyna, ko. W · · ł 
ku chii1skiego, który stałby . się Delega<'ji Polskiej przy Lidze Na- gument o upadku Ligi nie ma tu nicczna. Wszelkie sugesłje, ura- . sprawie POLaru 
monopoliczną domeną japorl.ską· rodów, .w następnych latach ja- najmniejszego znaczenia. Upadek bianłe i kształtowanie @rasy. mi,ia dwoPl'B w Warszęwie 
· Po drugie napięcie na Dale- ko sekretarz Ambasady w Pary- ten ma swoje źródła bardzo gtP,- się całkowicie z celem, o ile nie Urzędowo komunikują: 
kim Wschodzie obliczone jest na żu brał częsty i wydatny udział bokie i istotne, l eżące nota bene jest podbndowane mocnym fun- W sprawie mylnych wiadomości, 
1 n111i t> j,zenie st::rnowczośd Wiel · w pracach Ligi, gdzie, jako czło- całkowicie poza Ligą · · Najwięksi damentem rzetelnej Informacji. jakie . ukazały się ostatnio w niektó 
1., j„ j Brytanji w Europie. nek Delegacji Polskie.i na różne nawet jednak przeciwnicy Li~i Informacja - rzetelna, prawdzi· r~ch, cj.zienn.ikac)i. sto.~eczn~c~ •. m~~ 

Trze hi przyznać, iż Tok jo wy- posiedzenia i sesje Ligi , zjawiał muszą przyznać, iż w okresie ,it\i I wu, ~est dro~'ą na.Oepszą do u-, n;shr~t~o komunikacJ1 WYJa~~!a, iz 
i • nłl n momc>nt i punkt ataku z się parę razy do roku. Dzienni-1 najwi~kszego rozkwitu ośrodek mysłow i serc zwłaszcza w kraju. j " zWlqz11:~ z. pon;em głownego · · • • ł 6 • ' . . · . . dworca nte nun.ły miejsca ł.adne n-w 1, · 1' • zręcznnśrią . N:qważniej- karze polscy. kłl'>rzy w tym cza- genewski wywiera ogrom n)' ~t ry nie ma P'"' odu ustydde I re&;:towa.>iia inżynierów tak z kie-
, ze - t. że #.anv Zj i> clnof'zone, sie . przyjeżdżali lak tłumnie doj wpływ propagandowy - może su: ,prawdy I ukrywa~ rzeczywl- rownietwa budowy dworca, jak i z 
przr1 ' którt>mi .Jr, pon.ta ezu.ie I' (ie1H~wv . <,pol yl\;di się tiun z nim I nawt>t 11rzez ni('kfórych uwniany st ość. rtr.:r. !Jrywntnych, zatrqdnJor.:. „.h 
\' icll;i respc.k~ nie są zupełnie często i tam właśnie nauczyli się za zgubny, ale w każdym ra1Je N. przv tęj budowie. 



BUS K-O-ZDR o· J PańshtO'tł")' Kąpiele siarczano-solankowe i mułowe. Siarczana solanka ~e źródła nr ... 1 „Michal~ki~go" ~o pf cia. 
z a L: I 0 d W skazania: gościec stawowo-mięśniowy, choroby prze!'11any mafer11, ~palema ne!w<?w •. ne
Zd ro iow'f wralgie (ischias), przymiot, choroby skóry. Sezon kąpielowy od 1 m~Ja d.o 31. paz~nerm~a; 

Informacji udziela Państwowy Zakład Zdrojow"Y w Busku lub Komisja 'ldroiowa w Busku Zdrosu z1em1 K1eleck1łJ 

Prosto· z Oceanu Anioł Stróż 
(Kołysanka} 

On: 

śvviat łaknie wieści Polsce 
Spij, dziecinko, jld 
Czujne oczka zmruż, 
Spij pod nutę kołysanki 

(Korespondencja własna) 

(Ro) Jesteśmy na środku Ocea- Dlaczego? 
nu, od obu kontynentów oddaleni, Jeden z moich angielskich znajo-

kanina. Ooś w rodzaju doznanego 
zawodu. 

jakby opuszczeni, zdani na własny mych szukał mnie po tern przed
los, kierowany ręką Boga, w tech- stawieniu. Był prawie zaalarmowa
nic:Dnem wykonaniu marynarzy. Po ny. Jakto? My w Anglji wiemy, co 
raz dwudziesty drugi przesuwam to jest polska armja, my jesteśmy 
się przez fale morskie i zawsze zo- z niej dumni, dumni z naszych no
sta wiony między nieosiągalnym ho- wych i dzielnych sojuszników, więc 
ryzontem a p~zestworzem wody, u- dlaczego nie uwydatniono tej praw
legam temu samemu głębokiemu dy w kinie? Podobną uwagę sły
wrażeniu oddzielenia się chwilowe- szałem od mojego sąsiada Amery-

Jesteśmy dzisiaj na cenzurowa
nem, wszyscy nami się chlubią i 
chcą mieć najwięcej potwierdzeni& 
tej oceny. Nigdy tak, jak dzisiaj, 
nie było nam potrzeba opowiadania 
o sobie na. szerokim świecie, Sko
ro już wyraz „propaganda" tak ra
zi naszą skromność, tym razem mo
że niewłaściwie zastosowaną. 

go od ws-zystkich spraw docze-1----------------------------------------------------------
snych. 

Na wczorajszej mszy w niedzie
lę Zielonych Swiąt zebrani ze 
wszystkich klas wierni poczuli się 
zbratani, zbliżeni, jakby od mało-, 
stek ludzkich odcięci. 

Piękna „Aquitania" dobrze się 
nami' opiekuje i szybki wzięła kurs. 
Ale mimo codziennych drukowa
nych na statku gazet, daje tylko 
mały skrót najważniejszych wiado
mości z całego świata. 

Brak tych niemal minutowych 
• drgnień na zegarze zdarzeń świa

towych jeszcze bardziej podkreśla 
to odłączenie się od t.empa dnia i 
jego złudzeń. 

Trudno nie ulec filozoficznej at
mosferze, vt której .zawieszony, jest 
człowiek żywiołom ludzkim powie
rzony i od nich zależny. Pauza w 
codziennych bardzo nieakuratnych 
obliezeniach, co będzie z wojną czy 
pokojem, wypoczynek od obserwo
wania małych posunięć zegara poli
tycznego jest wielką przyjemnością 
i da.je możność szukania myśli na 
szerszym terenie. 

N a naszym okręcie mamy nlelicz 
nych reprezentantów wszystkich 
niemal narodowości. Przechodząc 
przez trzy klasy słyszałem niemal 
wszystkie języki europejskie i wi
dzę · zmieszanie wielu ras ludzkich: 
mamy jakiegoś Japończyka, jest mu 
rzyn z Afryki, trochę filozof i tro
chę służący. Polaków tylko trzech 
i dwóch u nas, w pierwszej klasie. 

Wszystko to razem się mieści, 
razem w tej samej zat.opione wo
dzie I razem tem samem oddycha
ją-0e powietrzem, bez animozji, w 
atmosferze wzajemnej życzliwości 
i pokoju. 

Nikt nie chce niczego, co mu się 
nie należy, nikomu to na myśl nie 
przyjdzie. Ale gdy z nimi porozma
wiać, gdy się człowiek dobierze wre 
szcie do myśli, która nurtuje w 

•,hżdym z tych pasażerów, chwilo
wo tworzących jedną rocmnę, to 
wszędzie odpowiedź jest ta sama: 

- „Nie zniesiemy żadnej domi· 
nacji, nie ścierpimy ża.dnego dyk
tanda., naszych pra.w ludzkich i na
rodowych będziemy bronić do o
statka". 

Ten sam głos w wielu językach 
sta.ł się tonem świata. Przemawia 
nim zarówno dobrze chłop polski, 
siejący ziarno od Pomorza do o
statnich kresów Polesia, zarówno 
pan Daladier i pan Chamberlain. 

ZGODNYCHel 
· .PAN · . 

DOMU 

Sprzedaż ratalna kuchen elektrycznych w Salonie 
Elektrowni Miejskiej - Marszałkowska 150 

(wejście od Kredytowej) 735 

"Spójrzcie na Polaków'' 
Ulotki antyniemieckie n1 ulicach Budapesztu 

Podróżni, przybywający z Budapesz ugnie się przed obcą przemocą.. 
tu opowiadają, że wśród ludności Spjórzcie na braci naszych, Pola· 
miasta dają. się zauważyć objawy nie- ków, z którymi h!storja związała nas 
zadowolenia z polityki rządu. nierozerwalnemi węzłami. Dali nam 

Objawy te ujawniły się ostatnio w przykład swą godną. postawą., jak zdo 
masowo kolportowanej ulotce, ataku· bywa się szacunek świata. 
jącej rząd za jego ustępliwość wobec Precz z szacherkami politycznemi, 
Niemiec. niegodnemi wielkiego na.rodu! 
„Węgrzy! - czytamy w tej ulot- Niech żyją. wolne, niepodległe Wę-

ce - przysięgnijmy na prochy św. gry!" 
Stefana, że nie znajdzie się wśród nas I W zwią.zku z powyższą ulotką po· 
zdrajca. licja dokonała licznych aresztowań w 

Naród, który wyde.ł Kosutha, nie Budapeszcie 1 na prowincji. 
} 

Czesi uciekaJ2' 
na Słowaezyzoę 

W zwiiµJku z licmemi rewitzjami 
i aresztowaniami, dokonywanemi 
przez Niemców w „Protektoracie", 
zaczęli ma.sowo Czesi uciekać na 
Słowaczyznę. 
Władze okupacyjne wydały roz

kaz obsadzenia oddziałami wojsko· 

• a 

wemi wszystkich dróg, wio!ących na 
Słowaczyznę, jak również całej gra
nicy słowackiej. 

Osoby jadące, czy idące do Sło
waczyzny poddawane są ścisłej re
wizji. 

a FC 

Koniec maja. 

Patrząc na filmy z rewij sowiec
kich, włoskich, czy niemieckich -
jest się pewnym, że kierujący te
mi zdjęciami miał z g6ry wszyst
kie instrukcje i mógł porozdzielać 
swoich operatorów kinowych dla 
najkorzystniejszego dokonania fo
tografji. Jestem pewny, że przy 
opracowaniu planu rewji nawet s~ta 
by i militaryści liczyli się z góry 
z efektem, jaki dać ona może w 
odbiciu zdjęć kinowych. 

Europa, więcej nawet- świ&t na. 
nas patrzy. Ten świat, który cią
gle Jeszcze wie zbyt mało o nas, 
któremu jeszcze za mało mieliśmy 
sposobności zaprodukowania na
szych walorów. I militarnych i in
nych. A właśnie teraz moment jest 
dobry, te masy ludzkie, które nie 
czytają artykułów politycznych, ale 
w sposób prosty i przystępny chcą 
sobie urobić zdanie o rozmieszcze
niu potęg świata, żądają od nas 
demonstracyjnych pokazów. Oczy 
i uszy naszych przyjaciół politycz
nych - są otwarte. 

Na . wielkiej arenie międzynaro
dowej nauczono się liczyć z Pol
ską, jako samodzielną potęgą. To 
miejsce już zajęliśmy faktycznie i 
pod kątem widzenia politycznym.. 
Należy je· wypełnić rozgrosem, two
rzonym na podstawie realnej, ucz
ciwej, tak, jak realne i uczciwe są 
nasze zdobycze. 

W nierobieniu reklamy o sobie 
jesteśmy bliscy naszych sojuszni
ków, Anglików. I oni nie bardzo to 
lubią i nawet nie bardzo dobrze u
mieją to robić, są podobnie jak my 
wstydliwi, nie mają nic z totalitar
nej wielomówności i chełpliwości. 

Natrafiam na bardzo charakte
rystyczny dokument ich obojętno
ści politycznej, która jest świetnym. 
dowodem, jak często mylimy się 
nadając narodom tę lub ową wy
raźną cechę, a więc dyscypliny po
litycznej i wyborczej - Anglikom. 

O niedawno dok-0nanych w pew
nym okręgu uzupełniających wy
borach, pisze polityczny redaktor 
„Bystander'a": 

„Wybory wczorajsze były nowym 
dowodem mistycznej apatji naszych 
wyborców. Anglicy są naprawdę 
zdumiewającym niłrodem. Nawet 
wtedy, gdy rozgrywają się losy ich 
życia i .ich mienia, nie chcą sobie 
zadawać trudu wybierania tych o
bywateli, którzyby stali na ich stra
ży. Ani nie protestują, ani nie o
k·rzykują - poprostu nie ruszają 
się z domu!" 

Nasuwa się medytacja nad dro
gami i środkami, jakiemi należy 
trafiać do ludzkiego zbawienia. To 
zanadto poważny temat - nie wol
no na środku Oceanu! Już we mgle 
dalekiej snują nam się wysmukłe 
sylwety dumnych amerykańskich 
kolosów. 
Wesoło żeglujemy, wesoło„. 

Do najbliższej niespodziankl 
Nic, dziecinko, ci nie igrozii 
Ufnie poleć los swój Bozi 
I chabrowe oczka zmruż, 
Spij, dziecinko, jużl -

Ono: 
Spiewaj sobie zdrów, 
Szkoda pustych słów, 
Chociaż spiewasz mi tak cienko, 
Nie dam uśpić się piosenką, 
Bo jak tylko zmrużę oczka, 
Pan dobierze się do smoczka, 
A ja lubię mleczko ssać. 
Nie, nie będę spać! -

On: 
Spij, dziecinko, już, 
Ozuwa Anioł Stróż, 
Pan Bóg polecenie dał mu. 
By strzegł tlwgo Lebensra.um'U, 
On od złego cię obroni, 
Białem skrzydłem cię osłoni, 
Los swój w jego ręce złóż. 
Spij, dziecinko, już. 

Ono: 
Spiewaj sobie zdrów, 
Szkoda pust-ych słów! 
Niech pan sobie zapamłęm, 
że lechickie niemowlęta 
Nie chcą zimą a.ni latem 
Sypiać pod protektoratem, 
Nas na inną dolę stać, · 
Nie, nie będę spać! -

On: 
Spij, dziecinko, już, 
Czujne oczka. zmruż, 
Przykł:id weź z braciszka Czecha, 
Patrz, jak przez sen się uśmiecha, 
Jak na boki już me zerka., 
Jak przylega dań kołderka, 
Jak go buja Anioł Stróż! 
Spij, dziecinko, już! -

Ono: 
Spiewaj sobie zdrów, 
Szkoda pustych słów! 
Zmrużę oczko w chwili czynu 
Przy wystrzale z karabińu, 
Sen bracfszka mnie nie złudzi, 
On się także wkrótce zbudzi, 
Gdy głód zacznie marsza grać 
Nie, nie będę spaćl 

As. Pik 

Nieustanne prowokacie 
hitlerowców 

Leopold Schubert z Białej został 
zraniony przez hitlerowca w restau
racji w Lipniku. Pozatem zranieni 
zostali również inwalida. wojenny, 
Figna i niejaki Michał Tetil. Wszy
stkie te wypadki nie zdołały spro
wokować żadnych awantur, ani też 
odwetu. Opinja polska potępia te 
prowokacje, lecz równocześnie nie 
da.je się wyprowadzić z równowagi 
mimo ofiar. 

X 
Grupa Niemców, urządzających 

niecmelne wycieczki, wytłukła w Lą 
kowcu okna miejscowemu pastorowi. 
N a przestrzeni Ląikosz - Wardągo
wo zostały połamane drzewka, wy
sadzone wzdłuż drogi. Jest to akcja, 
obliczona na wywoływanie niepoko
jących nastrojów w okręgu przygra
nicznym. 

Należy oddawna do dobrego to
nu na okręcie nie poruszać tema,. 
tów politycznych. Słuszna obawa 
obrażenia czyjejś dumy narodowej 
lub niepotrzebnego i niemile wi
dzianego tutaj podniecenia umy
słów •. Zresztą szuka się tu zaba
wy, rozrywki, śmłechu. Może go 
mniej tym razem, niż zwykle. Ale 
codziennie popołudniu dwie godzi
ny poświęcone są kinu i tu wybór 
obrazów zawsze trafny, bo wesoły. 
Komedje, operetki, farsy: poprze
dzone świetnemi krótkiemt filma
mi pouczającemi i tygodnikami. 

Która z tych czterech 

-... Dzisiaj pokazano olbrzymią re
w ję armji sowieckiej w Moskwie. 
Film doSkonale zrobiony, rewja jak
gdyby formowane. dla zdjęć filmo
wych, wrażenie kolosa. Potem bar
dzo dobre zdjęcia z rewji armjt ru
m~sklej w Bukareszcie, zręcznie 
zmontowane, gęsto wypełniona każ
da klatka filmowa, nigdzie próż
nych momentów, ruch, masa, wra
żenie siły. Wreszcie i zdjęcia z poi. 
sklej rewji - powieclzmy sobie 
skromne, za skromne w każdym ?a
zie na to, co możemy pokazać, gru
bo za skromne w porównaniu„. 

I 

Blondynka-ruda - szatynka czy brunetka? 
Znane jest amerykadskie powiedze

nie, że mężczyźni wolą blondynki, ale 
żenią się z brunetkami. Czyżby istot
nie kolo.r włosów I oczu miał związek 
z charakterem człowieka 'l Trudno tu 
mówić o regułach, a.le pisma. kobiece 
zajmują się w sposób interesujący 
tym problemem i także dają charak
t.erystyki kobiet. 

BLONDYNKA. Dobra, miła, nle
łmiała, omija zwulgaryzowane naka
zy życia współczesnego, lawirując 
między rzeczywistością i marzeniami. 
Mela.ncholljna, bierna, odda.na. Kła.
mfe chętnie, ale tylko dla. uplększeitla 
prawdy. Posiada wielką łatwość i 
kunszt posługiwania. się łzami. 

Aby ją skłonić do pracy, nie należy 
posługiwać się nigdy nagrodą, ani 
p1-zemawianiem do ambicji, a.le pod
niecając dr7.emiący w niej ldea.Jlzm. 

W uczuciach blondynka jest dość 
nieskomplikowana. Rzeczywistość jest 

dla niej mirażem, do którego nie przy· 
wtązuje żadnej wagi, natomiast uaj· 
chętniej żyje złudzeniami. W mał
żefl.stwle trr:eba otacza~ ją wieJką 
czułością, nie wymagając od niej wy
dawania rozkazów, ani kierowania do
mem, bo tego przeważnie nie potrafi, 

Blondynki o jasnej skórze są naj· 
lepszemi wychowawczyniami, najczul· 
szemt matkami, faworyzują.cem.i zaw· 
sze swoje najmłodsze dziecko. Blon
dynki o cerze ciemnej, co jest rzad
sze, mają rorz;leglejsze możliwości w 
pracy i większą energję. 

RUDA. Złośliwa, uparta, chętnie 
oddaje się sportom i odnosi w nich 
sukcesy. W rozmowie jest gwałtow
na, oieustępllwa, z pasją utrzymują· 
ca swoje najryzykowniejsze twierdze
nia. 

Kobiety rude o cerze białej są nie
wolnłcami swoich kaprysów. Pny 
corze ciemnej, powaga I rozsądt>k ta.-

moją wybryki niespokojnego usposo- prowadzi niewidzialną. kontrolę wszy
bienla. Kobiety tego typu najchęt- stklego, co się dokoła niej dzieje. Cler
niej lokują swoje uczucia w ludziach, pliwa, umie przez wiele lat dążyć do 
którzy potrafią Im Imponować. wytłmiętego celu. 

SZATYNKA. 1;ywa., wesoła, inteli- Jeśli ma cerę białą, jest najlepszą 
gentna., nie znają.ca znużenia. Zdolna, panią domu, pełną. kobiecości w naj
z niezwykłą łatwością opanowuje no- lepszem tego słowa znaczeniu. Jeśll 
we zagadnienia, odznacza się za.miło· ma cerę ciemną, odznacza się wybu
waniem do pracy, co w rezultacie p<>- jałym idealizmem I przeczuleniem. W 
zwala jej szczęśliwie rywalizować w uczuciach nie zna kompromisów, go· 
wielu za.woda.eh z mężczyzną. tawa jest poświęcić życie dla uko· 
Chętnie oddaje się flirtom, nie an- chSiD.ego c;z;lowieka, ale nie potrafi 

gażując się jednak uczuciowo. Po- być wyrozwniałą. 

siada wielu przyjaciół, których sym- w małżeństwie często bywa wła-
11atję zdobywa. historyjkami, opowla- ściwą głową rodziny, wniejętnie pro
danemi z wielkim talentem. Jeśli ce- wadzącą interesy swo.fe i mcża. Chęt
rę ma białą;, skłonna jest do senty- nie zajmuje się polityki~ i potrafi być 
mentalizmu, jest pełna słodyczy. W nieza.stąpioną wspó~pracowniczłlą wlcl
małżeństwie idealni~ dostosowuje się kich ludzi. Nic przywiązuje się zbyt
do woli męża. nio do ogniska r odi;!nn llgo, ale chot-

BRUNETKA. Autorytatywna, nie- nie zajmuje się p1·ac::} organiz:!r· 
przejednana, poważna, przebiegła, zna i społeczną, gdzie potrafi wykn·1 .. 
ntl·śll I pl&ny swoje'" otoczenia, ~lełl kłerownicze. 



Królowa Wiktoria o Wielkim· Polaku 
Kilka scen z wspaniałego Życia Paderewskiego 

Ostatnie za.słabnięcie Paderew
skiego i jego p.rzyśpiesz.ony powrót 
do Morges odezwały się głóśnem 
echem zarówno w .Ameryce, jak w 
Euiropie zachodniej. Zainteresowa
nie przejawiło się w formie żyiwej 
również w Polsce, w opinji i w pra
sie, która rozumie, że o Paderew
skim trzeba i należy pisać ja;knaj
częściej, szczególnie dziś, gdy ka
lumnje i plotki wprost załewają 
~ołeczeńsbwo. 
Ktoś kiedyś zauwaiżył trafnie, że 

nie przeżyte wypadki, ale spotkane 
w życiu Q&Ohy decydują o ka.rjel'Z6 
wielkiego m;łowieka. Trafność tej 
myśli znajdU1jem.y szczególnie w plu
farchowskim życiorysie mistrza Pa
derewskiego. 

X 
Pierws'Zym fenomenalnym epizo

dem w kaJrjerze Paderewskiego -
było spotka.nie z Heleną Modrzejew 
ską. Najznakomitsza aktorka pol
ska z genjalną wprost intuicją zro
zumiała w lot indywidualność Pa
derewskiego i nie kto in.ny tylko o
na natchnęła młodego mistrza w 
kierunku karjery pianistycznej. 
Przyznać trzeba, że rada Modrzeje
wskiej była. wyjątkowo karkołomna. 
Powziąć decyzję zostamia wielkim 
pianistą w 26 r. życia, to nieomal 
szaleństwo. A jednak Paderewski, 
dzięki fenomenalnym zdolnościom, 
a przedewszystlkiem dzięki heroicz
nej wprost dyscyplinie i pracowito
ści już przy samym starcie poko
nał tę najcię2lszą w swoim życiu 
przeszkodę i jak niezaiwodny fawo
ryt popędmł naprzód ku zwycię
skiej mecie. 

Mistrz wziął z miejsca tempo nie
prawdopodobne. Nie Uipłynęło trzy 
lata od spotkania z Modrzejewską, 
a już dnia 3 marea 1888 r. w pary
skim koncercie wykonanym w sali 
„Erard" Paderewski zdobywa sztor. 
mem najwykwintniejszą publiczność 
metropolji świata. Toczy się za
cięta walka międ'zy krytyką a Pa
ryżem. Krytyika składa broń i pod 
daje się rozentuzjazmowwym słu
cha.czom. Dwie największe sławy 
kom.poz}l\OOrskie Saint-Sae.ns i Gou
nod Składają hołd młodemu wirtuo
zowi. Paderewsltj. zaś otrzymuje 
przydomek le lion de Paris - lew 
Paryża. 

Z kolei następuje podbój Nie
miec, poczem Paderewski wyrusza 
do Londynu. Z niemałym trudem 
przychodzi mu pokonać chłód kry
tyki i publiczności angielskiej, jed
nak po khlku ko.ncertaich stolica 
nad Tamizą ulega kompletnie feno
menalnemu czarowi młodego mi
strza, który w końcu zdobywa naj
trudniejszą pozycję, a mianowicie 
wzruszenie królowej Wiktorji. 

Oto w djarjuszu pochodzącym z 
togo czasu znajdujemy n&':!tępującą 
notatę głośnej z surowości sądów 
władczyni Angilji: 

„2-go czerwca, na Zamku Windsor. 
Byłam :w: zielonym salonie i słucha.

lam Paderewskiego. Gra tak przecu
downie, z taką siłą i z taklem głę
boklem uezuclem. Myślę naprawdę, 

że zupełnie dorównywa Rubinsteinowi. 
Jest młody, może mleć 28 lat, bardzo 
blady, a. głowę jego otacza c<YS w ro
dzaju czerwonej aureoli''. 

X 
Niezmiemie wa:lm.ym epi!ZOdem w 

. kairjerze Paderewskiego są jego 
pierwsu.e koncerty w Staoacll Zjed
nooronych w 1891 r. Przedewszyst
kiem dzięki zdo>bytej popularności, 
młody włrtnOOI przygot.owoje sobie 
~t pod prrzyszłe sukcesy poli· 
tycme, no a poza. tern Ameryka sta 
je się naJ'lport:ęim.i.ejszem ź:r&łłem je
go dochodów • . Dość wspomnieć, że 
w ~rói:Jltlm ·przeciągu czas.u trzy
krotne tury koncertowe przynoozą 
Padere~emu prz,eszło pół miljo
na ówczesnych złotych dolarów. 
Oczywiście, fantastyczne te hooo
rarja uttrwalają tem mocniej alllto
ryttet i sławę młodego mistrza w o
czach 2im.a.terjafizowainej publiczno
ści ameryilrańSkiej. 

X 
Wyibucha wojna światowa, a 

wra'Z z nią rozwir.ja się nieśmiertel
na, dz:iejowa rola. Paderewskiego, 
jako patrjoty, męża stanu i filan· 
tropa.. Wraz z Sienkiewiczem i O
suchowskim, Paderewski staje na 
czele Poilskiego Komiteu Ra.tun'.ko
wego. Błyskawicznie rozwija nie
prawdopodobną propagandę na 
rzecz Polski. W ciągu 4 miesięcy 
zdołał w saimej ,tylko Anglji zebrać 

przeszło 50,000 fiuntów s~terlingów ło ocalonych tyslą.ce rodztn po[. 
na. rzecz ofiar wojny w Polsce. Po- skich? 
czem wyrusza do Ameryki. Jaik ją Najwamiejsze i na~ej
pozyskać dla sprawy polskiej? - sze z poounięć Pade.rewsldego w 
oto główna troska Paderewskiego. Ameryice było nawiąza.nle kontaktu 
Genjalne natchnienie podszeptuje z prezydentem Wilsonem. Sprawa 
mu zupełnie nową imprezę widowi- polska na.leżała do rzędnl tylah 
skową, a mianowicie koncerty po- spraw, które przemawiały do WH
~ne z żywem słowem, którem sona, przyczem większe maca:enle 
tak po mistrzowsku umie wła.dać. w jego oczach miało jej moralne 

Tak zaczęła się wiekopomna pro- pod~oże, niźli węzeł intrygi polityez
pagianda mistrza tonów na terenie nej. To też znaj:omość ta prze. 
amerykańskim. Jej plon niety~() kształciła się w przyjaźń o decydui
imponuje, sile wzrusza. W ciągu jącem znaczeniu zarówno dla Pol
tych kilklu lat wojennych Paderew- ski, jak i całej Europy powoje.n· 
ski wygłosll przesriło 400 mów po· nej. 
łączonych z koncertami. • Audyto- Proszę przeczytać rozdziały VI, 
rj'lll'.II. docho<lziło czasem do 70.000 VII i VIII monografji p. Landaua, 
osób, jak to miało miejsce w par- a niewątpliwie wilsonowski postu
ku chicagowskim. Amerykanie ule- lat ws'krzeszenia niepodległej Poł
gli nadzwyezaj.nemu czarowi wiel- ski, wypunktowany palcami mistrza 
kiego patrjoty. Zewsząd posypały tooi.ów, mjaśnieje przed czytelni
się daitki na nec:z ofiar wojny w kiem w całym blasku prawdy dzie
Polsce. I to jakie datki! Oto np. jowej. 
w Olevela.nd, jeden z tamtejszych X 
przemysł0iwców, p. Bingham, prze- Z pośród licznych, niezmiernie 
słał dla Polski na. ręce Paderew- interesujących epizodów znajdiują
skiego nie mniej, nie więcej tylko cych się w monografji Landa.ua, 
225.000 ówczesnych złotych dola- chciałbym przynajmniej jeden jesz
rów. cze przy.toczyć gwoli pamięci i ak-

Czy mogę tu wyliczyć wszystkie tualnych ro-ztrząsań. 
miljonowe pozycje zdobyte przez\ Oto na jednem z posiedzeń Raidy 
Paderewskiego, dzięki którym zosta Ąmbasadorów między Paderewskim 

DRUSKIENIKI 
nad NIEMNEM 

Pafistwowy Zakład Zdrojowy 

SOLANKA. 
BOROWINA.. 

INHł.LA.TORllJM. 
SOLARiłJM. 

Sezon od llS-go maja do 1-go październlka. 

I n form ac j e: Komisja Zdrojowa w Druskienikach 
Zwi!!Zek Uzdrowisk Polskich w Warszawie. 511 

a Ben~ wybuchł · spcSr na tle 
danych statysty~ cytowanych 
przem obu mówców. W pewnym mo
meneie dr. Benesz, zwracają.c się 
do Paderewskiego, oświadczył sar
kastyc:znłe: 
„- Wiadomo panu P'l'Zeele, !e 

po1slde liozby są przeważnie sfałszo-
wane". 

Na san rzaległa cisza. Ws~y 
spojrzeli na reprezentanta Polski. 
Paderewaki ~tał i powiedział spo
k'ojnie: 
„- Nie będę reagował na obrai

Żę mojego kraju 1 mnie osobiście. 
A teraz powiem panu, skąd pocho
dzą moje liczby - pochodzą od je
dln.ego z moich najczcigodniejszyich 
pmyjadół, który w Ameryce pod· 
czas W1o.jny 1 d'la uciśnionycli naro
dów, jak Czechy lub Polska i dla 
sprawy pokoju, pracował więcej od 
kogokolwftek", 

Poczem przerwał I wyjął z kie
szeni ksiąZkę. 
„- Liczby wziąłem z tej ksią!

ki - ciągnął dalej Paderewski -
a ponieważ dT. Benesz nie miał spo
sobności jej poznać, przeto pozwa· 
lam sobie ksią2Jkę tę mu ofiarować". 

Wreszcie podchod.Ząć do d-ra Be
nesza, oświadczył dobitnie i uroczy. 
ście: · 
„- KsiąZka ta została napisana. 

i zaopatrzona w najściślejsze tabe
le statystyczne pn:ez mego wielce 
f!?Za.oownego przyjaciela, d-ra Masa
ryka, pr~. Republlkl Ozechosłowae-
ki "" eJ • . 
Możemy sobie wyobrazi6, eo za 

piorunujące wrażenie musiały wy
wołać ostatnie słowa Paderewskie
go, wypowiedziane spokojnie i bez 
cienia sarkazmu. 

W dwadzieścia lat później tabele 
statysty.czne, dotyczą.ce narodowo
ści czeskiej, dostały się do rąk nie
mieckich„, 

Roman Zrębowicz. 

Strach przed ojną prewencyjną 
Kulisy „monachijskich'' nastrojów we Francji 

Bawił w Warszawie ponownie - Czyżby? f - Ale nie wycofał się całltowłcie 
prof. Gaston Martin, szef gabinetu - Proszę mnie tylko źle nie .zro- z poprzedniego stanowiska.„ 
ministra de Monzie. Zapytujemy go: zumieć. Było to tak. Wkrótce po - Trudno było wycofać się zu-

- Czy zaszło co ciekawego przez moim powrocie z Polski przed dwo- pełnie dla dziennikarza i publicysty. 
te dwa miesiące, dzielące nas od o- ma miesiącami p. Deat został po- O jednem mogę pana zapewnić, że 
statniego pobytu pana profesora w nownie wybrany na deputowanego. nie jest z pewnością płatnym agen
Warszawie? Wydałem śniadanie na jego cześć z tem hitlerowskim, o co go posądza-

- Niewiele. Niema żadnych zmian. tego powodu z udziałem naszych no. 
Po dawnemu najspokojniejszemi kra najbliższych kolegów partyjnych. - Nie przeczy pan jednak, ż& ta-
jami w Europie są Polska i Fran- Rozpływałem się podczas tego śnia- cy są? 
cja.. dania w zachwytach co do Polski. - Prawdopodobnie„. 

- A jednak zdarzyło się wiele. J Mówiłem o jej m.ocnem i silnem a - A ich ośrodek? 
Mowa Hitlera, odpowiedź min. Be· zdecydowanem stanowisku. W tym - O, gdybyśmy go znali, z pew-
cka, artykuł p. Deata o Gdańsku, samym czasie jednak zaraz po na- nością jużby go lllie było. 
który nas co najmniej ździwil, a szym powrocie z min. de Monzie z - A artykuł Barthelemy w 
Niemcy uradował.„ Polski rozszalała się propaganda „ Temps" ? 

- Jakie było wrażenie mowy Hit- niemiecka, pragnąca wyciągnąć z - Proszę zauważyć, że był umie-
lera aż nadto wiadomo, a mow!l naszej wizyty najrozmaitsze wnioski szczony nie od redakcji, lecz w dzia
rnin. Becka dała nam duże zadowo- i przestrzegająca przed grożącą e- le „Tribune libre", z którego redak
lenie, bo była najzupełniej zgodna wentualnością wojny o Gdańsk. O- cja korzysta dla sondowania opinji. 
z nasizemi pojęcia.mi, zasada.mi i po- tóż już wtedy pod pewnym wpły- - Ozy nie wydaje mi się, że pan 
glądami. wem zapewne tej propag:mdy wy- jest jednak monachijczykiem? 

- Ale jednak odzywały się we powiadał się przeciw wojnie prewe!ll - Owszem, byłem nim i jestem, 
Francji głosy jakby przestrogi przed cyjnej, potem zaś łupnął artykuł bo byłem zawsze czechofobem. Uwa 
„.jakiemiś nieostrożnościami.„ ze swym swoistym temperamentem żalem, że Czechosłowacja jest pań-

- Być może, iż miano na myśli, i żywiołowością. Gdy wszakże prze- stwem, opartem na fałszywych pod
że należałoby przestrzec Polskę konał się, jaki skutek wywołał ten stawach. Byłem zdania, że Niemcy 
przed zamiarami agresywnemi, przed artykuł, był nim sam zupełnie oszo- ma.ją prawo do Sudetów, a Polska 
wojną prewencyjną, bo rzeczywi- łomiony i potem napisał przecież do Sląska Zaolziańskiego. Dlatego 
śeie w tych wypadkach nie sprowo- zaraz drugi artykuł, wyjaśniający.„ też nie zapieram się mojego ówcze-
kowanej agresji ze strony Polski, snego stanowiska. Mojem zdaniem, 
trudno byłoby Francuzów przeko- .! Francja nie powinna była bić się o 
nać, by walczyli o Gdańsk, jak nie- Sudety i to zwłaszcza we wrześniu 
sposób byłoby p~o Polaków skło- ub. roku. Dziś jest inaczej. Jesteś-
nić do wojny o Dźibuti. Ale jeżeli my o wiele bardziej gotowi, a po-
prawa Polski w Gdańsku byłyby na- zatem mamy wszyscy dosyć („on en 
ruszone, jestem przekonany, że nie- a mar,re") atmosfery wprowadzanej 
tylko Francja stanęłaby po stronie w Europie przez Niemcy, które sta.-
Polski zbrojnie, a.le również, że stai- nowczo przeciągnęły strunę. 
loby się to zgodnie z przekonaniem - Co pan sądzi o pakcie anglo-
99 proc. Francuzów. Pozostawiam franko-sowieckim? 
zaś jeden procent umyślnie przez - Prędzej czy później zrobi się. 
W7igląd na cytowany przez pana ar- Sowiety chcą tylko korzystać ze 
tyikuł Marcelego Deata, mojego ser- swego odzyskania pozycji w Euro-
decznego przyjaciela oraz może na pie i ja!k.najwięcej wytargować. Zre-
głosy w rodzaju p. J. Barthelemy, sztą, właściwie nie są nam tak ko-
który moim przyjacielem nie je!Yt. niecznie potrzebne. Oczywiście, lepiej 

- Skoro p. Deat jest pańskim mieć je :Po swojej stronie, ale na-
przyjacielem, może pa.n zechce ła- tychmiastowy efekt ich udziału nie 
Skawie nam go scharakteryzować. byłby tak bardzo skuteczny. 

- Bardzo chętnie i mogę panu - Wierzy pan w szybki wybuch 
nawet powiedzieć, jaka była geneza wojny? 
artykułu Deata, do lrt:órego kto wie, 1 - Może w każdej chwili wybuch· 
czy i ja si~ pośrednio nie przyczy- : I nąć„. albo nie. To wszystko zależy 
nilem." ~10 1 tylko od .dw~ ludzi, tr.ąma,Ją.cycb 
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W Kłajpedzie niema 
pism lłiewskłeh 

„Elta" donosi z Kłajpedy, fe nit 
można tam wciąż jeszcze otrzymać 
żadnych pism z Litwy, 

R6wmie! księgani:ie 1 bibljoteld 
litewskie w Kłapedilie, za.matnitte 
za.raz po aneksji kraju kłajpedr&lde. 
go, dotąd nie otrzynJały zezwolenia 
na działalność, 

Księgi święte 
pisane na liśeiaeh 

palmow.,,eh 
święte księgi Syjamu pisane są. te

la.znym rylcem na. liściach pabn. Na• 
cięte rylcem miejsca posypuje alt 
czarnym proszkiem, co uwidoczni& 
idjogramy 1 pozv;ala. na. odczytanie 
tekstu. 

Do pisania „świętych ~g" bletse 
się liście wyrośnięte, długo~i 30 do 
35 cm. Poszczególne liście ~e sit 
w rulony. Jeden rulon palmowy od· 
powiada naszemu tomow!. TytułowY, 
UM rulonu otrzymuje bogabł pomotf, 
wykonaną. przez specjalistę, kt6remu 
nie wolno poza.tern wykonywa6 ład
nej innej pracy. Sztuka jego na rów
ni z "Księga.mi uznana jest za ~ 
Każdy rulon zawija sie w specjal„ 

ną tkaninę jedwabną. i pn;eehowuje 
w świątyniach. Dla dzieł mniej wał· 
n~h :mdeszka-ó.cy Syjamu posługll.j\_ 
się pewnym rodzajem papieru rodał· 
mej produkcji. Jest to jakby ka.lton, 
na którym można pisać apecjalnłe 
tłus~ kredlł, a w razie potrzebY. te.kat 
na.pisanY. zetrzeć, 

Ile języków ieat , . . na sw1ee1e 
Według amerykańskiej statystyki 

językowej ludność kuli ziem11ki&j po. 
sługuje się 2796 rozmaitemi językaml 
i djalektami. z języków tych najbo
gatszy jest język angielski, posiada
j~e 455,000 słów, dalej franc\U\ld -
210,000 słów, niemiefki-150,000 słów, 
rosyjski 1 włoski - '140.000 słów, hlll 
yański - 120.000 słów itd. 

Kieł mamuta 
z przed ł S tys. lat 

Pewien rolnik w południowej 
SJ.wecji, kopiąrc żwir, :na:trafil na 
ciekawe z punkltu widzenia nauk 
przyirodniczych wyt'kopalisko - do
brze za.chowany kieł mamuta.. 
Już kilka razy w południowej 

s~ecji znajdowano części stkie
letu mamuta, głównie zęby 1 czę
ści kłów, lecz ostatnie wykopalisko 
od!znacza się swą wielkością. 

Kieł ten ma 140 centymetrów 
długości i średnicę 9--10 cm., wa
ży zaś około 20 kilogramów. 

Przypuszczają,, że pochodzi on .a· 
okresu lodowego, gdy ostatnie lo· 
dowce na lądzie przestały si~ poim
wać naprzód, t. j. okol<> 15.000 lat 
temu. 

Kieł ten złożono w Inetytu~ie 
Geologicznym przy uniwersytecie w 
Lund, w południowej Szwecji. 

lont u bectki prochu, mam na my
śli obu dyktatorów. • Tikornu inne· 
mu wojna do s;:cz~ści a nie jest po. 
trzebna. Wy przceież cudzego nie 
pożąda.cie, my także ni e, inno kraje 
róW111ież. Więc t ylko ta para jest 
wiecznie głodna. Ale świat potrafi 
im się przeciwstawić, gdy tylko tkną 
coś polskiego, ozy franciu;kiego, czy 
naiwet„. duńsk!ego.„ 

. DJi•~"-'· 
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Zapomniano ci kinie w pa\liilo.nie polskim. ZDROJOWISKO SIARCZANO-SOLANKOWE 

na w.,.stawie w Now„m .lorko l "N altusia" w butelkach oraz naturalna woda 
R6żne dochodzą wiadomości o „Fontainebleau" (nakręcił Marcel Pod egidą Izby Zawodowej Prze- I gorzka i sól gorzka "Ba „ ba „ a" do nabycia . 

PaViiloiiie Polskim na World's Fair Idźkowski) „Carcassone, . miasto, m~ślu Filmowego gr:ono na~lepszych 
w Nowym Jorku: jednym się ów mające 2000 lat", „AlzacJa",. „O- rezyserów francuskich konczy al- w aptekach, !iikładach ap~ecznych i droger_jach. 
Pawilon podoba, innym _ nie. brazki z Sabaudji", „Normandja", bo już ukończyło serję filmów spe- 677 Mniej~. 0 to. Dość, że na World's „Kraj Basków", „Orlean", „Straż cjalnie dla Wystawy Nowojorskiej. , :-.-----------------------------· 
Fair jesteśmy otlecni. I to w mo- ogniowa w Paryżu"; fil~y muzycz- Są to mianowicie: Profils de Fran- i w ChWI" fach ZiJdUmy •• , 
mencie, kiedy, wskutek wiadomych ne z udziałem , takich sław, jak' Al- ce (reż. Abel Gance); Solutions, 
przyczyn politycznych, ogólna u- fred Cortot i Jacque,s Thi~aud; fil: francaises . (Jean Pair~eve); Vrai ;-----------

Fiszerze waga skupia się na Polsce. Wyła- my. nauk~we, yod k1eru~k1em pam 

1 

Montmartre (~ene _Clair); Elega:n- O Franci•szku 
nia się pytanie, czy zrobiono, co Johot-Cune; filmy kolonJalne: „Ma ces (Marcel L Herbier); Les Tap1s-
trzeba, żeby to zainteresowanie lowniczy Alger", „Tunis", „Braz- 1 series (Jean Renoir) „La. Jeune 272. Mógł powledzioo słowami Nor-1 taflzyczne „taedium vitae" stanowiło 
wyzyskać w N. Jorku, oczywiście, I za czyli c~łowiek, ~t?ry odk~ył Fille de France" .. <~a:c Ąll~gret). wida: „Mam pilny bezl.nteres".„ W najgłębszą udrękę Fiszera, dochOdzą
w celach propagandowych. Congo" (~ez. Leon Pomer); i znow Przykł13;d FrancJ~, _JUZ uwienc~?nY świecie myśli 1„w świecie poezji. Po 1 cą nieomal do granie tragedjl. Ale 

Otóż ku wielkiemu naszemu zdzi- , złota serJa turystyczna: ·„Obrazy powodzeniem, powimen pobudzic w• za„bezinreresem 'v 5ferze filozofjl I tajoną I wstydliwą. Albowiem świat 
'l\ieniu,' dowiadujemy się, że w Pa-' Paryża", „Ogród Francji", „Zam-· tym kierunku drzemiącą u nas ini-1 w ;egjon~h piękna, w~zyst~o było nie ceni - świ3:t sobie lekceważy -
wilonie Polskim na Wystawie No- I ki nad Loarą"' „Mont Saint Mi- cjatywę. Tembardziej, że konjunk-1 dlań nlewazne, lub conaJwyżeJ godne świat skłonny Jest nawet pomlat~ 
· · · rsk' · · k" · któ' chel" Lasy rzeki i wybrzeża tura w nastrojach amerykańskich I drwiny albo żartu. takimi, z cudzoziemska mówiąc -WOJO teJ 21apomman.o o lllle, I · • „;; • . . . . I • poszukiwaczami południa o trzynastej. 

r~ jest wla.śnie ;vrznarzonym, w. ta- I FrancJl '," . . . na~ sprzyJ.a ,i ze strona prz~crw~.~ 278. I znowu to samo: najdowcłp- Co kogą obchodzą dysonanse · „świa. 
kich okohcznosc1ach, narzędziem W konc~ "maJa .przywieziono na (Nie. mc,Y~ swieci. na 'Yystawie me. nlejszy człowiek w Polsce był post.a-1 topoglądowe"? Naogół nie wierzy się 
propagandy. „Norm.ai;id~e specJalną ~rję a.k- obecnos~1ą. Nalezy wię_c k?~zystac cią · wspanlale tragle:r.ną. tył w udrę- nawet, ażeby te rzeczy mogły napra,.: 

Zwłaszcza w Ameryce, gdzie ki- tua11J.os.c1 francusk1ch, nakr~conych z okazJ1,. jaką stanowi nulJonowa kach intelektualnych, o jakich n~wet wdę boleć · kogoś I ab&orbo'W~ do ni~ 
n~matograf jest nieomal instytucją wspolnie przez trzy firmy:. Eclair-1 frekwencJa na Wystawie, dla poka- wiedzieć nie mogła wązelidego rodza- możliwości. Nic bowiem nie jest :r-zad
narodową gdzie ekran za:;tępuje Journal, France - Actualite8 .,.- zanla filmów, które zwykłym try- Ju hołota, która w kawiarniach pod- sze na tym p&.1iole bezmyślnołcl, nit 
książkę prelekcję sugestję żywe- qaumont, Pathe • Journal. Pod na- bem nie trafiłyby do kin amery- słuchiwała jego anegdoty. posiadanie czulszego sumienia tnrelek-. 
go sło.;.a gdzie ~entalność nasta- zwą „Movie News from France" kańsld.ch, a które tu, w Pawilonie 27•• Nie zajmo•w-• się nigdy prn- tualnego I branie na serjo · sprzeczno-

. · ' · · 1 kt aln ' · t k t P 1 k" t f" · tylko d 11' ych "' - -- ścl istnienia".„ W10na Jest na widowisko przez o • a u osc1 e, omen owane spea- o s im, ra tą rue o czn cą zarobkową I był najbogatszym nę-
brzymi rozwój reklamy. kerką w jęz. angielskim, są _ viy- rzesz Amerykan, ale 1 do turystów dzarzem na świecie. ,,Ale przecież - Wielka prawda: nic rzadszego, nit 

Nie wchodzimy w to, kto wi· 1 śWieatlane kilka razy ciz!ennie, wno ze wszystkie~ stro~ ś~ata. . powledzlaJ doli jakiś pan z prowtn- ~!::!~e czulszego sumienia lntelek-
nien, że niema w Pawilonie Pol- sząc do repertuaru powiew „ostat- Taka okazJa moze nieprędko się cjl - gdyby tak wszyscy chcieli prz;ez g 
skim odpowiedniej sali z aparatu- niej chwili" w żywem i dowcipnem powtórzy. całe życie nic nie robić - no to co- Idą twarde czasy lnrele~ych u-

k. • d k · p ·i ujęciu L. B. by było?" ·- „Wszyscy! ?. - huknął proszczeA. Wszystko, co nie jest o-
rą mową. yre CJa awi on~ czy · Fiszer. - Co pan powiada! Od wszy- wą wzgardzoną przez Fiszera ,;em-
Rada Naczelna Prz~z:iiysłu F:lm~- stld.ch nikt tak trudnej rzeczy nie plrją", będzie z pola walk mlędzyludz-
wego w Polsce? Mozhwe, że Jedna Pren1Jerq lllnl.OUJe wymaga"„. kich usunlęre w cteft. Zapanuje ter-
i druga. Idzie o to, żeby ten błąd • I ror aktualności, wszechwładztwo ln-
uznać i naprawić, póki jeszcze czas.

1 
Wielka wwgraoa" (KIRO Napoleon) 275. Nareszcie, dwa lata po śmler- teresu realnego 1 doraźnego, a naj-

Wystawa potrwa długo, Polska '~ .'f cl Franciszka Fiszera - plenysze o wspanialsze szaleftstwa myśli metafi-
wciąż jest przedmiotem wielkiego. Nazwisko retysera starczy - nie reaguje na ten film francuski „popu- nim studjum. Wspaniałe. Prawdzl- zycznej nikogo nie będą obchodziły. 
zaint-eresowania tłumy Amerykan I zawsze! - za najlepszą reklamę. Ju- lo". Ale, dzięki mistrzowskiej reży- we. Również . - jak całe życie FI- l\fimo to - ludzie „pilnego bezlnrere- • 
i- turystów z. caiego świata będą się 1 uen Duvivie~, prze? wyjazdem do H~l- serjl i nadzwyczajnej grze, budzącej szera - „nieaktualne", należą.ce do su", choćby cichaczem, zrzadka, w 

. . . • , lywood, gdzie debmtował triumfalme podziw swą. naturalnością., „Wielka sfery „bezinreresu", napisane w tros-1 cleniu I „poza nawiasem", będą -
l!ll0S!ącami przesuw~c przez nasz 'I „Wielkim Walcem", nakręcił w Pary- Wygrana'' musi spodobać się wszyst- ce o„. „róże", kiedy „lasy płoną"„. jak po wszystkie czasy - przeżywa.U 
Pawilon. na ~ystawie,. a ?hcąc na żu „Wielką Wygraną.", według wła13- kim prawdziwym amatorom kina. Przyjaciele Franciszka Fiszera będą te „udręki", które ratują l!lwnłenie In-

' tę . pubhcznosc odP<;>'.'f!edn:o wpłr-1 nego pomysłu (wspólnie ze Spaa- W obsadzie wysuwają się na czoło wdzięczni Kazimierzowi Błeszyńskie- telektualne I nienasyconą ambicję my-
nąć - trzeba oddziaływac na mą j kiem). Pomysł był dobry, film . - Jean Gabin I Vivlane Romance, nota- mu za wizerunek duchowy rego, o śli ludzkiej. 
przez ' ekran. PotQga kina jest już ! również. Pięciu bezrobotnych wygry- bene para, która w niedawnym plebi- którym powiedzieć motna: „Był naj
rozumiana przez nasze czynniki! wa 100 tys. franków. Uczciwszy ·god- scycie we Francji zdobyła największą. dziwniejszą, zupełnie wyjątkową po
państwowe, ale jeszcze nie jest ~e. to zdarz~nie huczną. ;,bibą.'',_ przy- liczbę głosów. Dobry jest również stac~ą nłety_lko w Polsce, ale chyba ną. 
przez nie wykorzystana: jednakże 1ac1ele kupuJą kawałek ziemi nad rz~- Vanel w roli poczciwego rogacza, za- całeJ kuli ziemskiej„. Wpływ wywarł 
błąd można naprawić i w. ciagu jed- ką. i budują. gospod~. • Przy otwarc;m kochanego w swej płochej małżonce. większy swą „cnotą darzącą" od wie-

. . • • . . gospody pozostało JUŻ 1 tylko dwóch. Zasługuje również na pochwałę po· lu tych, co piszą, uczą, męczą, nu-
~ego ty~odma Ztl;łoz~c odpo".l'ledmą W dodatku rywali (Jean Ga.bin i Char pularny Almos, a w epizodycznej ról- dzą. Wspomnienie trwalsze w du
mstala.cJę w PaW!lome ~olsk1m. les Vanel). Między nimi stanęła ko- ce pijaka - filantropa wyróżnia etę szach po sobie zostawił. Bo był wiecz-

Chocby na wzor Pawilonu Fran- bieta (Vivi8Jle Romance). Ale i ten Raul Cordy, bohater pamiętnych fil- nym wysiłkiem. Bo nie zaznał spo
cuskiegoi gdzie urządzono wytwor- szkopuł ominęli szczęśliwie. Przy- mów - Ren~ Claira. czynlw na laurach sytych myśli. Bo 
ne kino na 400 osób, czynne bez jaźń triumfuje. Nad program „Polski Gdańsk" w krótkie ukojenie znajdowaJ tylko w 
przerwy. „Wielka Wygrana", to film o lu- artystycznem ujęciu Bila i „Szczęśli- chwilach wrącego entuzjazmu myśli . w ten'l · kinie, poza najlepszemi dziach pro~tych, dla ludzi prostych. wy dziefl Donalda", jedna z najlep- uskn;ydlonej"„. Tak. Aż do ostat-
film.ami produkcij francuskiej, wy- Latwo mozna sobie wyobrazić, jak szych kolorówek Walta Disneya. niej chwlll życia, at do ostatnich 
~wieua się is filmów propagando- „,Bat•-aoy" (Kino Bałtyk) słów przedśml~rtn~ch: „Miałem nie-. h · · In" k h d' ... 8 słychane kombmacJe myślowe - nie wyc • specJa ie na ręconyc ~a mogę Ich zebrać"„. (Kazlmlerz Błe-
Wy$tawy, o charakterze turystycz- Rzecz dzieje się w r. 1916. Anglja przy pomocy katastrofy kolejowej „u- szyński: Franciszek Fiszer jako 
nym, krajoznawczym i prestiżo- jest w kłopocie: wpływy niemieckie nieszkodliwić" groźnego przeciwnika, filozof" w ·:,Skamandrze" za kwiecleft 

Wędrowiec. 

29 tys, ucieklnler6w 
w Angljł 

Od roku 1933 do chwili obecnej 
przybyło do Anglji ogółem 29.000 
emigrantów z różn~h krajów. 

Większość tych uciekinierów WY· 
lądowała w Anglji w roku bieżą· 
cym. Z liczby 29.000 OISÓb opUści· 
ło Anglję 4.000. 

Sł łat WJ'Jll•. zacżynają. działać wśród .Arabów w którym okazał się„. przemiły lekko- _ czerwiec 1939). 
To kino francuskie (French Ci- Syrji i Palestynie. Wtedy wkracza duch I birbant, Robert Young... . e skończył król szwedzk I 

nema) cieszy się szalonem powo- Intelligence Service. Tajny agent Pomijając pewne usterki scenarju- 276 .. Te Jego dwa sposoby _ pis.ze 
d eni Co d . rt (Gelgud) przybywa do Szwajcarji, że- sza I obsady, film, produkcji anglel- Kazimierz Błeszyński - czy ten Je-

z em. praw a, J~go. repe. 1;1ar by „zlikwidować" wybitnego agenta sklej, reżyserowany przez Hitchkocka, den, ale dwoisty sposób, w jaki fllo-
W dniu 16 czerwca b. r. król 

szwedzki Gustaw V ukończył 81 lat. 
Uroczystość odbyła się w groni!! ro· 
dzinnym. W godzinach południo
wych król przyjął gratulacje od 
członków rządu z prem. Jansonem. 

Z4?stał bardzo stara~me I UmieJęt- wywiadu niemieckiego, który stamtąd jest zajmują.cy i trzyma widownię w zofował - stanowiły: udręka I Im
nie d?brany pod e~dą Izby Zawo- kieruje akcją. wśród Arabów. Agent napięciu. Główną. rolę - tajnego a- prowlzacja. Na codzleń: wa.banie, 
do:weJ Przemysłu Filmowego w Pa- angielski ma do pomocy pewnego peu- genta - odtwarza sympatyczny ar- mozół, wysiłek I wątpienie„. A od 
ryżu oraz Głównego Ośrodka Pro- do-Meksykanina (Peter Lorre) I ślicz- tysta o polsko - litewskiem nazwisku święta - wzloty, wybuchy, szmerme
pagandy Turystycmej. ną dziewczynę, która. ma udawać je- (Giełgud). Madeleine Carroll jest u- le Improwizacyjne poprostu nlesłyclta-

Oto niektóre filmy turystyczne go oonę (Madelein Carroll). Na pod- j rocza, ·Robert Young bardzo dobry, a ne„. Udręka przeważała. Metaflzycz- Dzienniki szwecWkie ~amieszczają, 
d~pesze z Warszawy, cytując głosy 
prasy polskiej na temat przyjaźni 
polsko-szwedzkiej z okazji urodzin 
króla Gustawa V. 

wyśvrietlane F h c· N• stawie wątłych poszlak (oderwany gu- Peter Lorre budzi naprzemian podziw na udręka człowieka, który nie wie, 
dz' . ~ .renc 1~;ma: " a z~k) . wywiad angl.elsld zabił zupełnie \ i o<l:razę w postaci rzeltomego Meksy- co 11ocząć z całością istnienia, z nie-

ro my m1as a. „Rouen , „Char- . mewmnego człowieka (Percy Mar- I kamna. pojętym ogromem bytowego x-a Nle-
tres", „Wersal, miasto królewskie", mout) i dopiero w Turcji udało się B. I znośne, nieodstępne i nagabują.c~, me-

P8lł GOJA WICZfŃSkł ~================== , li .)b 

SWIĘTA RZEKA 
·PO WIEŚĆ 

hiuffe o ciemnym ranku, zdarza bawa opuściła Jvszkę. Chłopaki z 
jej się przygoda, niewielka to huty byli bezczelni, ten . jednak 
rzecz, jednak cały dzień ma o wcale nie wyglądał na takiego. 
czem myśleć i jest wesoła. Dziw- Co za niedorajda. 
nie to jej dodało lekkości, humo- - Ta sama droga - a jaka? .. 
ru i odwagi. O tej porze most Ka- - zpytała poważnie, aby nie <lo
rola był prawie pusty, od rzeki puszczać do żarcików. 
szedł ziąb, a drzewa ociekały wił- - Na Uhelny. 
g0cią Biegła też jak do pożar..u, Skinęła głową, przypominając 
gdy usłyszała znajome pochrząki sohie targowisko, niedaleko Ko
wanie. W ten sam sposób pokasły runy, Jeśli człowiek oklapł, a tr:i 
wał l\aifosz, gdy szykował rodzi- fil na jeszcze bardziej oklapnię
nie niespodziewaną przyjemność, tego, wówczas odrazu czuje się 

' ~ Uwa.rzyłam zupę - mruk- 1 ności. Nie, uie wytrzyma! ... Na- w~ła jeszcze trzeźwą głowę i 11 _ luh nosił się z jakimś żartem. Sta silniejszy, odwaga jego i przed-
nt!ł'ł zaspana pisze do domu i przyzna s'ię, że miała się cieszyć tern, co jej po- nęła jak wryta i odwróciła się. ~ięhiorczość rosną z chwili na 
Kaczeńka pochwaliła ją i siQg- pobłądziła w rachubach, a oni, zostało· Joszka, rozgoryczona, 0 _ Nie zwróciła uwagi na człapanie chwilę .. Joszka wsiadła na wóz, 

nęła po garnek. Mimo, iż jadła starzy, „przebaczą jej". Ogarnęła bliczała w myślach: pięćdziesiąt kopyt końskich, a ·u~łyszała chrzą lokując się obok woźnicy. Chło
w biuffe, nęci!o ją domowe ' je- ją posępna zaduma nad takim koń koron, komorne, dwie dniówki w kan1e, patrzcie!..· Konik był ma- pak był małomówny, ona zaś nie
ózenie. cem. Matka nigdy nie zapomni, tygodniu bez zapłaty, a żyć trze- ły, lecz okrągły od wypasienia, czuła się zbyt pewna w swej 

- Po roku dostaniesz także że wydała pieniądze na dro- ba i wydać trzeba. Trzeba kupić wózek wyładowany warzywem, a czeszczyzme, tak więc, .zgadzali 
życie na miejscu - rzekła. - gę i wróciła z niczem. Nie, tego węgiel i drwa, mydło i tak dalej, młody wofoica, czerwony ze zmie s.ię znakomicie. Zapytał tylko: 
Czeka cię podwyżka i wikt. jej nie daruje. musi się żyć po ludzku. Pantofle szćlnia jak upiór, patrzył poważ- - Obca?.„ ' 

Po roku!. .. Joszka otrzeźwiała - No, spać. - rzekła starsza już , podarła poi1czochy? .. ·· Po- nem, błękitncm spojrzeniem. Odpowiedziała iż jest ze Śląs-
nagle i poruszyła się niespokoj- panna, Kaczeńka, - ziewając. · trzeb?y jej będzie ciepły sweter - - i\logę podwieźć, - rzekł, ka, a on na to, iż jedzie z Dejvic. 
nie. Rok więc, cały rok!. .. Dotąd Usiadła na łóżku, lecz nie i.a- na zimę, bo pallo ma lekkie. A krzywiąc się - ano... Teraz przypomniała sobie, iż już 
nie myślała o tern, że przejdzie I raz legła, a naprzód delikHtnie i taki.~ 'l'~-· ~-la 0 kapeluszu, jej be _ Kaj jedziecie?.. raz spotkała na moście wózek, ko 
zima. wiosna i lato, a ona tkwić troskliwie wygładziła pościel. Ta ret skos1r.acił się z deszczu i wy- - Droga la sama _ odpowie- nika i woźnicę. Zapytała, czy jd-
będzie wciąż przy czerwonych pościel była jej dumą, w puchn-j pełzł od słońca. Lecz jeśli poezy- dział. _ Nic patrzył teraz. na nil} dzi lak co dnia? „ 
pieskach!... Kłaść się w nocy i we poduch~ i kołderkę, w oblecze: •i sprawunki, co jej zostanie na. wp·ost, tylkó ponad jej głowę, ·- A no - rzekł - póki handel 
wstawać o ćmie przed świtem, n nie i hafty włożyła •viele ze jedzenie? ... Tak.i zarobek jest do- skrzywiony jak półlora nieszczęś . idzie, ·to się jeździ. 
w wolny dzień wałęsać się sa- swych oszczędnośd. Także · i. jej bry, gdy się żyje i mieszka przy da. święty Boże, coś podobnego I Jego matka ma strartan na 'ar 
motnie po obcem mieście!.„ Nio, bi'elizna została sporządzo.l)a na rodzini~!.·. Cz~ka · j~ ch!ód i głód, nie ':idzi~ła n.igd~ . " ' świecie, I gowist.. u Posiadali też 0 

na Dcjd
ona chyba tego nie wytrzyma„. zamówienie, a nie kupiona · goło- a 

7
w na.1l~psz~m. r~z;~e medostatek.

1 

sk~dze mogł ~v1edz1ec dok~d o .. na ca<'h k~wałek gru_ntu ... hm .. · 0 _ 
l{.aczeńka chlipała głośno„ cią- wa w sklepie. Gromadziła -to \\ szystk1ego brnkme. Gdyby by- dązy?-.. Komk człapał, kiwając grodu, 1 on trudmł się warzyw-

gnąc · i · smakując zupę, podczas I wszystko w pewnym ce1u - · ale ła w domu. mądrze ~łową, od warzyw · szedł nidwem. Blisko miasta, tci się 0 _ 
gdy Joszka tc_nęła w beznadziej- cóż z tego?„. Na szczęście zacho- Lecz nazajutrz, gdy śpieszy do tęgi żapach ziemi ·i świeżbści. O- płaca. ,(D.c.n.).. 



~ utalentowanych I manJakach • I Ameryce Loterie w 
Dwa wielkie państwa nie posiadają terji przypada na lata 1750- :..._. 1825. 

loterji państwowych - to Anglja i A· Wtedy to z dochodów loteryjnych od
. meryka. A jednak właśnie loterje w budowano Dom Rządowy (State , Hou-

Wyualazcy _polscy na starcie 
Kto to są polscy wynalazcy? Bez nadziei wyciągnięcia poraz dla ułatwienia i potanienia pro~ pewnym stopniu przyczyniły się do Ich se) . w Nowym Jorku, brukowano uli-

Z jakich sfer się rekrutują? Kto drugi szczęśliwego losu. dukcji. dobrobytu. ce, · przeprowadzano szosy, budowano 
się nimi opiekuje i kto się przed X 'V tym też. duchu wypowie- Wielu założycieli angielskich kolonij mosty. Jerzy Waszyngton . był jednym 
niektórymi ·z nich .•. opędz·a.? dzieli się przedstawiciele zorgani- uzyskało znaczną część kapitałów z z organizatorów loterji w roku 17;68. 

Ot t · któ • śl" • k Ocenianie wartości ludzi nie zowanego przemysłu p. inż. Mo- dochodów loteryjnych, różne bowiem Najsłynniejsze uniwersytety amerykaa-
o PY ama, re Je 1 JUŻ 0 • jest rzeczą łatwą. Tak J0 ak nieła-mu od czasu do czasu przychodzą niuszko w imieniu Centralnego towarzystwa i instytucje, a nawet (w skie jak Yale,. Harward, Princetown, 

na myśl,· pozostają zazwyczaj bez twe jest stwarzanie korzystnej Związku · Przemysłu Polskiego i Ameryce) osoby prywatne otrzymywa- Columbia, uniwersytet w Pensylwanji, 
odpowiedzi. atmo~ery dla wydajności. ich pra p. inż. Burdyńskl z punktu wi- ły koncesje na zorganizowanie loterji. loterjom zawdzięczają swe istnienie. · 

Al 
. . . • cy. le praca W tym kierunku, dzenia interesów śred~iego i drob W roku 1612 naprzykład loterję zor- Udzielanie osobom prywatnym · 'po· 

e JUZ medługo. Znalazła się choć uciążliwa okazać si" może 
b · · t t · któ · I " nego wytwórcy. ganizowało „London Company" sto- zwole.ń · na organizowanie · loterjl dÓ· 

ow1em ms y UCJa.. ra n.iety, ·. 1, w skutkach płodną. Inż. Jackow- . . 
k d t t d d 

Inż. Moniuszko dał wyraz za- warzyszenie kupców finansujących o- prowadziło do nadużyć 1· w roku 1890 
. o a na; e . PY ama o. powie z 1. s.ki powołał się w tern mieJ"scu na · · ' 

f Ć b d t 
dowoleniu z .powstania tak cen- siedleńców w ,Jamestown (Virginia) wy_· dano w Ameryce ustawę anty-._lote· 1:i: ormow~ ·.nas ę zie o em, co ostatnią pracę Tadeusza Sławiń-

s1ę. w ś~i~cie wy.nalazc?~ J!O.l- skiego, z której zaczerp'nął na- nej placówki jaką jest Instytut w Ameryce. ryjną. Obecnie prwadzone są w pra-
skich dzie~e-a świat taki 1~tmeJe 

1 
stęp~jącą . charaktervstykę.: Po- Popierania Wynalazków i zapew- W roku 1569 sprzedano w Anglji sie i w parlamencie . amerykańskim 

_,.. ale c~ ~est bardzo k_rzepiące- lak Jest zazwyczaj w swej pracy nił prezydjum, że dla wartościo- 400.000 losów po dziesięć szylingów na dyskusje nad cofnięciem tej ustawy 
po~~ .meJ~d~emu z m.ch rę~~ i pomysłowy. Nie leży w jego uspo wych, zbadanych i ocenionych finansowanie robót publicznych. Nie· i ' zorganizowaniem loterji, al_e już ·. pań
zbhzy dQ· zyc1a. Zetkme bu~a,Ją- sobieniu mechaniczne jej wykony p~zez Instytut' projektów, znaj- co później z dochodów specjalnej lo- stwowej; t. j. monopolu loteryjnego. · 
cy.eh w o~ło.kac? .z rzeczy_wist_o- wan.ie. Wzglę<łnie łatwo przycho- dzie się na terenie wielkich zakła terji wybudowano słynne na cały świat Polska Loterja Klasowa Ód poćl1\ł· 
~c1ą, o„drózm ~iarno o? pl~_wy, dzą mu do głowy koncepc,ie i po- dó\y przemysłowych możnQŚĆ do- Muzeum Brytyjskie. „Greenwich łios· k'u swego isthienia stoją.ca . na bard~o 
~op'z.e I!rawdziwe talenty, udo- mysły jakby tę samą rzecz można świad~załnego ich .przepracowa- pita!", znana instytucj_a opiekując,a· się ~ysokim poziom'ie, - może służyć _ za 
s.tępm wielu adept~m p~ace do- było zrobić lepiej i łnacżej. Je.st nła. . , niezdolnymi do pracy marynarzami, wzór tego, jak powinna być .zórgani· 
św1adc~alne ~ ;nanJ~ków ~ pomy- to właściwość dość powszechna Brak mieisca riie pozwala nam zawdzięcza loterjf część swych zaso- zowana Ioterja dająca gracz9~ mak-
lonych łagodnie obłaskawI. nie będąca przy";ilejem t. zw. in- na rozwinięcie w tern sprawozda- , bów. W 1750 roku zorganizowano w simum szans. . . 

t 1. .. R b . niu wszystkich myśli i projek- I Dublinie loterję państwową, której do- - Pojutrze rozpocznie się ciągnienie 
Na 500 zgłoszeń rozmaitych wy- e 1gencJ1. o otmk polski wszę- • · l 

d • ś .. . . łów, Ja.k.·1e wyłon_ iły . się podczas chody przeznaczono na budowę szpitali. pierw·szej" klasy czterdziestej piątej Lo· 
nalazków J

0

akie otrzymał kreowa- zie na w1ec1e uważany Jest za d k "k . ys USJI nad tern zarówno nowem I Loterja ta istnieje do dziś pod nazwą terji Klasowej. Niech więc kaidy śpi:e· 
ny niedawno z inicjatywy p. mi- pracowm a mteligentnego.. . k . . I d . • Ja I Wie ostr.onnem "zaga_ memeI? „lrish Sweepstake" i cieszy się wielką I szy z nabyciem losu, by zdobyć moi-
nistra Romana Instytut Popiera- X Postaramy się to uczymć w na.J- popularnością. ność wygrania. 
nia Wynalazków niewiele copraw Pierwszą instancją, z którą w bliższej przyszłóści. · W Ameryce, najwyższy rozkwit Io- · · 
da było pereł. Bo perłą wśród praktyce styka się każdy dobry Już dziś jednak wyrazić wypa
wy~alazków. (w tym w.ypadku t. zn. użyteczny wynalazek _:. jest da życzenie, aby instvtucja, o któ 
P-~OJC~t~~) Je.st tylko taki, który przemysł. Bez względu na wy- rej relacjonujemy - nie Insty
przy~uesc m?ze naszem1;1 przem:y-1 miary i zasięg produkcji, · każ- tut lecz poradnia, jak ją radby 
słowi wyrazn:t korzyśc. Będzie dy bez wyjątku przemysłowiec i widzieć i ukształtować p. inż. Ja
a~b<;> nowym I~tr~men~em te~h- wytwórca z wdzięcznością przyj- ckowski - wczuwała się w rytm 
n~ki albo ułat':.iemem 1 potan~e- mie taką nówość, która . bądź u- i · poh·zeby życia, aby nie nabrała 
ment prod~k~J1 • artykułow me- moż~iwi mu wyprodukowanie cech komórki biurókratycznej. 

Obrady i wystaw-a S.E.P.•o 
W dniu dzisiejszym odbędzie się w 

Katowicach uroczyste otwarcie zjaz
qu Stowarzyszenia Elektryków Pol
skich. Równocześnie w dniu rozpo
częcia zjazdu zostanie otwarta Ogól
nopolska Wystawa Elektromechanicz
na S.E.P.-u, która będzie generalnym 
przeglądem dorobku polskiego w tej 
gałęzi przemysłu. 

słu 1 Handlu Antoni Roman, który 
będzie reprezentował Pana. Prezyc;len
ta Rzeczypospolitej. 

P. · ministrowi towarzyszą: wicemi
nister A. Rose, dyrektor departamen
tu ogólnego ~ Dittrich, dyri!k~qr 

biura ·wojskowego płk. SzmÓni~w.s!<i, 
dyrektor biura elektr;yfikacji Ginte~-, 

oraz naczelnik wydziału ekonomiczne· 

zbędnych J, JUZ wytwarzanych, d · · ć jedriem słowem, okaże się dobro- prze m10tu, mogącego m1e za- Bo · wtedy stałaby się tylko.„ ko-
stosowanie praktyczne, a którego mórką. ·Ale do tego nie dopuści, 

dziejstwem, a przedewszystkiem na rynku brak, bądź da mu moż-1 miejmy nadzieję, jej kierowni-
zwolni nas ód.zakupywania Iicen- ność ulepszenia technicznego ctwo. . A. P. 
cyj na patenty zagraniczne. 

Na posiedzeniu kuratorjum In
stytutu Popierania ,Wynalazków 
prezes inż. K. Jackowski zapoznał 
zebranych przedstawicieli nauki, 
techniki, przemysłu, wojskowości 
z kilkumiesięcznemi wynikami 
prac· kięrowanej przez siebie in- ; 
stytucji. Przyznać trzeba, że mi
m() krótkiego okresu działalności 
plon .. dokonań przedstawia si~ za
sobnie I ci~kawie. 

X 

Pierwszą troską Instytutu było 
zadzierzgnięcie kontaktów z wy
nalazcl;lmi . a owocem tego trudu 
było zgłoszenie owych 500 prze
najrozmaitszych zaprojektowań. 
Ten materjał pozwolił na zorjen
towanie się ·kto właściwie są ci 
ludzie, 'którzy mógą w przyszło
ści odd1:1.ć hajowi usługi na polu 
wynalazczości, kim się należy w 
pierwszym rzędzie zaopiekować 
i _-:- jak to niezwykle trafnie ujął 
w swem przemówieniu prof. Kling 
- komu wypadałoby stworzyć 
odpowiedni do ich uzdolnień i 
możliwości klimat. Albowiem bez 
tego klimatu, żadna myśl wyna
lazcza ani też praca rozwijać się 
nie może •. 

. Z ust inż. Jackowskiego dowie
dzieliśmy •się rzeczy niezmiernie 
ciekawej. ,W wymicnjonej wyżej 
liczbie pomysłów .Znalazło się za
ledwie 4 proc. pochodzących od 
ludzi fachowych, przygotowanych 
l:taukowo, obdarzonych talentem 
wynalazczym i spragnionych kon
tynuowania (lub możności) pra
'cy doświadczalnej. Możnaby rzec: 
elita. Druga kategorja to ludzie 
bez wykształcenia naukowego, 
ale inteligentni, pasjonujący się 
pracą wynalazczą. Przeważnie 
młodzież. Ci bez opieki najłatwiej 
mogą się zmarnować. 

W trze~im szeregu znaleźli się 
Judzie praktyczni z żyłką wyna
hlZczą, pracujący w mniejszych 
lub większych warsztatach lub na 
roli. 

A teraz ci najgroźniejsi: obda
rzeni wybujałą imaginacją, ma
njacy, psujący krew wszystkim 
kogo na drodze swej spotkają. 
·Koszmarni. Z kimby ich porów
nać? Chyba tylko z grafomana
mi. 

\Vreszcie ostatnia kategorja, to 
> zczęściarze. Taki, co to raz w ży 
ciu trafił i .ciunie z tego zyski. 

Bez losu nie wygrasz 
. Otwarcie zjazdu i wystawy za.szczy 

ci · swą. obecnością. minister Przemy-
go Molenda. · 

Międzynarodowy zjazd importerów skór' · 
obradował w Warszawie spiesz się więc ż nabyciem go 

bo ciqgnienie pierwszej klasy 
czlerdzieslej p-qlej L o I er j i 
Klasowej ro.poczyna. się 
już pojutrze 

I I 

Obradował w \\'.arszawie IX Dorocz-, niesiono się przychylnie· do wniosku 
ny Zjazd Międzynarodowej Rady Związ delegatów włoskich o przyznanie p-ra
ków Zakładowców Skór Surowych, or· wa arbitrażu portowi w Trjeście. · : 
ganizacji zrzeszającej importerów skór Z punktu widzenia. polskiej polityki 
sarowych ·ze wszystkich większych gospodarczej · pozytywnym wyni·kiem 
krajów europejskich. Na Zjazd przy- Zjazdu· było spopularyzowanie Gdyni 
była 18' delegatów .za,granicznych z An- Jako bazy surowcowej o chara-kten:e 
gljj, Belgji, Fr~ncji, . Holandji, !taiji i międzynarodowym w zakresie obrotu 
Niemiec. skórami surowemi. 

Prasa o gospodarstwie Organizatorem i gospodarzem Zjazdu W wyniku wyborów prezesem Mię· 
było Zrzeszenie Importerów Skór Su- dzynarodowej Rady na rok 1939 po
rowych, które reprezentowali w cha- został w dalszym ciągu p. Harold \V. 

NIEMIECKIE TRUDNOśCI 
WĘGLOWE 

COP-u, której wartość wyniesie olrn- rakterze oficjalnych delegatów pp.: T. Chadwick (Anglja), wiceprezesem : zaś 
ło 60 miljonów złotych (kred;yt IO-Jet- Andrzejewski z Poznania i radca K. został wybrany przewodniczący· ·o:rga
ni) , przewidziane jest takie zwiększe- Rechlh!J,nd z \Varszawy. Ponadto w nizacji importerów skór sur.owych ' w 

· Niemieckie zapotrzebowanie na nie, poza normalnemi obretami eks- pracach Zjazdu brali udział pp.: sędzia Polsce p. Kazimierz R_echthand. 
węgiel irośnie, tymczasem niemiec- portu z Polski, aQ.y dopływ dewiz ze M. Kowarski oraz dr. E. Lau. Z inicjatywy . kupców - importetó.w 
ki przemysł węglowy zaniedbał nie- zwiększonego eksportu do Francji wy- Obrady Zjazdu toczyły się .. w atmo· polskich odbyła si.ę również specjali1a 
21będnych inwestycyj, któreby po- starczył na pokrycie spłaty rat . po- sferze pełnej harmonji, ko]f.1żeńskości konferencja delegatów zagraniczQych 
zwaliły zwiększy<! wydobycie węgla, życzki elektryfikacyjnej. W głównej i wzajemnego zrozumienia. Naczelnym z polskim przemysłem garbarskim .. Na 
a pozatem ma on trudności w re- mierze nastą.pl zwiększenie eksportu tematem Zjazdu było wprowadzenie konferencji tej, której pr·zewodniczył 
krutacji potrzebnj11ch robotników. , węgla. modyfikacji w cif-kontrakcie, obowią- prezes; Józef Pfeiffer, omówiono siereg 
Mianowicie, jak podaje „Gazeta Równocześnie przewidziany jest zującyn;i w skali _światowej w ob~oc!e kwest~j, zwią.zanyc~ z. usprawni~niem 
Handlowa": I zwiększony import z Francji części skóra~! surowem1 oraz us~rawmeme !unkcJonowama ar~1trazu w ·Gdym -ora;1 

. samochodowych oraz całych samocho- t~c~mk1 tego ob~otu: Omawiano rów-1 mne sprawy branzowe. 
„wyliczono, że gdyby chcumo po- dów, co pozostaje w związku z udzie- mez sprawy arb1trazu, przyczeru od- . · 

kryć całkowicie zapotrzebowanie, do leniem przez Polskę koncesji na bu- d • • k k 2 k • • 
końca roku przyszłego potrzeba za.an- dowę w COP-ie montowni samocho-1 Zana n1eo1a e sportu on1e CU 
gażować około 140.000 nowych robot- dów francuskiej marki Renault. Prócz I : ~ . 
ników w górnictwie węglowem. tego przewidziane jest zwiększenie im \V dnJU 1~ b. m. odbyło s1ę doroc~- Przv omawianiu sprawozdania · z 

Jest . to zatem wyjątkowo trudny portu wyrobów przemysłu metalurgi- ne zwyczaJne walne zgromadzenie działalności Związku wywiązała się 
dylemat, albowiem nie należy zapo- c:mego. Siłą więc rzeczy zwiększony I członków Związku Przemysłu ~onfek- dłuższa dyskusja na temat eksportu 
mina.ć, że węgiel - którego zapasy lmport musi być !:l'Xównoważony zwięk i cyjnego w , Polsce. Na zebraniu tero artykulów ko-nfekcyjn)·eh ora11 'za!J1ie
nietyiko znajdują się w Nie.ąi.czech szonym eksportem z . Polski do Fran- ' ":ysłuchano sprawozdania zarządu z rzeń. Związku w tej dziedzinie. Walne 
w Hości wystarczającej, ale zostały cji." · . . , . I czynności oraz sprawozdania finan~tJ· Zgromadzenie znaprobowalo clzialalne>ść 
jeszcze powiększone przez złoża wę- ' wego, udzielając zarządowi- absolUh>r· zarządu, mającą na celu uh'vorzenie 
glowe w Sudetach - jest jednym z POMYŚLNY ROZWóJ RUCHU jum. Pozatem zatwierdzony został .no- osobnego óśtodka aktywnej dzialal-
najważniejszych surowców, stanowi~ BUDOWLANEGO W ~OLSCE wy preliminarz budżetowy, dokonano ności w zakresie eksportu konfekcyj· 
cy główne źródło energjl i punkt wyboru komisji rewizyjnej oraz uzupel I nego. 

,Wyjściowy dla większej części surow- Jeszcze trudno zorjentować się, niającego wyboru 'do zarządu Związku. 
ców syntetycznych." jak w roku bieżącym wyglądać 

' (~iełda Trudności te odbijają się uje- będzie ruch budo.w~any, niemniej, 
mnie na niemieckim eksporcie wę- jak podaje „Gazeta Handlowa": 
gla: „pierwsze dane 0 ruchu budowla· PAPIERY PROCENTOWE 

„Podczas gdy w roku 1937 ekspor- nym 1989 r. pozwalają nam stwler- Na wczorajszem zebraniu giełdy pie 
towa.J\o jeszcze 88,6 miljn. ton węgla i dzłć, że obecny sezon przewyższy niężnej w Warszawie tendencja. dla 
kamiennego, zmniejszyła się ta cy- I swem natężeniem rok ubiegły 1 będzie papierów procentowych była utrzyma-

. ·• - .. . p1en1c;zna 
renta ziemska odcinki po 5.000 złotych 
45.75, po 1.000 zł. 4.6,25, po 500 zł. 
53 53.50. 

POZAGIELDOWE 
fra w roku ubiegłym już na 29,6 , w pehrl wykorzystany." _na, przy większych obrotach 4 l pół 

ilj t d bl ł aś t procentową. wewnętrzną. Notowano: I m n. on_; 0 u eg ego z s y~z- W 'ZWJ.ązku ze zmianą ustawy o 3 proc. inwestycyjna I em. - 76, ser-
nia zmnleJsza się z miesiąca na m1e- ul ach dl h b d l' . slą.c. Częściowo należy to przypisać ._g a nowyc u owi. . . ja 79,25, II em. 77, 4 proc. dolaro-
trudnośclom zbytu częściowo jednak „w zgłaszanych do zatwierdzeni8: wa 39.75, 4 proc. konsolidacyjna 61.50, 

KURSY WIECZORNE 
Inwestycyjna · I em. 76. 
Inwestycyjna Il em. 77. 
Konwersyjna· 65. 
Konsolidacyjna 61. 
Dolarówka 39.75; 

l . ' : planach spotykamy coraz więceJ drobne odcinki" 60,75, 4 i pół proc. 
rnwn ez temu, że niema dostatecz- l projektów budowli drobnomieszkanlo- wewnętrzna 60,50, 4 i pół proc. ziem
nej lli>ści węgla na eksport. A n~e i wych, obliczonych na obsłużenie skie 57 - 57,50, 5 proc. Warszawy 
~al~fu::zpy!ep~~~~ z ~:~:I f:ky:'\~1e 

1

-mniej zamożnej warstwy ludności, a z r. 1933 - 64.50 - 64,13 - 64.50, 
. . w " J • - tendencja ta przejawia się nietylko odcinki po 1.000 zł. - 65, lS proc. 

nym z naJpoważnieJszych czynnlkow . w budownictwie z funduszów publicz· Warszawy z r. 1936 64.13, . 5 proc. 
dewizowych dla Niemiec, ponieważ eks nyeh (ubezpieczalnie społeczne i Fun- Łodzi z r. 1933 - 58 - 57.75, 5 pr. 
port ten ~ pewnyc~ okresach przy- dusz Pracy), lecz również w budow- konwersyjna 65, drobne odcinki po 100 
::!!cJi.~;"wie pół mllJarda Rm. w de-

1 
nictwie p

0

rywatnem." złotych 62, 5 , proc. Piotrkowa z roku 
Wreszcie: 1933 - 55, drobne 60. 

OżYWIE~~EWOBROTACH 
POLSKO - FRANCUSKICH 

„cechą charakterystyczną tegorocz- AKCJE 
n~g·o ruchu budowlanego. jest opar- Na rynku akcyjnym tendencja by-

J ak podaje „I.K.C.": . cie go w większym stopnm na ka-pi- 1 ła nieco słabsza, przy większych o
„ W wyniku przeprowadzonych ostat- talach jednostek, a w mniejszym sto-1 brotach akcjami Banku Polskiego. 

nlo rokowad nastąpi zacieśnienie I pniu na kredytach, które udzielane Notowano : Bank Polski 106 - 106,25 
zwiększenie obrotów handlowych mię- są głównie na wykończenie budowli ' Cukier ~5 . 50 , Starachowice -49,75 -
dzy Polską a Fra.ncją. doprowadzonych już pod dach, lub 49.50, Modrzejów 18. żyrardów 50, 

Oprócz bowiem zawartej umowy nawet posiadających niektóre urzą- Ir Hazerbusch 58,75 - 59,25, Ostrowiec 
elektą:fJkacyjneJ na elektryfikację dzenia wewnętrzne." 75. W ·obrotach pozagiełdowych: 3 pr . 

• 

• 

Wewnętrzna 60.50. 

' 



. ~o 

,,Ulotnił .się nawet zapach kawy'' 
· · · Figlarna piosenka na temat bardzo aktualny 

W pełnych patosu słowach zostali 
~eszkańcy półwyspu Apenińskiego 
wezwani do kontentowania się so
kiem pomidorowym, 'zamiast szko
clliwą 'kawą. · Efekt jest ten sam, 
jakgdyby np. apelowano do Niem
ców, żeby zamiast doskonałe~o P.i
wa ·bawarskiego kontentowali się 
bawarką! Soku pomidorowego .do 
śniadania, kolacji i wszelkich posił
ków Włosi ani myślą pić zamiast 
aromatycznej i świetnie u nich przy
rządzanej kawy. Stoją t.e'dy w o
goulkach pned sldepamł, ·aby zdo
być trochę tego cennego ziarna, 

Jest mamienne, że tak wychwa-
1 

Iana poprzednio kawa abisyńSka, I 
gatunku Harrar, wystawiana . dum
nie w sklepach, jest niechętnie. we I 
Włoszech konsumowana: posdada 'i 
zbyt dużo goryeu;y 1 nie odpowiada 
subtelnemu smakowi ludu włoskie-- \ 
go. 

ko sojuszowi z NłemcamL Oficera- względnle I całkowicie stoi na grun
wie armji włoskiej, co do których cie sojuszu wojskowego z Niomca
istnieje podejrzenie, że są przeciw- ml. Ktoby odmówił złożenia .dekla
ni zwasalizowaniu Włoch, że dawali racji, ten może potegnać się ze 
wy:raz niechęci ·wobec sojuszu woj- , służbą w szeregach armji 
skowego z Niemcami, są wzywani Podobne dekla.racje wymagane są 
do swoich dowódc.ów. Każdy z nicll także od faszystów, podejrzewa
musi złożyć dekl{l.rację, iż bez- nych o niesprzyjanie sojuszo""1 z 

• ·L 
r Vfl 

POLECAMY 

najmilsze ~iejsc:e 
spotkań ·towarzyskich 

Z A C I S . Z N Y 

SALOft·CUKIERftlC 
vrzv ni. Horsznłkijw~kieJ 119 

FABRYKA CZEKOLADY 

PLUTOS s.1. 

Niemcami. Sek.retarjat ·pa.rtji fa-

l szystowskiej sporządził spisy na
zwisk ,,niesprzyjających". Niewie
le to wszystko pomaga, gdyż nie
chęć do Niemców jest we Włoszech 
powszechna. 

Wyrazem tej niechęci jest m. in., 
że wielu przynależnych do partji 
członków organizacji kupieckiej, 
czyli t. zw. „corporazioni di cate
goria", nie odnowiło w tym roku 
legitymacji pa.ttyjnej, również zna
czmy odseteJk studentów, zwłaszcza 
starszyich roczników, tr'Lyma się zda 
la od działalności przymusowej or
ganizacji młodzieżowej „GIL" (Gio
ventu Italiana del Littorio). 

Na tle pogoni za kawą wytwo
rzył się w miastach włoskich na
strój melancholji, ludzie ma~ą 
się już teraz, co to będzie, kiedy 

1 maszyna wojenna ruszy z miejsca l 
a wraz z nią nadejdzie nieuniknio-
·na blokada. Wyn-azem tej melan- J Wykwintne Wzorowa 
cholji stała się we Włoszech popu- I produkty usługa 

Społeczeństwo włoskie, patrzące 
krytycznie na politykę rządru fa
szystowskiego, nazywa „oś Berlin
RlZym" coraz częściej „osią Berlin· 
Berlin"! Włochom dokucza i upo
karza ich dumę narodową rosnąca 
inwazja niemiecka. larna piosenka, rodem, jak się zda-

691 
je, z Turynu. Brzmi ona dość fi- ------------~ 
g"la.rnie: 

Emfx. 

Złoto m liściach, majqtek co kartce papieru „Vittorio, quend'erł re, 
ci davi buon caff6. 
D'Etiopla łmpera.tore 
cl consol6 l'odore. 
Prendendo l'Alba.nla Sredniowieczni alchemicy spędzali miejscowości istnieją pokłady złota, 
l'odore'6 andato via". .... lata, a nieraz całe życie, na poszu- ślady tego szlachetnego metalu znaj· 

Z t b d ym Przekła- kiwaniu „kamienia filozoficznego" za dują się w wodzie tródeł podziem-
naczy o w swo o n , . ·a . astępuJ'e: którego pomocą moznaby było ich zda- nych; głęboko sięgające korzenie drzew 

. zie, co n . . 1 . . ć ł hł · 

. Wikitor gdy był królem, dawał niem rozmaite meta e zamienia w z o- wc aniają wodę, a analiza chemicz-
. ·n.atu dob~ kawę. Zostawszy impe- to. Niestety ani jednemu z nich nie na wykrywa ślady złota w liściach. 
·ratorem Abisynji, zalecał nam jui udało się znaleźć takiego kamienia. A czyż to nie zdumiewające, że ku
.tylko ·zapach kawy. A gdy podbił Większość ludzi z pobłażliwym u- piwszy za dziesięć złotych zadruko
Albanję, i ten zapach się ulotnił"• śmiechem czyta o usiłowaniach Ared- waną kartkę papieru, możemy uzyskat 
.. A. propos kawy. Pisma brazy- niowiecznych alchemików. Współczesny majątek? A jednak co miesiąc wiele 
hJ~k1e donakios.~y 0 bktaórdz? :ryginaJ- człowiek nie wierzy w takie możliwo-1 ludzi wygrywa tysiące i dziesiątki ty-
ncJ tranz~ <:Jl, w reJ awa o - ścl A . d k c . t . d . k . . k „ l L „ 

ł , 1 Jed n z bra . Je na .„ zyz o me na zwy- s1ęcy, upiwszy „p1ąt ę osu oterJi 
grywa g owną ro ę. e - . . . 
zylijskich klubów sportowych zdo- . czajne, że za pomocą zwykłych hści KlasoweJ. 
łał po dhigich i żmudnych rokowa- I z drzew wykrywa się pokłady złota? Trzeba tylko mieć los, a droga do 
niach skłonić klub sportowy w Ge- Dwaj uczeni szwedzcy wynaleźli no- fortuny staje otworem. Spieszcie więc 

nui do zgody na przeniesienie się wą metodę poszukiwania złota. Zamiast zapewnić sobie szansę wygrania, bo 
do Rio de Janeiro znanego gracza przeprowadzać trudne ł kosztowne ba- ciągnienie• do pierwszej klasy czterdzie
włoski~go, nazwiskiem Figliola. dania w terenie, analizują w swem stej piątej Loterjf Klasowej rozpoczy-

, Wzauuan za.„ 416. workó~ kawy. laboratorjum liście. Jeżeli w danej na się jut 20 b. m. 
Jest to doskonała ilustracJa „zwy-
cięstwa" autarkji włoskiej. 

Przą ziełonąn1 stoliku 

Goczałkowice-Zdrój 
Górny Siąsk Solanki /odo-bromowe 

LEC Z y artretyzm, reumatyzm 
choroby kobiece i 1. P• 
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I krem • I puder i 
Że kobieta powinna dbać o I w niczem nie ustępują zagranic.i· 

swoją powierzchowność, o tern nym, a często je nawet przewyt· 
chyba nikt nie wątpi -a prze- szają. 
dewszystkiem same kobiety. Słusz Uroda jednak: nie jest wszyst
nie więc robią, że używają kiem. Piękny .obraz wymaga od· 
wszystkich środków, które mogą powiednich ram. Uzyskać je moż
podnieść ich urodę. na łatwo drogą wygranej na -Lo-

A zwłaszcza, jeżeli pamiętają terji, a ciągnienie pierwszej kla-
o tern, że polskie pudry i kremy sy rozpoczyna się jui pojutrze. 

Polowanie na orły 
UJ santolocle 

Jeden z zamiłowanych francuskich system polowania nle odpoWiaaa ·re
sportowców i myśliwych, zamówił w gułom sportowym. 
warsztatach lotniczych awjonetkę z Myśliwy na. samolocie będzie mła.l 
wmontowanym w kabinie pilota kara- zawsze przewagę nad orłem, którego 
blnem automatycznym. W awjonetce szybkość lotu jest znacznie mniejsza 
tej sportowiec wybiera się w Pirene- od szybkości' awjonetki. 
je na polowanie na orły. Na to jednak zwolennicy nowego 
Ponieważ w większości terenów gór sportu odpowiadają, że polowa.nie w 

skich orły znajdują się pod ochroną, samolocie na orły nie jest wcale tak 
zasięg jego akcji ograniczony będzie bezpieczne i wygodne, jak to sobie 
do terenów najbardziej dzikich i nie- wyobrażają członkowie towarzystwa. 
dostępnych, nie objętych ustawami o przyjaciół zwierqt. 
ochronie przyrody. Zdarzało się bowiem jut n1ejedno-

Projekt polowania na orły w samo- krotnie, że dzikie i wojownicze te 
locie znajduje, mimo swej niewą.tpli- ptaki napadały gromadnie na 0samo
wej atrakcyjności, dużo przeciwników loty, które chroniły się przed ataka
w kołach towarzystwa przyjaciół mi jedynie zwiększoną szybkością lub 
zwierząt, którzy podkreślają, że ten I też wysokością lotu. 

1Nieś angielska 
w woinie z Rosją 

W Anglji jest wioska, która od 85 
lat znajduje się w wojnie z Rosją. 

Brzmi to dziwnie, tern niemniej tak 
jest. Chodzi tu o wioskę Berwick -
on Tweed, która stanowiła kiedyś 
przedmiot długoletniego sporu między 
Szkocją., Irlandją i Anglją i stała się 
w końcu czemś w rodzaju „wolne
go miasta". 

We wszystkich urzędowych doku
mentach wymienia się wioskę Ber
wick on Tweed be2lp0średnio po hrab
stwie Walji. 

Gdy w 1854 roku Anglja .wypowie
działa wojnę Rosji, wymieniono w de
klaracji wojennej obok Anglji, Szkocji, 
Irlandji 1 Waljl, również „wollilł wieś'' 
Berwick. W dwa lata później podpi• 
sano pokój, za.poll)lna.jąc w traktacie 
pokojowym wymienić nazwę ,,wolnej 
wsi" Berwick, w której imieniu woj
nę wypowiedziano. W ten sposób wio
ska znajduje się formalnie w 1tanle 
wojennym z Rosją. 

Gdy zwrócono się w tej sprawie do 
wójta wioski, radząc mu, by udał się 
do Londynu 1 sprawę tę załatwił -
wójt machnął ręką: 

Złośliwey, komentując ową tran
zakcję, chcieliby rozszerzyć jej rar 
my i odstą;pić zagranicy, wzamian 
za środki żywności i surowce, rów
nieź inne modne znakomitości, nie Manewr Deschapelles'a 

- Jestem za stary, by dl& takiej 
drobnostki wybierać się w daleklł dro 
gę do Londynu. 

tylko z pośród asów sportu. 

. X manewru Descha.pelles•a nie jest no- się a.sem trefl. E. ma trzeciego mar- nia asa ze stołu. Gdyby S przepu-
Ruch, noszący tajemnicze mia.no I we - to do fort na stole dostanie I karowego, aby zmusić S do położe-

N1~mal ró~o~egle hz rosnącrn wością 1 dobrzy gracze stosują go od- jaża karowego i, orjentują.c się, ze ścił - to E zagrałby blotkę karo i 
brakiem kawy l mnyc surowe w, 1 dawna. rozgrywają.cy nie obejdzie się bez zmusiłby S do położenia asa. w ten 
rośnie hitleryzacja Włoch. Władze Zważywszy jednak na to, :!a szer- fort karowych na stole - po wzięciu sposób w dostał się do ręki damą 
faszystowskie chwyta.ją się róż- sze rzesze średnich bridge'iistów mo- lewy na króla karowego natychmiast karową i „połozył" rozgrywającego, 
nych sposobów, aby złamać w spo- gą zagrania tego nie znać - poda- stosuje manewr Deschapelles•a 1 za- zgrywając swe forty kierowe. 

~czywlefl..jalct°e'ołSetażPnlt?I 
·prz'f/JlitdJ@na1ietJI@ .tażdl/ 
eb~W~le{ na (){/?'OR(' HlO/)'.ł:cJ:. 

1 
łeezeństwie włoskiem opór pneciw- jemy pon.iZej szczegółowy sposób wy- grywa króla treflowego(!). E dobrze Manewr Deschapelles'a jest bardzo 

konania tego niezmiernie ciekawego wie, że N. musi mieć damę treflową, ładnem i pomysłowem za.graniem wi-
posunlęcia bridge'owego. inaczej bowiem nie zalicytowałby 4 stojących. 

Odd · I • • Zasadą manewru Deschapellessa jest bez atu, - król trefl jest w jego rę- Obroną przeciw tej grze może być Zie ne semmana wyrwanie rozgrywającemu dojścia do ce czwarty i E może w tym kolorze ze strony rozgrywającego przepusz-. 

d'a apl1"kant6w-z· yd6w „fort" nawet k08ztem stnwenla zu- wziąć conajmniej jedną lewę (w da- czenie zagranej figury, czyli nie bicie 
l pełnie pewnej lewy. nym wypadku W.E. mają w treflach odrazu asem, lub innym honorem, u-

Naczelna Rada Adwokacka roz- Jeżeli wistują.cy widzi, że rozgry- 2 lewy) - niemniej jednak poświęca dać się to może jednak tylko wów-
patrywała sprawę zatargu o oddziel wający wyrabia sobie na stole (lub swego króla, ale tern samem odbiera czas, jeśli lewa na stole, którą. wi
ne seminarja dla aplikantów Pola- w ręce) szereg fort, które w danym mQZziość rozgrywającemu wzięcia 4 stują.cy, jako dojście stara się wy
ków i 2ydów. Ustanowiono to w momencie są. jeszcze bezuZyteczne, lew na kara. Jeśliby N króla trefl na trącić - jest strzeżona kilkoma blot-
większości izb adwokackich. bądź dlatego, że wistujący mają je- stole przepuścił, wówczas E raz je- kami. Przy singlu lub drugiej figu-

h • szcze atu, bądź (przy grze bezatuto- szcze zagra trefl i odetnie „stół". W rze manewr Deschapelles'a musi się 
W Warszawi~, Ło~ i innyc Inla- wej) kolor ten jest raz jeszcze „trzy rezultacie po tern zagraniu N bierze udać. 

stach adwokaci 2ydz1 na zna~ pro: many" przez stronę broniącą., - do jedynie 1 lewę na karo, 3 na trefle, 'Mamy nadzieję, że Czytelnicy na
testu przeciwko temu podziałowi, , lew tych zaś jest jedno tylko doj- 3 na kiery i 2 na piki i leey na 4 sł, którzy omawianego manewru nl.e 
zrzekli się prowadzenia wykładów l ście - to musi on, nie zwlekaj@, d-Oj- bez atu bez jednej. znali, przyswoją go sobie należycie 
na seminarjach. Izby adwokackie ście to wytrącić, na.wet jeśllby go to Inny, róWil!eż dość ciekawy rodzaj i spróbują zastosować w praktyce. 
zapowiedziały wytoczenie spraw dy- miało kosztować lewę. zagrania DeschapeUes'a podaje w Niejednokrotnie osiągnąć tu można 
scyplinarnych, tak, że zatarg oparł Jest to zate~ świa.do~e stracenie swej ks'ią.żce E. Culbertson. dobre rezultaty. 
s'ę 0 Naczelną Radę Adwokacką. lewy w celu zniwelowania kilku lew Podany niżej przykład jest właści-

1 . k rozgrywającego, bezużyteczne bowiem wie zwykłą rozgrywką na wyrobienie 
N •. R. A. uznał!!:, ze rady 0 ręgo- stają się lewy w tej ręce, do której dojścia. 

we rue są ~praw:n1one do be~względ niema wpus~i. 
nego zobowiązania członków izby do Następują.cy przykład zilustruje do
prowadzenia wykładów na sem.ina- kładnie korzyści omawianego zagra
rjach, a adwokaci mają prawo z nia:i 
przyczyn usprawiedliwiających od
mowę, uchylić się od tych wykła

+A.K.4. 
.A.K.D. 

dów. 

Kazania ks. Skargi 
po angielsku 

Ks. Edward J. Dworaczyk, pro
boszcz najstarszej parafji polskiej 
w Panna Maria Texas, dokonał pier-

+A.10.6. 
+D.10.8.5. 

+w.s.7.6.3.2.133+n.10. 
.8.5.2. W • E .W.10.9.7. 
+2. "s ' +K.D.3. 
+W.4.2. • +K.9.7.S. 

.9.5. 

.6.4.3. 
wszego przekładu na język angiel- + W.9.8.7.5.4. 
ski kazań ks. Pio-tra Skargi. Tytuł +A.6. 
przekładu brzmi: „Peter Skarga, 
S J The Eucharist" Każde kaza- N rozgrywa 4 bez a.tu. E . ~cho-

: · · · ' ' · t I dzi w damę pik. (W. w obrome hcyto 
me poprzedzone. Jest krotkie~ s re- wał piki). N lewę tę przepuszcza., E. 
szczemem. Przed~owę nap1sa~ ks. I zagrywa powtórnie w pik, N bije a
dr. Joseph Husslem S. J. z umwer- \ sem i zamierza wyrobić sobie kolor 
sytetu w St. Luis, podkreślając nie I karowy. Jeżeli kara są rozłożone 2-2 
przemijającą wartość twórc~ości ks: N z łatwością. wygra zapowie~aną. 
Skargi nie tylko dla Polski, lecz 11 grę (nawet z nadróbką) - jeśli zaś 
dla całego śv.iata katolickiego. będzie zmuszony oddać 2 lewy karo-

' 

+K.5.4. 
.K.6. 
+A.W. 
+AKWS.7.5. 

+w.3. I N 1+10.9.7.2. 
.W.9.8.5.4.3. W "e .A.D. 
+n.s.2. • • +K.7.4.3. 
+10.2. S. +n.4.3 4 

+ A.D.ą.6. 
• 10.7.2. 
• 10.9.6.5. + 9.6. 

S gra 3 bez atu. W wyszedł w 5 
kier, ze stołu król, - E. bije asem i 
odgrywa damę. E wie, że partner je
go ma szereg fort kierowych i zasta
nawia się czem mógłby go wpuścić 
do ręki. Asa plkowego spodziewa się 
u rozgrywającego, przypuszcza za
tem, że W dostanie się do ręki tylko 
w wypadku posiadania conajmniej 
trzeciej damy karo. Wychodząc z tych 
założeń, E, posiadając zatrzymanie ko 
loru tre'1owego - zagrywa w króla 

X 
Pon.iZej podajemy następujący cie-

kawy układ kart (wg. Culbertsona): 

+A.W.5. 
.W.10.6. 
+D.4. 
+A.K.D.W.8. 

+n. I N 1+10.8.7.6.2. 
.A.K.D.9.5. W "e .8.7.2. 
+9.8.6.3. • + W.2. 
+10.6.2. S. +7.M. 

+K.9.4.3. 
.4.3. 
+A.K.10.7.5 • 
+9.3. 

S gra 4 piki. W licytował kiery. W 
wychodzi w króla kierowego, E zrzu
ca (zachęcająco) 8. W gra dalej asa 
i damę kier, którą S bije atutem i 
wychodzi w blotkę pik. Od W spada 
dama pikowa. 

Jak powinien dalej grać S aby wy
grać zapowiedziane 4 piki? 
Należy założyć, że rozgrywający zna 

tylko swoje karty i karty „dziadka". 
Ro~.; 'l.zanie za tydzie:t!.. 

Karo. 

Z·B·•·• 
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Kr1t1ezny wiek 
poetów 

John Masafield poeta laureat Angljl, 
wyraził pogląd, :!a krytycznym wie
kiem dla poetów jest 86 rok życia. 
Zresztą nietylko poeci; ale i wielcy 
muzycy czy inni wielcy ludzie, o twór 
czym duchu umierają często w tym 
wieku. 

Anglik poparł te swoje twierdzenie 
licznemi przykładami i danemi staty
stycznemi. 36 lat, to dla pracownika 
o twórczym duchu wiek krytyczny. 
Może dlatego, że tacy ludzie ID!l-jlł spe
cjalnie silny rytm eycia. Spalają się 
swoim własnym wewnętrznym płomie
niem - twierdzi Masefield. 

Gdy nie umierają w wieku 36 lat, to 
następuje u nich wyraźna zmiana cha 
rakteru. Tak np. u liryków nas41,je w 
tym wieku zawsze przełom; z liryka 
staje się epik, a nawet dramaturg. Ta
kie same przeobrażenia stwierdzić 
można u wielkich malarzy np. u Rem· 
brandta czy Michała Anioła i u mu
zyków Wagnera, Beethovena lub Ver
diego. Wszyscy ci ludzie stworzyli 
swoje największe dzieła po 36 latach. 
To samo ma dotyczyć filozofów. Przy
kładem ma być Kant. 

Zapisujcie sie do LOPP 
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Marka 1 Marcelina. 
Wsch. sł. 3.15. Z. 19.58 

POGODA NA DZIA 
Pogoda upalna, ze skłonnością, do burz 

I przelotnych deszczów. · Temperatura. w 
ciągu dnia ok. 30 st. Slabe wiatry głów· 
nie ze Wschodu. 

Teatr Wielki: Balet Parnella. 
Teatr Narodowy: „Lśniący strumleil". 
Teatr Polski: „Kole:tanki". 
Teatr Mały: „Ostro~nle, śwleio malo· 

wane". 
Teatr Nowy: „Prawdziwe ~cle An113"', 
Teatr Letni: •. Król brldk'. 

o 4-ej „Pensjonat we dworze". 
Teatr Ateneom: „Szczęśliwe dni". 
Instytut Reduty: „Haneczka l duch''. 

jutro dwa. razy. 
Teatr MallekleJr „Julja kupuje aobj~ 

dziecko". 
Teatr „8,lll" 1 „Baron Klmmel". 
Teatr Al! Baba <Karowa 18) : Dziś l co

dziennie rewja. polityczna w 20-tu obra· 
zach „One! czy Beszk& ••• " :a Mll'lł ZI· 
mińsk!ł. Krukowskim, Foggiem, Sempollil· 
skim na czele zespołu. Pocz.: 7.80 ł 10 w. 

Szopka Polltyema w kawiarni Piasty· 
ków CIPS). pocz. o 7.90 I 9.30 wlecz. 

Rosyjskie Stndjo Dramatyczne: „Szcze
śllwe małżeństwo" ; przedstawienia w 
czwartki, piątki, soboty i niedziele. 

Polska Opera Ludowa w Ladenkach: 
„Halka", pocz. o godz• 8.30 wlecz. 

L.~ł'ORMAf'.,JE O FILMACH 
DOZWOLONYCH DLA l\ILODZIEU 

TELEI<'ON 7-11·25. 

'" kinaeb 
Adria: „'Miodowy miesiąc", 
AłlaufU•; .Wlt!1kl Wblef. 

Ralt~·k: .,Gdv Ma'1elon .• .'', 
Jłnłtyk: „Bałkany". 
«nv11n1: .. U krn~u drngt••. 
Colosseum: „Trader Horn". 
„Czary": „Zdobywcy Marokka" I „Lu· 

dzle zaułku". 
„Ellte": „Król się bawi" l „Przygoda 

w Szanghaju". 
Europa: „Sześciu z przedmieścia". 
Fama: ,.Złudzenie :l:yc1a" \Cytadela). 
Filh u mon ia: .. Gibralllll"''. 
Helios: „Serce matki" I dodatki. 
Hol!~·wood: „Strachy" i rewja. 
Imperial: „Szaleństwo młodości". 
ltalJa: „Grzech młodości". 
Jurata: „W cztery oczy" l „Rakiet!l na 

Marsa". 
Lot: „Pan z mUJonaml" t „Pod mask& 

złoczyflcy". 
Mlej1kie: ,.tona - lalka". 
lllajestle: „Francja czuwa". 
llfewa: „Rosalie" i „Czarny upiór". 
Napoleon: „Wielka wygrana". 
Nowa Tombola: „Słowiczek" l „TaJem· 

nlcz~ promienie". 
Olza: „Na bezdrożach" i dodatki. 
Palladium : „llrlerzko w nieznane". 
Pan: „Pokusa" I „Rumba". 
Petit Trianon: „lł.ozwlectmy llQ" 

„DM1ga młodość". 
Rialto: „Na jej rozkaz". 
Rex: „Sygnały" l „<..'zerwone Jabłuszko". 
Roma: „Korsarze "Olnoey". 
Sfinks: „Miasto chłopców". 
Sokół: „Dama pikowa" „Kryzys 

skończony''. 
Sol'f'nto: .,Korsarze" I „Pomylon)' lo-

\r;ator". · 
Stodjo: „Dama z Malakki". 
Stylowy: „Dziewczyna " zaułka", 
Awlatowld: .. Ukochany", 
E!wit: „Pensjonarka". 
Ton: .,Profesor Wilczur" i dodatki. 
Uciecha: „Marja Antonina". 
\"iclorła: •• W!OCzęgl". 
Fotoplas&łko.n l ul. Marazalka l'ocha :Z) 

wyświetla codziennie ot! godz. 15-ej do 
22-ej olast:vrzne 'lł'idokl w naturalnych 
kolorach z J'awy. 

Panorama: (N owy świat 27) : Grecja I 
groby podziemne w Eyslcs. 

e5-TE PRZEDSTAWIENIE „KOLE:tANEK" 
W TEATRZE POLSKTill 

Wczorajszłl przedstawienie znakomitej ko 
medji współczesnej Stefana Krzywoszew· 
sklego „Koleżanki" było pierwszem jubi
leuszowem przedstawieniem tej wybitnie 
interesuj11cej, świetnie napisanej sztuki 
polskiej. Widownia Teatru Polskiego co· 
dziennie od dnia premjery zapełniona jest 
po brzegi, publiczność z uwag!l . słucha 
zajmuj11cych perypetyj utworu, a po każ
dym akcie serdecznie oklaskuje wyborną 
grę artystów z Andryczówn!l, Borowsk11, 
Malkiewicz - Domańsk!l, Brydzifl.skim, Sam 
borskim, Pichelskim na czele bardzo licz
nej obsady, w reżyserji Z. Ziembińskiego. 

„OSTROż.NIE, SWIEżO MALOWANE!" 
ZAPOWIADA SIĘ JAKO NOWY SUKCES 

TEATRU llIALEGO 
Są.dzą.c z niezwykle gorącego przyjęcia, 

oraz z szalonych wybuchów, śmiechu, roz
legających się raz po raz w czasie ak· 
cji, wystawiona świeżo w Teatr:>a Ma!ym 
r.abawna komedja R. Fa.uchois, w prze
kładzie K. Rychłowskiego i reżyserji E. 
Wiercińskiego „Ostrożnie, świeżo malowa
ne!", zapowiada się jako nowy sukces koń
ćzą.cego się sezonu Teatru Małego. 
Obsadę stanowią,: Teodozja Bohdańska. 

Helena Buczyfiska. J'adwiga. Kurylukówna, 
Hanna Parysiewicz, Stanisława. Stępniówna, 
Gustaw Buszyński, Saturnin Butkiewicz, 
Slanislaw Grolicki, Jerzy Kaliszewski, o· 
raz Jacek Woszczerowicz w wielkiej po· 
pisowej roll komicznej lekarza prowin· 
cjonalnego. 

DZI9 EGZAMIN PUBLICZNY 
WYCłlOWANKóW P.I.S.T.'u. 

Dziś, dnia 18-go czerwca 1939 roku o 
godz. 4 pop. odbędzie się na scenie Tea
tru Narodowego doroczny egzamin publi
czny abiturientów wydziału Sztuki Aktor· 
skiej Państwowego Instytutu Sztuki Tea
tralnej. W programie alct I ,.Męża i żo· 
ny" Al. Fredry. scena balkonowa z „Ro· 
mea i Julji" w tłum. Adama Mickiewi· 
cza. oraz fragmenty ulworów Wyspiali· 
ikiego, Bliziliskiego, Rittnera, Rostwo· 
rowskiego i Raynala. 

Bilety do niUJycla w kasie Teatru Na
rodowego. 

„AWIĘTA JOANNA" NA BUDOWĘ KO· 
ACIOLA MATKI BOSKIEJ NA GROCHO-

WIE 
W niedziele dnia 18 czerwca o godz. 4-ej 

popołudniu Zespól Teatru Misterjum pod 
kler. Edwarda Strycklego odegra po raz 
drugi wzruszają.cą, sztukę hlstorycznfl p.t. 
„awlęta Joanna" (Dziewica. Orleańska) w 
niurach nowobudują.cego się kościoła Naj
s~odszego Serca M. Boskiej na Grocho· 
wie. przy ul. Chłopickiego Nr. 2. 

·w roli tytułowej: Eug. Dą.browska
Strycka, w rolach głównych: Edward 
SI.rycki, :M. Nawrocki, Elwira Szren!awia.n
ka, Felicjan Buczyilski na czele zgrane· 
go ~U. 

czy9 JUł WIDZIAI. 

WSP .lNl.llE HUCULSklE WYROBY CH.llUPlllCZE 
MICH.lU DODl.lK.l 

na wystawie „AWIAT KOBIETY" t . 
leli, obejrzyj!!! Stoisko (nr. 22) mieści się na parterze po prawej 

stronie sali głównej. 888 

Nowe wystawy_/(, / 
I -;d'' ~-J 

UJ „Zachęcl~u - ·· 
Po dobrze urządzonej wystawie sztu- niskim po.i:iomie art~tycznym. Tak 

ki węgierskiej Zachęta weszła znów na tym razem, z wyjątkiem kilku możli

swą dawną drogę ur.i:ądzania wystaw wych obrazów: i prac graficznych człon 
„przygodnych" i artystów z prowincji. ków „Plastyki", z trudnością możnaby 
Do takich mianowicie należy urządzo- wyłowić tutaj . jakąś pracę poważniej· 

na obecnie wystawa artystów wielko· szą. 
polskich a raczej poznańskich pod obie Serję portret/ów i slu1:ljów Bolesława 
cującym tytułem: „Plastyka". Barbackiego lillOŻnaby nazwać „czede· 

Wielokrotnie to już pisałem że Po- kowszczyzną" - tak już zbanalizowa
znań posiada grono artystów dobrych ną postać ludzklą daje nam ten malarz. 
i idą~ych z postępem sztuk.i w świe- Czuć to wszystkio jakąś prowincjonalną 
cle, - szczególniej za Zachodzie. Po· megalomanją i chęcią pokazania „zna. 
znali był zawsze jednem z najbardziej nych osobistości!" z zabitego deskami 
kulturalnych miast polskich i nie tył· zakątka. 
ko w nauce I lłtcraturze ale takte I Kolekcja prac .Tadeusza Cłeśłewskłe

sztuce dał wielu artystów o głośnych go (syna) znanego grafika, jest już tak 
nazwiskach. Tak i teraz poznań, mimo zadomowiona w Za.chęcie ie trudno 
że jest miastem prowincjonałnem i znaleźć w tych popl7llwnych zresztą pra 
mimo centralizacji sztuki i instytucyj cach jakiś świeży powiew. 
artystycznych w Warszawie może zdo- Także batalistyczne popisy jak i fra
być się na pokazanie nawet \Varsza- gmenty starej \Vanszawy przez Tadeu
"·ie kilku ciekawych i interesujących I sza Bagieńskiego, nie przemawiają _I 
dzieł. niestety do mnie po malarsku. Jeśli! Zbiórka 

O ile mnie poinformowano, Stow. np. Łazienki są piękne w rzeczywisto
Art. „Plastyka" ma reprezentować i ści, pośród nowej świeżej zieleni wio
mieścić w swojem łonie elitę artystycz- sennej, to po co psuć to wrażenie ba
ną Poznania. Niestety, po obejrzeniu nalnemi obrazami namalowanemi w do 
obecnej wystawy w Zachęcie nie mo· datku olejno. 

na rzeez 
Katoli,klego Uniwersrtetu 

lubelskiego 
żna powiedzieć aby „Plastyka" była Po za programem, zdaje się są jeS?=· 
wyczerpującym pokazem życia i twór- cze dwie wystawy w Zachęcie. Są to 
czości artystów poznańskich. Nie znaj- wystawy t . zw. ogólna o której bez 
dujemy tutaj nazwisk artystów poznali złośliwości można powiedzit>ć, że na· 
skich, którzy dziś już , zdobyli sobie re- gromadzono tam wiatry z czterech 
nornę w całej Polsce a nawet poza jej stron świata, - i wystawa dzieł ofia
granicami.. rowanych przez artystów na dozbroje-

„Plastyka" w tym układzie jaki nie lotnictwa gdzie można rzeczywiście 
przedstawia dziś na swej wystawie w spotka!! kilka Interesujących płócien. 

Zachęcie daje tylko część twórczości Ponieważ jednak nie sporządzono dla 
„poznaniaków" a ewent. '\Vielkopolan. tego zbioru katalogu, trudno ·czasem 

Spostrzegam z zadowoleniem na tej odcyfrować nazwiska podpisanych na 
wystawie obecność kilku rzetelnych ma swych pracach artystów. Zauważyłem 

larzy i grafików poznańskich, do któ- tam między innemi obraz przedstawia
rych muszę zaliczyć Adama Haoytkie- jący „akt kobiecy" - a u dołu z bo
wicza, Władysław& Roguskiego, Jaua ku podpis artysty: Jan Chrzan. Jeden 
Jerzego Wronieckiego, Karola Mondra- z tych obrazów które wybijają się 

Ja I Jana Wysockiego. Co do innych z pośród szarzyzny i niedołęstwa. 

wystawia_jących t'.1 .artyst?w to ~ie. wi- Oto jak czasem w skromnej szacie 
dzę tuta] ?P· ró~mcy między. mmi a mieścić się może dobrze namalowany 
d~ść pr~ec1ętnym1 wystawca~.1 z t. zw. obraz. 
w1eczn~J. „wysta~y ogólne] w war- Ponieważ w Zachęcie zwykle najle· 
szawskieJ Zach~c1e. . . piej udają się (z małemi wyjątkami) 

Jest "'. n~sz~J szt~~e. to wieczne me- wystawy retrospektywne lub sztuki 
porozu~1eme ze _dosc Jest _„namalowac! za raniczne· mie"m nadzie" , że na
obraz" 1 nasłl~pme w_ystaw1ć go w ~?- stęgpna wysl~wa ,; Żachęcie ł;ędzie po
hrze prosperujący~. 1 pełnym" ~est~: pisem udałym _ (gdyż ma być pono 
Salon.ie, a_by uczy:i1c. z?dość ' ~ . og w stawą retrospektywną) i oszczędzi 
sztuki. W1elokrotme JUZ o tern pisałem Y d . · k l d · 
że zarząd Zachęty zbyt pochopnie u- n?m nu Y. 1 m~srna u og ą ama 
rządza wystawy i nie czyniąc zbytniej meudałych 1 poromonych ut~orów. 
eliminacji, wystawia prace o bardzo Tytus Czyzewskl. 

Dzień Uniwersytetu Katolickiego 
w tym roku odbywa się w nie
dziclę 18 czerwca, a zbiórka na ce
le Uniwersytetu od 12 do 20 czerw
ca, a w Warszawie 16 i 17 czerw
ca. Komitet Zbiórki na rzecz 
K. U. L. zwraca się z gorącą proś
bą o wydatne poparcie zbiórki 
przez złożenie ofiary do puszki, na 
listę ofiar lub przesłanie jej wprost 
do Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego czekiem PKO. nr. 39.712. 

Froterowanie, k'ii~r:::n~:1ei :: 
peracja posadzek, mycie okten. 

Sprzątanie biur. ~:::::j~. c~ 
szczenie lapet t sufitów, odlLurzaoit 
aparatami elektryczoeml oraz 1tała lcb 
konserwacja. J. Cegielski aL Browar-

10 ne 24. telef. 8-211-92. 

A MEBLE róme, wielki wybór, 
• rozpłata trzyletnia, bez 

zaliczki. Ceny gotówkowe. 

"W I KTO R" ~~szalkowska 92. 

Weksle niezapłacone: skupujemy, 

Poleca ostatnie modele 
okryć sukien 

inkasujemy. Przyjęcia 4-7, 

J S K (I) A R A C1JlełkG Z Królewska 49, tei. 699-9t. 

• ' Srebrne wyroby: na.krycia, półmt· 
ł73 

218 ski ltd., złoto, biżuterję. 
-------------------.------------ Kupno. Sprzedaż. Kwity lombardowe. 

0.§TATNI ClJD TECHN I Hl! N~~!sza Henryk, Juwiler 
ELEKTRYCZNY APARAT DO lllASAtU! !Mo 55 telefon 6.55.28 (dawniej 

Krzyska ,Nowy Swtat 59), Filji 
nie posiadamy. 652 

Wszyscy piękni i młodzi! 

Niema ludzi brzydkich, ani starych. Są tylko zaniedbani! . 
Elektryczny aparat „Mignon" · (pat. N.P. 41591) do masażu twarzy I ciała na 120 
lub 220 volt, nadaje sie do I_>ielęgnacjl kaMej cery no!"lllalnej, suchej i tlus~e). 
otwiera pory, rozszerza naczynia krwionośne, co tern samem wygł!!d~a całkow1c1e 
?.marszczki, usuwa Wflgry, pryszcze Itp., odmładza, czyni cerę św1ezą, dellkatnfl „KRóL BRID!l:A" W TEATRZE LETNIM 

i aksamitnie gladką,. . 
Niezbędny dla panów, szczególnie po goleniu, zapobiega bowiem llszaJom i -prysz
czom. Niezastąpiony przy bólach artretycznych, reumatycznych, atakach Wlłtroby 

l kamicy żółciowej. 

świeżo wystawiony w Teatrze Letnim 
„Król bridża" arcywesoła. komedja tran· 
cuska, stanie się niewątpliwie atrakcją, 
letniego sezonu. Przezabawne perypetje bo· 
hatera, dyskretna satyra polityczna, gra 
aktorska, nasycona humorem, wszystko to 
wróży długotrwały sukces „Królowi brid
ża", w koncertowem wykonaniu Wcsołow· 
skiego, Grabowskiego, Gellówny. Koścle
szanki, Ciecierskiego, jaworskiego .! Fren
kla. Reż. dyr. Trzciński. 

Aparat nasz jest najbardziej skuteczny, praktyczny i łatwy w użyciu. Umany 
przez powagi lekarskie. . . . 
Sposób użycia dołączony do każdego aparatu. GwarancJa 5-cio letnia. 
Cena kompletnego aparatu tylko zł. 14. Zamówienia zamiejscowe wysyłamy natych
miast. T. z A J Ą C - WARSZAWA P. Krochmalna 48 m. 10, tel. 320-48 
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Ze świata n1uząhl 

Recital P• J. Ben-venuti' ego 

koncercie czy recitalu. Są jednak ta
kie wypadki, że idzie się do sali kon
certowej w roiłem oczekiwaniu szcze
rego zadowolenia, a wychodzi się po
tem z uśmiechem na ustach i pogodą. 
w na.stroju. Do produkcyj muzycznych 

Warszawski Instytut Muzyezo,,.. tego rodzaju należy niewątpliwie do-
.J roczny popis uczniów Niższej Szkoły 

Szkoła im. W. Cbrapowiekiego Muzycznej im. w. Chrapowickiego. 
Gdy się słucha tych kilkoletnich czy 

niowle klas prof. B. Kirszbraunówny, paronastoletnich adeptów muzyki, gra
P. Szpornówny, a zwłaszcza prof. J. jących nietylko poprawnie, lecz prze
Fiszhauta i B. Berkmana, przeważnie ważnie ze zrozumieniem tego, co g-ra
bardzo uzdolnieni, dowiedli pracowi- ją., gdy się widzi zdumiewające często 
tości i sumiennego wysiłku, przynoszą.c wyniki pracy grona pedagogów, wy
zaszczyt swym nauczycielom. To sa- niki, w których tkwi równa suma in
mo da się powiedzieć o uczniach prof. teligencji, co artystycznego poczucia, 
W. Kryształa, który nietylko swą. spe- nie można nie podziwiać tego praw
cjalną. klasę skrzypiec, lecz i klasę dziwego kapłaństwa sztuki. I trzeba 
kameralną. postawił na poziomie, któ- przyznać bez zastrzeżeń, że poziom tej 
rego mu szczerze po\vinszować nale- doskonałej uczelni jest bardzo wysoki, 
ży. Szczególną uwagę zwrócił na sie- a na każdym krolm spostrzega się 
bie jeden z jego uczniów. Dawid Zaj- widoĆzne unikanie szablonu i fotma
del, którego \virtuozowskie zacięcie i llzmu. Uczniowie klas fortepianu pp. 
wyborne przygotowanie są. wręcz za- R. Aronszajnówny, L. Miklaszewskle
dziwiające. Talent to zgoła niepow- go, st. Raubówny i A. Taubego z ta
szedni. Na tle tego bardzo interesują.- kąż klasą dyrektorki J. Bonieckiej na 
c~~o naogół popisu niekorzyst~ie od- czele, klasy skrzypiec prof. M. Szale
b1Jały uczenn~ce kla:'Y: fortepianu P· skiego, klasy chóralnej p. M. Zdzie
M. Barówny_ l ~lasy sp1ewu ~· H. Kor chowskiej-Kaczurbiny i klasy rytmiki 
sklej, przyp1s~c to. wszakże należy p. H. Danyszowej popisali się i w tym 
przede~szystluem .k1erownic~kom ty_c~ roku jak najlepiej, gorące zaś oklaski, 
klas, ~1e dorastaJącym naJwidoczmeJ I których im nie szczędzono, były wy-

W Instytucie Francuskim przedsta
wił się zaproszonej publiczności, licz
nie, jak zwykle, zebranej nieznany 
nam dotąd pianista francuski, p. Jó
zef Benvenuti. Artysta wykazał w 
wybornie ułożonym programie wszy
stkie charakterystyczne cechy francu
skiej szkoły pianistycznej: doskonałą, 
przejrzystą i lekką, a bardzo wykoń
czoną technikę, \>rysoką umiejętność 
w nadawaniu wykonywanym utworom 
właściwego stylu, a przedewszystkiem 
wytworną kulturę muzyczną. Pod pal
cami p. Benvenutiego zarówno Rameau 
i Daquin, jak Debussy i Ravel, a zwła
szcza Faure, rysowali się w całej swej 
plastyce. 

X 
Tegoroczny popis Warszawskiego 

Instytutu Muzycznego, kierowan.ego 
umiejętną. i doświadczoną ręką prof. 
W. Kryształa, wykazał, jak zresztą 
roku ubiegłego, że nauka traktowana 
tam jest poważnie, a praca zarówno 
uczniów, jak i sił nauczycielskich da
je wybitne wyniki. Przez estradę w 
Konserwatorjum przesunęło się 14 ucz 
niów płci obojej, poza jedyną wokali
ltkt. 88l111-Ch instrumentalistów. Ucz-

do poziomu całej uczelni. razem n1etylko zadowolenia z ich pil~ 
X ności i sumienności, lecz jednocześnie 

Nie zawsze, jak łatwo się domyśleć, ł uznania dla grona nauczycielskiego. 
obowiązki sprawozdawcy muzycznego J Do tych dowodów p1·awdziwego uzna
znajdują. swój pełny rownoważnik w J;lia przyłą.cza się jak najszczerzej róv; 
~rzyjemnośct doznawanych wrdefl na nreż i - 1\1, ikołuba 

' 

ii~ 

Rad jo 
NIEDZIELA, 18 ezcrwea 

7.00 Pieśń „Serdeczna Matko". 7.05 Au· 
dycja dla wsi. 8.00 Dziennik poranny. 
8.15 Koncert poranny. 9.00 Transmisja 
naboteilstwa z kościoła farnego w Byd
goszczy. Po przerwie muzyka z płyt. 
11.57 Sygnał czasu I hejnał z Kral!:o· 
wa. 12.03 Poranek muzyczny. 13.00 Wy-

ł jfltkl z pism Józefa Piłsudskiego. lS.05 
Przegl!ld czasopism. 13.15 Muzyka obiado· 

lwa. lł.'5 „Czytamy Mickiewicza". 111.00 
Audycja dla. wsi. 16.30 Utwory skrzyp
cowe w wyk. Stanisława Jarzębskiego. 
16.55 Recital śpiewaczy Ady Witowskiej
Kamińskiej. 17.15 „Na plantacji Kauczu
ku Firstone'a, króla gumy" - feljeton, 
wygi. Kamil Giżylłkl. 17.30 IV Festival 
Muzyczny w ramach „Dni Krakowa" n& 
Krzemionkach w Krakowie. 19.00 Teatr 
Wyobraźni. 19.30 Reportat z otwarcia 
Zjazdu Stow. Elektryków Polskich i Wy· 
stil.wy Elektromechanicznej (z Katowie), 
19.40 Muzyka taneczna. (płyty). 20.10 Au
dycje Informacyjne. 21.00 IV Festival Mu 
zyczny nadany w ramach „Dni Krakowa". 
22.25 Wiadomości sportowe z Rozgłośni 
P. R. 22.45 „Odpoczynek w kawiarni"
skecz Eljota. 23.00 Ostatnie wiad. dzien 
nika wieczornego, Komunikat meteorolo
giczny. 23.05 Wiadomości z Polski w ję
zyku niemieckim l angielskim. 

NIEDZIELA, 18 czerwca. 
9.00 Transmisja. na.bo:!:el'lstwa z ko 
śclola farnego w Bydgoszczy. 

13.00 Wyj!ltkl z Pism Józefa Pił· 
sudskiego. 

13.15 Muzyka obiadowa. 
17.30 Festival Muzyczny w Krakowie 
19.00 Klub Plckwlcka-K. Dickensa. 
21.00 Festival Muzyczny w Krakowie 
21.40 „Echa mocy i chwały". 

WARSZAWA Il (Mokotów) 
14.00 Parę informacyj. 14.15 Koncert so 

listów . . 14.55 Z wczesnego okresu twór· 
czości Beethovena. 16.00 Muzyka lekka l 
taneczna. 21.05 Płyty. 22.00 Muzyka lek• 
ka. 23.00 Muzyka do tańca. 

PONIEDZIAŁEli', 19 czerwca 
6.30 „Kiedy ranne wstają zorze". 6.35 

Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 
8.00 Audycja. dla szkól. 8.10 Muzyka 3 
płyt. 8.15 Przechowywanie towarów latem 
- pogadanka dla kupców, wygi. dr. J'ó• 
zet Iwiński. 11.30 Audycja. dla poboro· 
wych. 11.57 Sygnał cza.su. 12.03 Audycja po 
ludniowa. 14.45 Teatr Wyobrnżni. 15.15 
Muzyka baletowa. 15.45 Wiadomości go· 
spodarcze. 16.00 Dziennik popołudniowy. 
16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 Utwory 
klawesynowe w wykonaniu Janiny Wy
sockiej - Ochlewskiej. 16.45 Kronika. 
naukowa. 17.00 Muzyka taneczna. 18.00 
Koncert orkiestry wojskowej z Londynu. 
18.45 Muzyka. z płyt. 19.00 Audycja :!:ol
nierska. 19.30 „Przy wieczerzy" (z Wilna)'. 
20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Audycje In
formacyjne. 21.00 IV Festival Muzyczny w 
ramach „Dni Krakowa". W przerwie „E· 
cha mocy i chwały". 23.25 Ostatnie wiad. 
dziennika wieczornego, Komunikat meteoro 
logiczny. 

PONIEDZIAŁEK, 19 czerwca. 
18.00 Koncert orkiestry wojskowej 

pod dyr. O'Donella. 
21.00 Festival Muzyczny z Krak.owa. 
22.00 „Echa mocy l chwały". 

WARSZAWA Il (Mokotów) 
13.00 Płyty. 13.45 Muzyka lekka. H.00 

Pare informacyj. 14.15 Współczesna muzy 
ka kameralna. (płyty). 15.00 Recital śpie
waczy Heleny Lipowskiej. 15.30 Muzyka 
lekka z płyt. 16.20 Muzyka popularna. 
17.05 tycie kulturaln estolicy. 17.15 Chwi
la. L.O.P.P. 17.25 Sonaty na skrzypce i 
fortepian Mieczysława Halika i Stanisła
wa Staniewicza. 21.05 Płyty. 21.15 „O he
roizmie, pokoju i wojnie" - essay Hen
ryka de Montherlant w przekładzie Jana 
Miernowskiego. 21.30 Płyty, 22.00 Muzy
ka lekka. 23.00 Muzyka do tańca. 

KUR.JER R.lDJOWY 
PIĘ:KNY CZYN WYDZIAŁU POWIA

TOWEGO W CHOJNICACH 
Wydział Powiatowy w Chojnicach 

doceniając znaczenie radjofonlzacji 
szkół dla podniesienia oświaty, prze
znaczył kwotę 2.000,- zł. na zakup 
odbiorników dla szkół w najbiedniej
szych wsiach pow. chojnickiego. Ra
djoodbiorniki otrzymały szkoły we 
wsiach: Ogorzeliny, Lichnowy, Ostro
wite, Silno, Sławęcin, Ciechocin, Wie
le, Wdzydze Tucholskie, Zapędowo, 

Huta, Krzyż, Lukowo i Klaskawa. 
Inicjatywa Wydz. Powiatowego spot
kała się z ogólną wdzięcznością nau
czycielstwa i dzieci szkolnych pow. 
chojnickiego. 

TRANSMISJE POLSKIEGO RADJA 
Z FĘSTIVALU KRAKOWSKIEGO 
W dniu 18 czerwca o godz. 17.30 w 

ramach „Dni Krakowa" wystąpi rów
nież Mała Orkiestra Polskiego Radja, 
która wykona szereg utworów arty
styczno - floklorystycznych, jak np . 
fantazja góralska Maklakiewicza 
„Zbójnicy", „Wesele Krakowskie" Rud 
nickiego, „Kujawiak dożynkO'\>ry" Po
piela i wiele innych. Koncert ten od
będzie się na Krzemionkach, a jako 
soliści wystąpią.: Aniela Szlemińska, 

Aleksander Michałowski i Maurycy 
Janowski. 

W tym samym dniu o godz. 21.0C 
Polskie Radjo transmituje koncert z 
dziedzińca Bibljoteki Jagiellońskiej, w 
czasie którego zostaną wykonane 
kompozycje dawne polskie i obce. W 
koncercie weźmie udział Orkiestra 
Symfoniczna P. R. pod dyr. G. Fitel
berga, oraz Chór P. R. pod dyr. Sta- · 
nisława Nawrota. Koncert ten trans· 
mitują również rozgłośnie paryskie. 

W dn. 19 czerwca o godz. 21.00 Poi 
skie Radjo nadaje II koncert symfo
niczny z dziedzińca wawelskiego, na 
program którego złożą się wyłącznie 

utwory polslde z o:Jtatnich 40 lat. 
Część pierwsza koncertu poświęcona 

-będzie utworom Ka1·łowicza, w czę-

ści drugiej usłyszymy kompozycje 
Różycldego, Maklakiewicza i Nowo
wiejskiego. Orkiestrą. Symfoniczną dy 
rygować będzie Cz~ :;}~w Lewicki, a 
jako soliści wyslr;.;.lą I rciu Dubiska 
i Kazimierz Wtłkomtrski. 
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N.ie .. masz w Polsce, jako żvwo -- nad ZY IBCKIE piwo I 

Owocna działalność .Kół 
Gospodyń Ziemianek 
w Piotrkowskim 

darni strzeleckimi czego dowo· 
dem jest duża frekwencja ?. a · 
wodników członków f ectuacji 
z cah go powiat1.1, oraz widocz· 

F.~mmm~~-M-mmmmmm 
Przy stań Ligi Morskiej 

ne zrozumienie znaczenia strze· 
iectwa wśród starych żołnierzy w 
w obliczu nadchodzących dzie· Sulejowie nad Pilicą otwarta 

Organizacja K. G. Z. w Piotr· 
kowskim rozwija na terenie 
pow. piotrkowskiego ożywioną 
działalność pod sprężystvm i 
pełnym twórczej inicjatywy prze. 
wodnictwem p. Marii Walickiej. 

sy instruktorskie, poświęcone jowych wypadków jakie mogą 
sprawom rozwoju gospodarcze- zaistnieć w konkluzji powikłań 
go wsi piotrkowskiej, wycieczki międzynarodowych, a kiedy cel
kraioznawcze i t. p. ne strr.ałv b~dą musiały niwe-

lllł:m111Jmr.-i11m1 ... „.--.;„„ ... „ ... ._„ ... „„„ ..... 

RESTAURACJA i KAWIARNIA 
Owocna i pożyteczna praca czvć zapędy . wroga zmierzają. 

Kół Gospodyń Ziemianek pro- cego do naruszenia granic na· 
wadzona jest własnym sumptem, szego Pańs twa. 

DOSKONAŁA KUCHNIA. ·-WIELKI WYBOR. ·'Pr i'\JK6W. 

PIWO BRAULIŃSKIEGO, OKOCIM ii żYWIEC.- DANCINGI. 
Z lnicj atywy tej placówki zor

ganizowano we wszyełkich 
większych ośrodkach kursy P. 
W. dla aob iet, które cieszyły się 
bardzo liczną frekwencją, Spec
jalne zebrania w Głupkach i 
Jeżowie poświęcone były przv
goto waniu kobiet do obrony 
kraj'1. 

jedynie dla dobra wsi, a nie Zawody zaszczycili swoją o· 
dla reklamv. Ocenia to należy · becnością pp. kpt. Bobrowski
cie ludność wiejska, która gar· Obwodowy Komendant P. w. i 
nie się ochotnie do tej organi· W. f. wraz ze swoim 
zacjl, liczącej już ponad 700 zastępcą kpt. ~vcz9ńskim-Po· 
członkiń. wiatowvm Komendantem Wf. 

lllEIEl!l!lll!l!l!l!IElll!llllll 

Zakrc:ślonv plan prac na naj- w Piotrkowie, oraz byli 
bliższy okres czasu, świadczy obecni prawie wszyscy prezesi 
najdobitniej, źe K G. ·z. nie poszczególnych Związków, wchJ 
chce spocząć na laurach a kon· dzących w skład federacji. Roz
tvnuować swą prace nad pod· danie nu gród i dyplomów na· 
niesieniem stopy życiowej rol · stąpi w najbliższym czasie, przv 
nlka poLkiego i nad dalszym I uroczystości otwarcia śwJetlicy 
wzmacnianiem więzów, łączą- w lokalu własnym. 

Wśród piorunów 
i błyskawic 

przejeżdżali przez Piotrków u· 
czestnicy 12 Międzynarodow~go 
Raidu Samochodowego od ł.o· 
dzi, kierując się w stronę Sule· 
jowa, a stamtąd do Radomia. 

Prelekcje pań Gampfównv i 
por. Zawadzkiej znalazły bar
dzo duży odźwiek wśród licz· 
nych uczestniczek, które z ży· 
wym zainteresowaniem śledziły 
tok referatów z tej dziedziny. 

Poza tym Koła nie zaniedby
wały swoich prac normalnycp 
w zakiesie uświadamiania spo
łeczne~o i gospodarczego pod 
kierunkiem instruktorki p. Gul
czyńskiej. Następnie w miesią
cach letnich prowadzone są 
dziecińce dla dzieci mało i bez· 
rolnych. W r. ub. zorganizowa· 
no 7 takich dziecińców. Ró· 
wnież K. G. Z. organizuje kur-

cych chatę wiejską z dworem ZARZĄD. 

Trasa wvnosita 1057 kilome
trów. P'odczas prze jazdu przez 
miasto panował wzorowy po· 
rządel(, nad którego utrzvma· 
nibm czu1>1ała policja wraz 
z pr2.edstawicielami hlubów 
sportcw~1ch. Na punkcie kon· 
trolnvm na plaqku pr, ej resta 
uracją •Rłoty Róg>, obecnv był 
stare sta pow:atowy p. Jerzy Ro· 
sicki, żywo interesując się prze
bieQiem raldu. 

Inauguracyine przed
stawienie Cyrku Sta

niewskich 
zyskało sobie wstępnym bejem 
uznanie niezwykle licznej pu· 
bliczności. Trzeba stwierdzić, 
że program, jawsze w tym Cyr
ku, utrzymany jest na bardzo 
wysokim poziomie, w1budzajaic 
ogólny aplauz. 

,Celne strzały 

~dla Ojczyzny chwały''. 
W dniu 4 czerwca 1' 39 roku 

na strzelnicy garnizono wej w 
Piotrkowie pod ogólnvm kie
rown\ctwem zarządu Powiato· 
wego P. Z. O. O. odbyły się 
doroczne zawody strzeleckie 
zespołowe i indywidualne z bro· 
ni długiej wo,,... kowej o nagrodę 
przechodnią f s dera ej i. Do za
wodów staaę\e 39 zespołów z 
miast a i powiaOu. 

W zawodach lespołowych zdo 
byli: z 

l miejsce i Mistrzostwo po
wiatu po raz d1ugi zdobył ze· 
spół Koła Zw. Rezerwistów 
Nr. 2 - Piotrów (Bugaj) utrzy. 
mując nagro<tę przechoanią. 

li miejsce i I wicemistrza po· 
wiatu-Koło Związlrn Rezerwi· 
stó w Kole gm. ł.ęczno. 

Cyrk odniósł peiny sukces i 
ma zapewnione powo·dzrnie 
podczas swej gościny w Piotr· 
ko wie. 

III miejsce Il wicemistrza po· 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 wiatu Koło Zw. Rez. w Mosz

Silna flota wojenna - to 
bezpieczeństwo na morzu 

i wybrzeżu. 

czenicy. 
IV miejsce Koło Zw. Rezerw. 

Nr. 2 P 1otrków (zespół Il). 
V mie jsce Koło Zw. Rezerw. 

w Bełchatowie. 
VI miejsce Koło 026Inego 

Zw. Podficerów Rez. w Piotr· 
kawie. 

Nie niemieckie Vll miejsce Zw. Kaniowczy. 
ani też nie włoskie k9w i Zeligowczyl<ów Oddział 

HALDA NORDcN w Piotrkowie. 
• 1.. VIII miejsce Koło Zw. Rez, 

S Z W E D Z K IE w Kole gm. Łęczna (zespół Il). 

d . „ I JX miejsce Koło Zw. Rezerw. 
•ISZJDJ 8 plSIDll Nr. 1 w Piotrkowie. 

• X miejsce Koło Zw. Podof. 
są na1lepsze ! Rez. w Piotrkowie (zespół li). 

Maszyny do pisania Hałda· XI miejsce Związek Legioni-
Norden nowe i używane stów Pols. w Piotrkowie. 

XII miejsce Zw. Rezerwistów 
poleca firma Koło Nr. 2 w Piotrkowie (ze-
,,ADOLF PAfq'SKI, SPADK." spół lll). 
Piotrków Tryb., Legionów L: 2. Wszystkie te zespoły wystrze· 

lały poaad 120 pkt. - najwyż· 
szy 137. 

indywidualnie zwyciężyli: 

Zjazd milionerów 
w Piotrkowie. 

Głośnv m echem odbiła s i ę w 
całej Polsce sprawa prowadzo
na abecnie przed Najwyższym 
Trybunałem Stanów Zleanoczo· 
nvch w Ameryce. 

Oto ~ 1z~d p ec1u latv zmarł 
w Amer>rce b. mieszkaniec Piotr 
kowa, Szymon Szczi:snv, który 
dorobił aię w1elk1ego majątku. 

Znaleźli się spadkobiercy, lecz 
sprawa otrzyma n 1 a pozo-
stawionych milionów znajduje 
się pod znakiem zap-rtania, gdyż 
nie mogą przedstawić oapo
wiednich papierów ~ twierdzają · 
cych pokrewieństwo. 

O wiele lepiej i pewniej wy· 
gląda sytuacja tych, kiórzy nie 
uczekują spadku krewnych blis· 
kich i aalek1ch. Nie wyaa i ą oni 
na prowadzenie sprawy tysiące 
złotych, a poźme1 okazu1e si~. 
że padli ofiarą oszustwa lub tez 
nie posiaaa1ą tytułu do oabioru I 
wielomilonowej fortuny. Do ka-
tegorii ludzi nielekkomyślnych 
nałeżą cl, którzy zamiast łdaść 
w niepewny interes pieniądze, 
kupują los w kolekturze, zaw
sze szczęśliwej, D. Niewińskiego 
w Piotrkowie, ul. Słowackiego 

Pomimo ulewnego chwilami 
deszczu wzdłuż trasy gromadzi
ły się t:umy publiczności, która 
biła brawo i dopingowała za· 
wodni ~ 6 "" omawiając szeroko 
wykoką klasę wozów. 

Na ,,Dni Morza i Koloni" 
polecamy 

RAKIETY 
i wszelkie 
ognie sztuczne 

, , lłdolf Pański .Spadk." 
Pietrków, Legionów 2. 

22, i mają zagwarantowane, ze Gruźlica płuc jest nieubłaialae, i 
~yg?ana, i_ ~ypłata . bez ~ost.tów 

1 

c~roczni~, nie 1'ior~c różniey dla płci, 
I trudnOSCI )est zapewniona. wieku i staau, kosi milieny ludzi -

W obecnej 45-Loterii Pań- P r z y z w a 1 o z a a i ·u c h o
stwowej milion jak równiez i r 6 b p ł ĆI, c n y c h b r o n• 
pół mlhona pada bezapelacy1nie c h i t u uporczywej~ męczl\cejo 
w kolekturze p. D. N lewińskiego, kaszlu, a r y P. Yj i t. ~. stosuj~ p. 

Jaksie dowiadujemy, w związ- lekarze - „BALSAM TRIKOLAN" 
k_u z. tyrn po ostatoi~ . dniu G~seckieio, który ułatwia wydziela· 
ctągme~ia ł]. 2~ wrzesma_ rb. nie się plwociny, wzmacnia or1anizm 
O~~f:dz1e, 61~ W ~IOtrkOWle Z)azd i samopoczucie choreto, oraz powięk· 
m11Jonerow, ktorym kolektura sza wag41 ciała i usuwa kaazel. 
D. Niewińskiego uroczyście wy- Sprzedaje. apteki. 
płaci wielkie kwoty pieniężne. 

Wzorowa wytwórnia 
wędlin w Piotrkowie. 

Piotrkowie, ale i w dalekim za· 
sięgu Ziemiaństwa, inteH1encji 
z dalszej i bliższej okolicy na· 
leżą de> stałych klientów i od· 
biorców znakomitych wyrobów 
p. Edwarda BARTENBACHA. 

Nie tvlko serdelki są specjal· 
ncścią tej wvtwórni, lecz wszel
kiego ro :: zaju wędliny cieszą sie 
zasłużonym uznaniem licznvch 
konsumentów. 

Osa::czędzeć na Obronę Na· 
rodową-to narażać kraj na 
wojnę, wydawać go na łup 
wroga, to za każdy oszczę· 
dzonv grosz płacić krwią 

narodu. 

Pantiętal 

20 

I 
Ciągnienie I kl. 

Jeszcze dziś kup los 
w szczęśliwej Kolekturze 

D. NIEWIŃSKIEGO 
w Piotrkowio Słowackiego 22, 

w Bełchatowie, Sulejowie 
i Radomsku. 

I Sklep kolonialna· rybny do· 
brze prosperujący w centrum 
Piotrkowa, z powodu wyjazdu 
do sprzedania, Wiadomość 
Piłsudskiego 40. 

Dwa duże pokoje 
z przedpokojem, kuchnią, 
górą, piwnicą w dużym ogrodzie 
zaraz do wynajĘcia na cały rok 
Wiadomość: 

rolwark Cekanów 
poczta i stacja Rozprza. 

MOTOCVKL do sprzedania 
marki f. N. w dobrym stanie. 
Piotrków, Warsztaty Samocho· 
dowe, ul. Słowackiego 1 OB. 

Zostały skradzione wek s 1 e 
in blanco: 1) zł. 100 z wvsta· 
wienla Julianny I Stanisława 
Roksalów, 2) zł. 100 z wysta
wienia Marianny I Kazimierza 
Cycotków, 3) zł. 100 z wysta
wienia Marianny i Kazimierla 
Cvcotków, które niniejszym unie· 
ważnia Katarzyna Wężyk. 

I miejsce i mistrza powiatu 
obw. Zaremba Bolesław- Koło 
Zw. Pez. w Bełchatowie. 

li miejsce obw. Marszał Sta· 1 

Dnia 15 czerwca 1939 r. f dąc · 
ulicami: Słowackiego, pl. Koś· 

Chlubą rzemiosła Piotrkow· ciuszki I Stronczvńsklego 
skłego iest wytwórnia wedlin i zgubiono damslc~ 

SPRZEDAM DOMEK Maz PLAC 
priv ul. Poleśnej Nr. 40 o po· 
wierze hnl 3537 mm2• Bliższych 
wiadcmośc1 udzieli Julia Szulc 
zam. w Piotrkowie· Tryb. przy 
ul. Poleśnej Nr. 40. 

nisław - Koło Ogólnego Zw. 
Podof. Rez. w Piotrkowie. 

łllSTO!DWAJlll: \ . 

MYPA·. PRZEZ1fi11ENIE 
I GLE Dt.DWY. Z llOWitp. 

wyrobów masarskich przy ul. ... 
Sleraclzklej mi1trza p. Edwarcta torebkę skórzaną 
Bartenbacha. Warsztat całkowi· z literami K. L. 111 miejsce obw. Dybalski 

Władysław - Zw. Rez. Kało. 
Nr. 2 w Piotrkowie (Bugaj). 

IV mle)·sce obw. Widawski ~""1deona1na1nn:h_ ... „m. 1abt. .KoGUTEI<:·· 
· GĄSECKIEGO r 

Stąnisław-Zw. Rez. Koło Nr. 2 tylko w opakowani• hl""'"1=»=. TORE:BKACłł 
w Piotrkowie (Buga). -

~le zmechanizowany, posiada I (zawartość: Okul„ry i drobiazgi) 
1edyną na terenie Piotrkowa • 
maszyne o napędzie elektro, do Uprasza sie o zwiot za wv: 
prol1ukc1i z mu~sa siekanego. nagrodze~iem pod adresem. 

V miejsce obw. Nowotarski 
Bolesław-Koło Og. Zw. Podof. 
Rez. w Piotrkowie. . 

Pierwszych 4·ch osiągnęło po 
48 pkt. zaś ostatni 47 pkt. . 

Na podkreślenie zasługu1e 
wielkie zainteresowanie zawo-

Noże, które krają mieso, wy- ni. 9łowack1ego i m. 1. 
konuią ponad 3.000 obrotów na 
mlriutę. Z tego mięsa w pierw· 

BEDNARZ z długoletnią prak· szym rzędzie wyrabiane są ser· 
tyką potrzebny zaraz, Piotrków delki, kt6re dzięki wysokim wa· 
Tryb., al. 3 Maja 6. firma H.D. lorom sztuki masarskiej zyskały 
P.a„c.an•o•w•s•k•i •i .s.-k.a •. ____ sobie rynek zbytu nie tylko w 

Czas odnowić 
prenumeratę I 

CE.-.JY OGŁOSZEf\t: -z;a wiersz milimetrowy iednoszpaltowy 40 siroszy; w tekicie 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 siroszy. z~ wyr.•z { Redakcja. i adminietracja a 
Prenumerata za ,,_DZIENNIK NARODOWY'' wraz z dostawi\ do domu lub przesyłki\ pocztową wynosi 3 złete m1es11;cznie. ul. Słowackiego nr.is, parter wejście od frontu. 

&-;daktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. 
ialdldy Qraflczae ~AaoU Pai\iki Spadll." Piotrków Tryb. LtiJiOaów a 
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