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MOLTKE dotyczyła., Jak już dh?.° 
nosiliśmy, ,,!q>r&W . drugoriiędnyc • 

Dooh-Od:zą prreytem słuchy, że am· 
basarlor uskariail się miał n.a pew· 
ne wybujałości w m~estowaniu 
w społeczeństwie polskiem i w pra
s.te uca;uć woboo Rtzesrzy. 

Jednocireśnłe nadchodzi z Wro· 
cł81Wia wia.domość o uchwale stu· 
dentów tamtejszego uniwersytetu, 
wzywającej do zerwania wszelldc!J. 
stos'U!llków ze studenta.mi polSikimi. 
Odeziwa głosi m. in.: 

„Studenci niemieccy w Polsce, 
którzy przyznają się do. swej . na
rodowości, są w naJpodleJsr.ey 
sposób szykanowani i mal~reto· 
wani. Wszelkie uczę~me na 
wykłady uniemożliwia się h!1· 
Profesorowie polscy odmawia.Ją 
im testów i zaświadczeń, potrzeb· 
nych do studjów. Usuwa się ich 
przemocą. z sal wYkła.dowych." 
W odezwie tej niema słowa praw· 

pyStudenci - Niemcy w Polsce, 
prowadzą najnormalniej swoje stu
dja, co więcej - nilkt nie prze· 
szka.dza im nawet w pracy orga
nizacyjnej na terenie ich stowarzy
szeń i zwią.Zków, które · również 
działają. normalnie. Studenci Niem
cy w Polsce wiedzą o tem dosko· 
ńale - i nie oni chyba informowali 
swych wrocławskich kolegów o 
swoich . losach i ,,krzywdach". 
Jakże jednak pogodzić oficjalne 

podobno pretensje niemieckie na te
mat zbyt wybujałej propagandy an
tyniemieckiej w Polsce z tego ro· 
dzaju świadomem l'Ml>iewamem ka
lwńni.i i Insynuacyj przez młodzież 
jednego z uniwersytetów nlemiec· 
kich - inspirowa.DJlo i sugerowaną, 
jak wszyscy 1 wszystko w Niem
czech, zgóry I mewną.tn 'f 

-- . 

Koniec sesli 
. - ... - - "'"' - . . ' '• ~ ; . . . 

··Gmach na Wiejskiej· opustoszał na wiele_ miesięcy 
Sesja parlamentarna została doniosłość roztrząsanych pro- fały Sejm do społeczeństwa. pragnie, do czego zdąża i czegq 

zamknięta, Sejm odbył ostatnie blemów dotrzymywała kroku po Ostatnim argumentem pQcie- domaga się naród. 
posiedzenie, P. Prezes Rady Mi- zycjom arytmetycznym. szenia było wezwanie, ażeby po- • •• 

ij . . ~· nistrów pożegnał posłów i sena- Sejm w wielu swoich działa- słowie teraz, jako wolni od prac 
torów „herbatką". Na wiele mie· niach szedł jednakże obok życia sejmowych, stawali przed społe
sięey, do 1 grudnia. kraju, często zabrakło wspólnego czeństwem na zebraniach, wie-

To jest najważniejsze wydarze języka ze społeczeństwem. cach, zgromadzeniach, ażeby 
nie wczorajszego dnia polityczne- Zrozumienie tego właśnie zja- przed wyborcami składali spra
go. Nie przyszło ono nieoczeki- wiska jest w kraju powszechne, wozdania ze swojej działalności i 
wanie. Już w połowie maja, przy a świadomość takiej oceny nie nawiązywali łączność z narodem. 
uchwalaniu specjalnych pełno- może być obca posłom i senato- Są to wszystko funkcje związa
mocnictw, było wiadome, że o- , rom, do których docierają nastro ne ściśle z mandatem poselskim, 
koło połowy czerwca Sejm i Se- je ludności po miastach i wsiach. niejako „przyrodzone", nieodłącz 
nat rozpoczną długie wakacje, że Atmosfera wiejskich chat i miej- ne od posterunku, jaki w kra
aż do zimy wszystka władza w kich kamienic dociera wszędzie, jach demokratycznych zajmują 
państwie skupiona będzie w rę- nie można się przed nią zam.knąć posłowie i senatorowie. Członko
kach rządu. Cała władza wyko· ani od niej odgrodzić· wie obecnego Sejmu i Senatu nie 
naweza ·i ustawodawcza. Więc też przemówienie p. mar objawiali dotychczas zbyt wiel-

P. marszałek Makowskl poże- szalka Sejmu brzmiało jak po· kiej ruchliwości w swoich okrę· 
gnał posłów przemówieniem, w cieszenie, zmierzało do tego, aby gach wyborczych. 
którem pracowicie wyliczał, ilę I wlać otuchę w serca posłów i Może teraz zagrzani wezwa
posiedzeń odbyła Izba w minio-, rozproszyć ten nastrój roelancho- niem ma,rszałka Sejmu i upalną 
nej sesji, ile godzin obradowano, lji, jaki unosił się wczoraj w Iz- porą roku, ruszą śmiało między 
ile załatwiono ustaw, ile wnie- bie sejmowej. Były w tero prze- wyborców, w szerokie rzesze 
siono interpelacyj i ile na nie mówieniu pewne wyjaśnienia, po SP-ołeczeństwa, może szukać będą 
otrzymano odpowiedzi. Liczby .uczenia, wskazówki. Interesujące kontaktu z narodem, 
same w sobie zadowalające, mo- zwłaszcza w dziedzinie inłerpela· Kontakt ten mógłby być nawet 
głyby znaleźć uznanie, a nawet cyj, które w czasie ubiegłej sesji pożyteczny. Nasi posłowie i se
imponować, gdyby treść odpo- budziły największe zaciekawienie! natorowie mogliby się mianowi
wiadała liczbie, gdyby waga i w kraju i może najbardziej zbli- cie dowiedzieć dokładnie, czego 

3 warunki ·Japotlskie 
' . 

Zatarg o koncesJe międzynarodowe. 

Na zakończenie sesji posłowi~ 
pośpieszyli z wieloma interpela„ 
cjami. Uwagę zwróciła lnterpela„ 
cja niezależnego posła Jóźwiaką 1 
do p. ministra Sprawiedliwości. 

Poseł Jóźwiak zapytuje p· filio; 
nistra w sprawie magistra praw: 
Władysława Banaczyka z Pozna
nia, który został aresztowany w 
dniu ~8 sierpnia 1937 r. i po 
dzień dzisiejszy trzymany jest w: 
areszcie śledczym. 

Nazwisko magistra Banaczyka 
i wymieniona w interpelacji da
ta z przed dwóch lat budzi 
wspomnienia owego nocnego wy
buchu, który nastąpił w Swidrach 
Małych a którego echo rozległo 
się donośnie po całym kraju i po 
zagranicy. Społeczeństwo poru
szone zostało wieścią o „zama
chu" na płk. Adama Koca, pod 
owe czasy szefa Ozonu. „Aparat'' 
sprawiedliwości poszedł w ruch. 
Były aresztowania, komunikaty, 
zapowiedzi wykrycia i szybkiej 
likwidacji terorystów. 

Jeżeli postulaty ambasadora Rze.. 
szy ~ęły ze szcaerej intencji 'WY: 
ró am.a w pewnym przyna.jronieJ 
stopnia zewnętrznych zadrażnień 
polsko - nieniiookfch (rzec!!LY bo· 
wiem hltotne w rozmowie tej nie by
ły wcale porusza.ne) _ to studen• TOKIO. 16.6. Jak podaje agen- TIENTSIN. 16.6. Dzisiaj rano za I Interesy Stanów Zjednoczonych 
et uniwersytetu wrocławskiego nie cja Domei, japońskie władze woj czął się trzeci dzi~ń blokady ja· w Tientsinie reprezentuje poważny 
oddali na.pewno przedstawicielowi skowe uzależniają zdjęcie bloka- pońskiej przeciwko koncesjom bry- kapitał ok. 26 miljo.nów dolarów. 
Ra:eszy w Wa.MZ&wie dobrej usłu- dy koncesJ'i międzynarodoweJ· w tyjskiej i franouskiej. Japończycy TOKJO, 16.6. Agencja Domei do· 

.Wśród uwięzionych znalazł się 
mgr. Banaczyk. Minęły od owych 
dni · ;>odniecenia, . sierpniowego 
długie miesiące, dochodzą pełne 
dwa lata, a społec~eństwo nie 
wie nie o tern, jakle rozwiązanie 
znalazł wybuch w bramie wjaz
dowej do willi płk. Koca w Swi
dracłi Małych. 

gL (n.). • • • • • wY'dali jeszcze bardziej surowe za.. nosi: Wynikiem obrad gabinetu jest . * T1entsm1e od spełmema nast. wa- rządrenia. Przed świtem mieszkań· decyzja utrzymania. zarządzeń, wy· 

(Dokończenie aa str. ł-eJ). 

• * runków: cy koncesyj kilkakrotnie byU. bu- danych przeż władze japońskie w 
W CZOŁOWYM ARTYKULE I 1) wydanie kwoty 50 milj. do- dreni odgłosem strzałów. ~ołnierze Tientsinle przeciwko koncesji bry Rozmowy Stranga 

z Mołotowem „Le Temps" W}'l'&Żony z~ po- larów w srebrze, znajdującej się japońscy strzelali w pobliżu bary- tyjskiej. 
filąd, iż Ni4?111cY same wytrąciły so· obecnie w posiadaniu kilku ban- kady, zamyikają.cej dostęp do konce· Minister wojny Itagaki poinformo wfe =: arigumenty w spra- ków chińskich w koncesji Amoyi sji., Wkr~~ce d<?wiedzian-0 się, ~ż w.al c~ł~:mków rząd~ o s:ytuacji w 

• p 2) dopuszczenie policji japoli- dwoch Chmczyik.ow .zostało za.bi- T~entslnle, oświadc~aJąc, iż odpo-~ostam.omenle ludnC?ści? rze- • · . . tych. Włed.nie zarządzema są wydawane 

LONDYN. 16.6. Agencja Reute
ra dowiaduje się, t.e dziś popolu
dniu ńftldszedł do Lond)'lnu pie:rwSzy 
raport o rozmowach, Jakle amba
sador brytyj*I w MO@ikwie l dyr. 
Stranig odbyli wczoraj z komisarzem 
Mołotowem i wicekomisarzem Po
tiemkinem. 

clez tym argumentem me moźe o- s_k.1.eJ do ~ontroh wspólme. z P~- Sytuacja ~ywnościowa jest dosyć z całą ostrożnością, ale stanowlsko 
perować ten.. kto sam przeszedł do hcJą angielską nad bezp1ecze11- krytyczna · 
po~u c::mmego nad wolą cze- stwem w koncesji, celem uniemo- WASZYNGTON, 16.6. Stany Zjed władz japońskich w Tient:!inie jest 
skiego nar u. e11.- tliwienia antyjapońskiej akcji noczone z uwa,gą ~ledzą rozwój \vy. stanowcze i 7.decydowane. 
~d~~i;; ~sru!1e;f~~ w Chińczyków; 3) zaprzestanie In- padków w Tientsinie. Przedstawiciel Minister spraw zagranicznych A-
1938 r. z nooiskiem podkreślał swą terwencji ekonomicznej ze stro- departamentu sta:nu oświadczył~ iż rita oznajmił, iż na żądanie wyjaś
radość, rie Gdańsk takim właśnie ny W. Brytanji w Chinach pół- char_ge d'affaiTe~ a~er~ka~ski· ~ nień ze strony przedstawiciela W. - Zmarła S-letnła kslęZDiczka 
pnnktem być pr.restał. nocnych (chodzi tu 0 akcj'ę ban- Tok~o. w rozmowie z Japons~ wi- Brytanji odpowiedział, iż nie otrzy. Joanna Heska. Ze śmiercią jej wyga 

Argument Lebensraumu"? Prze• k , . 1 ki h d . cemmistrem spraw zagranicznych mano dotychczas oficjalnego rapor- sła. rodzina ksłą.1lą.t Heskich. Przed 
cież GdaDsk 'jest istotnym elemen- 0~ a?gie s c ' po t:zlroującą dał do zrozumienia, U Stany Zjed· tu od władz lokalnych w Tientsinie. ~:i~~ =ęło ~lkuwyp~::1:!:! 
t;em pob'kiego, a nie niemiecldego c~msk1 dolar Czang-Kru- z~ka na noczone posiadają poważne interesy Minister wy;aził pogląd, iż spr8:w!1 dowym. Brat wielkiego kslęc1-, wy
obsmrn życiowego; i dobrobyt Gdań mekorzyść banknotów em1towa- w Tientsinie i nie są obojętne na to, powinna byc traiktowana na mieJ· 1 padł z okna I zabił się. Siostrą wiei 
sim. od Pols:ki, a nie od Niemiec nych przez poc;łległe Japończy- iż mogą być one zagrożone przez scu. kiego księcia była ostatnta cesano-
ral[!dnaY· tac' 1._nkl koro banki w Pekinie). konsekwencje wynikające z blokady. wa rosyjska. -. fł.l'lgUDlen 11a - _, n-= 1:n=ś f::UC::!w-;s n;:.,:: a w a un z• a 

=~~w.(: 20 nowych Inspektorów celnych 
ry ułatwia.I Niemoom łata.nie dziur 
ekonoonktmyeh, była dość znaezna 
nłemletnoś~ Banku emisyjnego I 
facllowość jego kierownictwa. 

Ten stan ulega oboon!e zmianie: 
Jak d01Dosiliśmy wezoraj, Bank Ra:e· 
f1l'iY tzostał podpol"Lądkowa.ny mtle
rowi, który będzie decydował o pó
ważnlejw,zych operacjach banko· 
wych. 

Nie wydaje nam się, a.by ten a
wa.ns na ober-bankiera wywołał 
większy entuzjazm wśród Niem
eów. Nie dziwilibyśmy slę na.to· 
miast, gdyby zamanifestowały go 
kraje, „okirążające" Rzeszę. 

(I.). 

Ukryty sojusznik 
Niemiec 

Pokój za wszelką cenę 
nawet za cenę honoru 

\ Patn artykuł wstępny na str. 8). 

Forster do Hitlera-Bestjalskle pobicie. chłopca 

,W związku z przybyciem do 
Gdańska dla usprawnienia kon
troli celnej 20 polskich inspekto
rów, prasa gdańska, a zwłasz
cza osławiony „Der . Danżiger 
Votposten", podnosi wielki a
larm, dowodząc, że przez fakt 
ten Po!ska ni mniej ni więcej 
tylko narusza w Gdańsku status 
quo. „Vorposten" w dalszym cią
gu imputuje polskim urzędni
kom jakieś nieokreślone „szpie
gostwo" • . 

;w myśl traktatów i umów, 
Polska ma prawo utrzymywania 
w Gdańsku takiej ilości inspekto
rów celnych, jaką uważa za sto
sowną dla ochrony gospodarczych 
interesów państwa polskiego. Ni-

(Telefonem od własnego korespondenta) Gdańsk, 16 czerwca. 

gdzie niema zastrzeżonej liczby kolegami po polsku. W policji lak Józef Kogut, z Marjanowa, 
inspektorów Jest rzeczą oczywi~ uczeń został tak cłętko pobity któretnu zarzucano, że w zwią
stą, że gdyby gdańscy celnicy peł przez gestapowców, !e stracil zku z zajściami w Kałdowie 
nili swoje obowiązki bardziej su- częściowo słueh. Prasa gdańska uczestnikom pogrzebu awantur
miennie i nie dopuszczali do rozpisując się o tym wypadku, nika .Griibnaua (którzy pra
przemytu z Prus Wschodnich za zapowiada proces przeciwko wdopodobnie sprowokowali) miał 
równo towarów jak i broni, wów temu uczniowi i jego rodzfooro. oświadczyć: Dotąd wyście rządzi. 
czas wzmocnienie kontroli .nie Jut dziś można przewidzieć li, ale teraz my rządzić będzie-
byłoby potrzebne. „sprawiedljwy" wyrok hitlerow- my. 

. . .x skiego . sądu gdańskiego. Sąd skazał go za to na 2 mie~ 
PohcJa polityczna Hareszto- X siące więzienia. 

wała w pociągu podmiejskim li· Gauleiter Gdańska Albert Por- Sędzia wytykał przytem p. Ko-
cznia Polaka w wieku 16 lat za ster wyjechał wczoraj wleczorem gutowi, to że od 7 lat na terenie 
rzekome prowokowanie Ni~mca z l niespodziewanie do Berlina we· .W Miasta zarobkuje i je gdań-
odznaką hitlerows~ą jadącego zwany przez Hiłlera. (x) 1 ski chleb", jakgdyby W~lne Mia· 
tym samym przedziałem• „Pro-, X sto . które zarabia na Polsce i je 
wokacja" polegała na te!11,. że u- Przed. sądem w Nowym Dwo- wł~śnie polski chleb, nie · było zo-
czeń ten obywatel gdansk1, roz- rze (Tiegenhof ) na Żuławach bowiązane za to do wdzięczności 
mawiał w przedziale głośno z gdańskicll. stawał mleczarz Po- ~obec : \ik.i. · · 

Znane ze swej ~o,roci piwa, l1oni1~g i wo~1 gazowe poleea 'rtwar Brinlińskiega 

I 



• 
Zamknie}cie sesji sejmowej 

arszałek Mako ski pocieszył posłów • • na pozegnan1e 
Sejm odbył wczoraj .os~tnie P?.· 

siedzenie przed zamkmęciem sesJ1. 
Bez pri:eszk~d załatwiooo ~ię z p~
rządkiern dziennym, na ktorym fi
gurowały głównie popra:wki Sena· 
tu do różnyich projektów ustaw. 
Marszałek Makowski złożył hołd 

pamięci posła ś. p. Bolesła~a. Jan
kowskiego, zmarłego w maJU r. b., 
poczem wygłosił dłuższe przemówie
nie na zakończenie sesji. Marszałek 
zaznaczył, że około 66 proc., t. j. 
prawie dwie trzecie ogólnej liczby 
posłów weszło do Sejmu pora.z pier 
wszy. Nowy skład Sejmu postawił 
sobie za zadanie pozytywną współ
pracę zarówno wewnątrz Sejmu jak 
i w sto~unku do . rządu. Debata bu
dżetowa zajęła 77 godzin w ciągu 
11 posiedzeń, od grudnia do końca 
marca zagadnienie budżetowe zaj
mowało głowne miejsce w pracach 
Sejmu. Mimo to w tym okresie cza
su uchwalono 77 wniosków ustawo
dawczych. Ogółem wpłynęło wnio
sków ustawodawczych 133, z tego 
104 złożone przez rząd, a 29 przez 
posłów. Sejm uchwalił z pośród nich 
94 wnioski rządowe i 11 wniosków 
poselskich. 

Mówca podkreśla fakt, że z po
śród wniosków ustawodawczych zło 
żonych przez posłów uch~lono pri;i.
wie 40 proc„ poczem stwierdza, ze 
społeczeństwo skarży się na nad
miar ustaw i że wobec tego przed 
uchwaleniem każdej ustawy należy 
zdać sobie sprawę czy uzyska ona 
aprobatę społeczeństwa i czy jest 
konieczna. 

NA WIDOWNI 
Pan· Prezydent Rzeczypospolitej 

przyjął nuncjusza apostolskiego w 
Warszawie Cortesi'ego. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął naczelnego komendanta ru
muńskiej organizacji młodzieży 
„Straja Ta.rii" min. Sidorovici. 

X 
W dniu 16 b. m. Marszałek Polski 

Smigły-Rydz przyjął delegację Zwią 
zku Stowarzyszeń plantatorów bu
raka cµkrowego z prezesem Euge
njuszem Roguskim na czele, która 
wręczyła czek na sumę 182.387,12 
złotych. 

X 
Marszałek Smigły-Rydz przyjął w 

Generalnym Inspektoracie Sił Zbroj 
nych bawiącą w Polsce delegację 
rumuńskiej ·organizacji młodzieżowej 
„Straja Tarji" z ministrem Sidoro
vici na czele. 

X 
Minister W. R. i O. P. Swięto

sławski przyjął w obecności podse
kretarza stanu Maciszewskiego de
legację „Straja Tarji" z min. Sido
rovici na czele. Delegacji towarzy
szyli: ambasador Królestwa Rumu
nji w Warszawie p. R. Franassovici 
i dyręktor P.U.W.F. gen. Sawicki. 

Delegacja „Straja Tarji" z mini
strem Teofilem Sidorovici, złożyła 
w dniu 16 b. m. wizytę p. ministro
wi spraw wojskowych gen. Kasprzy 
~kiemu. 

Gości rumuńskich przyjął w imie
niu nieobecnego pana ministra -
wicemin. spraw wojskowych gen. 
brygady J. Głuchowski. 

Delegacji rumuńskiej towarzyszył 
ambasador Królestwa Rumunji Ry
szard Franassovici. 

Po skończonej audjencji I-szy wi
ceminister udekorował ministra Si
dorovici wielką wstęgą „Odrodzenia 
Polski". 

Wszystko to powinno wpływać stąpień, które inaczej uległyby kon- żywotne interesy. 
powstrzymująco na wnioskodawców, fiskacie. Mówca twierdzi na koniec, że se
z arówno rządowych jak poselskich. Interpelacja jest jednym z kardy sja była pracowita i doniosła, po-
ważnym aktem w życiu parlamen nalnych środków kontroli parła.men- czem przypomina posłom, że po zam 

tamem jest interpelacja.. Treścią in- tarnej oddanej w ręce posłów i Sej knięciu sesji mają stanąć wobec 
terpelacji może być objektywny o- mu. Dążyć więc należy do tego, a- obywateli ze sprawozdaniem i po
pis znanego interpelantowi faktu i żeby treść i forma stawianych py- zyskać przez to możność pogłębie
żądanie wyjaśnienia 'przez rząd e- tań skłaniały do najpoważniejszego nia związku pomiędzy parlamentem 
wentualnych formalnych, czy rze- ich traktowania. i narodem. 
czowych uchybień lub wątpliwości. W ciągu ses,ji zgłoszono 120 in- Krótko po posiedzeniu ukazały 

Natomiast wszelkie gołosłowne terpelacyj, w tern dziś 11. Rząd u- się zat'ządzenia P. Prezydenta z da
zarzuty, wszelkie inwektywy czy to dzielił w terminie przepisanym od- tą 16 czerwca o zamknięciu sesyj 
pod adresem rządu, czy organów powiedzi w 97 wypadkach, czyli :>k. zwyczajnych Sejmu i Senatu. Za
administracyjnych, nie mogą być u- 81 proc., co do pozostałych termin rządzenie 0 zamknięciu sesji sejmo-
ważane za. interpelacje. Nie odpo- jeszcze nie upłynął. wej brzmi: 
wiadają one również powacke Sej- Marszałek przypomina dalej, że ' Na podstawie artykułu 12 p. c u-
mu. obecna sesja Sejmu ma do zanoto· stawy konstytucyjnej zamykam z 

W żadnym wypadku nie mogą wania 2 . posiedzenia o szczególnem dniem dzisiejszym sesję zwyczajną 
wchodzić w treść interpelacji spra- znaczeniu. Pierwsze z nich odbyło Sejmu. 
wy, należące do prerogatyw Prezy- się dnia 10 lutego w 20-tą rocznicę Analogic21nie brzani zarządzenie o 
denta R. P., a. nie do czynności rzą- otwarcia pierwszego Sejmu, drugie zamknięciu sesji Senatu. 
du. Mówca pomija metodę używa.-

1 
zaś dnia 5 maja, na którem min.

1 
Posłowie skorzystali z ostrutniej 

nia pozoru interpelacji dla t. zw. Beck określił stanowisko Polski wo- okazji i zgłosili wczoraj aż 11 in
immunizacji demagogicznych wy- bee możliwych zakusów na nasze terpelacyj. 

Min. Kwiatkowski o Stoczni Gdańskiej 
Polska nie płaci żadnych kar umownych 
Minister skarbu inż. Kwiatkowski 

udzielił odpowiedzi na interpelację 
posła Ratajczyka i tow. w sprawie 
Stoczni Gdańskiej. 

W odpowiedzi podnosi p. minister 
iż szereg „istotnych okoliczności go 
spodarczych i ogólno-politycznych 
powoduje, że wysiłki rządu, zmie
rzające do ochrony interesu publi
cznego Polski w odniesieniu do Sto
czni napotykają niejednokrotnie na 
poważne trudności". 
Odpowiedź wyjaśnia dalej: 
Nie odpowiada rzeczywistości 

twierdzenie, że rząd polski płaci sta 
le Stoczni Gdańskiej karę umowną 
z tytułu nieudzielenia zamówień. 
Kara taka jest wprawdzie przewi-

dziana w istniejących a dobiegają- wiała t. zw. „obrót uszlachetniają
cych końca umowach, jednakże roz- cy" z Niemcami I że od tego czasu 
rachunek z tytułu tych mnów nie z takiego obrotu nie korzysta. Obrót 
został jeszcze dokonany. Istnieje ten polegał na wywozie do Niemiec 
poważna rozbieżność w traktowaniu odpadków żelaza oraz złomu i przy 
wysokości pretensji przez obie stro- wozie do polskiego obszaru celnego 
ny i żadna zapłata, nawet zaliczko- bez opłat cłowych maszyn i odle
wa, nie nastąpiła. wów, wytworzonych z tych mater-

Nie jest słuszny również zarzut, jałów. 
że zamówienia udzielane Stoczni Poprawa stosunków w Stoczni 
Gdańskiej nie chronią tajemnicy Gdańskiej jest przedmiotem stałej 
wojskowej. żadnych zamówień na troski ze strony czynników rządo
budowę Składnicy Uzbrojenia, o któ wych. 
rej mówi interpelacja, ani Wojsko, Sprawa ta, jakkolwiek pierws.zo
ani Marynarka Wojenna nie udzi~- rzędnej . doniosłości, powinna być jed 
lały. nak oceniana na tle ogólnej sytuacji 

P. minister wyjaśnia, że ~tocznia I w Gdańsku. 
Gdańska do listopada 1933 upra-

Kapitulacja albo • 
1ł'OJDB 

Znamienne przemówienie Goringa 
BERLIN. 16.6. Jak donosi pra

sa niemiecka., na odprawie kierow 
ników niemieckiego związku obro
ny przeciwlotniczej, która odbyła 
się w Wannsee, min. lotnictwa, mar 
szalek polny Goering wygłosił prze 
mówienie, w kt6rem m. in. oświad· 
czyl: 

demokracje będą się chciały bić z 
powodu Gdańska, nawet, gdyby 
Polska nie cofnęła się przed wal
ką, ale nie ulega żadnej wątpliwo
ści, że te same demokracje, przy 

realizacji następnego programu poli 
tyki osi, po załatwieniu sprawy 
Gdańska i „korytarza" będą mu
siały strzelać, albo haniebnie się 
poddać." 

Bliskie rozstrzygni~cie 
zapowiada kanclerz Hitler 

„Sytuacja polityczna dojrzeć mo 
że w ciągu najbliższych dni do o
statecznego rozstrzygnięcia, t. zn. 
albo kapitul1Mlji z naszej strony ze BERLIN. 16.6. Kanclerz Rzeszy, st.ąpić zjednoczona włosko-niemiec. 
wszystkiemi jej nieuchronnemi skwt przemawiając na jednej z ostat- ka sila zbrojna. 
kami, albo wojny, w której od nich odpraw oficerów oświadczył Wiem, jak wielką próbą ner
pierwszej chwili musimy rzucić na m. in.: „Horyzont eUTOpejski zasło- wów jest obecny okres napięcia
szalę wypadków wszystkie nasze si nięty jest czarnemi chmurami. Je- , ale pragnę panów zapewnić, że 
ły. I śli chmur tych nie zdołamy roz- rozstrzygnięcie w jednym lub dru-

Niema wprawdzie, oświadczył I proszyć w drodze normalnej akcji gim kierunlm jest bliskie." 
Goering, absolutnej pewności, że dyplomatycznej, będzie musiała wy-

sesil 
(Dalszy ciąg ze str. f•ei) · 

Interpelacj,a . posła Jóiw~aka I d~ie ~dzię~zn.e P: nii~istr~wi Spra j centowych, ~ aK~)ę. komitet~1 . do 
zmierza własme do tego, azeby w1edhwośc1, Jeśh UJawmona b~- spraw kolomzaCJI zydowskieJ z 
mroki, otaczające dramatyczną dzie ta~emnica Świd1·ów l\lałyc~. Polski. 
noc sierpniową z r. 1937, zostały W ciągu 2 lat dokonały s1~ Głównym skrzypkiem był tu 
oświetlone· Całe społeczeństwo bę wielkie zmiany u nas i na świ.e- poseł Stoch z Lublina. 

cie, jedne gwiazdy zgasły i zni- (=)" -Losy. p. Hinterhola 
Odpowiedź mln. Becka · na interpelację poselską 

kły z horyzontu, inne wysunęły 
się na firmament polskiego ży
cia i świecą blaskiem pierwszej 
wielkości. Więc możność mówie
nia jest łatwiejsza. 
Także o tern, co dwa lata te

mu nocą stało się nad rzeką Świ
drem, który w tamtej właśnie o
kolicy posiada ujście do Wisły. 

Powrót Waldemarasa 
Pogłoski w Kownie 

KOWNO. 16.6. Bardzo interesu
jąca wiadomość krąży tu w spra
wie Waldemara.sa. 

,W związku z interpelacją 
posła St. Jóźwiaka, złożoną dnia 
18 marca r· b„ w sprawie aresz
towania przez Niemców kores
pondenta P.A.T. w Pradze p. Hin 
terhofa, odpowiedział minister 
Beck co następuje: 

P. Hinterhof został aresztowa
ny przez władze niemieckie w 
dniu 16 marca br. po wkroczeniu 
wojsk niemieckich do Pragi i o
sadzony w więzieniu 

W kilka dni później ambasada 
R. P. w Berlinie intenvenjowała 
w mzQdzie spraw zagranicznych 
Rzeszy, otrzymując w dniu 24 
marca T. b. odpowiedt, że :'\Vła-

dze niemieckie zarzucają p. I-Iin
terhofowi ciężkie przestępstwo 
natury kryminalnej. 
Ponieważ wyjaśnienia tego nie 

mogłem uznać za wyczerpujące, 
polecił~m ambasadzie R. P. w 
Berlinie ponowienie interwencji 
w urzędzie spraw zagranicznych 
Rzeszy, co zostało wykonane 
dwukrotnie. 

Zaznaczam, że ministerstwo 
Spraw Zagranicznych przewiduje 
po<lj(,'.cie dalszych kroków, które
by całkowicie wyjaśniły tę spra
wę i zapewniły obronę obywate
la polskiego zagranicą. 

X 
Pozatem zgłoszono wczoraj w 

Sejmie wiele intel'pelacy.1 antyży
dowskich. 

l'osłowie Stoch i Jóźwiak po
dzielili tu między sieQie role i py 
tali rząd o różne kwestje żydow
skie, jak np. o udział Żydów w 
handlu zbożem, o stosunek ży
dowskiego przemysłu do surow
ców krajow~·ch, o usuniQcie mas 
żydowskich z Polski, o wpływy 
żydowskie w szkolnictwie, o dzia 

l Wność żydowskich kas bezpro-

Jak 'Wiadomo powrót jego był za 
powiedziany na 10 czerwca, tym
czasem mimo zapowiedzi, powrót 
nie nastąpił. Podobno stało się to 
dlatego, że przywódca 'tutejszych 
waldemarasowców Slezorajtis zgło
sił się do odpoiwiednich władz z 
wnioskiem o pozwolenie założenia 
pisma, którego wyda\vcą miał być 
Waldemaras, oraz zamierzał urzą
dzić uroczyste powitanie Waldema
rasa. Poseł litewski w Paryżu więc 
udał się do Waldemarasa i oświad 
czył mu. że powrót jego jest nie
pożądany. Jednak, jak słychać, 
sprawa nie jest jeszcze ostatecznie 
przesądzona. 

Za ·ary Moskwy 
względem państw 

bałtyckich 
HELSINKI. 16.6. YV „,Helsin

gin Sonomat" z 14 czerwca uka
zał się artykuł, ostro polemizują
cy z artykułem wstępnym „Praw 
dy" z 13 czerwca w sprawie gwa 
rancyj angielsko - francusko - so
wieckich dla państw bałtyckich. 

Organ M.S.Z. fińskiego w spo
sób kategoryczny zaznacza, że 
neutralność Finlandji jest takim 
samym pewnym faklem, jak neu 
lralność Szwecji czy Danji. Przy
czcm neutralność fi{1ska nie po
trzebuje gwarancyj ze strony Mo 
skwy. 

Robiąc aluzje do niedawnego 
wystąpienia Winstona Churchilla, 
który zaznaczył, iż Finlandja w 
rezultacie dojścia do władzy ele· 
mentów faszystowskich, może 
stanąć po stronie Niemiec-„Hel 
singin Sonomat", nie bez oburze
nia pisze, że tego rodzaju wers.ie 
w niczem nie zmieniają faktu, 
iż Finlandja jest stanowczo zde
cydowana wszelkiemi sposobami 
bronić swojej neutralności. 

Dziennik z oburzeniem odrzu· 
ca porównanie państw bałtyekich 
do Czechosłowacji, gdyż Fin
landji nie grozi niebezpieczeń
stwo ze strony trzeciego pań
stwa. 

Z dalszych jednak wywodów 
dziennika wynika, że takie nie
bezpieczeństwo może zagrażać .1e 
dynie ze strony Rosji sowieckicj
Wszystkie te bowiem niPproszo· 
ne gwarancje dla państw bałłyc· 
kich, których tak stano~czo do
maga się Moskwa bez wzgl~du 
na wolę tych państw oraz stano
wisko Rosji sowieckiej w spra
wie wysp Alandzkich, zdhiem 
dziennika fińskiego świadczą, że 
zamiary l\loskwy nie są poko.1o
we i że w ten sposób godzą w 
neutralność Finlandji. 

Wypadł przez okno 
australijski minister 
SIDNEY. 16.6. Australijski ml· 

nister Pracy Hawkins, przechyliw
szy się przez okno swego gabinetu, 
znajdującego się na 7-em piętrze 
gmachu ministerjum, położonego w 
centralnej dzielnicy Sidney, wy
padł na bruk i poniósł śmierć. 

Wizyta min. Sidorovici 
Współpraca 

polsko-rumuńska 
Bawiący w Polsce rumuński mi· 

nister Sidorovici na czele delegacji 
organizacji „Straja Tarji" złożył 
wizytę dyrektorowi Państwowego 
Urzędu W. F. i P. W. gen. brygady 
Kazimierzowi Sawickiemu. 

Bezpośrednio po wizycie rozpoczę
ła się w Państwowym Urzędzie W. 
F. i P. W. konferencja porozumienia 
polsko-rumuńskiego młodzieży. W 
konferencji tej biorą udział ze stro- · 
ny polskiej przedstawiciele PUWF 
i PW, delegacje: Związku Strzelec
kiego, Związku Harcerstwa Polskie
go, Przysposobienia Wojskowego Ko 
biet, Związku Młodej Polski, Straży 
Przedniej i Akademickiego Związku 
zbliżenia międzynarodowego „Liga", 
jak również delegaci: MSZ i min. 
W. R. i O. P. 

Obrady zagaił dyrektor PUWF 
gen. Sawicki, podkreślając w prze
mówieniu, że szczera i serdeczna 
współpraca młodzieży polskiej i ru
muńskiej datuje się już oddawna. 
Konferencja obecna jest tylko no
wym etapem w dziele zbliżenia mło
dzieży bratnich narodów polskiego 
i rumuńskiego. 

Z kQlei głos zabrał p. min. Sidoro
vici, stwierdzając, że role i zadania 
młodych pokoleń Polski i Rumunji 
są identyczne. P. min. Sidorovici po
dziękował serdecznie za zgotowane 
mu w Polsce przyjęcie, raz jeszcze 
podkreślając gorące . uczucia, jakie 
żywi dla narodu polskiego. 

- Król I królowa albańska, młesz 
kający obecnie pod Wersalem za
mierzają wkrótce przenieść się do 
Anglji. 

- Kapitan Miguel Rodriguez, szef 
służby bez1>leczeństwa w Ha.wunie za 
cza.sów b. pl'e't:ydenta. MRcl1ado, zo
stał zasztyletowany na. jednej z ulic· 
w centrum miasta. Sprawca zbro<lni 
zbiegL 

.,. 
I 
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Pokój za wszelką cen~ - nawet za cen~ honoru 

]

alta ewolucja wewnętrzna • 
politycznych stosunków w Pol 
sce dogadzałaby Nfemcom? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest 
trudna: Niemcom dogadza to 
wszystko, co Polskę osłabła· 

Ta odpowiedź nie posuwa nas 
jednak zbytnio naprzód. A ra
czej - cofa nas do dyskusyj, 
które bodaj rok temu toczyły się 
na łamach P,rasy na temat: czy 
sile Polski sprzyja bardziej re
żim totalny, czy demokratyczny; 
reżim karności, rozkazu i dyspo
zycyjnego posłuchu, czy dobrej 

. :woli. świadomości i poczucia od
, powiedzialności obywatelskiej. 

krajami, rządzonemł totalnie, nit 
demokratycznie. Bo łatwiej doga
dać się z jednostką, niż ze zbio
rowością. A tylko w reżimie to
talnym liczyć można na to, te 
zbiorowość niewolniczo przyjmie 
decyzje „ wybranych". 

Czy byłaby np. do pomyślenia 
taka spoistość „osi'', gdyby de
cydował o tern nie reżim, lecz na
rM włoski? Tylko łańcuch total
ny stawia tak dalece do dyspo
zyc,ił Niemiec Apeniński półwy
sep. 

Nie wydaje się też prawdopo
dr>hne, aby przyjaźń polsko - nie
miecka przetrwała bez większyeh 
wstrząsów całe pięć lal, gdyby 

to nie były lata rządów mniej zrekonstruować l pobudzić in
lub więcej autorytatywnych. stynkt samozachowawczy Pola-

Nie mamy zamiaru oceniać o- ków. 
wego pięciolecia. Można np. po- A takte dlatego, ie naród, w 
stawić tezę, iż nieliczenie się w którym system totalny skruszył 
tym okresie z antyniemieckiemi charaktery, zgodzi się na pokój 
nastrojami społeczeństwa było za każdą cenę; również za cenę 
zabiegiem niepopularnym, ale ko- honoru. Bo czemże jest honor, 
niecznym i rozsądnym. W każ- oderwany od siły charakterów? 
dym jednak razie należy wyrazić Wekslem bez pokrycia„ frazesem, 
radość, że był to okres „mniej, iluzją, wspomnieniem· 
lub bardziej autorytatywny", ale I kto wie, czy głównem źró
nie monopartyjny I nie totalny. dłem zawodu, jaki spotkał Niem
. A to dlatego, że gdyby rozka- cy w stosunku do Polski, nie hy
zem prżełamano niechęć, rezer- ło to właśnie, że oni sądzili, iż 
wę i czujność społeczeństwa pol- stać nas już tylko na wątły, sło

skiego wobec Rzeszy, to niełatwo I miany ogień charakterów total-
przyszłoby w chwili zagrożenia nie skruszonych. M .K. 

w·ci~gu so dni 42 mowy 

I 

8 dywizyj 
niemieckich 

w Słowaeił 
LondyMld korespondent „KU!rj~ 

ra Warszawskiego" podaje za 
,,News Yor'k Times", !e Niemcy 
skoncentrowały w . Słowaicjl arm.ję 
250 tys. liu.d'zi, dożoną z 5 qywizyj 
piechoty, 2 dywizyj czołgów, 1 dyw. 
arty!J.erji: 
„Główna kwatera armjl nlemlec-. 

klej na Wschodzie przygotowana jest 
w Klstrzynl nad Odrą, zaś desygno
wany naczelny w6dz na. Wschód, gen. 
Rundsta.edt przebywa jeszcze w Ber
linie. Dowódcą armji nlemłecklej w 
Słowacji mianowany został gen. Wit
tershelm, który znajduje się w Bra
tlsławie. 

Równocześnie korespondenci a.ngtel„ 
scy donoszą z Frana.kfurtu nad Me
nem, że dziś po południu ogłoszono 
tam publicznie, te w zachodnich Niem 
czech odbędą się na wielką skałę ćwt 
czenla. armji niemieckiej, przeznaczo
nej do zajęcla. fortyflkacyj wzdłut 
granicy francuskiej. Celem tych ćwi• 
czeń przewidzianych na dłuższy okres 
cza.su, ma być „aklimatyzowanie 
wojsk w warunkach życla w rejo· 
nie fortyfikacyj". 

Dyskusja ta, jak wiele innych, 
.nie dała poważniejszych wyni
:ków, poza potwierdzeniem tej 
!prawdy, że opinja polska w swej 
'znakomitej większości jest prze
'ciwna totalizmowi. Nie będziemy 
tej dyskusji wznawiać. Aczkol
wiek od tej pory przybyło wiele 
nowych dowodów, świadczących, 
że reżim rozkazu i posłuchu nie 
sp1•zyja sile krajów, które go wy
brały. W tym wypadku chodzi 
jednak nietyle o objektywną oce
nę powyższego zagadnienia, ile o 
odpowiedź na subjektywne ra
czej pytanie: czego pragnęłyby 
Niemcy? 

królów, dyktaiorów, .wodzów i ministrów Wszystkie powy:Łsze Informacje zda 
ją się pochod7'6 wprost ze tródeł 
niemieckich i nietrudno się domyśleć, 

brzmiewają w różnych punktach że tak szczegółowe ich rozpGwszech· 
Europy głosy kilku mężów stanu. nianie ma na celu wytworzenie w En• 

42 mowy wygłoszone zostały I ropie atmosfery zaniepokojenia w o· 

Któż jest bardziej powołany do j wy przeciętnie dziennie. Są jednak 
odsłonięcia prawdziwych kart współ dni, w których politycy Europy 
czesnej gry politycznej, do wyra- milczą. Dni takich było nawet 
żenia stanowiska swego narodu, jak względnie dużo, bo aż 8. Ale są też 
nie kierujący tą polityką. Sami dni, w których równocześnie roz

przez 28 mężów stanu i polityków, czekiwaniu jakiegoś nowego uderze• 
reprezentujących 16 państw. . nia niemieckiego. Tymczasem, jak do 
Palmę pierwszeństwa J·eśli cho- wodzą wiadomości, nadchodząc~ z Nie 
. . ' . miec, rzekome posWllęcia WOJskowe, 

dz:t ? ilość ,wygło~zonych W c1~g~ zamiast osiągnięcia celu za.nlepokoje-
zresztą politycy coraz chętniej po
sługują się ostatnio bezpośredniemi 
kontaktami z miljonami swoich o
bywateli czy to przez parlament, 
czy na kongresach i zjazdach, czy 
wreszcie z wzniesionych pośpiesz

Módlcie się o wielkość 
Polski 

nue~iąca. mow, dzielą:, Mussol!ru, nia zagranicy, wywarły tylko wśród 
Halifax i Bonnet, z ktorych kazdy publiczności niemieckiej objawy wy, 
mówił trzy razy. Hitler mówił raźnej paniki." 

Odnosimy wrażenie, że nie tak 
trudno na to odpowiedzieć nie trybun, z których idzie „vox Depesza ks. Prymasa 

„tył.ko", dw_a. rao/. Być może, że Nieco odmiennego zdania :Jest 
czuJe się JUZ rueco zmęczony po Dzi nnik N d u któ 

Politykę niemiecką cechuje <lu
ża monotonja metod. Ten sam 
szablon towarzyszył zaborowi Au
strji, Czech, czy Kłajpedy. We
dług zbliżonego szablonu chcia
łyby Niemcy urządzić życie in
nych narodów; jest to szablon 
totalny. 

ducis ad populum". Dnia 12 b. m. wyjechała II-ga swoich 420 mowach, jakie dotych- „Warsa;. e a.ro owy • . • 
czas wygłosił„. ry. w artykule wstępnym wyraza Weźmy ostatnie tygodnie, od 14 pielgrzymka narodowa Polaków z 

maja do chwili ostatniej, aby prze- Francji do Lourdes. Interesujące jest przytem, źe ani taki pogląd: 
konać się jaką popularność w poli
tyce zdobyły sobie przemówienia. Ks. kardynał Hlond, Prymas Pol 
Na przestrzeni tego czasu wygło- ski i Protektor Wychodźtwa Polskie 
szono w Europie i w Ameryce Pół- go, przesłał na ręce rektora Pol
nocnej razem 42 Wielkie mowy, skiej Misji Katolickiej we Francji 
które w niejednym wypadku po- na.stępującej treści telegram: 
zwaliły zorjentować się światu w „Drugiej Polskiej Pielgrzymce Na 
tern co się dzieje i na co się za- rodowej do Lourdes zasyłam ser
nosi, albo tez - właśnie nie... I deczne błogosławieństwo. Przed cu-

razu nie użyto do przemóWień par· „Należy się Uczyć z tero, że Niem• 
lamentu w państwach „osi", jak- cy skorzystają z pierwszej nada.rza
kolwiek parlament istnieje i w Niem jącej się sposobności, aby popróbowad 
czech i we Włoszech, licząc i tu umoonić się na. Słowaczy:tnie l wyzy
i tam po kilkuset przedstawicieli. skać w pełni jej walory stra.t?gicz· 
w krajach tych przemawia się tył- ne do swoich politycznych .i nulltar• 

. " nych planów w tej części Europy. 
Został on jawnie zastosowany 

lam, gdzie Niemcy mogły to bez 
większej ceremonji zrobić: po 
zagarnięciu Sudetów, Czechosło
wacja została wciśnięta w gorset 
totalny. Również na Węgrzech 

ko na ,~forum publicum • Dykta- Ostrzeżenia, Idące pod tym wzglę• 
to1·zy mowłą., a tłum krzyczy w re- dem z ZIMlhodu są. na.jzupelnleJ uspra 
gularnych odstępach czasu „heil", wieclllwtone I ~le powinny pozostać 
„pfui", „si", „abasso", gwiżdże i bez ę.aletytego oddźwięku.'' 42 mowy w 30 dniach, a więc, downą Grotą módlcie się o bezpie-

statystycznie ujmując, ok. 1,5 mo- ezeństwo i wielkość Polski." • klaszcze ••• 

_, O C O ·-----------•11••z•t••••llP„••Plll_ldlt••••llF„ •• •••TlllU-•mr•·--P ... C• 
totalizujący ruch narodowo• SO- li' §wletle prasq 
cjalistyczny wypłynął przy wy-
borach dzięki pomocy niemiec
kiej. Pamiętamy także owe nici, 
ląezące z Berlinem faszyzujące 
ruchy Belgji (Rex) ł Rumunji 
( Codreanu )· 

Więzieoie za okrz„1': I „jeśli musimy się w obecnej sytna- ; sób "'.YJścia z sytuacji'? Czy szarie 
J cji ba.rdzo temperować w walce poli-1 pollcyJne i strzelanle do zgroma.clzo-

N iecb żyje Połsko!ili tycznej, jeśli w sprawy polityczne nego ludu? I tutaj wyłania. się dal-
'' " . . władze wkr1MJza.ją bardzo głęboko, to I sza, poważna. kwestja.: po co były te 
„Il. K. Codz. donosi z Pragi: tembardzłej walkę na sztylety l to zakazy? Dlaczego zabraniano maso-
„Przed sądem tntejszym odbyła się wśród młodzieży, należy bezwarunko- wych zgroma.clzeń na S-go Maja, w 

Totalizmem pragnęły Niemcy 
uszczęśliwić Wielką Brytanję. 
Przecież Hitler kilkakrotnie do
radzał Anglikom, aby porzucili 
zasady „zgniłej demokracji'' i po 
płynęli pod autorytatywną flagą. 

rozprawa. przeciw 17 Czechom, oska.r- wo i kategorycznie przerwać.'' święto ludowe, dodajmy na.wet na 1 
żonym o „buntownł~ze i p~iwnie- Sł . . k . . t . . maja 'f Czyż nie było pewnem, że 
mleckie okrzyki w kinie. Wśrod oskar- owem · J8; t,uz, , 0 J'UZ, • , • wszystkie te zgromadzenia. poprowa-
ż<>nych było kilku młodych chłopców Y" „Robo!-J1iku za~,P· Czapm~ki, dzone będą (socjalistycznych "llie wy-
ł s kobiety. W~yscy zosta1;1 a.reszto- ktorr za zródło zaJsĆ lwowskich łączając) w kierunku mobilizacji du
wanł przed miesiącem w kinie ,,Let- uwaza faszystowską propagandę I chowej mas na. obronę ojczyzny? Któż 
ka" podczas przedstawienia. wśród młodzieży, pyta: I móg wątpić o tero?" 

Pozornie wyjątkiem w tej re
gule jest Francja. Trudno zaprze
czvć, że front ludowy, który do
sz~dł do władzy pod znakiem 
demokracji, był Niemcom wyso
ce na rękę. Osłabił bowiem Fran
cję . Ale nie można zaprzeczyć, że 
„demokracja" fr0ntu ludowego 
zasługiwała zewszechmiar na to, 
aby traktować ją w cudzysłowie. 
Im dłużej bowiem front ludowy 
rządził, tembardziej wyparowy
wała z niego treść demokratycz
na, a jej miejsce zajmowały to
talne metody rządzenia i gospo-

W klnie tem przy wyświetlaniu „A teraz - co czynić 'l Pp. profe-
a.ktualności ukazało się m. In. zdję- sorzy odwołują się do ,,niezwłoczne- „Kuszenie" totalne 
cie po18ldch oddziałów wojsko~ch w go zastosowania domnych flzycz- , " . . • 
czasie defllady z dnia. S ma.Ja. nych środków". To wszystko? To za. Tygodnik „Zaiczyn twierdzi, ze 

Czesi przywitali film z polsklml mało, jak na. ludzi nauki, przyzwy-1 intencje jego poprzedniego artyku
żołnierzami okrzykami „Niech żyje cze.jonych przecie do pogłębiania. m&- łu zostały przez prasę źle zrozu-
Polska i jej armja". tod!" miane: on nie bronił Witosa przed 

W Jednej chwlll sala zabrzmiała Czego za mało? „Wieczór War-I atakami, a stwierdzał jedynie, że 
oklaskami 1 stała. się widownią wiei- szawski", rozumiejąc, że za mało osoba Witosa ma znaczenie drugo-
kiej manifestacji Czechów na rzecz pałki, powtarza słowa „Czasu": rzędne w zestawieniu z faktem, że: 
Poi81:i U . towała „Pałką gumową młodzieży się nie „jak wynika. ze sta,vianych Wito-

a annowana. po CJ3 o.resz wychowa.'' sowi warunków agentury niemieckie 
17 osób, które obecnie skazane zo- pragną doprow~zlć Polskę do rzą-
stały po 5 tygodni wtęz1enia." Niezalezna krytyka du _„ludowego", o szerokim wachla--

Sztylet i pałka gumowo 
na uoiwersJtetaeb 

Memorjał profesorów w sprawie 
darowania stosunków na lwowskim uniwersy-

- ł'mncja znajdowała się 0 tecie, skłonił niektóre pisma ozono
krok od totalizmu - oświadczył we do wystąpienia z tezą, iż auto
Daladier, przejmując tekę nrem- nomja szkół akademickich winna 
jera z rąk Bluma. być ograniczona. 

Dlac1.ego totalizowanie Europy Wy<stępuje przeciwko temu „Czas", 
jest Niemcom na rękę? stwierdzając, że: · 
Rozpatrywaliśmy J'uż kilkakro- „są wypadki, kiedy siła. bezpteczel\-

stwa powinna. na teren wyższych u
t nie to zagadnienie. Zwracając u- czelni wkroczyć. Autonomja. nie mo
wag1~ na ten przedewszystkiem że się przekształcić w mur ochron
moment, że totalim rozbraja psy- ny dla wszelkich wybryków, a tern 

• d · l · b bardziej dla zbrodni. Ale zastosowa-
chk7.me naro y; mwe UJe 0 - nie rtakich środków może · być tylko 
wiem niematerjalne granice o- wyjątkowe, nie może się stać regułą 
bronne, o których stanowi indy- i nie może być zwłaszcza uznane za 
widualność narodu. system wychowawczy. Pałką gumową 
Zrozumiały to takie kraje jak, młodzieży akademickiej się nie wy-

chowa ... 
Litwa~ która w obliczu grożącego ... Za. zajścia na terenie wyższych u-
niebezpieczeństwa, odrzuciła for- czelnl lwowskich odpowiedzialni są 
my totalne, hamujące wszech- ludzie, a. nie ustrój prawny uczelnl. 

Od ludzi też, a nie od zmiany te
stronny rozw ój sił społecznych· go ustroju, powinna przyjść napra-

Ale obok tego istotnego mo- wa tych stosunków." 
mentu zdaje się tu działać jesz- Innego nieco zdania zdaje się tu 
cze inne wyrachowanie: Niem- być „Dziennik Powszechny", który 
com dużo łatwiej dogadać sie z pisze: 

rzu ideowym, rozumując wldocznle,
Cóż z rozmowy o sznurze w do- 1 w tern rozumowa.nie Ich jest logł

mu wisielca mają te dwa zdania, czne, - że rzą.d taki doprowadziłby 
umieszczone w „kądku humoru" Polskę do nieuchronnej ,,czechlz1MJjl". 
„Expressu Porannego": Jak widać, „Zaczynem" znowu 

„Podobno protektor Czech i Moro.w wstrząsają totalno~monopartyjne po 
postanowił dać pewną swobodę pra- !rusy. Czem one grożą - o tem pi
sie czeskiej. I szemy na innem miejscu d:zisiejsze
Odtąd dziennikarzom czeskim bę-1 go numeru. 

dzle wolno krytykować komunikaty 
meteorologiczne.'' Z Połskł do Francji 

J a k to było przeż Włoeby 
w Przeworsku Jak donosi „I.K.C." z Rzymu: 

Katowicki „Zwrot" piętnując na
paść na W. Witosa, tak oświetla 
sprawę zebrania w Przeworsku, o 
czem, jak wiemy, mówił również z 
trybuny parlamentarnej poseł Lech 
nicki: 

„Istotnie, doo:wolone były tylko 
zgromadzenia w lokalach zamkniętych 
ł takle odbyło się i w Przeworsku. 
Cóż, gdy tysiące ludzi nie mogły się 
tam pomieścić. Ze. zgodą miejscowe
go czynnika. administracyjnego, prez. 
Witos wyszedł do zgromadzonych tłu
mów ,wysłuchał powitań, kilku słowa
mi podziękował, poczem wszystko za
kończyło się bez zakłócenia porząd
~u publicznego. Jakiż był innf &Ro-_ 

„Dnia 15 b. m. pociągiem tranzy
towym na linjl Postumja. - Modane, 
przejechał przez Włochy pierwszy 
transport robotników polskich, udają
cych się na roboty kontraktowe do 
Francji. Robotnicy cl, w liczbie 500, 
zmuszeni byli jechać drogą okrężną 
przez Węgry, Jugosławję I Włochy, 
ponieważ konsulaty niemieckie w Pol
sce odmówiły lm wizy na przejazd 
przez ·Niemcy. 
Wl~omość o przejeździe transportu 

robotników wywołała w rzymskich 
kołach politycznych i prasowych o
żywione komentar-1:e, ~yż fakt ten 
przekonał naocznie o polityce szykan, 
stosowanej przez Niemcy wobec Pol
sld. 

Za.znMzyć warto, :i:e prasa. włoska 
nie uważała za wskazane poinformo
wać swych czytelników o przyczy1 
nach, które zmusiły np.szych robotni• 
ków jechać do Francji drogą okręt• 
ną. Ograniczyły się one jedynie do 
zamieszczenia. krótkich i nieodpowia
dających prawdzie nota.tek, według 
których robotnicy polscy udają się 
do Francji dla zastąpienia Wło
chów ( ?), wydalonych ostatnio z fran
cuskich ·fabryk i kopalń węgla.'' 

i 6 mili. Ł wynosi 
depozyt Czeebosłowacjł 

w Londynie 
Jak donosi korespondent londyil 

ski „Kurjera Warszawskiego": 
,,Kanclerz skarbu sir John Simon 

poinformował Izbę Gmin, te suma o
gólna depozytów rządu czeskosłowac
kiego, pozostających w posiadaniu 
skarbu angielskiego, wynosi 16 mil• 
jonów funtów w złocie i walutach o
raz 1 miljon w papierach wartościo
wych. Ponieważ zobowiązania. zabez
pieczone tą sumą wynoszą 1 miljon 
funtów, pozostaje w Anglji skarb 
CzechosłowlMljl wartości 16 ólllJonów 
fWltów netto." 

Prosto, a nie plecami 
• • przez zye1e 

„Dziennik Pomański", omawiając 
sprawę awansów urzędniczych, do· 
chodzi do takiej konkluzji: 

„Chwila jest ciężka, wymagająca 
wyrzeczeń. Surowe życie i głęboka 
społeczna morah1ość - oto zasady, 
które obowiązują wszystkich. Prze
ciętny pr!Mlownik państwowy musi 
mieć to przekonanie, że zasady te O• 

bowiązują wszystkich. Pracownik pań 
stwowy nie może dziś liczyć na po
prawę swej sytuacji materjalnej; 
niech jednak ma satysfakcję poprawy 
warwików moralnych. Niech go nie 
rozżala. to, te jedni przez protek
cję, choć pozbawieni kwallflk!Mlyj, 
mają się nieraz lepiej, niż ten, któ
ry idzie uczciwą drogą - prosto, a 
nie„. plecami - przez życie. Nie bę· 
dzte wtedy tego, że ktoś - mamy 
dane w redakcji - zyskał wysokie 
stanowisko w banku pa.tistwowym, nie 
mając nawet uk.ończone&'o i.lmna
Qum." 

• 



Chamberlain . o konflikcie w Tientsinie Ministerstwo, Propagandy·-w czasie wojny 
. Współpraea z Fraoeją i St. Zied_ooezooemi 

· Obecnie --- tylko departament w Foreign Office 
LONDYN, 1!5.6. Chamberlain zwią.zek pomiędzy tym departamen:-

dwiadczył, iż rząd brytyjski posta- tern a zawodem dziennikarskim. . 
LONDYN, 15.6. Premjer Cham- gano się stanowczego pos.ff:powa- LONDYN, ·15.6. W ministerjum nowił nie tworzyć w czasie pokoju Głównym celem teg owyjaśnle· 

berlain złożył dziś w Izbie Gmin nia rządu brytyjskiego wobec Ja- Dominjów odbyła się konferen- ministerstwa Informacji i Propaga.n nla. premjera było wyraźne stwier· 
oświadczenie w sprawie blokady ponjl. cja, w której wziął udział min. dy, ogra.nicziLją się do powierzenia · dzenie, że rLąd nie zamierza. · powo_· 
Japońskiej Tłentsinu, w którym . · M. in. wysuwano konieczność ·Inskip i wysocy komisai:ze, re- kierownictwa. departamentu propa.- łać obecnie do życia żadnego spe.
są obecnie zamknięci obywatele zastosownnła art. 7 traktatu 9-clu prezentujący dominja w Londy- gandy zagranicznej w Foreign Of- cjalnego mlnłsterstwa. Propagandy 

fi I d ·• p rth wi b ambasa i m'e zamłerm stosowa6 żadnej kon bryt"J'scy i obywatele innych mocarstw, w myśl którego prze- ·nie. Przedmiotem rozmów była ce or owi e 0 • • • 
J d · b ytyJ"skiem· u w Rzvniie troll nad pra"'" angielską w okre· Pa11stw obcych, którzy w razie widziana jest konsultacja pómh~- sprawa zapewnienia opieki Inte- orowi r · „~ · · .,.,, I i Na. wypadek, gdyby W. Brytanja sie pokoju. 

opuszczenia koncesji, podlegają dzy wszystkim sygnatarjuszam resom br.ytyjskim w Tientsłnle ł kiedykolwiek znalazła się w stanie --------------
rewizji ze strony władz japoń- tego traktatu, o lleby zaistniała w północf!ych. C::Wnach. wojny, rząd zamierzałby utworzyć 
skich. sytuacja sprzeczna z zasadami E'.ksperc1 mm1.sterstwa Handlu natychmiast ministerstwo Informa-

Koncesja może być zaopatry- traktatu. . . maJą _ przedstawić raport co do cji z ministrem gabinetowym jako 
wana w żywność, ale już ujaw- Zapytywano rząd również czy zarządzeń jakie mogłyby być po-, szefem i dyrektorem generalnym. . 
niła się tendencja wzrostu cen. rozważana jest akcja wymówie- wzięte w odpowiedzi na blokadę Minister Spraw Wewnętrznych 
Żegluga brytyjska na rzece na- nla wobec rządu japońskiego u- japońską. · na moją prośbę - oświadczył pre-

poty~a na wielkie trudności. kładu brytyjsko-japońskiego z ro- Stale utrzymywany jest kon- mje: - podjął !'ię: przygotowania 
Władze brytyjskie - mówił ku 1911, o ile blokada. Tientsinu takt z dominjami oraz z rządem ko~ec~nych planow i w tym wz~lę: 

aalej Chamberlain - wydały sze- nie zostanie w ciągu 24-godzin francuskim i amerykańskim. dzie prace pr_zygotowa~cze JUZ 

d • · h zniesiona. znaczme postąpiły naprzod, a lord reg zarzą zen, ma.1ącyc na ce- Perth będzie gótów również do u-
lu utrzymanie porządku. Przy dzielenia swej pomocy w wykończa-
koncesji brytyjskiej zarzucił kot- · 2 d • • ..41 ~ • t niu swoich planów, jako · desygno-
,wicę okręt brytyjski ,,Lowestoft"~ . go z•ny· I ~d · IDIDU wany na stanowisko dyrektora ge-

Ambasador brytyjski w Tokjo' neralnego takiego ministerstwa . In-
; odwiedził japońskiego ministra lmba-sadorawie Franeii i W. Brytanii u Mołotowa formacji w czasie · wojny. 
'Spraw Zagranicznych, któremu. . . Ministerstwo Informacji będzie 
!. zwrócił uwagę na niebezplec7;eń- LONDYN, 15•6· Agencja Reute- CYJ brytyjskich. • . . · czynne na Wyjładek wojny. W wa-

ra donosi, że konferencja Mołotowa Ze strony sowieckieJ ponadto w ! 8hvo mo~ące wynikną~ z akcii · .. , . . runkach pokojowych, gdy niezbęd-k . • , • „ ·z „ambasadorem . · brytyjskim Seed- konferencJI b~ał 1!dz1ał · Poticmklf!: ne plany zostaną opracowane ist-
pro~o acyjneJ japońskich władz s'em i ambasadorem francuskim , Po zakon~z~mu . konferencJI nieć będzie jedynfo szkielet organi· 
łokaluych, co może doprowadzić Na.ggłar'em w obecności wysłanni- S.:rang. _!>dmowił . dz1~nnikarzo?1 zacji, bez którego szybkie utworze-
(lo. ·pożałowania godnych iney- ka Foreign Offi()e Stranga, trwała wszelkich mforµxacyJ, · tWłerdzą.c, ze nie 'ministerstwa byłoby · niemożli-
dcnt-ów. ' 2 godziny i 45 minut. rozmowy prow1tdz0.ne będą nadał· I 

Ambasador zwrócił również' u- W czasie konferencji dor~o,io niebawe_m odbędzie się druga kon-
wag_ę ńa oś,viadcŻenia przedsta~ Mołotowow itekst nowych· propozy- . ferencja .z Mołotowem. 

Reko·nstrukcja gabin_e,tu brytyjskiego 
Fa_ebowiec lotniezy na miejsee Jłuneimana · 

wiciela wtadz . japońskich w 
Tientsiµie, który m. in„ . powie
dział, iż sprawa nie może być 
załatwiona przez · wydanie 4-ch 
oskarżonych o udział w zama-· 
chu Chińczyków, lecż, że eełem · LONPYN; · 15.6. Dobrze zazwy-, bie Gmin ·poseł Margesson. 
blókady jest zapewnienie w szer- czaj poinformowany o posunięciach „Yorkshire Post'1 przewiduje, że 
szych rozmiarach . . wspólp' racy wewnątrz partji konserwatywnej I Margessonowi zą.ofiarowane zosta-

. „Yorkshire Post'.' twierdzi, że w I nie stanowisko pierwszego lorda ad-
władz brytyjskich w Chinach z końcu b. m. nastąpią w składzie miralicji. 
Japończykami. . rządu brytyjskiego pewne zmiany Co. do ' obsadzenia stanowiska lor-

,Jasnem jest - mówił dalej o charakter1:e' dość doniosłym. da prezydenta Rady „Yorkshire 
Chamberlain - iż w razie, gdy- Ustąpić mają · z gabinetu lord pre Post1

' przewiduje powołanie na to 
by , oświadczenie to wiernie od- zydent Rady, ·lord Runciman oraz• stanówłsko lorda Trenchard, mar-
dawało ' poglądy władz tokij- pierwszy łord admiralicji, . lord szalka wo.f~k lotniczych. 
skicb, zamiarem Japończyków Stanhope. Fozatem 11stąpić ma Lord · Trenchard jest jednym z 
byłóby. „wyzyskanie· incydentu · w główny ·kentrpler. fra:kcji parlamen'- · najw'ybitniejśzych . rzeczoznawców 
celu zgłoszenia szerszych i dalej' tarnej partji konserwatywnej w Iz- wojskowych · _w zakre_sie lotnictwa, 

we. • 
Na dodatkowe żap'.Ytanie premjer 

wyjaśnił. że w okresie pokojowym 
kompetencja nowego urzędu doty
czyć będzie wyłą.Cznie zagadnień 
propagandy i informacji zagranieą 
i nie będzie pod żadnym względem 
dotykała prasy angielskiej wew
nątrz W. Brytanji. 

Na zapytanie czy nowopowstają.
cy departament będzie miał w skła
dzie swego personelu kompetent
nyeh i doświadczonych dziennika
rzy, którzy znają się na sprawach 
propagańdowych, · premjer ośW:iad
czył, iż me uważa za konieczne, a
by dziem1ikarze związani byli bez
pośrednio z działalnością jakiego
kolwiek departamentu Foreign Of
fice, ale natomiast przekonany jest; 
że istnieć musi jaknajściślejszy 

.si~gaj!l~ych żądań, . ni~ wy~aµi~ 
4-,ch ludzi, . . · . 

Pols•łJ-brrtJiskie "-rokowania · ·tinansowe · 
. .·Oficjalny komunikat kanclerstwa Skarbu 

Tego rodzaju żądania zabac~a
ją o ~prawy .polityczne, W· kłó: 
rycb są również zainteresowane . 
w niemniejszym stopniu I Inne 
wielkie mocarstwa. Dlatego też 
MT. Brytanja utrzymuje ścisły P.A.T-iczna dońosi z Londynu wicielami · Skal'hu bl'yłyjskiego, ny brytyjskiej w rozmowach tych 
kontakt z Francją i St. Zjedno- o rozpoczęciu rokowań z Polską Foreing Office i m·zędu gwaran- są: ze strony Skarbu brytyjskie
czonemi. brytyjskie kanclerstwo Skarbu o- tująeego krelh'ty eksportowe. go dyr. Waley, ze strony Fo-
Hząd brytyjski jednocześnie roz głosiło , następujący oficjalny ko- Rozmowy te pl'owadzone będą w rcign Office radca ekonomiczny 

patruje &"ytuację, jaka powstała munika: ciągu następnych kilku dni i dal- Ashton Gwatkin i z ramienia u
po odmowie władz japońskich „Polska delegacja finansowa szy komunikat ogłoszony będzie rzędu gwarantującego kredyty 
na propozycję stworzenia komi- pod przew?dnietwem pik. Adama gdy rozmowy zostaną ukończo- eksportowe naczelny dyrektor 
sji w celu przeprowadzenia do- , Koca przyjęła. została dn. tó b.m. ne". Nixton. 
chodzenia oraz· wobec kontynuo- przed . połudmem przez kancf!. no powyższego komunikatu o- Następne posiedzenie odbędzie 
wania blokady przez Japończy- rza Skarbu, poczem delegacja l'kjaluego dodać należy, że głów- się w poniedzi~lek p1•zedpołud-
ków. · · ·· · 1•ozpoczęła rozmowy ·z ·przedsta- uymi · prżedstawicielami ze stró- niem. 

~t!~~~)?r'~;~~.:~~t:1! Bank .. Rzeszy podporządkowany FUhrerowi 
bardzo wszechstronnie„ ale w o
becnej ·chwili nie mogę powie
diieć, na jaką akcję zdecydujemy 
się. 

Ze strony rozmaitych posłów 
parlamentu, zarówno opo7;ycji, 
jak i większości rządowej doma-

„Praca ni~miecka" zamiast złota i dewiz 
BERLIN, 15.6. Jak donosi Nie- mają. w wysokości, którą kierownic- granicznym posiadaczom udziałów 

mieckie Biuro Iriformacyjne, na two banko uzna za odpowiednią do Banku Rzeszy następującą propozy-
specjalnej konferencji . prasowej regulowania obrotu· płatniczego z cję: 
minister · Gospodarki Rzeszy · Funk zagra.nicą i do utrzymania wartości „Deutsehe Golddislrnntbank" przej 
scharakteryzował zasadnicze linje waluty. muje akcje Banrm Rzeszy wzamian 
no:wej, dziś przez kanclerza podpi- Przepis, stanowią.cy o pokryciu za uprzywilejowane, lecz nie dające 

Szwedzko-brytyjska 
współpraca gospodarcza 
SZTOKHOLM, 15.6. Dn. 1 . lipca 

udaje się do Angljł wielka delega
cja przemysłowa w składzie 48 kie
rowników najważniejszych szwedz
kich zakładów przemysłowych. 

4 lipca rozpoczną się w Londy
nie rokowania. z przemysłowcami 
angielskimi w sprawie maksYQlał· 
nego rozszerzenia. angiels~o-szwedz 
kich stosunków gospodarczyc,ib. . . 

Delegacja szwedzka zwiedZi .. J:ia} 
ważniejsze ośrodki przemysłu an-: 
gielskiego. · 

Charakterystyczne . jest, że . ·~ 
wyższa zapowiedź opublikowana zo„ .: 
stała w okre!llie pobytu niemiec.kiej.:· 
delegacji gospodarczej w. Sztokhol~ · 
mie. 

Scbuscboigg żyje? 
Oswiadczenie niemieckiłf : · 
PARYŻ; 16.6. AgeÓcja Havasa · 

donosi z Berlina: 
Władze oświadcżają, że · b; ka~ . 

clerz Schuscbnigg przebywa na~· 
dal w wiedeńskim hote'lti · „l\fe- · 
tropol", gdzie zan~duje się kwa~ 
tera główna Gestapo. · 

Hitler przerwie wywczasy. 
i wy~łosi mowę 

BERLIN, 15.6. Kanclerz Hitler ~ 
przerwie w końcu czerwca· pobyt w 
Be1·ehtesgaden i 'uda się · na 1 lipca" 
do Bremy, gdzie "podc-ias woddWa.- · 
nia nowego krążownika wygłosi · 
przemÓ\,ienie. „ 

Zemsta niemiecka : ; . 
za krvtrke·. linii z,tffYda ·'· „. 
BERLIN, 15.6. Jakgdyby na ko;. 

mendę rozpoczęła prasa niemiecka 
kampanję, omawiania . rzekomych 
na.dożyć jakie wykryto jakoby w 
administracji 1 aprowizacji · . Unji 
Maginota. 

Taktyka ta stanowi niewątpliwie 
odpowiedź na liczne informacje pra
sy państw zachodnich o .stanie u„ 
nji Siegfrieda. 

Mleczarze z luksusoweml 
.samochodami _ 

Szpiegostwo niemieckie „. Szweeii · 
SZTOKHOLM, 15.6. „Soeia.Jde-, 

mokraten" ponownie por usza · spra
wę tajemniczych robotników ·. nie~: 
mieckic~ w Szwecji, wyszukujących, 
sobie pracę · w pobliżu objekt-Ow. 
wojskowych. 

Ustalono m. in., że dwaj mlecza
rze niemieccy, zatrudnieni w pcrbli·· 
żu lotniska wojskowego Barkarby 
pod Sztokholmem, posiadają. · wła
sne luksusowe samochody oraz ·po...-. 
sługują się p.recyzyjnemi a]larata
mi fotograficZl1emi. ' '. 

Wo•e na flot . włoska saq.ej, ustawy o Banku Rzeszy · E banknotów przez zap~sy złota i de- prawa głosu akcje w stosunku: ·ak-J n . a Usta.wa podporządkowuje bezpo- wiz - wyjaśnił Funk - odpowiada cja o wartości nominalnej 200 ma- 2500 dol. na FO'N. udaie sie do Hiszpanii średnio niemiecką instytucję emi- zasadzie, .wysuniętej przez kancie- rek za udział stmnarkowy. Tego 
Agencja Stefani syjną kanclerzowi Hitlerowi oraz rza Hitlera, według której stałość rodzaju uprzywilejowane akcje za-ko!~~~je1:5·6· poddaje nieograniczonemu zwierzch waluty niemieckiej nie opiera się na pewniają zysk w wysokości 4 proc„ 

Okręty, należą.ce do pierwszej e- nictwu Rzeszy; posiadanych zapa.sach złota i walut, I gwarantowany przez Bank Rzeszy, 
Decyzje, posiadające większe zna lecz zaleźna jest od liczby dóbr, wy oraz jednorazową prowizję z tytu-

skadry morskiej, w ostatniej deka- czenie, jak np. wysokość kredytów, twarzanych niemiecką. pmcą. łu wymiany w wysokości półtora 
dzie bież. miesiąca i w pierwszej de udzielanych przez Bank Rzeszy Akcje Banku Rzeszy wyłączone procent. 
kadzie lipca odwiedzą. wybrzeże Hi- państwu, lub też s\1ma bonów skar- będą z zakresu spekulacji przez Cudzoziemcy, mający m,jejsce za
szpanji, Portugalji i Tanger. bowych wliczana do pokrycia ban- przepis, iż maksymalna dywidenda mieszkania w Niemczech, którzy 
Będą im towari;yszyły liczne 10• ku, zależą wyłącznie od decyzji nie może przekraczać 5 proc. Dy- podlegają według ustawodawstwa 

dzie podwodne. · kanclerza. widenda, przek1·aczająca 5 .proc„ niemieckiego niemieckim· przepisom 
Posunięcia te mają na celu ćwi- W łonie dyrekcji banku decyduje przypada państwu. dewizowym, mogą jednak z tytułu 

od dzieei polskich -_ ' 
z lmer~ki · 

Dn. 15 b. m. Mars:;ałek Smigły
Rydz przyjął · ks. Spałka, probosz
cza parafji św. Michała w Dercy 
(St. Zjednoczone) , który wręczył 
Marszałkowi czeki i obligacje ·na 
2490 dolarów na F. O. ·N. oraz 
wzruszające pismo dzieci polskich· 
z tej parafji. 

czenia, mieszczą się w ramach nor- jedynie prezes banku, -którego do- Z polecenia Banku Rzeszy „Deo- obcego obywatelstwa skorzysta-O z 
malnej działalności sił morskich. minujące stanowisko ustawa spe- tsche Golddiskontbank" czyni za- propozycyj Golddiskontbanku. Przyjęcie u ambasadora 
W "d ł 1 ł cjalnie podkreśla. Z S R R el man Z05 anie$ ri1(00Y Kapitał zakładowy Banku Rzeszy z · f • • • ' 

Odrzu~ona prośba pozostaje w dotychczasowej wyso- a u ortyfikowani·e Alandów Zgodnie z przyjętym ccremonja~ 
0 ułaskaw·enie kości •• 'Yłaści.cielami ud~i~łów m<?- łem, odbyło się dn. 15 b. m. u no-
. · 

1 gą hyc Jedyme przynalezm do pan- K kt • F" I d" womianowanego ambasadorą Z. S. 
PARYZ, 15.6. Prezydent Repu- stwa (Staatsangchorige), którzy zel ore ywa granic EO 80 Ji R. R. Sz.aronowa pierwsze przyję-

bliki odrzt•dł prośbę o ułaskawie- względu na swe pochodzenie speł- SZTOKHOLM, 15.6. „Aftonbla- Wyspy te na mocy paktu dor- cie, w którem wzięli udział członko-
nie, skazanego na śmierć morder- niają warunki, uzasadniające posia- det" donosi z Helsinek, że w toku packiego pomiędzy ZSRR a Fin- wie rządu z mimstrami . Beckiem, 
cy Weidmana. I danie obywatelstwa Rzeszy (Reiehs rokowań sowiecko • finlandzkich landją nie są ufortyfikowane. Poniatowskim, Kościałkowskim i 

Egzekucja wyznaczona została. na blirgerschaft) oraz osoby prawne, w sprawie . remilitaryzacji Alan- .Jednocześnie Sowiety miały za- Kalińskim na czele, wyżsi wojskowi 
llObotę rano. posiadające swą. siedzibę na tery dów, Sowiety zażądały wzamiao za proponować przesunięcie obecnych z szefem Sztabu Głównego gen. Sta-
. Wyrok śmierci wyda.ny na Mil- I torjum Rzeszy z wyłączeniem pro- zgodę odstąpienia grupy wysp Ho- granic na odcinku ka relskim w kie-I cMcwiczem, korpus dyp iom~tyczny, 

liona, wspólnika Weidmana, został tektoratn Czech i Moraw. gland, położonej we wschodniej czę- runku wschodnim, na korzyść Fin- wyżsi urzędnicy M. [;. Z. oraz przed 
zamieniony J.)r-;..ez 1,rezyder.:;,. Le- j Ustawa przewiduje, że zapasy ści zatoki Fińskiej, w pobliżu Kron Iandji. sta ...... -Iciele sfer towarzyskich- „,,..v_ 
kun u. dotywotnle clężffio roboty. złota i dewiz ban.ku utrzymane być sztadu. atyczny:ch i literackich., 
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Idealna para przeciętnych Anglików 
Dodatni bilans wizyty amerykańskiej 

Król l królowa Anglji opu~li jut 
,;ośemn.i. ziemię amerykańską i na 
pokładzie „Empress of Britain" od
płynęli do swojej ojczyzny. 

Podczas . tej sześciotygodniowej brakie~ tego zba;wtennego llberallz- tyk~ uzgo~oną I zharm~nizowaną., 
wizyty angielska para monarsza do- mu, któ~~g? ~glie~ nauczyli się do- maJ'} "'.spolne ideały P?li~ycme i 
konała pracy nielada. Jakiś gorliwy piero poz~teJ-~ c1ą~u całego XIX. wsI?olneJ sprawy raz J~ bron!J!. 
statystyk obliczy kiedyś zapewne, wie~, hyc moze ~akze I związku z Krol J er;-y VI podcz8;s sy,reJ po~rozy 
ile toalet pokazała w Ameryce kró-1 porazką amerykanską. do Stanow przekonac się musiał o 
lowa. Elżbieta ile uścisków dłoni wy Dzisiaj błąd ten został wyrówna- tern, iż w razie potrzeby ma dzisiaj 
mienił król; ile uśmiechów spłynęło ny: Obie demokr~je ~nglosaskie - Anglja za Atla?-tykie~ ~ernego i 
z ust obu królewskich małżonków krolewska europeJska 1 prezydencka gotowego do ofiar SOJUszmka. 
w stronę tłumów witających ich zamorska - prowa.<lzą dzisiaj poli- I to jest właśnie ta druga zdo
wszędzie, gdzie się zjawili; ile wre-

bycz wyniesiona już nie z Kanady, 
ale ze Stanów, ta świadomość osta
tecznego wygładzenia wielkiego błę
du historycznego i poczucie wspól
noty ideałów z wielką republiką a
merykańską. 

Zgodne relacje prasowe - nie fa
brykowane ad usum propagandy, 
objektywne, nie kryjące nawet cza-

aaml pewnej dozy krytyeyzmu, zgoi! 
nie podkreślają, iż zarówno król, 
jak i królowa wywarli na swych go
spodarzach kanadyjskich i amery
kańskich doskonałe wrażenie. Ame
rykanie zachwyceni byli uprzejmo
ścią królowej, zachowaniem się i pro 
stotą króla. 

Czemu to przypisać? Sympatycz· 
na para angielska to przecież na· 
pewno ludzie w gruncie rzeczy dość 
przeciętni, nie zwracający na siebie 
uwagi niczem szczególnem - a prze 
cież popularność ich w.zrasta z dnia. 
na. dziefl i na gruncie obcym i w sa
mej Anglji. 

szcie obiadów i śniadań zmuszeni 
byli zjeść oboje w miastach Kana
dy i Stanów Zjednoczoriych. 

Trud to w każdym razie nielada 
i parze monarszej należy się teraz 
napewno dłuższy dobrze zasłużony 
odpoczynek. 

Wizyta królewska w Kanadzie 1 
Stana.eh Zjednoczonych nie obfito
wała zresztą w żadne sensacyjne 
wydarzenia. Jej przebieg był zgóry 
dokładnie ustalony, nie wykazał też 
najlżejszych odchyleń od programu. 
Od czasu tylko może do czasu, przy 
zwyczajeni do sztywnego monarsze
go ceremonjału Anglicy dziwić się 
musieli trochę na widok bardzo da
leko posuniętej bezpośredniości i 
prostoty zachowania obywateli ame
rykańskich, którzy w przystępie ra
dości na widok gości angielskich, 
zapominali o należnych im wzglę
dach i · ceremonjale. Gdzieś w Kana
dzie przyszło na tem tle do malefl
kiego incydentu z jakimś amerykań 
skim dziennikarzem, który zbyt już 
poufale i „po amerykańsku" okazy
wał królowi swoje zadowolenie z je
go przybycia. Królowa Elżbieta mia 
ła może pewne kłopoty w rozmo
wach z przedstawicielami społeczeń 
etwa amerykańskiego - nawet wte 
dy, kiedy chcieli jej okazać swój 
podziw i zachwyt. Ostatecznie jed
nak były to wszystko drobnostki, 
blednące całkowide wobec tych po
ważnych zdobyczy moralnych, które 
ugielska para królewska wiezie ze 
!IObą do Europy. 

A zdobycze to naprawdę niemałe. 
N a gruncie Kanady mieli przede· 

WAzy&tklem królestwo angiclsc.y o· 
ka.i~ przek<lna.ć się o tem, jak bli· 
Mle 1 serdeczne są Z\\iązkf łączące 
domlnjum kanadyjskie z macierzą. 
brytyjską. Rzecz to ważna i donio
sła. Niesłychany liberalizm angiel
ski, bez zmrużenia powiek godzący 
się na jak najdalej posunięty samo 
rząd poszczególnych dominjów, wy
~rzył na całym świecie nastrój
lekceważenia spoistości imperjum 
brytyjskiego. We wszystkich kawiar 
niach europejskich, w których zbie
rają, się „politycy", od wielu już lat 
wróży się rychły rozpad imperjum. 
A tymczasem - to imperjum „ja
k:oś" się trzyma. Nie rozleciało się 
nawet podczas wielkiej wojny, która 
na dominja nałożyła tak olbrzymie 
ciężary i zmusiła je do złożenia o
gromnej daniny z krwi i mienia -
i nie rozleciało się po wielkiej woj
nie, chociaż dopiero wtedy zaczęły 
się poważne trudności. Serdeczność, 
ba, niekłamany bezpośredni entu
zjazm, z ja.kim Kanada przyjm()W&· 
la „swego króla" powinien dać nie
mało do myślenia wszystkim czar
nytn krukom. zgóry już opłakują
cym smutny zgon imperjum brytyj
skiego, 

Trzeba przytem podkreślić jeden 
fakt - bardzo znamienny. 

Mowy powitalne na ziemi kana
dyjskiej król Jerzy VI wygłaszał po 
angielsku i - po francusku. Był to 
jeszcze jeden piękny i przekonywu
jący dowód liberalizmu angielskiego. 
Kanada, która dopiero w r. 1763 
(po wojnie siedmioletniej) dostała 
się koronie brytyjskiej, zachowała 
bardzo żywe tradycje ·francuskie, 
których - Anglja nie tępiła nigdy. 
Można być też zgóry przekonanym, 
iż obywatele kanadyjscy pochodze
nia francuskiego, słysząc swego kró
la mówiącego do nich po francusku, 
odpłacą mu tylko jeszcze większem 
przywiązaniem i jeszcze większą 
miłością. Zaufanie narodów i Ich od
danie zdobywa się przecież nietylko 
t.e.rorem. 

Z Kanady król Jerzy VI udał się 
do Stanów, do tej perły niegdyś an
gielskich posiadłości zamorskich, 
którą Ang!ja straciła naskutek swo
ich własnych błędów. Jest rzeczą 
godną podziwu, jak odważnie i o
twarcie przyznaje się dzisiaj histo
rjografja angielska do owego błędu. 
Odpadnięcie Stanów od korony bry
tyjskiej spowodowane zostało bra
kiem tolerancji ze strony Angljl, 

Turcja wraca do swej poz-Yeii 
luiorem zbliżenia z lnr;lią jest--Mussolini 

Sądzimy, iż przypisać to nale!y 
ich - jeżeli tak można po\viedzieć 
- Idealnej „angielskości". W spo
sobie zachowania się, w ka.Mej re-

. wt I ,...,.n, • akcji, w kać,dym uśmiechu two-
W obecnej akcji politycz.neJ e- tat pvnOJowy w Lozannie ustalił I ca 1926 podpisany został turecko- rzą idealną parę przeciętnych 

le zabiegów poświęca się Bałkanom. ramy współpracy Turcji z poszcze- angielski pakt bezpieczeństwa na o· Anglików. Jest' przytem rzeczą bar-
Wśród państw bałkańskich pierwe gólnemi państwami europej&kiemi. 'kres 10 lat. W tych warunkach dzo znamieną, iż król Jerzy, w kt6-

sze skrzypce gra Turcja. Jest ona Znakomity publicysta francuski, Włochom nie pozostawało nic in· rego żyłach płynie przecież niemało 
do tego predystynowana nie tylko znawca zagadnień wschodnich, Mau- nego, jak zrobić „dobrą minę do krwi niemieckiej, ma wygląd zew. 
dlatego, że jest największem pań- rice Pernot, zauważył złośliwie, że złej gry". W dwa lata później, 30 nętrzny par excellence angielski, 
stwem, ale przedewszystkiem ze I prawdziwym autorem zbliżenia tu- maja 1938 Włochy podpisały trak· bardziej jeszcze może niż królowa 
względu na swoje położenie geogra- recko • angielskiego jest MuS6-0linl. tat przyjai.ni z Turcją. Elżbieta, cystej krwi Angielka, a 
ficzne. Turcja stanowi nietylko To paradoksalne powiedzenie najle- Jednakże w Ankarze nie miano właściwie Szkotka. Król Jerzy VI 
klucz d-0 Bałkanów, ale jest równo- piej charakteryzuje sytuację. żadnych iluzyj co do porozumienia poddał się tez całkowicie wymaga· 
cześnie bramą wypadową do Azji. Stosunki włosko - tureckie były z Włochami. Polityka włoska umo- niom polityki angielskiej _ ten zró 

Właśnie dlatego Niemcy usilowa- zdecydowanie złe. Ekspansja wło- żliwila w dalszym clą.go porozumle- wnoważony, spokojny człowiek pa
ły Turcję pozyskać dla siebie, bez- ska po w-0jnie szła ciągle w kierum.- nie między „śmleńel.eymi" wroga.- nnje, ale nie rządzi l ani na chwil~ 
skutecznie. I ku Turcji. Nacisk na Grecję zaa- ml, t. j. Grecją l Turcją. Oba te 0 tem rządzeniu nie myśli. Wie, ja.-

Rokowania angielsko - tureckie larmował Turcję. Stosunki między państwa C7JOły się zagrożone przede- kie są. jego pra.wa l obowiązki. wie 
zostały już zakończone. Zawarto : Ankarą a Rzymem pogarszały się wszystkiem przez Włochy. W obli- przedewszystkiem, jakie są. ich gra.
pakt dwustronny, w którym jasno i z dnia na dzień. Tę atmosferę wy- czu wspólnego niebezpieczeństwa nlce. I tem właśnie zdobywa serca 
zostały określone warunki współ-1 korzystała Anglja i wszczęła roz· doszło do przymierza między temi swych obywateli i ich przywiązanie. 
pracy i pomocy na wypadek agre- I mowy, w których wyniku 5 czerw- państwami, przymierza, które uto- Anglicy dumni są bowiem niesły-
sji. W tej chwili bawi w Londynie rowało drogę Entencie Bałkańskiej. chanie ze swego po wiekach wywal-
delegacja tuTecka, która przepro- . W okresie wojny abisyńskiej czonego i wytworzonego ustroju, u-
wadza rozmowy sztabowe. Chodzi I Nie udało s,ię Turcja i Grecja pierwsze odpowie- ważając, iż ze wszystkich ekspery-
głównie o ustalenie zasad obrony I działy na ankietę rządu . brytyjskie- ment6w społecznych zdał on najle-
cieśniny Dardanelskiej. Rokowania zrobi~ Niemca go w sprawie oddania do dyspozy- piej egzamin wobec świata i histo-. 
francusko - tua-eckie są w zasadzie ! . . . . . cji baz względnie portów. W tym rji. Stąd też płynie ich głęboki kon- . 
ukończone, państwa te uzgadniają ' . p~ s~esciomiesięcznym P,-Ob~cie w czasie TuTcja postanowiła umocnić serwatyzm, cechujący politykę nie
tylko pewne dalsze sprawy, nie v.:ięziem~ odzysk~ł .woln.osc kierow- Dardainele. Mocarstwa uznały słu- tylko konserwatystów, ale i libera
związane be~pośrednio z obecną sy- ru]t gmmy polskieJ Związku Pola- smość stanowiska tureckiego i 20 łów, a nawet Labour Party. Angli
tuacją międzynarodową, a mia.nowi- I kow w Schoen,en~ergu p. Orłowski. Itpca 1936 :MJ.Warta została nowa u- cy chcą mieć takiego właśnie króla 
cie sprawę Sandżaku Aleksandretty. I Wł~dz~ gdansk1e w. motywach mowa w sprawie Dardaneli. Wło- _ jakim jest Jerzy VI, króla speł-

Powoli Turcja, która w wyniku. I ~_woln1ema P· Orlowskiego pod11;ły, chy nie brały udziału w rakowa- niającego sumiennie swe obowiązki 
wojny światowej spadła d-0 roli ma- l 1z aresztowany został za. . głosne niach i oświadczyły, że nie czują reprezentacyjne, spokojnego, zr6w
łego państewka, wraca na arenę 1 przy-ma.wa.nie się do pol~Jmsef. W"'!(- się TWiązane ten\i postanowieni-ami, noważonego, solidnego, pełnego cnót 
międzynarodową., jako czynnik pus25c~~no go, dora~zaJąc , by !llę z czasem jednak musiały dąsy zo- rodzinnych - który rządy krajem 
płerwsro12ędnej wagi. i;i11;myslił co ~~ sw,eJ prz~ależno- stawić w domu, zgłaszając akces pozostawia tym, krony są. do tego 

Nowa Twrcja zbliżyła się naj- sc1 narodoweJ I panstwoweJ. w końcu do tej umoWY. powoła.ni. Takim był już jego oj-
pier:w do Sowietów, które udzieliły Władze Wolnego Miasta twierdzą, Zajęcie przez Włochy Alba.njl ciec, Jerzy V - takim nie był i nie 
Kemalowi wydatnej pomocy w o· 1 że Orłowski jest Niemcem ! że tyl- znowu wzbudziło obawy w Anka· umiał być krótkotrwały król Ed
ikresie wojny z Grecją i aljantami., ko żona skłania go do polskości. W rze i Atenach. Oba państwa szyb- wartf' VIII - i dlatego właśnie mu
Po dzień dzisiejszy Turcja związa- rzeczywistości p. Orłowski jest zna ko się porozumiały, a . oferta. an- siał zrezygnować z korony angiel-
na jest aljansem z Sowietami. Trak nym dmałaczem polśkim. gielska padła na odpowiedni grunt. skiej. N. 

' n _, o - n n u a a-n 

Nowe Chiny wal ee 
wrogiellł, który apetyt • I m.ocne ma z 

Jeśli macie cierpliwość i lubicie 
radjo to, zasiadłszy wieczorem przy 
odbiorniku, możecie z pośród fal e
teru wyłowić daleki głos Chin, głos 
narodu, który z krwi i zniszczenia 
wojny, prowadzonej w obronie oj
czyzny, odradza się, jednoczy, wstę
puje na drogę postępu i rozwoju po 
latach bierności, zacofania i letar
gu. Na fali 25,4 m. płyną do nas 
na ziemię - komunikaty wojenne 
w języku francuskim, a.ngielskim, 
roemiooklm no i naturalnie chiń
skim, płynie muzyka europejska i 
starodawne tony fletów i gongów. 

Przejmujący, tak dla nas niezro
zumiały śpiew i znowu wołanie do 
świata cywilizowanego o tragicznej, 
bohaterskiej walce chińskiego na
rodu. 

Zamykamy głośnik, jest noc, a 
tam w dalekich Chinach rodzi się 
dzień, dzień już jutrzejszy. Co on 
przyniesie Chinom, jaka będzie ich 
przyszłość? N a te pytanie, my Eu
ropejczycy, nie łatwo możemy zna
leźć odpowiedź. Czyż możemy prze
widywać przyszłe drogi tego tajem
niczego „państwa środlka", kiedy 
nie znamy naprawdę i nie rozumie
my życia Chin współczesnych. 

Sergjusz Tretjakow, aufor powie
ści biograficznej „Den Szi-Chua", 
w której starał się nam pokazać 
myśli i życie nowoczesnego Chiń
czyka, idącego z domu żywych 
jeszcze dawnych tradycyj poprzez 
nowoczesną szkołę do rewolucjoniz
mu, tak pisze we wstępie do swo
jej książki: 

- Nasza dotychczasowa znajomość 
Chin przypomina zniekształconą. rękę. 
Trzeba ją złamaó, by kości zrosły się 
prawidłowo. {nB!Jy a.lcheąiji Uterac-

klej, według której Chiny, to kamłed Szeka, powinien wziąć do ręki świ~- na wojskowo l uzbrojona, ale I ChJny 
w kolekcji na.rodów tajemniczy ł nloo- żo wydany repoi"taż Roma.na Fa.- także uczą się coraz więcej, zupełnłe 
kreślony, minęły. żąda.my ścisłych ja.nsa. _ „W Chinach znowu woj· tak samo, Jak Japodczycy uczyll me 
wiadomoścł. ArtykułY polityczne I " (W 1 39 T W d przed sześćdzlesłęclu laty. 
szematy da.J"· algebrę wydarzeń chlń· na arszawa 9 , ow. y . 

.... Ro'J'") Japonja. ma bezsprzecznie dobry· a-
!ikich„. żądamy liczb miano,vanych. " • 

A to któ 1. ko d petyt l mocne zęby, a.le Chin nte 
Artykułami, szkicami, pamłętnłkamł, u r, ry w ro 1 ręspon en- t 1 W 

b ł l h C 11 raw . clą.gu ostatnich paru lat 
notatkami naocznych świadków ope- ta prze ywa w wa czącyc hinach, Chiny poczyniły większe p08tępy, nłż 
ruje dzisiejsza arytmetyka Chin. Mu- daje nam dokładny ich obraz. Wi- przedtem w clą.gu całych wieków 
simy wwiercić się głęboko w grunt". dzimy więc zniszczone miasta chiń- swej hlstorji. Każę panu pokazaó Ka.n 
Odsunąwszy na bok tajemniczy akie na czele z Szanghajem i Kan- ton wczorajszy, ten z przed lat dzle

egzotyzm musimy poznać dz.isiej- tonem, patrzymy na nędzę ludu slęclu. Zobaczy pa.n różnicę. I wszę
sze Chiny, życie ich i dążenia. Po- chińskiego, dotkniętego plagą woj- dzle jest podob~le, w cafych ChJnach. 
znanie te jest konieczne, gdyż od ny, l!lachwycamy się ofiarnym pa- Dopiero ostatnio, od paru lat, dzieło 
życia tego 450-miljonowego narodn trjotyzmcm młodzieży, zjednoczo- SunzęłYat dasen~ ... 1 ełnCzlang-toK~~l Szeka 
· d 1 ' ,,,_, to · · b · t · h N zac o wy w..., p owar "" owe o· 
1 o osow wallłU, czą.ceJ się o ee- neJ. ~ po ,ęznym ,ruc u. „. owe.go woce. Cóż robić? żadne drzewo nłe 
nie, w dużej mierze zależy przy- życia , którego tworczymą Jest zo- owocuje odrazu. 1 nie wiem dopraw
szłość świata, a prz:edewszystkiem na generalissimusa Cziang-Kai Sze- dy, czy przekllnaó Japoiiczyków za 
układ sił w Europie w przededniu ka, a podstawą nawrót do staro- obecną wojnę, która kosztuje nas ty. 
oczekiwanej i zapmyiadanej wojny. chińskich tradycyj i zasad Konfu- , le krwi l nieszczęść, czy też - bło· 
Już dzisiaj można nawet na pod- cjusza; wreszcie dowiadujemy się gosławić ich. Tak, błogosławić, gdyż 

stawie sprzecznych i niepewnych o partyzantach admirała Czena, te mt!'słące wojny więce~ zdziałały 
komunikatów wojennych stwierdzić, walczą.cych na tyłach wojsk japoń- dla - zJednoczenla. Chin, ruż plę&lzłe-
że Jap-0nja pomimo sukcesów wyj- $kich. sląt lat zwykłej pracy padstwowej. 
dzie z tej wojny wyczerpana i przez Z opisu tego widzimy, że pomi- ? . wo~ie. i zjednocz~ni;t Chiń 
to nie będzie zwycięska. mo dywersyjnej, pracy Japoliczy. m~wił ro'Yrueż . autor~WI 1 _mars.z. 
Rozpoczynając walkę i podbój · Ja- ków, .którzy probują przy pomocy Cziang-Ka1 Szek, stwierdzaJąc, ze 

ponja sądziła, · że Chiny, których zdrajców tworzyć zależne od siebie ,,naród chiński jest najgłębiej prze· 
odrodzenie było już widoczne, · nie prowincjonalne rządy chińskie, na· kona.ny, że lud.zkość odnajdde trwa 
potrafią jeszcze stawić czoła po- rócl chlńskl w obliczu wroga zjed· ły pokój I bezpieczeństwo dopiero 
tężnej armji Dai Niponu. Rozumo- uoczył się, wtedy, gdy utrwali się wreszcie w 
wanie okazało się błęQ.ne, a Japo- - Najcięższy okres - mówi auto- świecie poszanowanie dla. przyję
nja, uwikławszy się w wojnę, prze- rowi gen. Wu. Te <nen - Jest Już tych zobowiązań". 
stała być tak groźna dla Rosji So· poza nami. D~tychcza.s myśleliśmy je- W książce Romana Fajansa Chi-

·eck· · k · kol . dynie o tem, Jak ratować kraj, dziś- . . d . . 
w1 IeJ, fora z ei rzeczy bę- zaczynamy już nawet myśleć 0 tein, ny. ~ow1ą ? nas, wyrazaJą.c pew-
dzie mogla poważnie zaważyć w jak zwyciężyć. oczywiście ·walka bę- nosc sl-0waIDI swego wodza, ze „ka!,; 
przyszłej, możliwej rozgrywce Eu- dde bardzo długa 1 ctężka.t ale wy- dy nairód, przedewszystkiem zaś 
ropy z mocarstwami „osi". Jak wi- trzymamy ją. Wytrzymaliśmy prze- chyba naród polski, który· tak wie
dzimy w.ięc, konflikt na Dalekim cież najcięższy okres, który wyi:na- le przecierpiał w przeszłości, uznać 
W·schodzie musi nas interesować i gał naprawdę mocnych nerwów I wiei musi słll8zność" tej walki i aspira
to poważnie. To też każdy, kdgo kiej odwagi oraz _hartu ducha.. cyj, „wypływających z umiłowania 
interesują problemy światowej po- . B~ły tak!e chwile, ~dy zdawało się, pokoju". 
lit ki k żd kto h d . d . , I ze niema JUŻ żadnej nadziei I gdy 
• Y. ' a y, . c ce OWI~ z1ec serca najwlększyrh patrjotów słabły. Naprawdę warto poznać i zrozu-

s1ę prawdy o Chmach, poznac no- Dziś jest już lepiej. Japonja jest mieć te nowe Chiny, 
we Chiny marszałka Cziang-Kai wpraw(tµę clalęką silniej zo-rgantzowa- ,J.. P. 

/ 



Brak rąk w Japonii 
do karabinów 

ł do prae1 
Japońskie pismo „Miyako" dono

si, że państwo.we „biuro planowa
nia" opracowuje program spe

. cja.lnej „racjonaliza.ejl" elementu 
·ludzkiego, którego brak daje się w 
: miarę przedłużającej się wojny w 
China.eh coraz bardziej odczuwać. 

Sytuację komplikuje to, że nie 
mając wystarczaj~ych środków 
na zakup poza krajem potrzebn~h 

1 artykułów wojennych w najszerszem 
tego słowa pojęciu, Japonja zmuszo 

, na jest róWlllocześnie do potężnej 
rozbudowy przemysłu wojennego, 
który również wymaga rezerw ludz 
kich, według chwilowych obliczeń 
- doraźnie aż 700.000 pracowników. 

. Wobec tego „biuro "plainowania" 
zamierza obecme przeprowadzić ra
dyikalne przegrupowanie pozostałej 
jeszcze lu.Q.ności rolniczej, zwłaszcza 
mlodszyich roczników i z t. zw. 
przemysłu pokojowego. 

Z uwagi jednak n to, że gros 
męskiej ludności rolniczej znajduje 
się i tak już w szeregach, ma być 
przeprowadzona dalekoidąca mecha 
nizacja rolnictwa i na tem polu szu 
ka się obecnie zupełnie nowych 
dróg. 

Pozatem . biuro odkryło nowe źró
dło dopływu sił męskich w hotelar
stwie, przemyśle gospo.dlnim i re
staruracyjnym, fryzjerstwie i wielu 
innych „pokojowych" zawodach. 
.Zajęcia te mają być odtąd dla męż
czyzn niedostępne, a ich miejsca. zaj 
mą kobiety. 

„Normandie" zatrzymana 
w ·porcie 

Prz1goda Marleny 
Dietrich 

Odjazd statku „Normandie" z N. 
Jorku został opóźniony o 40 minut 
skutkiem pojawienia się agentów 
federalnych, którzy weszli na po
kład statku celem konfiskaty baga
żów aktorki kinematograficznej Ma.r 
leny Dicttrich, udającej się do Eu
ropy. 
Władze skarbowe oskartają, ak

torkę, od tygodnia obywatelko St. 
Zjednoczonych, o nieuiszczenie po
datku dochodowego w wysokości 
284 tys. dola.rów za lata 1936 i 1937 

· Marlena Diettrich, która jedzie 
do Europy w towarzystwie męża, 
oświadczyła przedstawicielom prasy, 
iż jest tą całą sprawą bardzo zdzi
wiona, gdyź zawsze regularnie pła
ciła podatki, w ostatnim zaś roku 
nie miała źadnych dochodów, ponie
waż zupełnie nie nakręcała. filmów. 
'.Agenci skarbowi oświadczyli jednak 
iż suma ta należy się za tournee ar
tystyczne Marleny Diettrich w An
glji, według zaś prawodawstwa a
merykańskiego, każdy obywatel St. 
Zjednoczonych, pracujący zagrani
cą, obowiązany jest płacić podatek 
dochodowy. · 

Po złożeniu przez Marlenę Diet
trich zobowiązania zapłacenia żąda-
· nej sumy, agenci skarbowi zezwolili 
jej· na udanie się do Europy. 

Niema już biletów 
na przelot 

nad Atlantykiem 
O powod-zeninl nowowprowadzonej 

linji ko:mnmikacyjnej nmolotów pa
sażerskich nad Atlantykiem świad
czyć może fakt, iż bilety na naj
bfilJsze przeloty zostały całkowicie 
wyl.kupione. 

Pierwszy samolotowy przewóz pa
sażerów nastąpi 28 czerwca. 
- Cena przelotu z Anglji do Stanów 
Zjednoczonych wynosi 375 dola.rów. 

Niedziela na Wiśle 
W ka.Ma, niedzielę organizuje OR

BIS całodzienne wycieczki statkiem 
do Modlina l Zakroczymia. Odja.zd 
wycieczki o godz. 9 rano, po drodze 
uczestnicy zatrzymują. się w Modli· 
nie (piękny bulwar nadbrzeżny w 
miejscu przyjęcia przez Wisłę Bugo
Narwl), gdzie spożywają. smaczny o
biad w Oficerskim Yacht-Klubie. Na
stępnie wycieczka udaje &ię do Za
kroczymia, gdzie czeka uczestnik6w 
ką.piel, plaża., wycieczki do pięknego 
lasu i malowniczych jarów. Powrót 
do Warszawy wieczorem. Koszt u
działu w wycieczkach skalkulowany 
został wyją.tkowo nisko - wynosi on 
bowiem 4,- zł. łącznie z obiadem. Za 
tal{ nisk ą. cenę spędzić można przy
jemnie niedzielę lub dzień świątecz
?! poza muram! mia2ta. 

Wielki egza1Din auto1Dobiłizmo 
Czwarty etap- po ,,polskich drogach'' 

Po trzech morderczych etaP.ach, I Ale wahać się nie było można: albo wynikł czwartego etapu. Do tej 
Raidu o Grand Prix Polski, po prze- wycofać się, albo za.szwejsowa.ć, i chwili trzeba się wstrzymać z wszel 
jechaniu blisko 3 tysięcy kilometrów mechanik nie wahal się, wiedząc, że kiemi p:r.z:epowiedniarni i prognosty
wzdłuż i wszerz kraju, tylko 33 wo-1 w każdej chwili on leżący pod wo- kami, tembardziej, że możliwe są 
zy dotarły do mety w Warszawie z zem może być rozniesiony w strzę- wielkie niespodzia.nki. 
40, które wyruszyły. py. Trwało to kwadrans, kwadrans W każdym razie już w tej chwili 

z pośród wycofanych zawodników długi jak wieczność. Udało się - można stwierdzić, że właściwie do
największem współczuciem i sympa- wóz pojechał dalej i przybył na j tychczas typu wozu odpowiedniego 

wozów odpowiadających nietylko 
swym warunkom drogowym, ale i 
usposobieniu, temperamentowi naro· 
dowemu kierowców. 

Najbardziej „rasowy" wóz raidu, 
nerwowa i szybka Lancia doskonale 
odzwierciadla te cechy, których żą
da od swego wozu Włoch. Zwrotny 
i silny Chevrolet, o doskonałym zry 
wie i zadowolającej szybkości, na
daje się świetnie, jako wóz spacero
wy dla średnio sytuowanego Amery 
kanina. Bardzo szybki, nowoczesny, 
elegancki i pełen wd2lięku Citroen, 
pozwalający dzięki przedniemu na
pędowi na jazdę pełną fantazji -
jest ulubioną maszyną Francuza . 
Niezbyt szybka, ale solidna Skoda 
świetnie pasuje do usposobienia Cze 
chów itd. 

tją cieszy się pani J. Kuncewiczo- punkt kontrolny bez opóźnienia. dla Polski, nie mamy, bo nie wy-
wa, która rozpoczęła raid świetnie i X I produkowa.liśmy. 
nie zakończyła go tylko z winy nie- Dzisiaj wieczorem znane już będą Każdy kraj stworzył kilka typów 
dość sprawnie zorganizowanej ob
sługi technicznej. 

Po zerwaniu hamulca i starciu z 
furmanką we ·mgle po wyjeździe z 
Warszawy kilka godzin szukała po

Kremy, puder ,,,.... czy dobrobyt? 
mocy - nie znalazła jej _ i prze- Codziefl czytamy w gazetach a
kroczywszy termin maksymalny Iarmujące anonse: krem Cerocud 
przyjazdu na punkt kontrolny mu- powraca młodość! puder Piegozgub 
siała zrezygnować z dalszej jazdy, utczyni cię niezwyciężoną! Jedynie 

. . usz do rzęs Perskokol nada fascy-
Poz:i-tem ubyh z. ra1du Pe~zen na nujący blask twym źrenicom! 

Fordzie, ~yl na F1a.t 1.100 1 Bellen Hm, może to i prawda. Choć z 
na. Sk~e. ~atomia~t Krzeczkow- drugiej strony, trudno sobie wyobra
S~l, ktory miał. p~wazny defekt w I zić, aby kobieta, wyn1ęczona wlelogo
p1erwszym etap~e i Str;ng~r, k!óry ćlzlnnem przesiadywaniem w biurze, 
uleg~ wypadk.wi na Rownicy, Jadą I skłopotana brakiem pieniędzy na 
daleJ. najprymitywniejsze potrzeby, ubrana 
. Strenger . zres~tą wpadł do rowu w szaty zadziwiają.co przypominają.
i na 3. etapie, muno to do Warsza-j ce swym wyglądem epokę oddawna 
wy dOJechał. minioną. - raptem odzyskała urodę 

Mimo, że również 3 etap zakoń- posmarowawszy sobie twarz Cerocu~ 
czył, jednak nie odegra już większej dem a nawet posypawszy ją obficie 
roli sympatyczny Włoch Vestidello. uni~ersalnym pudrem Piegozgub! Nie 
Już do Jastrzębiej Góry przyjechał 1 zapłakane oczy nie odzyskają blask~ 
z gorączką i półprzytomny wskutek n·awet pod wpływem Perskokolul 

Młodość i uroda w wielkiej mierze 
zależy od trybu prowadzonego życia. 

Spokojny sen, odpowiednie odżywia

nie, brak trosk - a wreszcie opra
wa sukien, tak konieczna do podkre
ślenia kobiecego czaru - oto czynni
ki działają.ce lepiej, niż kosmetyki. 

A na to wszystko potrzebne są. pie
niądze. Ponieważ jednak trudno jest 
w dzisiejszych, zmaterjalizowanych 
czasach liczyć na interwencję do
brej wróżki - należy zaktualizować 

bajki zapamiętane z dzieciństwa l do 
brej wróżki poszukać tam, gdzie moż 
na ją. spotkać. 

Naszą. dobrą wróżką., wróżką. XX 
wieku jest Polski Monopol Loteryjny. 
Kupujmy losy, a wygrana będzie naj
skuteczniejszym kosmetykiem . 

Każdy z wozów biorących udział 
w raidzie posiada długi szereg za· 
let, ale w polskich waruntkach i dla 
polskiego kierowcy potrzebny jest 
polski wóz. 

Tak jak udało nam się wyprodu· 
kować polską oponę, doskonale w 
naszych warunkach pracującą. tak 
jak na najwyższym poziomie posta
wiliśmy produkcję samolotów, tak 
samo musimy opracować polski typ 
samochodu. Obserwując raid„ jeż· 
dżąc kolejno na różnych wozach mu· 
si się dojść do wniosku, że to zada· 
nie jest jeszcze przed nami. 

L. W. 
zmęczenia i grypy. Do Warszawy ! 
spóźnił się zmniejszając znacznie „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ... 
szanse zespołu Fiatów. 

Jak ciężkie są warunki raidu te
gorocznego świadczy choćby ilość 
punktów karnych za opóźnienia., 
które spowodowane były w większo
ści wypadków przemęczeniem kie
rowców. Np. Tarnawa rekordzista 
szybkości w próbie górskiej ·rozbil 
wóz o drzewo przydrożne tuż przed 
metą w Jastrzębiej Górze tylko dla
tego, że z wyczerpania zaczął drze
mać przy kierownicy. Na szczęście 
skończyło się zgnieceniem zderzaka 
i maski. Kilku kierowców zabłądzi
ło, paru miało drobne kraksy. 

Berlin zada - Rzrm akceptuje 
Rozmiary niemieckiej penetracji we Włoszech 

Najcięższy etap, czwarty odbywa 
się w tej chwili. Wczoraj o godz. 3 
popoi. wyruszył raid przez Lódź, 
Piotrków, Radom, Lublin, Kobryń, 
Prużanę, Wołkowysk, Grodno, Augu 
stów i Łomżę do okrężnej jazdy dłu 
gości 1100 kilometrów. Na etapie 
tym, gdzie przewa!ają, złe drogi -
czeka zawodników 200 kilometrowa 
jazda po t. zw. droga.eh grunto
wych, oraz próba jazdy w terenie, 
naprzełaj przez góry, doły, pola i 
·brody na rzekach. Niejeden wóz nie 
przetrzyma tego etapu, który będzie 
zakończeniem raidu. · 

Fala germańskiego zalewu we Wło
szech rośnie nieprzerwanie. W ostat 
nich dniach przybył świeży kontyn
gent „techników" Gestapo. Są to lu
dzie, którzy w Niemczech przeszli 
specjalny kurs najnowocześniejszych 
metod policji politycznej 1 zajmą 
najpoważn.iejs'Ze stanowiska w ad
ministracji publicznej we Włoszech. 
Znajdą się oni we wszystkich prowin
cjach, gdzie prowadzić będą kontro
lę organizacji policji włos·kiej, a prze 
dewszystkiem zajmą się flWalcza
niem elementów a.nti.faszystowskich. 
Otrzymali oni „carte blanche" w t;ę
pieniu wszelkiemi środkami objawów 
niezadowolenia. z polityki ,,osi". 
Pomiędzy generałem Russo, ~e

fem sztabu milicji faszystowskiej, 
a generałem Wildembruchem, do
wódcą hitlerowskiej „straży porząd 
kowej", odbyły się niedawno ważne 
rozmowy na temat koordynacji ról 
obu tych łorma.cyj wojskowych na 

X wypadek wojny. Oba rządy „osi" o-
Nie tylko wozy ale i kierowcy ma- bawiają się rewolty wewnętrznej w 

ją zadanie niezwykle ciężkie, a naj- czasie powszechnej mobilizacji, albo 
cięższe chyba mechanicy-piloci _ w okresie, kiedy wszystkie siły woj
biali murzyni każdego ra.idu. ci któ- skowe znajdą się na froncie. Nad
rzy najwięcej bodaj muszą włożyć zór „tylów" powiemono więc we Wło
pracy i wysiłku, a 0 których naj- szech milicji faszystowskiej, w Niem 
mniej się wie i pisze. Pilot taki na czech zaś - „policji porządkowej". 
swem miejscu obok kierowcy musi N'awet w tym zakresie „specjaliści" 
pamiętać o wszystkiem: o trasie, o Trzeciej Rzeszy ma.ją wiele do nau
szybkości, o czasie przybycia na eta- czenta. swych włoskich kolegów. 
py, musi czujnem uchem łowić gra- NiedaW:no minister Sprawied
nie motoru i w razie jakiegokolwiek ~wości, doktór Ha.ns Giirtner, Pl"Zł"
„dysonansu", natychmiast określić , Jechał d<? Rzrmu w ~warzystwie 
co w maszynie szwankuje _ i u· ; bardzo ~iczneJ d~legacJ1 ekspertów 
szkodzenie naprawić. , i urzędników. Wizyt~ • ma. na celu 
Byłem świadkiem jak jeden z ta- zorg~izowanie włoskieJ . słuzby włę· 

kich mechaników spełnił czyn, który zt-:nneJ na podstawie _za.sad hitlerow 
• • ł , ożna b h te kim skich, oraz przestudjowanie zmian, 
snna. 0 nazwac m 0 a rs ' jakle należałoby przeprowadzić we 
dla dobra swego wozu. W pewnym I wł kłm kod ksi k yś 
momencie pękła skrzynka, w której os e e ~ym, w 1:Xl 1 
znajduje się dyferencjał _ jeden z nowych formułek panstwa totalitar-
tych mechan!izmów, których w cza.. nego. . . 
sie raidu wymienla.ć nie wolno. W tym samym czasie bawił we 

. . Włoszech szef niemieckiej służby 
Na. dobrą SJ?rawę wóz powm1en pracy, dr. Konstantyn merL Cho

brł się wyoof.ac. Tymcz!lsem, mecha dziło o zbadanie możliwości zaanga
mk J?OStan~wił dokol?-ac pr?bY za. żowa.nia większych pa.rtyj robotni· 
szweJsowama pęknięcia. Jakimś cu- ków rolnych i przemysłowych do 
dem zdo~ył od ślusarza w mi~te~- Rzeszy. Dotychczas bowiem angażo
ku! szw~J.saparat i nie . wahaJąc s1ę wano we Włoszech wyłącznie chło
a?1 chwili W:l~ pod Wóz. Zasyczał pów (w roku bieżącym w liczbie 
zi.elony płomien ac~tylenowy szwej~ 32.000), których kierowano do o
apat'a.~~ i zaczął ~ę k~~ans DaJ· środków rolniczych w Niemczech. 
bardzieJ denerw.uJący, Jaki przeży- Obecnie Hierl pragnie powiększyć 
łem w czasie raidu. dotychczasowy kontyngent przez u-

Trzeba przecieź pamiętać, że tuż tworzenie kadr wyspecjalizowanych 
nad skrzynką dyferencjału, którą· robotników włoskich, którzy zapo
mechanik szwejsow~ł znajduje się znać się mają z systemami pracy 
bak, w którym było 80 litrów ben- przemysłowej w Trzeciej Rzeszy. 
zyny, ie przechodzi ta.m rura napel- Jednocześnie dr. Hierl, który kie· 
nlona spirytusem, że wreszcie olej ruje w Niemczech specjalną służbą 
ściekający z dyferencjału jest łatwo wojskowej organizacji pracy, zamie
pa.lny. W każćlej chwili, w każdej rza wprowad2lić w~ Włoszech t. zw. 
sekundzie płomień acetylenu o tem- „formacje szturm.owe" rob<Ytników, 
pera.turze kilkuset stopni mógł wy- wiernych rządowi i kierowanych do 
wołać wybuch, po którym z samo- najodpowiedzialniejszych prao tiatu-

chodu ni.." zostałby nawet ślad.ry wojskowej. ~ 

Hierl poruszy6 miał również w 
czasie konferencji z podsekretarzem 
stanu Tassinarim projekt zorga.ni· 
zowa.nia na terenie Włoch ,,obozów 
pracy", na wzór istniejących w Rze
szy, a mających na celu „zrówna
nie" klas socjalnych ora.z przyzwy
czajenie młodzieży do najcięższej fi
zycznej pracy. 

Penetracja niemiecka daje się za.
obserwować we wszystkich dziedzi
nach. Mówi się coraz głośniej o 
wspólnej organlza.cji fina.nsowej 
Włoch i Niemiec. 

We wszystkich urzędach poczto
wych na granicy przydzielono kie
rownikom Włochom funkcjona.rju
sza Niemca. Pozatem, międzynaro
dowe linje telefoniczne pilnowane 
są przez agentów hitlerowskich. 
Wszelkie rozmowy rejestrowane są 
pr~ urzędująąych na stacjach pod 
słuchowych poliglotów, będących na 
usługach Himmlera. 
Rekord bije jednak penetracja nie 

miecka do instytucyj i umędów woj 
skowych. Oficerowie niemieccy kon-

trolują nietylko ruchy wojsli wio• 
skłch, ale na.wet dokumenty zmobi
lizowanych żołnierzy. 

Wreszcie, warto podkreślić pe· 
wien fakt, który rzuca dostatazne 
światło, jak dalece Włochy Mussoll~ 
niego zmuszone są do uwzględniania 
życzeń swego sojusznika. 

Wiadomo z jaką bezwzgl~ośc1ą 
odnosił się jeszcze niedawno rzą.d 
faszystowski do wszelkich manife· 
etacyj niemieckich we włoskim Ty
rolu. Najmniejsze objawy separaty
styczne tłumione były w zarodku z 
całą siłą i karane niezwykle suro
wo. 

Otóż przed kilku dniami prefekt 
w Bolzano, głównej :miejscowości 
włoskiego Tyrolu, rozpisał konkurs 
dla adwoka.tów władających języ· 
kiem niemieckim, zamieszkałych w 
tym rejonie. Mają oni obją-ć stano· 
\\iska w sądownictwie. 
Berlin żądał tego ustępstwa, Rzym 

nie mógł być nieposłuszny„. 
(j. m.) 

Dr. Schacht w Indiach 
Misja „ezarodzieja finansowego" 

Były prezydent Banku Rzeszy, dr. rodziej z nad Sprewy", największa 
Schacht, którego wyjazd z Niemiec, „pomoc" jakiej Niemcy mogą · udzie· 
miał być rzekomo poświęcony wyłą- lić Indjom. Zapytany o stan i skut
cznie wypoczynkowi, wygłosił w mie ki opozycji światowej przeciw hltle
ście Madras odczyt, deklarując w rowskim Niemcom, Schacht odpowie 
nim, że nie przyjechał do Indyj, aby dział: 

„przyjrzeć się tamtejszym ciekawo- „Swiat? Czy należy pod tem rozu
stkom", lecz w specjalnej misji, ma- mieć małą, klikfJ panujących ńaro
jąc za zadanie zapoznać się bliżej z dów, jak Anglję, Francję i Amery
miejscowemi stosunkami l zbadać kę? Pojęcie świata całego zawiera 
możliwości „niemiecko • hinduskiej dla mnie również 360 miljonów Hin· 
współpracy''. dusów, 400 miljonów ChiOOzyków l 

Licząc się ze znanemi aż nadto w inne narody, które liczebnie daleko 
świecie „nowemi" metodami niemie- prześcigają Europę". 
ckiego handlu, podkreślił Schacht, Wyczyn propagandowy dra Scha· 
że Niemcy nie zamierzają Indjom chta komentuje się tu jako próbę 
sprzedawać „guzików, .sukien i po-1 zaszachow81nia .Anglji i podważenia 
dobnych rzeczy", lecz maszyny, któ- układu ottawskiego, który poważ. 
re „dadzą Indjom możność rozwinąć I nie utrudnia konkurencję z AngljiJ. 
technicznie kraj". Oto, twierdzi „cza 

Próby wydobycia floty 
zatopionej przed fł2 laty 

W Atenach bawi obecnie przed- Francji i Rosji w r. 182'7. 
stawicie! pewnego konsorcjum fran- Konsorcjum francuskie, które po;
cuskiego celem zawarcia z greckiem dejmuje się wydobycia wraków, liczy 
ministerstwem finansów umowy w na zysk, jaki osiągnięty być mote 
sprawie wydobycia z dna. morskie- ze szla.chetnych metali I kas okrę
g? okrętów zatopionych pod Na.va.- towych jak również ze sprzedaży 
nno. cennego drzewa, z którego były zbu 

Chodzi tu n kllkadziesiąt jedno~ dowane niektóre statki, a które nie 
stek floty turecko-egipskiej zatopio I uległo dotąd zepsuciu. 
nych w bttwie u wybrzeży Pelopo- Połowę zysku otrzymać minJ:,,'/ 
nezu ,prnez J)Oła.czone flow Anglji, rząd grecki. 



Własne talerze i kubeczki lepsze od obcy~h 
Opiekuim~ się krajow~ porcelan~ 

Niemcy po pmejęciu całego prze-, sze, od ceł płaconych przez Cze- Niemniej ważnym · argumentem 

GENERALI „ PORT -·-.=-- POLORtA· 

ZJEDNOCZONE 
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ 

mysłu czechosłowackiego stały się chów przy wwozie tegoż artykułu przemawiającym za otoczeniem prze 
niemal, że jedynym importerem por-

1 
do Polski. Skoro kraj, który miał mysłu por<:elanowego specjalnie czu

celsiny do Polski. W obecnej sytua- tak silnie rozwinięty przemysł por- łą opieką celną jest to, że mimo za
cji w dziale porcelany, Niemcy ~a- celanowy jak niewielka Czeehoslo- stosowa.aiia w produkcji porcelany 

1 
k? .konkurent handlowy są przeciw- wacja musiał się chwytać aż tak zupełnie nowoczesnych metod, 
ruk1em bardzo trudnym do zwalcze- radykalnych środków, aby doS'tate- praca ludzka odgrywa tu je-
nia. Posiadając teraz wsz~stki~ su- cznie chrot?-ić swój przemysł porce- szcze bardzo dużą rolę. W przemy
rowce k~llnowe na mieJscu· 1 re- łanowy, to chyba Polska, gdzie prze l śle tym :llD.8.jduje dziś pracę kilka 
prezentuJąC zespół kilkuset fabryk ~ysł ten poważnie rozwinął się do- tysięcy robotników. Silny i rozwija
po~e~any mo.gą kalkulować o wiele p1ero w ostatnich. czasach i teraz jąey się przemysł porcelanowy stwo 
tameJ, ~iteh prz~mysł . porcelano- p:ze.chodzi zasad~1czy okres krzep- rzy dalsze możliwości dla jeszcze 
wy polski, znaJdUJący się P?d tym męc1a, tem bardziej powinna stoso- liczniejszego ich zatrudnienia. 
względem w warunkach o wiele gor wać odpowiednią politykę celną. N. S. 
szych. 

Z drugiej strony Niemcy wyko
rzystują pewne niedociągnięcia na
szej taryfy celnej, która w wielu 

Nowy zarz~d 
wypadkach lepsze wyroby krajowe z i k p I Wł""k- - p .r. I I p I ki 
chroni zaledwie kilku procentami waz u rzemys u u 1enmczego w a„s \V e os em 
cła. Nic dziwnego przeto, że prze- Odbyte dnia 14 czerwca 1939 
mysl porcelanowy niemiecki wykQ- r. pod przcwodnicJwcm p. Ro
rzystuje w pełni przyznane kontyn- berła Geyera, Walne Zebranie 
gęnty. Skoro dodamy do tego, że Członków Związku Przemysłu 
przy eksporcie fabryki niemiec.kie Włókienniczego w Państwie Pol
otrzymują bardzo poważne premje 
eksportowe, to jasnem się stanie, że skiem poświęcone było całkowi-
syluacja polsikich fabryk porcelany cie sprawom poufnym objęłY.m 
i to szczególnie przy wyrobie gatun zakresem działalności „Komitetu 
ków lepszych jest niezmiernie trud- Przemysłu 'Vłókienniczego do 
na. Swiadczeń Rzeczowych". 

Jak już wspomnieliśmy, polskie W wyniku wyborów ukonsty-
fabr;y.ki porcelany pracują w warun- tuowany został nowy Zarząd 
k8:ch ~ wiele gorszych aniżeli ?-ie~ Zwiazku w następujacym skła-
irueck1e, bo surow<:e w przewazneJ . : · 
części sprowadzać muszą z zagra- \ dzie. • 

wie pp.: Stefan Barciński, iHż. 
Adolf Berlłnerblau, dr. Jul.iusz 
Bornct, Karol Juljusz Buhłe, Hen 
ryk Bursze, Harry Eisert, Naum 
Eitingon, Aleksander Helman -
Jarecki, Juljus.z Ki:iderman, Jan 
Landau, Władysław Landsberg, 
dr. Feliks Maciszewski, Stefan 
Osser, Wilhelm Schoen, Andrzej 
Wierzbicki. 

Zastępcy pp.: Robert Sehnee. 
Alfred Viałlct. 

W skład komisji rewizyjnej we 
szli pp: Artur Eisenbraun, inż. Le 
on Felix, Karol Steinert, a jako za 
stępcy pp·: Alfred Haessler, Jan 
Sala di n. 

IPOLJtA AKCYJNA ' t ':'• 

Centrala w Warszawie: plac Dąbrowskiego 1, ter. 549._ąo 

prortadzi działy abezpiecze~1 

ogniowy, krad.zleiowy, transportowy, 
odpowled.zlalno6cl cywllnel. 
nleuc.zę611wych wypadków, acmo• 
chodowy, maszyn od uszkodzeń me• 
chonlcznych, 1.zybowy, gradowy. 
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Rekordowa produkcja 
buiuietwa żelaznego w main 

Wytwórczość głównych działów 
hutniczych w maju r. b. wykazała 
zwyżkę, osiągając nienotowany do
tąd poziom. 

W porównaniu z majem r. b. wy-

twórczość stvrówki była w ma;u 
r. b. większa o 75,1 proc., stali su
rowej o 53,7 proc„ wyrobów wal
cownianych o 28,3 proc„ oraz rur 
o 29,4 proc. 

01 W ar Cie V Oddziału 
Komunalnej Kasy Oszczędności m. st. Warszawy 

Idąc po linji swego stałego roz-1 odbędzie się dnia 17 b. m. Zaś od 
woju K.K.O. m. st. Warszaiwy otwie dnia 19 b. m. Oddział otwarty bę
ra swój V Oddział w pięknej ł ru- dzie dla szerokich rzesz klientów w 
chliwej dzielnicy śródmieścia, przy godzinach od 8.30 do 19.30, w sobo
AI. Jerozolimskiej 41. j ty zaś do godz. 19-tej bez przer· 

Uroczyste poświęcenie Oddziału wy. ' 

Zebranie Rady Naukowei 
nicy, a i za przewóz węgla, które to ! Prezes; p· Dr •. Bruno Bieder
paliwo pr.zy produkcji porcelany od- mann, w1ceprezes1 pp.: Karol En
grywa tak poważną rolę, płacić mu- der, Gustaw Geyer, Leon de Ha
szą drogo, biorąc pod uwagę wielką gen, Kazimierz Markon. Członko-
odległość fabryk od kopalń - np. Pań~twowego lnsiyiuiu Kultury Wsi 
~~r:i~:, ~~~~eioó0:!~ ii~? km. a Budowa fabryk o znaczeniu obronnem w ministerstwie Rolnictwa i R. R. Prace Instytutu ujęte zostały w ł 

O ile trudna jest sytuacja polskich odbyło się zebranie Rady Naukowej działjr: wieś, jako zbiorowość, jej po-
fabryk porcelany w dziedzinie pro- w pierwszej kołeinośei Państwowego Instytutu Kultury Wsi. trzcby, instytucje i przemiany; wza· 
dukcji i· sprzedaży porcelany stolo- Zebranie otworzył prof. Uniwersytetu jemne stosunki wsi i miasta; war-

. · . Jak nas informują, ministerstwo w porozumieniu z Ministerstwem Poznańskiego dr. Florjan Znaniecki, stwa chłopska w narodzie polskim, 
weJ, to Jeszcze gorzej przedstawia powołany przez ministra Rolnictwa i oraz badania nad akcją społecZl'lo-
·• · · ]" h d · 1 Przemusiu i Handlu rozesłało do Spraw Wewnętrznych zarządza, by „ię ona, Jeze i c o Z1 o porce anę „. R. R. na prezesa Rady Naukowej In- kulturalną na wsi. 
techniczną. Ochrona celna jest tu- wszyistkic~ urzędów . wojewód~ki~h zezwolenia na budowę i przebudo- stytutu, na miejsce opróżnione przez 
taj jeszcze słabsza, niż przy porce- zarząd2eme w sprawie ułatwiama wę fabryk, mających znaczenie dla zgon ś. p. prof. Władysława Grab- • • • 
lanie stołowej, a dzieje się to dlate- rozbudowy zak'ład?w. przemy~lo- obronności państwa, załatwiane by- skiego. Giełda p1en1ęzna 
go, że w chwili układania taryfy I wych. Celem :vzmozema. potencJl;l-~ łY: w_ pierw7zej kolejności i możli- Prof. Znaniecki wygłosił krótkie 
celnej i zawierania umów handlo- obronnego Panstwa nalez~ ułatwiac wie hberalme. pr..:emówienie, poświęcone wspomnie.-
wych, produkcja porcelany techni-1 zakład.om przemys!owym i~h rozbu- Vf tyc~ wypa~ach ~ykorz~str- niu o ś. p. Władysławie Grabskim, po 
cznej, a zwłaszcza izolatorów do wy I d?wę i gromadzen~e zapasow su_row / wac nalezy wszelkie ulgi, przeWidZla czem zabrał głos dyrektor Instytutu 
sokich napięć nie stała u nas J·„„„_' cow. Wobec powyzszego M. P. 1 H. ne prawem budowlanem. prof. dr. Józef Chałasiński, wygła-"""' I szają.c sprawozdanie z prac Instytu-
cze na odpowiednim poziomie. Dziś U I I I I tu. 
dzięki olbrzymim wysiłkom i wkła- a W en a Paflstwowy Instytut KultW'y Wsi 
dom (stacje doświadczalne do wy- opublikował w 1938 r. czterotomową. 

sokich napięć kilkuset tysięcy wolt w rozf)rowadzanio kredytów zbozowyeh pracę p. t. „Młode pokolenie chło-
w Chodzieży i Boguchwale) nietyl- . : • '. pów", która przedstawia dążenia l 

ko „ y b "ć . ł . d Tegoroczne rozprowadzenie kredy- WoJewodztwa zachodnie uzyska- prady nurtujące w miodem pokole-
mo"'em o eJs się wpe me o- t · · tr h · t h · k · 1 t ta · "lni · .., br e b z . rt . 

1 
ow reJes owyc i zas awowyc na Ją e w1wa en w pos c1 s1 eJsze- niu wiejskiem oraz udział młodzieży 

fa~ryk~ !im~ kt'll; z ~~n~yi. a e. ~ 
1 

podstawie doświadczeń z ostatnich go finansowania eltsportu, co wpły- wiejskiej w kształtowaniu się war-
t CJ i_u~ 01:~c Y u ~w JUZ 

1 

lat znajdzie szersze zastosowanie nie w odpowiedni sposób na niedo-1 stwy chłopskiej w Polsce. Praca ta 
na;e "I przescignęhsmy zagramcę. przez wprowadzenie szeregu ula- puszczenie do zniżki cen zbożowych I oparta została na 1.54.4 życiorysach, 

a~ epsz~ przykładem słusznej twień w rozprowadzaniu tych kre- po zbiorach. Podkreślić też należy, otrzymanych w drodze konkursu ze 
i racJonalneJ ochrony własnego prze dytów. Zwrócona ma być uwaga, a- że w razie wyczerpania przyznanych wszystkich ś'.o~owi~k organizacyjnych 
mysłu porcelanowego była dawna by nasilenie w rozprowadzeniu kre- kredytów, z góry przewiduje się młodz_ieży wreJsldeJ na terenie całej 
czeska taryf a celna, która np. na dyt. • . • dzt "li • ć d d tk h k ed • Polski. 
izolatory sprowadzane do Czecho-i ow pr_zesunąc n.a wołewo Wf!: I mo~ wos o a owyc r 1tow, Następnie prof. Chałasiflski omó-
słowacji nakładała cła 3 ra ż- centralne i wschodnie, kto re do teJ ~dzielonych przez Skarb panstwa wił dalsze prace Instytutu, . które są 

zy wy . pory słabo korzystały z tych kre- r,a te cele. bą.dź na ukończeniu, bą.dź tez są przy 
=~!i!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!i!!!!!!~~~ : dytów. gotowywane. 

~zarna lista 1----------------------=---~--
niew,płaealnyeh gośc~IPrasa o gospodarstwie 

hotelowych I JAKĄ. POŻYCZKĘ OTRZYMA ne pomiędzy ekspertami polsko - an-
Jak się dowiadujemy, naczelne or- POLSKA w ANGLJI gielskiml, przyjazd z~ deleguji pol-

lecz prowadzą propagandę polityćz
ną. Cóż byłoby, gdyby Niemcy w 
Turcji na dobre się zadomowili! gan~zacje hotelarskie chcąc zmniej-i' „Codzienna dazeta Handlowa" sklej w osobach pp. mln. Koca, dyr. 

szyc szkody wyrządzane przez nie- podaje wiadomość od swego kores- Domaniewskiego l nacz WszelakJego 
so. li dny_ eh gości ho_telowych, zwró- , pondenta co do szcze!!:ólów pożycz- przyczyni się mi.pewno do szybkiej PIENIĄ.DZ WINIEN PRACOW AC 

ł ~ realizacji tej pożyczki." 
c1.y się do .wszystkich sw~ch człon- 1 ki, jaką ma Polska otrzymać w An- Na marginesie procesu tezaury-
kow z prosbą .o nadsyłame dany~h I glji, w której to sprawie, jak wia- llAJĄ. DOś(J zacji banknot.ów w Polsce w związ-
clotyczących ~iewypłacalnych g~sci I domo, prowadzi rokowania płk. NIEMIECKICH SPECó\V ku z niepokojaini polity<:znemi (na 
hotelowo.-~ensJonatowych: Nazwiska Koc. Otóż wg. tych wiadomości: Niemcy ofiarują państwom polu- co jako na zjawisko konjunktural-
tych gosc1 bę~ą . komunikowane . w „Wśród pow~.żnych kół finansowych dniowo _ wschodnim wzami.an za nie niepomyślne zwracał uw,agę w 
poufnych okoli:i1kac~ wszystkim Londy~u p~n1!Je ~rzelrnna.nie, że spra I ich surowce i żywność nietylko nie- znanym wywiadzie prof. Krzyża-
członkom orgamzacyJ hotelarskich. wa pozyczk1 Jest JUŻ pozytywnie prze I . k" rt kuł pr y ł 1 nowski) pisze „I.K.C.": . 

sądzona i rząd angielski zasadniczo 1 mie~ ie a Y Y . zem s owe, a e „Plenią.dz „pracuje" - ja.le to wyżej 
na. tę .pożyczkę się zgodził. Jej wlel- j takz_e pomoc techmczną ~ rozbu- stwierdzono - poprzez związanie pra 
kość i strona techniczna. udzielenia I dowie ich gospodarstw (o ile oczy- cy rąk ludzkich z pra.cą. maszyny, 

w tych dniach ukazał się czerwcowy tych kredytów spoczywa już obecnie wiście ta rozbudowa zgodna jest z _czy naiwi;ędzia, pracuje bądź w .for
numcr miesięcznika gospodarczego w ręln1 a.ngielsk!ch ekspertów 1 rze- planami niemieckiemi), w formie role bezpośredniego zainwe.towanla 
„GŁOS GOSPODARCZY". Numer ten czoznaw?ów, którzf pr~y wspóludzia-1 przydzielenia tym państwom nie- go przez dysponenta, bądż taż w for-
2awiera naslępujące artykuły: „Zdrowe le polsk~ch u_iawcow fman_sow~ch o- mieckich specjalistów. Jak niejedno mie złożenia go w lniitytucjl kredy
gospodarslwo podstawą obronności ha- pracowuJą o~o!ne plany te~ pozyczl'!· krotnie podkreślaliśmy .niemi 0 ckie towej, która go slderuje w kanały 
· „ p 1 d · . 1 1 Obecna pozyczka, która. JUŻ w naJ- I d b d · · t ~ !. k ~ t procesów gospodarczych. I w 11ierw-

„Głos Gospodarczy" 

JU ; „ rzec rzwiam1 war y a e wew- bll ... szeJ· przyszło~-i będzie udzielona 1 o ro zieJS wa . . g._ozą on ra-
nątr C 

'"· Go d t 'L ""' l Silym 1 w drugim """t>adku 1>i"nl„(b; 
z pra a ' „ spo ars wo na pogra- Polsce nie będzie t. z"'. pożyczk"· ! hentom uza ezmerucm gospodar- "' ·• 

nl·c oJ o·tl . · " \\Tł o· ' „ ... , pomnaża Się, p?:l:'\"tlOSZll-C ll01!lr?.l}Z WY-
ZU P ' J 1 WOJDY - · • •a- handlową", lecz wolną. pożyczką ka- czem od Niemiec a za uzalcżnie- produkowane warloflcl realne - do-

mo.nd; „Gdynię budujemy nadal" - pltałową, umożliwiaJ·ą<!ą Pollice zaopa-

1

1 niem gospod3.rczem musi przyJ"ść Wacław Maciejewski; „Rewizja polsko- ch(..d jego posiadaczowi. To "ł3'i!lie 
niemieckich stosunków handlowych"- tr1.enie się w konieczne surowce, pół- zależność polityczna. że nie fą to stanowi istotę kapltall.z:acjl. A wzmo-
Seweryn Tross; „Minister Strasburger fabrykaty itd: próżne obawy, świadczy · przykład żona kapitallza-0ja - to interes na-
o problemie Gdai1skim" - j. b.; „Za- Strona angielska nie ogra!11cz~la n~ I Turcji. Jak podaje „Dziennik Po- rodu i państwa. 
rys gospodarki finansowej na terenach ra.zle wysokości planowaneJ po:Y.yczln ' wszechny" · Ma to swoj"' szczególne znaczenie 

do takiej, luh innej nonny, decyzja i · . 
okupowanych Wschodu" - dr. J. Ma- w tej kwestji jest uzale:iulona od G- 1 „rząd turecki postanowił zrezygno- w momencie obecnym, kiedy szereg 
niak; „D"a potencjały" - Tadeusz plnji ekspertów, co do sum pienięż- ~ać z dalszych usług 12 . rzeczoznaw- ludzi, dysponujących pewneml suma
Perl; „Rozgrywka hiszpańska" - Jerzy uych, niezl>ędnych dla wykonania pla- ; cow ulemicddch, przydzielonych do mi, nie wpuszcza ie~ do obrotu go
Bossnk; „Broń gospodarcza Nowych nu podnfoslenla potencjału przemfsło- : ministerstw rolnlctwa i gospodarki. s~ojdarczego, wyud~zekuJąc na okres póź 
Chia" - Jerzy Toeplitz. Nie:r.alcżnie od wo _ obronnego Po!<1J.l." , Profesorowie z Niemiec, wykładający me ~zy. --; L e .cl ni~tylko pozba-
malerjału artykułowcgo cz.-rwc:owy nu• J . r d . i k" t . I na. uniwersytecie w Stambule · nie bę-1 wiaJą samych siebie źródła dochodu, 
mer „Gł,OSU GOSPODAHCZFGO" za- . eze 1 ~zą angie 8 ~ zas rzeze so- 1 <lą angażowani na przyszły rok a- jakiby im przyniósł posiadany pie
wiera działy nasl"j'Jujące: „Przegląd po bi.e specJaln~. warunki .co do zaku-1 kademicki, władze uniwersyteckie i nlądz, lecz w dodatku działają szko
li tyczny"; Prtegląd Prasy krajowej i za pow w AnglJl z~ .tę pozyczkę, to: stwierdziły bowiem, te profesorowie I dlhvle w interesie zbiorowości. Wiel
grunic.r:nej. Pr_zegląd wydawnictw, kro- . ·~~arunkl te poJdą nlewą.tplh-;ie ,P,o i ei uprawiają wśród młodzieży turec-, kle r1;eczy, k~re mamy do wyko-
11 ikę wydarzen s„spodarczyr.h krajo· hnJ1 u.-;talenla cen i Innych szcze„o- kiej propaga.ndę hitlerowską." nnnl!I. wykluczaJą jakąkolwiek przer-
wych i za~rnnicznych oraz dział sp<t· 1 łó~v umownych na tym sa.n;iym pozlo- er • i , . '-! wę w uporCY.yW~'ro i trwałyn;i mar-
l'J alny poświęcony sprawom zuwouo- mie, co ceny konkurencyJne, ofero-1 . .J~. Z. t~„o wid_a1:: ~iemiecc;r: sp~ szu nali'zym w ~arę; dlatego te;r. ~·s:i:el
wym prze<lstawlcieli handlowych i hau wane Polsce z innych źródeł. Te właś- CJahsc1 JUZ obecme me ograruczan kie śroc!ki, stoJące do dyspozycJi, po-
dlił komisoYep. ale &zczegółY, Sił obecnie dyskut.owa- si~ ~o działalności gospod11.rczej, winny byó wykorzystane.• 

WALUTY I DEWIZV 
Na wczorajszem posiedzoniu gieł

dy walutowo - dewizowej w War
szawie tendencja dla dewiz była nie 
co słabsza, przy obrotach średnich. 
Notowano: Amsterdam 282,SO, Bruk
sela ~0.55, Londyn 24,92, Nowy-Jork 
kabel 5.31,13, Montreal 5.31,38, Oslo 
125,25, Paryż 14,11, Sztokholm 128.40, 
Zurych 120. Orjentacja na Nowy Jork 
5.31,88. Banlt Polski płacił za. dolary 
amerykaflskie 5.30,50, kanadyjskie 
5.29, floreny holenderskie 281,30, fran 
kl francuskie 14,05, szwajcarskie 
119,50, funty angielskie 24,83, gulde
ny gdańskie 99,75, belgi belgijskie 
90,30, korony norweskie 124,65, duń
skie 110,80, szwedzkie 127,80, liry 
włoskie 18, marki fińskie 10,75, nie 
mieckie srebrne 83.50. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Na rynlm papierów procentowych. 

tendencja była utrzymana, przy więk
szych obrotach 4 1 pół proc. we
wnętrzną. NotowBllo: 3 proc. inwesty
cyjna 61,50„ pozostałe drobne ""'zy
stkie odcinki 60.50, 4 l pół proc. we
wnętrzna 60.50, 5 proc. konwersyjna. 
65, 4 l pół proc. ziemskie 56.50-57.25, 
5 proc. kolejowa 61, drobne 59, 5 i 
pół proc. Przemysłu Polekiego, em. 
A.F. 83, 5 proc. Warszawy z roku 
1933 64.75 - 64.38 - 64.75. odcin
ki po 1.000 zł. 65.50 - 65.25, 5 pr. 
Warszawy z r. 1936 64.50, 6 proc. 
oblig. Warszawy 8-ma i 9-ta em. 65. 

AKCJE 
Dla akcyj tendencja była. również 

utrzymana, przy większych obrotach 
akcja.mi Banku Polskiego. Notowano: 
Bank Polski 106, imienne 105, Lilpo· 
py 84,50, Haberbusch 59,50 - 59,25, 
Ostrowiec 76.50. 

POZAGIELDOWE 
KURSY WIECZORNE 

Inwestycyjna I em. 76.75. 
Inwestycyjna Il em. 78.75, 
Konwersyjna 65. 
Konsolidacyjna 60.50, 
Dolarówka 89.50. 
Wewnętrzna 60.50. 

Obieg bilonu 
Obieg polskich monet sre·urnycli 

i bilonu przedstawiał się w dniu 10 
b. m. następująco (w milj:i. zł.): 
monety srebrne 375,3, bilon niklowy 
i bronzowy 97,5, ogółem 4.72,8. 

Wszędzie dotrze 

"Kur jer Polski'' 
Zmiana adresu na urlon 

i letnisko dla prenumerato· 
rów bez1łatnie. 



I 

Odczyt 
Janusza ks. Ra.dzlwlłła 

w Budapeszcie 
Na zaproszenie Towarzystwa łm. 

'.Alberta Apponyi odbył się dn. 15 
b. m. w Budapeszcie odczyt Janu
sza ks. Radziwiłła p. t.: „Wytycz
ne polityki zagranicznej · Polski". 

Po wygło13zeniu odczytu, który 
publiczność nagrodziła hucznemi o
klaskami prezes. Towarzystwa b. 
min. Ugron podziękował prelegen
towi, podkreślając doniosłą wartość 
Informacyjną odczytu dla społe
czeństwa węgierskiego. 

Na odczycie obecni byli m. in. 
przewodniczący Izby wyższej hr. 
Szechenyi, b. premjerowie hr. 
Bethlen i hr. Esterhazy, b. mini
strowie Lazar, Kanya, KoZIDa, Lu
kacs i inni. 

„Od .Pałtyku odepchnąt s1·ę 
nie damy" 

Dn. 14 b. m. została otwarta w 
\Va.rSza.wie wystawa, .rorganizowa
na praez Koło Bibljotekarzy pol
skiej YMCA, pod hasłem: „Od Bał
tyku odepchnąć się nie damy". 

Wystawa obejmuje literaturę pol
ską i zagraniczną na ten temat, 
liczne plansze i materjały historycz
ne, gospodarcze, etnograficzne itp. 

M. in. znajduje się plansza. p. t. 
,,Niemcy nie wygrali z nami ani je
dnej wojny", przedstawiającą dane 
historyczne na przestrzeni wieków. 

Delegacja 
Związku Strzeleckiego 
wyjeeheła na Łotwę 
Dn. 15 b. m. wyjechał na Lotwę 

płk. Tunguz-Zawiślak, Komendant 
główny Związku Strzeleckiego w to
warzystwie inspektora Z. S. mjr. 
Dąbrowskiego i delegacji żeńskiego 
z. S. z insp. Luka.szewiczową, ce-

. Iem wzięcia udziału w uroczystoś
ciach 20-lecia łotewskiej organiza
cji przysposobienia wojskowego 
„Aizsargi". 

Cyganie- zabójcy księdza 
surowo ukarani 

Sąd Okręgowy w Lublinie po 
kilkodniowej rozprawie wydał wy
rok w sprawie 12 osób oskarżo
nych o napad na plebanję w Tra
t.owie w pow. puławskim i o aab6j
stwo tamtejszego probos:zcza ks. 
Walencika. 

Zarówno główni oskarienl, Jak 
większość os6b zasiadających na ła
wie oskarżonych, są Cyga.na.ml. 
· Sąd uznał, iź wszyscy oskarżeni 
są winni i skazał Cyga.nów - lana 
Głowa.cldego, mordercę księdza 
na. dożywotnie więzienia, 2 jego po
moonlków Bronisława Bogdanowł
ćza na 15 lat 1 Tadeusza Ka.mlń
skiego na 12 la.t więzienia z utratą 
praw na 10 lat. 

POl.l GOJ.l WlczńsK.l 
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IUIJEA SPORTOWY ,,Bantler~ podnieść'' 
WYNIKI m ETAPU A. P. 

Zaikończony został ID-ci etap 
12-go międzynarodowego raidu AuJto 
mobilklubu Pol&kiego na dYBta.nsie Gdynia i całe wybrze!e polskie ~ rzedstawiclele miejscowych władz znaczony w ramach polskiego progra- 569 na trasie: Jastrzębia Góra, 

obchodziła dn. 15 b. m. uroczystość z dowódcą floty kontradmirałem mu morskiego do służby regularnej Gdynia., Bydg0szcz, Konin, Wa.rsza.
poświęcenia bandery na najn<YW• Unrugiem na czele zarząd „GAL'u" oa wielkim szlaku nawigacyjno-han- W". 

MIS „Sobieski'' włączony do polskiej Iloty handlowej 

j j dn te l ki j S · _,_, i d L dlowym między Bałtykiem 1 porta- G sze e os e po s e marynarki z prezesem ZUJtillUm yr. esz- ml Argentyny, Brazyljl 1 Urugwa- Dobre dro.gi Pomorza i woj. po-
handlowej - pięknym motorowcu czyńskim, dyrektor Swiatoweg1 Jn _ włączony został do składu poi- znańskiego pozwalały kierowcom 
„Sobieskim.• • Związku Polaków Lenartowicz, skieJ floty handlowej. Powiększył on na rozwijanie dużych szybkości. Jak 

Obok m/s „Sobieskiego" stanął przedstawiciele sfer gospodarczych 11tan naszego posiadania na wolnych zwyikle, tak i teraz baczyć oni mu-
przy Dworcu Morskim transatlan- i prasy. morzach świata I w . mlędzynarodo- sieli na pojazdy kołowe, jadące nie-
tyk „Batory", który· tegoź dnia Po mszy świętej i przemówieniu wej wymianie morskiej. przepisową stroną szosy. 
powrócił z Nowego Jorku. ks prałat Bieszk poświęcił banderę :tycz~c tej nowej jednostce mor- Obecn1'e P""ktacJ'a raidu po o odz. 10 j dl t • , . ' sklej Jej kapitanowi oficerom i za- ..... g . .:~ r:mo wsze na s a- pt>czem prezes gdynskiego Sądu 0-1 łodz~ szczęśliwej p;acy pod polską trzech etapach i próbie szybkości 
~ek „~obieski mm. Roman, zajmu- kręgowego wręczył min. Romanow· banderą handlową. - daję wyraz płaskiej bez rozbiegu przedstawia 
~~c llllej~e ob?~ ołtarza. Obok ml- świadectwo rejestracji statku. P. (lrzekonantu, :te motorowiec „Sobie- się następująco: . 
mstra zaJęli m1~Jsca: m8;tka ~hrzest minister wręczył świadectwo preze- ski" dobrze zasłu:ty się Ojczyżnlę. Klasa 1 nr. 1 Formanek 535,878 
na stat!rn małżonka, wicemm. So- sowi Rady Nadzorczej „GAL-u", W lmi~ Boże I na pożytek Rzeczy- pikt., nr. 8 Szypuła 534,127 pkt., 
kołowskiego, Możd!enski, Komisarz I wygłaszając następujące przemó- pospoliteJ niech statek ten pływa. I . 5 Gh. lb 528 101 pkt. Generalny R. P. w Gdańsku Cho~· wienie: Banderę podnieść". nr.. isa a • 
da ki eł B lji E lali d W chwili podnoszenia bandery Klasa 2 nr •. 15 Poltura 572,094 _ c • pos razy u o el „Z uczuciem szczerej radości stwter- orki"estra odegrała polski' hymn na- pkt., nr. 14 R1pper 565,742 pkt., Nascimento e Silva, konsulowie ge- clzam l ogłaszam, że mot.orowy statek G 555 953 kt. ne:mlni Argentyny i Urugwaju pasażersko-t.owarowy „Sobieski", prze rodowy, poczem kolejno hymn an- nr. 26 rosi_nan • P 

Za zniesławienie b. ·premjera Bartla 
Wyrok skazująey w ~zęs•oehowie 

W Sądzie Okręgowym . w Często-1 Na rozprawę przybył prof. Bar
chowie. odbyła się dn. 15 b. m. roz- tel z pełnomocnikiem swym adw. 
prawa z oskarżenia prywatnego Skoczyńskim. 
prof. Kazimierza Bartla przeciwko ' Małczyński skazany został wyro
Włodzbnierzowi Małczyńskiemu, b. Idem zaocznym na. 6 miesięcy bez
reda.ktorowi niewychodzącego już względnego aresztu i 150 zł. grzy-
tygodnlka, o zniesławienie. wny. 

gielski, francuski, brazylijski, urug- Klasa 3-cia nr. 43 Pr~:m~zko 
wajski, argentyński i paragwaj- 550,024 pkt., nr. 45 Dzierliński 
ski. 547,523 pkt., nr. 44 Quatresous 

Z kolei przęmówił prezse Rady 540,690 pk:t. 
Nadzorczej „GAL-u" Szujski wrę- Klasa 4-ta nr, 52 Marek 579,716 
czając akt rejestracji statku kapi- pkt., nr. 53 Mazurek 578,789 pkt., 
tanowi Knoetgenowi. nr. 5? Ryc~ter 564,357 .Pkt. 

Prezes Szujski oświadczył m. in.: Dziś w piątek. odbędzie cz:warty 1 
„Po epokówej mowte mln. Becka, po ostatni etap rSJd'U długośm 1057 

jego oświadczeniu w bnienlu rządu km. na trasie Warszawa, Leszno, 
I całego narodu, że Polska od Bał- Łódź, Piotrków, Radom, Puławy, 
tyku odepchnąć się nie da, wiemy, że Lublin Włodawa Kobryń Skidel, 
praca nasza, że nasza marynarka Augustów Wars~awa. ' · 
handlowe jest i będzie po wszystkie ' 
czasy chroniona zbrojnem ramieniem POLONJA - JEUNESSE 2:1 

Wręczenie nagrody po-lskieao Pen-Clubu :~~~Y!,~~:
01

~łeg~ j::~::!ą p~szki~: li Nie było jeszcze hasła, któreby tak 

W czwartek odbył się na boisku Po
lonji w Warszawie mecz piłkarski po
między ligową. drużynlł Polonji 1 ml• 
strzem Luksemburga F. C. Jeunesse. 
Zwyciężyła Polonja w nieznacznym 
stosunku 2:1; do przerwy prowadzili 
goście 1:0. 

pisarzowi litewskiemu 
Dn. 15 b. m. odbyła się w War

szawie uroczystość wręczenia tego
rocznej nagrody Pen-Clubu polskie
go za przekład z literatury polskiej 
pisarzowi litewskiemu, panu Jo
nasowi Neveraviciusowi, tłumaczo
wi „Chłopów'', „Dziejów Grzechu", 
„Popiołów" etc. 

N a uroczystoM przybyli charge 
d'affaires poselstwa litewskiego dr. 
Trimakas i liczni przedsta}Viciele 
polskiego świata literackiego. 

Zagaił zebranie prezes Pen-Clubu 
Jan Parandowski, podkreślająC, źe 
wręcza nagrodę pisarzowi litewskie
mu za pracę nad zbliieniem naro
dów polskiego i litewskiego przez 
wymianę dóbr najwyższej wartości 

- dzieł sztuki pisarskiej. 
Na przemówienie to odpowiedział 

laureat podkreślając, iź cieszy się, 
że otrzymał wyróżnienie z rąk 
pr:zedstawicieli narodu, który swym 
szlachetnym patrjotyzm.em, niezłom 
ną wolą obrony swej wolności i nie
porównanym hartem ducha zadzi
wił świat, a który zarazem potrafi 
uznać i szanować zdobycze kultu
raln~ fllln.ych na.rodów, choćby naj
mniejszych. 

Po przemówieniu laureata Paran
dowski wręczył mu nagrodę w po
staci czeku na zł. 1000.-, a następ 
nie odczytał depeszę nadesłaną 
przez Towarzystwo pisarzy litew
skich. 

100.000 

i;łęboko zapadło w dusze polskie, któ
reby wywołało tak spokojną, jedno
litą wolę jego realizacji. Dziś nie 
trzeba jut nikogo w Polsce przekony
wać o konieczności pracy dla morza, 
ale trzeba wytę:tyć wszystkie siły 
realnej i codziennej pracy dla roz
wojn i powiększenia sprawności na
s~eJ floty wojennej I marynarki han
dlowej". 

W końcu prezes Szujski podzię
kował imieniem, władz towarzystwa 
stoczni angielskiej „Svan Hunter" 
za należyte wywjązanie się z obo
wiązków przy budowie statku, oraz 
złożył na ręce kapitana Knoetgena 
dowództwo motorowca „Sobieski", 
życząc Ińu i załodze powo(izenia w 
pracy i pomyślnych wiatrów. 

Po przemówieniu prezesa Szuj
skiego nastąpilo zwiedzanie statku 
oraz tradycyjna lampka wina. 

M/S „Sobieski" wychodzi w 
pierwszą podróż do Ameryki Połud
niowej w sobotę 17 b. m. 

;o, tysięcy, 30, tysięcy, 20, tysięcy, 15', ty- Wylosowane Body Fu~duszu 
sięcy, 10, tysięcy-i t. d. może wygrać ten, lnwestycytnego 
kto posiada los do rozpoczynającego się gó~~~rt~~) :o:i:~u~!a~~! ~~ 
20 h. m. ciągnienia pierwszej klasy czter- ;~ze~c~~~;:n1~ ~!;s0;:~us7: 

dzieste1· piąte1· Loter1·i Kłasowe1· Inwestycyjnego oznaczone Nr.Nr. 4064 5088, 7415, 7892, 8808, 15030, . 19276. 

Obie drutyny grały bardzo słabo. 
Goście byli wyrdnle przemęczeni o
statniemi spotkaniami 1 118tępowali go 
spodarzom pod względem szybkoścL 

Pierwszą, bramkę zdobył praw~ 
skrzydłowy gości na dwie minuty; 
przed przel:"Wlł. 

Po przerwie Polonja uzyskała wy„ 
równanie, ale dopiero w 22-ej minu• 
cie. Strzelcem jej był KtsielltlskL 
Zwycięski punkt uzyskał Justynowicz 
w 33-ciej minucie w czasie zamiesza
nia pod bramklł pn;eclwnlka. 

SUKCESY TENISISTóW POLSKIOU 
W PARY1;U 

W dalszym cilłgu ten1sowych ml„ 
strzostw Francji w konkurencji ml~ 
dzynarodowej Pol&CY, odn!dll ZMCZnJ; 
sukces. 

Mla.nowfcle Jodfzejowska dostała 
się jut do f1na1u gry pojedyJiezej Pe. 
dziękit zwycięstwu nad i'rancUZklł Leoo 
ballly w eto8UDku 6:8, 8:6, 6:8. Dsi~ 
ki temu zwycięstwu JodrzejoWllka 
spotka się w flnale z Mathieu. 

W grze podwójnej pan~ polska pa 
ra Baworowski .- Tłoc~ki pokonala 
dobl'lł parę jugosłowja.Mq Puncec
Mitie w stosunku 8:4, 4:8, 4:8, 7:5, 
6:3. Po tern zwyclęStwle Polacy za,.. 
kwalifikowali aiQ do p6łfinału, gdzie 
walcq. z Amerykanami ){c.Nell-H8.1'!
rls. 
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budowie domku, bo ona niedlu-1 jakby nie mogli się połegnaa. 
go przyśle trochę oszczędności z Drzewa, z. odrobiną poMłkłycłl 
swych zarobków i tak dalej. liści kołysały nad wodą sw~ 

. . 

ĘTA RZEKA 
POWIEać 

.Wszystko to jest tymczasem nagie pręty, jak bicze, giętkie i 
czystem łgarstwem, lecz to ją u- czarne. Z boku, w składzie por.; 
spakaja do reszty, a także . w celany mieszczącym się w szopie, 
qziwny sposób pokrzepia. Ani wyładowywano towar. Wychyli„ 
słowa o tłuszczu i o szesnasto- wszy się mogła widzieć j~krawO. 
godzinnem staniu przy kuchen- malowane wiejskie dzbanki. ser„ 
ce, nikt nie potrzebuje o tem .ca z fajansu zdobne w róże, po~ 
wiedzieć, a prawdę mówiąc, ona pielniczki i czarki, najrozmait„ 
jeszcze świetnie trafiła!„. Pracu- sze figle „na pamiątkę". Sedlak, 
je w pierwszorzędnym interesie, który to przywiózł na wózku, tar„ 

N'a: nią nikt nie czeka, ani tul nym gmachem. wśród gwałtu, ryl Powróćiwszy do domu, Joszka za gdzie personel jest traktowany gował się zawzięcie i ten targ zl( 
ani w barze Koruna, ani w do- ku i zamętu jakaś nieśmiała nut- siada do pisania listu. Jej serce, przyzwoicie i grzecznie i niema jął Joszkę. Gruby, czerwony ·ku„ 
mu. ()na także nie spodziewa ka snuje jej się po głowie i jej myśl nie ma tu do czego mowy o wyzysku tak jak w piec w pumpach nie chciał ustą„ 
się nikogo i niczego. Na całym powraca uporczywie, aż sklaqa przylgnąć i znajduje ratunek i mniejszych biuffe. Tak, mogła pić, jako że zapadał wieczór i 
świecie niema teraz nikogo, kto- się w całą zwrotkę, w całą melo- płomień życia w wspomnienh> trafić gorzej. liczył że nabędzie towar taniej„ 
by oczekiwał na Joszkę Kaifosz, dję, w długi uśmiech. - „Pły- o dalekich swoich. Nie myśli o Skończywszy list zabiera się Lecz chłop odszedł., .WówczaS' 
a tam na Starej Kolonji nie sp_o- niesz Olzo - po dolinie - pły- sobie, tylko o tych którzy będą do roboty, a ponieważ nie ciąg- tamten popuścił i ugodzili się. 
dziewają jej się bynajmniej. niesz jak przed laty„.". O, Panie ten list czytali. Nie trza aby się nie już ją na miasto, oddaje się Uderzyli w dłonie, a w chwil~ 

i nagle przych.odzi jej na Boże, jakie to piękne, słyszy się o ąią trapili· .Widzi też jak ma- całkowicie pracy i robi grunto- potem widziała jak wstępowali 
ruyśl coś dziwnego, zdaje jej się szum wody na kal)lieniach, a tka z listem biegnie do pant wne porządki; schodzi też na razem do krzywej budki na pi„ 
iż pojmuje teraz o co bił się z chór uroczystych głosów brzmi Szulc i dzieli •się nowinami. Cór- dół, po warzywa aby ugotować wo. 
Vyvialem jej tatko, Józef Kal- w uszach. To śpiewa matka. I ce powodzi się dobrze... zupę. S~ara się robić dla współ- Teraz zapadła cisza, nie licząc 
fosz. O co się tarmosił z sobą, z Juraj, basem. I stary nauczyciel Pisze więc że pracę ma lekką lokatorki to samo, co ona dla ruchu na moście. Swiatło latarni 
matką, z Joszką i całą hutą. z rękami złożonemi jak do mo- i wesołą, zarabia nieźle, a izbę niej. Lecz wkrótce zapada wcze- oświetliło czarnego młodziutki• 
Mętnie czuje teraz że miał się dlitwy. I nawet ojciec.„ Ojciec wynajęła sobie wspólnie z jedną sny, jesienny zmierzch, pokój aż go rycerza z mieczem w dlonl 
czem tak gryźć, i tak zapijać mruczy jak potrafi, .pod wą- panną i ma towarzystwo. Pró- lśni czystością,a ona nie ma już którego zwano Brunświkiem 
zgryzotę, bo. szło mu o to aby sem, zawsze z opótnieniem, bo huje jako tako opisać życie wiei czem się zająć. Nie J:?a też ci czem Joszka ułożyła się spać. Koło dru 
się nie stać tak obcym i wyzby- nie pamięta słów i kiedy wszy- komiejskie ale to jej nie idzie, myśle~. w. d~mu ciągle my~lała giej, Kaczeńka zbudziła ją głoś. 
tym wszystkiego na swojej zie- scy prześpiewają, on jeszcze cią- bo niewiele widziała. Lecz zach- o ~yJeźdz~e I tem urozmaicała nemi kroki. Starsza panna przy. 
mi jak ona teraz tutaj, w obcem gnie swoje. wyca się bez końca, same och i sobI~ godzn?-y ?dpoczynku. A te- wykła już do swej ciężkiej pracy 
mieście. Bił się o to, aby go wo- Łzy gwałtownie napływają do ach, tak jak to robiła dziewczy- raz Je~t. tu i me .ma o c~em !Ila: i nocnych powrotów i nietyłko 
da nie zalała; aby się nie stał jej oczu, ociera je wierzchem na, która ściągnęła ją ze Sląska rzyć,. Je:J marzeme spełmło się i nie wydawała się znużona, ala 
niemową. Gdzieś musi ostać się dłoni i zapłakana, pochyla głowę do Pragi. Widocznie tak być mu oto Jak wygląda. ob.!awiała żywą chęć do gadania. 
to miejsce, gdzie człowiek jest aby nikt tego nie widział. si. Sklepy są wspaniałe, a życie Zjadła zupę, siedząc przy ok- Ciekawa była, czy Joszka goto
u siebie, gdzie rozbrzmiewa ro- To jest wybuch rozczulenia, wesołe, ma się dużo rozrywek i nie i spoglądając na most· Jakaś wała, czy td przeżyła dzień ... 
dzinna mowa.·. W szumie wiei- trwa chwilę i przechodzi, przy- jest na co patrzeć. Zachęca ro-j dziewczyna z chłopcem spacero- suchem? .... 
kiej ulicy, pod ciemnym, ogro~- nosząc zbawienne uspokojenie. dzinę aby nie noniechać n;iyśli o wali, zawracając kilkakrotnie, p).c.n.}. 

' 
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Innocentego, Adolfa 
Wsch. sł. 3.15. Z. 19.5~ 

POGODA NA DZIS 
Pogoda słoneczna i bardzo ciepła 

(do 30 st. w ciągu dnia), przy sła
bych wiatrach z kierw1ków wschod
nich. Lekka skłonność do burz. 

T!!atr 
Teatr 
'l'eatr 
Teatr 

wane". 

l\I t~afrat'h 
\Vlelkl: Balet Parnclla. 
Narodowy: „Lśniący atrumlefl", 
Pól•ki: „Koletankl". 
Mały: „Ostrożnie, 6w!eto mało-

Teatr Nowy: „Prawdziwe tycie Anny". 
Teatr Letni: „Król brldta". 
'l.'eatr Ateneum: „Szcześliwe dni". 
lnst)'tnt Reduty: „Haneczks I duch''. 
Teatr Kameralny: nieczynny: 
T!!d.tr MallckłeJ: „JulJa lrupuje 1oble 

dziecko", 
Te!'łr „8,l:i.'.': „Baron Klmmel". 
Tt'atr Ali Baba (Karowa 18): DzH I co

dziennie. rewja polityczna w 20-tu obra
zach „Orzeł czy Reszka..„•• I Mini ZI• 
mińską, Krukowskim, Foggiem, Sempolll'l
skim 11a czele zespołu. Pocz.: 7.80 i 10 w. 

Teatr Qul Pro Quo - . nieczynny. 
Szopka Polłtyczna w kawiarni Plasty

ków <I?S). pocz. o 7.30 I 9.80 wlecz. 
RosyJsJ..ie Stndjo Dramatyczne: „Szczę

śliwe ma1że1,stwo"; przedstawienia w 
czwart:.i, plątki, soboty I niedziele. 

L.'llfORMACJE O FlLMA(.,'B 
DOZWOLONYCH Dl.A MLODZIE:U 

TELEFON 7-11-25. 

\\' kina~b 
Adria: „Pościg". 
Athtotl~: .. W1e11d wale". 
h•łł.'·k: „Gdy Madelon.„••. 
n.1t~·k: „Bałkany". 
t'o::t.uitot: •. U kre~u drogt••. 
Colosseum: „ Trader Horn". 
„Cury"; „Zdobywcy Marokka" f „Lu

dzie zaułku". 
„Elite": „Król sio bawi" l „Przygoda ·*' Sza ńghajn". 
i:uropa: .. Sze§ciu z przedmieścia". 
Fama: „Złudzenie życia„ (Cytadela). 
Filharmon.is: .. Gibraltar", 
Uelio5: ,.Ich stu i ona jedna" I „Ko-

bieta Tarzan". 
Hollywood: .. Strachy", 
Imperial: „Szaleństwo młodoAci". 
ItalJa: „Grzech młodości". 
Jurata: „Włóczęgi północy" l „Mlljo

ner na tydzień". 
Lot: „Pan z mlljonaml" l „Pod maskil 

złoczyńcy". 
Miejokie: „żona - lalka". 
Majestle: „Francja czuwa". 
Mowa: „Modelka" l „Strzał w noey". 
Napoleon: „Wielka wygrana". 
Nowa Tombola: „Słowiczek" l „Tajem-

nicze promienie". 
Oba: „Niebezpieczna granica". 
Palladiom: „Ucieczka w nieznane". 
Pan: „Zbudt ale I tyj" I „Oatatnle o

strzeżenie". 
Petit Trianon: „Rozwiedźmy ale" l 

„Druga młodość". 
Blalto: „Na jej rozkaz". 
Re:oc: „Sygnały" I „(,'zerwane jabłuszko". 
Roma: „Korsarze północy''. 
Sflnkt: „Miasto chłopców". 
Sokół: „Skradzione tycie''. 
Sorento: „Korsarze" I „Pomylony lo-

'łator". 
Studjo: „Dama z Malakki". 
St~·low3•: „Dziewczyna t zaułka", 
!lwlatowld: „Ukochany". 
Swit: „Serce Matki": 
Ton: „Chicago". 
Uciecha: „Marja Antonina". 
Vlrtorta: ., W!Oczegt". 
Fotoplastikon (ul. Maraałka J'ocba li) 

wyświetla codziennie od rodz. 15-e! 4o 
22-ej pła.styczne wtdold "' naturafn:rcb 
koloraeh z Ameryki. 

Panorama <Nowy świat 27): Monte-carlo 
l Monaco. 

FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka Fo
cha :n wyświetla codziennie od godl:. 
15-ej do 22-ej plastyczne widoki w na
turalnych kolorach z wyspy .Jawy. 

W NIEDZIELli) EGZAl\IIN PUBI,ICZNY 
WYCHOWANKOW P.I.S.T.'u. 

W niedziele dnia 18 czerwca 1939 r. 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 akt I „Męża I żo
ny" Al. Fredry, scena balkonowa z „Ro
mea i Julji" w tłum. Adama Mickiewi
cza, oraz fragmenty utworów Wyspla1i
skiego, Blizińskiego, Rittnera, Rostwo
rowskiego i Raynala. 

Bilety do nabycia w kasie Teatru Na
rodowego. 

DWIE FASCYNUJĄ.CE PBEl\IJERY 
„LNIĄCY STRUMIE~" 

i „PRA WDZIWE żYCIE ANNY" 
Teatr Narodowy i Nowy wystąpiły z 

dwiema premjerami. 
W teatrze Narodowym niezwykle sil

ne wra:i:enie wywiera ,.Lśnią.cy strumień", 
sztuka odsłaniaj11ca kulisy laboratorjum 
doświadczeń przeciwlotniczych w mary
narce angielskiej. W re~. K. Borowskie. 
go, graj11: Gorczyńska, Pancewiczowa, Bia
łoszczyńskl, Chodecki, Chmurkowski, Do
miniak, Kempa, śliwiński, Woskowaki i 
Zelwerowicz. 

W teatrze Nowym sztuka Zawieyskie
go „Prawdziwe życie Anny" przykuwa 
uwagę widzów, zarówno treścią., jak I su
gentywną grą Małyniczówny, Boneckiego, 
Stanisławskiego, Krzemińskiego, Kuncewi
czówny, Krzymuskiej, Solarskiego t Skul
skiego, re1;. A. Cwojdzińskiego. 

Sródborów Komfortowy pensjo-
nat dla inteligencji 

„Home" Romany Zelcer-Dura.czowej, 
ul. Cieszyńska, tel. Otwock 53-35. Na 
ttdanie kuchnia djetetyczna. 734 

I OGŁOSZENIE. 
Zarząd Cukrowni Opole, Spólkl Ak

cy jneJ, podaje do wiadomo§cl p.p 
Akcjonarjuszów, że w dniu 11 lipca 

Radio 
SOBOTA, 1'7 ezerwca. 

1939 dz" · 5 j p lud.ni 6.30 „Kiedy ranne wstają zorze", 11.35 
r. o go mie -e 0 po u Gimnastyka. 11.50 Muzyka z płyt. 7.00 

w lokalu Spółki przy ulicy Karowej Dziennik poranny. 7.15 Koncert poran
Nr. 20 w Warszawie odbędzie się ny. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka 
Zwy jn O ól z branie Akcjonar- z płyt. 8.15 Z mtkrofunem przez Połsk~: 

cza e g ne e „ Tyniec pracuje t śpiewa". 11.00 Audy-
juszów Spółki z następują,cym porząd cja dla szkół. 11.80 Audycja dla pobo-
kiem dziennym: rowych. 11.57 Sygnał czasu. 12.08 Audycja 

1) W bó P d.n . 2) południowa. 14.45 Teatr Wyobraźni dla 
Y r rzewo iczącego, dzieci. 15.15 Koncert popularny. 15.45 Wia 

Sprawozdanie Zarządu z czynności za domoścl gospodarcze. 16.00 Dziennik po
rok operacyjny 1938-39, 3) Sprawoz- łudnlowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 
d · K · ·i R · · j t ż Recital skrzypcowy Józefa Salacza. 16.45 

anie OllllSJ ewizyJne za en e „życie kwiatów". 17.00 Muzyka taneczna. 
okres, 4) Zatwierdzenie bilansu, ra- 18.00 Audycja poświęcona pracy Kolejo
chunku strat i zysków za rok ope- wego Przysposobienia Wojskowego w 
racyJ"ny 1938-39 o. raz udzielenie wła- związku z IV Walnym Zjazdem Delega-

tów. 18.25 Koncert rozrywkow;v. 19.00 
dzom Spółki pokwitowania z ich czyn „Charaktery": „Wincenty, człowiek nie
ności, 5) Podział zysków za rok ope- bezpieczny" - powieść mówiona Heleny 
racyJ·ny 1938-39, 6) Wybór Członka Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego. 

19.30 Audycja dla Polaków zagranicą. 
Zarządu, 7) Wybór 5-ciu Członków 20.00 ,.Polesie śpiewa". 20.25 Audycja dla 
Komisji Rewizyjnej, 8) Określenie wy wsi. 20.40 Audycje Informacyjne. 21.00 
nagrodzenia władz Spółki, 9) Upoważ IV Festival muzyczny. 22.05 „Kraków był 

metropolją muzyki polskiej" - feljeton 
nienie Zarządu do zawarcia umowy muzyczny prof. dr . .Józefa Reissa. 22.25 
z Dyrektorem Zarząd:mjącym i okre- D. ciąg festivilu. 28.25 Ostatnie wiadomo
ślenia jego wynagrodzenia, 10) Wol- ści dziennik wieczornego. 23.30 Muzyka 

taneczna. 
ne wnioski. 

PP. Akcjonarjusze, pragnący uczest 
niczyć w ogólnem Zebraniu, winni 
przynajmniej na tydzień przed ter
minem zebrania zgłosić swoje akcje 
w biurze Zarządu, Karowa Nr. 20, 
zgodnie z art. 399 Kodeksu Handlowe
go. 727, 

Ogłoszenia drobne 
Spis zapowiedzi Nr. 473/39.II. 

Zapowiedź 
Podaje się do ogólnej wiadomości, 

że 1. nieżonaty budowniczy Antoni 
Paciorowski, zamieszkały w Warsza
wie, syn emerytowanego biurowego 
miejskiego Antoniego Paciorowslde
go i tegoż małżonki Ludwiki z domu 
Maciejczykówny, zamieszkałych w 
Warszawie; 2. niezamężna Kazimiera 
Zdzisława Wojcińska, urzędniczka pry 
watna, zamieszkała w Poznaniu, cór
ka zawiadowcy gorzelni Józefa Woj
cińskiego i tegoż małżonki Praksedy, 
z domu Chmarzyńskiej, zamieszkałych 
w Poznaniu, cheą. zawrzeć związelc 
małżeński. O jakiejkolwiek przeszko
dzie należy donieść niżej podpisanemu 
urzędnikowi stanu cywilnego w prze
ciągu 15 dni. Obwieszczenie zapowie
dzi nastąpić winno w Poznaniu i o
prócz tego w gazecie „Kurjer Pol
ski". Poznań, dnia 14 czerwca 1939 r. 
Urzędnik stanu cywilnego (-) Fry
dol. (m.p.). 726 

SOBOTA, 17 uerwca. 
16.20 Recital skrzypcowy Józefa Sa

lacza. 
16.45 życie kwiatów: Mile widziani 
goście - prof. dr. Wł. Szafer. 

18.00 Audycja poświęcona pracy 
K.P.W. 

19.00 „Charaktery": „Wincenty, 
człowiek niebezpieczny" - po
wieść mówiona. 

20.00 Polesie śpiewa. 
21.00 Festival muzyczny na Wawe

lu (CZ. I). 
22.05 „Kraków był metropolją mu

zyki polskiej". 
22.25 Festival muzyczny na Wawe

lu (cz. II). 

WARSZAW A II (Mokotów) 
'13.00 Mlll!yka lekka. 14.00 Parę Infor

macyj. 14.15 Sonaty .Jana Sebastjana Ba
cha na skrzypce i fortepian (płyty). 15.00 
Recital śpiewaczy Tatjany Nolier-Mazur
kiewicz (mezzo-sopran). 15.30 Muzyka o
biadowa w wyk. ·sekstetu Kazimierza 
Blaschke. 16.ao Muzyka popularna (pły
ty). 17.05 życie kulturalne stolicy. 17.15 
Muzyka baletowa. 21.05 Muzyka lekka I ta
neczna z płyt. 23.18 Fryderyk Chopin 
(płyty). 

KRóTKOFALóWKI 
24.00 Zapowiedt stacji. 0.05 Polska Ka

pela Ludowa Felik~a Dziertanowsklego. 
0.40 Dziennik w języku portugalskim. 
0.45 Dziennik w języku polskim. 1.00 
Koncert chopinowski z dziedzińca Zam
ku Królewskiego na Wawelu. Gra Henryk 
Sztompka. 1.30 , Kraków, dawna stolica 
Polski" - audycja słowno - muzyczna 
w oprac. Henryka Mościckiego. 2.00 Dzien
nik w jęz. angielskim. 2.05 Gaweda ze 
słuchaczami w ji:zyku angielskim. 2.15 
Gra zespół harmonistów Władysława Ka
czyńskiego. 2.50 Program na jutro. 

nlk& wieczornego, Komunikat meteorolo
giczny. 23.05 Wiadomości 1 Polski w je
myku nlemlechim l angleleldm. 

NIEDZIELA, 18 eaerwea. 
9.00 Transmisja nabo~eństwa z ko 
llclola farnego w Bydgoszczy. 

13.00 Wyjątki z Pism .Józefa Pił-
sudskiego. 

13.15 Muzyka obiadowa. 
17.30 Festival l\!uzyczny w K1'akow!e 
19.00 Klub Pickwicka-K. Dickensa.. 
21.00 Festi\•al Muzyczny w Krakowie 
21.(() „Echa mocy i chwały". 

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

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

EW A. BANDROWSKA-TURSKA SP IE W A 
w koncercie FestiTalu Wawelskiego 
Tr&nsmlsja na Polskę I Amerykę 

Drugi koncert Festivalu Wawelskiego 
przypada na sobotę dn. 17 czerwca, 
godz. 21.00. Reprezentowane będą, tutaj 
różne okresy polskiej twórczości, począw
~zy od Kurpiflskiego, poprzez Melcera, 
Szymanowskiego. Woytowicza, d do Lu
tosławskiego. Program zatem przyniesie 
uwerturę do opery „.Jadwiga" Kurpiń
skiego, II Koncert Fortepianowy c-moll 
Melcera, dwie pieśni z cyklu ,.Kslemicz
ki z baśni" i dwie z cyklu „Pieśni Ha
fisa", oraz „N okturn i tarantelle" Szyma
nowskiego, „20 warjacyj w formie sym
fonjl" - ostatni utwór Woytowicza, a 
wreszcie „Warjacje" na orkiestrę Luto
sławskiego, najmłodszego przedstawiciela 
współczesnej muzyki polskiej. 

Wykonawcami koncertu bed:\: zwiększo
na orkiestra Polskiego Rarlja pod dyr. 
Grzegorza Fitelberga, znakomita śpiewacz
ka polska Ewa Bandrowska' - T1,1rrka i 
znany pianista .Józef Smidowlcz. 
Część pierwsza koncertu nadana bę
dzi~ o godz. 21.00 do 22.05, a cześć II 
od 22.25 do 23.25. W przerwie prof. dr. 
.Józef Reiss wygłosi feljeton muzyczny
„Kraków był metropolją muzyki polskiej". 

Wieczór wawelski transmitowany zosta
nie na cała Polskę oraz na rozgłośnie 
amerykańskie National Broadcasting Com
pany. 
-Katdy~ kto spędził wieczór na dziedziń
cu wawelskim podczas Festivalu, pamieta, 
jak głębokie i niezatarte wra~enie wywo
łuje muzyka, rozlegająca się pośród pra
starych murów siedziby królów polskich, 
gdzie rzeczywistość łączy się z legendą. 
i wspomnieniem. Nastrój ten daje się 
wyczuwać równie~ w czasie transmisyj 
radjowych, dostarczając niecodziennych 
wzruszeń artystycznych radjosluchaczom 
całej Polski. 

•• ~ut9K 

eliksir, pasło. mydełko do zębów 
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Wisłą nad morze 
Wielkiem powodzeniem cieszą !l!! 

od kilku lat tradycyjne wycieczki nad 
morze, urządzane salonowemi statka.• 
mi rzecznemi. 

Urozmaicony progTam tych wycie· 
czek organizowanych przez ORBIS, 
obejmuje zwiedzanie szeregu pięknych 
miejscowości w czasie podróży stat
kiem, pobyt nad morzem, oraz licz
ne wycieczki lokalne i rozrywki. 

W roku bieżącym w wycieczkach 
tych wprowadzono nowość, umożli
wiającą wyjazd na wybrzeże jak naj 
szerszym sferom publiczności. Miano
wicie wprowadzono dodatkową. popu
larną. kategorję świadczeń, dzięki 
czemu całkowity koszt udziału w wy
cieczce łącznie z przejazdem, utrzy
maniem itd. wynosi zł. 55.- od oso
by. Taka niska cena wprowadzona zo
stała ~ myślą przedcwszystkiem o 
grupach organizacyj robotniczych, 
młodzieży itp. 

Koszt udziału w wycieczce przy 
przejeździe statkami salonowemi I kl. 
łącznie z pobytem w pensjonacie I 
ka.t. i wszystkiemi przewidzianemi w 
programie atrakcjami, wynosi zł. 
145.-, przy przejeździe statkami sa
lonoweml kl. Il - zł. 120,-. WAPNO Cement. Gips. Szamoty. 

• Płyty piekarskie. Da
chówka. Papa. Gumater. Gumakit. 
Lepik. Smoła. Karbolineum. Kllnkier. 
Castor. Wodozapór. Kafle. Grysik 
marmurowy. Posadzki inkrustowane. 
Wodzian wapnia. Tynki szlachetne. 
Wapno rolne. Cegła kanalizacyjna o
raz wszelkie materjały budowlane 
bezpośrednio z fabryk reprezentowa
nych, względnie ze składów własnych 
polecaj!}: Inżynierowie Jan 1 Stani
sław Pędzich, Warszawa, Chłodna 85 
(dawniej Al. JerozolimSkie 113). Te-

POT~Gł 
NIEDZIELA, 18 czcrwea AO R $KĄ 

7.00 Pieśń „Serdeczna Matko". 7.05 Au- ~""'=========~=-====P~O~L~a~ lt~I 
Wycieczki „Wisłą do Morza." wy

ruszają z Warszawy co piątek. Za
pisy w ograniczonej ilości przyjmo
wane są przez wszystkie placówki 
ORBISU. 

lefony 605-97. 605-96. 243 

Wieezory teatralne -

dycja dla wsi. 8.00 Dziennik poranny. ""'.:-... -........ ~ 
8.15 Koncert poranny. 9.00 Transmisja • - ~ 
nabożeństwa z kościoła farnego w By.<f, - -
goszczy. Po przerwie muzyka z płyt. -- -
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krako-
wa. 12.03 Poranek muzyczny. 13.00 Wy
jątki z pism .Józefa Piłsudskiego. lS.05 
Przegląd czasopism. 13.15 Muzyka obiado
wa. U.45 „Czytamy lllickiewlcza". 15.00 
Audycja dla wsi. 16.80 Utwory skrzyp
cowe w wyk. Stanisława .Jarzębskiego. 
16.55 Recital śpiewaczy Ady Witowskiej
Kamińskiej. 17iA5 .,Na plantacji Kauczu
ku Firstone'a, ltróla gumy" - feljeton, 
wygi. Kamil Giżycki. 17.30 IV Festival 
Muzyczny w ramach „Dni Krakowa" na 
Krzemionkach w Krakowie. 19.00 Teatr 
Wyobraźni. 19.30 Reportaż z otwarcia 
Zjazdu Stow. Elektryków Polskich i Wy
stawy Elektromechanicznej (z Katowic). 
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 kawlarni"
skecz Eljota. 23.00 Ostatnie wiad. dzien 

Z koncertu Józefa Turcz,ńskiego 
na F. O. N. 

W poniedziałek 12 b. m. odbył się 
w Pałacu Królewskim w Lazien
ka.ch wtelce uroczysty koncert zna
komitego pianisty Józefa Turczyń
skiego, z którego całkowity dochód 
przeznaczono na F.O.N. Na koncert 
ten raczył przybyć Pan Marszałek 
Edward Smigły-Rydz. Przyjmowany 
entuzjastycznie przez publiczność, 
artysta wykonał nadprogramowo 
szereg utworów Chopina. Już po 

rozpoczęeiu cercle'u, na życzenie Pa
na Marszałka przerwano zabawę i 
prof. Józef Turczyński wykonał do
datkowo wskazane przez Pana Mar
szałka utwory Chopina, a mianowi
cie 2 Scherza h-moll i cis-moll i 
Polonez A-dur. Na koncercie obec
ni byli reprezentanci rządu, korpus 
dyipfomatyczny, generalicja, oraz 
elita towarzyska Warszawy. 

,,Prawdziwe życie Anny'' 

zwyczajności. Stała niepewność wła- ści - robi wrażenie tak męczące, lak 
snego poczucia wewnętrznego, oscy- bardzo nas niepokoi a chwilami wręcz 
lującego między uczuciem poniżenia a drażni. Dlatego też ten eksperyment, 
najwyższą dumą, płynącą ze świado- w którym odnaleźć można i jakieś da
mości misji. Jasność wewnętrznego Iekie echa przybyszewszczyzny - ma 
spojrzenia i... bliskie obłędu lawirowa- w sobie ziarnko goryczy rzeczy nie
nie na pograniczu zupełnego zaćmie- doskonałej, niepewnej, nieskończonej • 

.Jerzego Zawieyskieero-Teatr Nowq nia. Subtelność w spojrzeniu na ludzi Autor nie jest w zgodzie z samym so-

Gdyby tak całkiem zgruba, popro- ra zadośćuczynienia moralnego w for- i zupełna niemoc nawiązania z nimi bą, nie potrafi też tej zgody zasuge

stu, codziennie, zwyczajnie chcieć stre- mie przynajmniej rozwiązania zagad- normalnego kontaktu uczuciowego i rować widzowi. 
ścić sztukę Zawieyskiego - możnaby ki, odpowiedzi na dręczącą go niepew- intelektualnego. Takie psychologiczne Przedstawienie „Prawdziwego życia. 
mniemać, iż jest to sztuka o zakroju ność. analizy świętych robiono już - bar- Anny" w Teatrze Nowym - naogół 
sztuki sensacyjnej. Rzecz idzie tu bo- Ale w sztuce Zawieyskiego nie o- dzo zresztą rzadko udatne i prawdzi- udane. Cwojdziński jako reżyser zro-

wiem w gruncie rzeczy o to, czy An- trzymujemy odpowiedzi i na drugą we. . zumiał napewno dobrze Zawieyskiego 
na Praska otruła swego chorego mę- dręczącą nas zagadkę: do końca mia-, Rzadko - bo najbar<iz!.e~ ~traw- i umiał wydobyć cały nastrój niesamo 
ża Ksawerego, czy nie. Jest przecież nowicie nie wiemy, kim jest naprawdę nym psychologom. w analizi~ ZJa:vtsk, witości i niejasności tkwiący w tej 
na scenie - czy poza nią - jakieś Anna. Autor postawił przed nami ty- ~ któryc~ . zwykliś~y widzieć piętno sztuce. Annę grała Zofja Małynicz. 
śledztwo, sąd, wyrok, mówi się o po- le zagadnień, kazał nam rozwiązywać . mez~kłosci, brakme ~~ęsto e~sta~y- Nie można było zrobić lepszego wy
szlaka.ch, dowodach itd. tyle rebusów, iż na pewno nie możemy I c~e.J, irracjonalnej. umie3ętnośc~ ~k- boru. Rozwój artystyczny Małyniczów-

Takie postawienie sprawy mija się się z niemi uporać w ciągu jednegQ męcia w sedn? opisywanych ZJawisk; ny dla każdego obserwatora jej talen
jednak oczywiście z rzeczywistością krótkiego wieczoru teatralnego. I z. reguły analiza taka bywa zbyt r!l-- tu to pasmo wielkiej satysfakcji i za.
sztuki. Bo oto w ciągu akcji okazuje Zawieyski robi przytem wrażenie CJOnalist:'!'czna, nauko:-va, chłodna i dowolenia. Muszę wyznać, iż cieszy 
się, iż sprawa otrucia Ksawerego Pra- człowieka - doskonale zorjentowane- bezuczuc~owa. PozostaJ~ w ten. sposób mnie on i w pewnym sensie osobiście,' 
&kiego - wielka sprawa śmierci czło- go w dzisiejszym stanie badań psy- I z11:ws.ze Jakaś reszta, Jakieś _medomó- od pierwszej bowiem większej roll tej 
wieka - schodzi w sztuce na plan chologicznych. vV słowach Anny, w jej 1 wiem~ zd~adzające w decyduJącym mo artystki (w „Sprawie Moniki") zda
całkowicie poboczny, trzeci, okazuje przeżyciach i doznaniach odnaleźć I mencie memoc i bezsiłę analizatora. walam sobie sprawę, iż jest to indy

się rzeczą podrzędną, nieistotną. Na- można echa i reminiscencje najróżniej-I Ten moment niemocy i bezsiły wy- widualność artystyczna o najpierwszo 
czelnem zagadnieniem tej sztuki jest szych współczesnych teoryj psycholo-

1 
czuwam także w sztuce Zawieyskiego. rzędniejszych walorach. Jest to przede

problem prawdy, jest odpowiedź na gicznych. Najgłośniej odzywa się tu Bo Zawieyski .sam w gruncie rzeczy wszystkiem inteligencja bardzo żywa. 

pytanie, kim jest naprawdę Anna Pra napewno freudowska teorja podświa- nie wie, czy Anna jest święta, czy ... i subtelna: ta aktorka rozumie na
ska. Wychodzimy z teatru, nie wiedząc domości. Doktór Kwalis, pouczający : schizofreniczka i dlatego właśnie po- prawdę to, co mówi; dalej prostota, 
w gruncie rzeczy, czy Anna jest win- swego kolegę o tern, że człowiek jest~ zostawia i widza na pastwę tej drę- biorąca swe źródła z bardzo głębokiej 
na, czy nie - i zgodnie z intencją au- igraszką w ręku sił tkwiących głębo-1 czącej niepewności. Jego wiedza psy- umiejętności przeżycia roli; i kultura. 
tora, nawet niebardzo tern zaintereso- ko w jego podświadomości, występuje 1 chologiczna, stosowana napewno bar- - nieczęsto spotykana w świecie ak
wani. Autor bowiem kazał nam inte- napewno w roli wyznawcy i proroka I dzo subtelnie, zawodzi tu - tak, jak- torskim. Rola Anny jest kreacją. zgo
resować się tylko i wyłącznie tern, uczonego wiedeńskiego. Echa indywi- by zawiodła, gdyby mu przyszło ana- ła niezwykłą. Najbardziej „bierze" jej 
kim jest Anna, jakie jest jej prawdzi- dualnej psychologji Adlera odzywają lizować postać i doznania prawdziwej inteligentny umiar, brak krzyków, ge
we życie. się znowu w obrazie owych wyższych św. Agnieszki z Divion. Zawieyski nie stów, zbyt jaskrawych efektów - i 
Muszę się przyznać, iż to zwekslo- a utajonych pragnień, które sama o- wie, czy Anna jest prawdziwa wtedy, przejmuj!!Ca naprawdę prostota wyra.

wanie na boczne tory sprawy zabój- becność Anny sublimuje i wyzwala w kiedy z błyskiem obłąkania w oczach zu. 
stwa (bo to, że Ksawery ginie otruty, każdym, kto się z nią. styka. mówi, iż była w czasie wielkiej wojny Rola Anny przyćmiewa właściwie 

jest faktem) wydaje mi się ze strony Gdyby jakiś współczesny psycholog szefem wywiadu angielskiego; czy wte wszystkie role w sztuce Zawieyskiego 
Zawieyskiego pewnego rodzaju lekko- - inteligentny, oczytany i subtelny- dy, kiedy modli się do świętej Agnie- - należy jed..-ia!t !:! calem uznaniem 
myślnośclą.. Nie może przecież ·być pokusił się kiedyś o analizę przeżyć szki, czy wreszcie wtedy, kiedy niespo- podkreślić szczery 1 la.dny liryzm Ewy 
sprawą. drugorzędną kwestja śmierci, jakiejś świętej, możeby wydobył z niej dziewanie dla siebie i - dla nas po- Kuncewicz, bardzo ciepło ujętą rolę 

zabójstwa, odpowiedzialności za zbrod to wszystko, co właśnie Zawieyski wy- , wraca do roli zwykłej przeciętnej ko- Boneckiego, grę Stanisławskiego (zna
nię, winy. W sztuce, w której te wie!- dobył z postaci swojej Anny. A więc biety i dobrej gospodyni. komlty chory bezsilny Ksawery), Krze 
kie problemy pojawiają. się na scenie, najwyższe ekstatyczne wzloty - obok Dlatego też może jego sztuka - mieóskiego, Sku~kiego, Krzymuskie~ 

. widz ma prawo domagać się od auto- zupełnej codzienności, przyziemności, '(lrzeintelektua.uzowana do szpiku ko· l Solarskiego. A. ~ 



Str. 10. 

Popis uczniów i uczenie 
Szkoły Muzyc11ej im. St. Moniuszki 

w Piotrkowie. 

zawar~. znajomo~ć z Riez~anym j Nadzwyczajne Zebra- j i p~zy !ei sposo~ności ma sle 
mu bltze1 osobnikiem, ktory wy • [ • • t, moznosć poznarua naszego Mo 
wabił Bija na przechadzkę za I nte eg1on1s ow I rza. 

~~a:~j· :~~~~Y z~al;~~I~~~ wt~r~ W Piotrkowie ga~i~~j!'~:~:e~ ~~l0~~~~ng~;crh 
kolejki sulejowskiej osobnik ów w niedzielę 25 bm. odbędzie Nadmorski Obóz Wypoczynko· 
wydobył z kieszeni widelec sie w lokalu własnvm przy ul. wy dla dorosłych w M.eroszy· 
i zadał nim kilkanaście ran Biji, Sbwackiego 26 0 godzinie 18 nie koło Jastrzębiej Góry. W niedzielę w sali Gimna • 

zjum Państw. Im. B. Chrobrego 
odbył slf: popis szkoły Muzycz
nej Im. St. Moniuszki. 

Popis został poprzedzony sło 
wem wstępny• p.prof. R.Trusz 
kowskiej, w którym w krótkich 
słowach przedstawiła pracę rocz 
ną Slkoły, zadani a i zamierzenia 
na rok nast,pny. 

Na program popisu złohły 
sic występy solQwe fortepianu, 
skrzypcowe i orkiestry symfo-
nicznej. .. 

Liczaie reprezentowane klasy 
fortepianowe p. Stefanii Jankie 
wiczowej i p. R. Truszkowskiej 
w.vkazały dute opanowanie pod 
względem techniki i wvraz11 do· 
brej Interpretacji. 

U starszych, które już dłuższy 
czas pozostają pod kierunkiem 
szkoły, występuje duża samo
dzielność Interpretacji utworu. 

W klasie skrzvpcowej wyatą
pili uczniowie dobrze zaawan
sowani wśrótł których wyróżnili 
się pp. Raczyński, Piaskowski, 
którzy wykonali kompozycie jak 
Polonez - Ballada Viuxtemps, 
28 Etlndt fiorlllego, La Follie 
Corellego I Inne . 

Powyisze utwery byłv dosko 
nale interpretowane, technicinie 
opanowane, grane doskonałym 
tonem I lekkości11 w prowedze
nlu smyczka, fakt że całość bv· 
ła na wysokim poziomie arty. 
stycznym. 
Niezwykłą atrakcją popisu 

było wyst11pienle orkiestry svm 
fonicznej, która wykonała pod 
dyrekaj~ p. prof. Zbigniewa G-J· 
rzyńskiego symfonie h;-moll 
f. Szuberta. 
Doskonałe brzmienie I inter 

pretacja Slmfonli sprawiły wiel
Hle wrażenie, ffmbardziej że 
działo się te poraz pierws?y na 
terenie Piotrko1.va i z inicjatywy 
szkoły. 
Widać bvło wiele włożonej 

pracy, znajomość orkiestry, oraz 
wyzyskanie kolorytu grup in· 
stru•entalnych. Prof. Z. Górzvil 
ski postawił orkiestrę >nota be
aa In statu nascendi« na bardzo 
wysokim poziomie. 

Koncowvm akordem popisu 
ltył koncert d-mell W. A. Mo· 
zarta na fortepian z towarzy· 
szeniem orkiestrv wykonany 
przez p. Barbarę Kukiińską, u· 
czennicę p. prof. St. Jankiewi
czowej. Sądząc z wykonania 
koncertu znać było wiele wło· 
żonej pracy wykonawczyni jak 
i prof. St. Jankiewlczowej, która 

Z kron i ki towarzyski ej 
Ubiegłej niedzieli pobłogosła 

wio ny zos.tał w kościele far
nvm w Piotrkowie związek mał 
żeński pomiędzy panną Małgo· 
rzatą Pawlakó~ną, córką mis
trza piekarskiego z Tom.aszowa 
Maiowieckiego, a p. Józefem 
Rzepeckim, wiceprezesem Cechu 
piekarzy w Piotrkowie. Rodzice 
Panny Młodej podejmowali po 
ślubie gości w letniej restaura
cU - ogród •ZL tv Rógc. Od 
grona przyjaciół i znajom,ch 
otrzymali Nowożeńcy bartlzo 
liczne powinszowania. 

1-WAlllll: ' 

6!'f PA. PRZEZl'iiBIENIE 
B!!LE GŁOWY. ZfiBOWitp. 

1.id- onab>alnnh _...,_ '"m. tabo. .KOGtrrEJC• 
GĄSECKIEGO r 

tJlko w opalcawa:i!• .._,,, w TOREBKACH 

przvgotowała do pierwszego wy. 
stępu poważne dzieło z tak 
wielkim zrozumieniem I wyczu· 
ciem epoki klasvków wiedeń· 
skich. Symfonia h-moll Szuber· 
ta i koncert d-moll Mozarta 
były bardzo. miłą niespodzianką 
dla publiczności. 

Publiczność rewnież zgotowa
ła szkole wielką niespodzianke 
bo wypełniła w zupełności sa
le, zajęła nawet niewiedziane 
nigdy na. koncertach miejsca 
stojące. 

Nastrój panował ~ardzo miłv 
i s .· rdeczny. 

Popis ten dał pełny obraz 
sumiennej, rzetelnej . I wysoko 
postawionej pracy w szkole im. 
St.Moniuszki w Piotrkowie Tryb. 

Dzięki do&konałej organizacji 
i doboru sił pedagogicznych za
sługi szkoły muzycznej im. St. 
Moniuszki dla krzewienia kul· 
turv muzycznej są widoczne 
i dają możność uczenia sle wo 
góle i kształcenia si~ muzykom 
zawodowym nietylko z Piotrko 
wa a również i zamiejscowym 
jak z Tomaszowa, Moszczenicy 
i innych najbliższych miejsca· 
w ości. 

Egzotyczni goście 
w · „Kaczym Dołku" 

Przejazdem przez Piotrków 
restauracje >l<ACZV DOłEK• 
odwiedziła grMpa mulatek i mu
rzynów. Wchodząc do lokalu, 
goście chórem wykrzyknęli: Nie 
możemy zrozumieć, że Piotrka· 
wiacy nariekają, że w Polsce 
gorąco. Czy może b, ć lepsze 
i bardziej przewiewne powietrze 
aniżeli w tym lokaiu? 

A gdy podano do stołu egzo 
tycznym gościom •ESPANEc, 
a naatępnle >Sinalcoc, krzyknę· 
li: Przecież są nasze napoje, 
które -są prawdziwą ochłodą w 
naszym tropikalnym klimacie. 

Trzeba stwierdzić, że lokal 
>Kaczy Dołekc, który ;maj duje 
się w najbardziej ruchliwym 
centrum Piotrkowa, jest praw
dziwą oazą podczas upc:łów let· 
nich. 

który padł nieprzytomny na zie· Nadzwyczajne Walne Zebranie Obóz Nadmorski czynny be
mfe. Napastnik skradł bezrobot· Oddziału Związku Legjonlstów dzie do dnia 15 września 1939 
nemu kilka złotych i zbi,gł. Polskich w Piotrkowie. Stawieu roku. Obóz jest zaopatrzony w 

Pe kilku godzinach napastni· nictwo obowiązkowe. Na zebra oświetlenie elektryczne I wad-: 
ka ujęto. Okazał sit: nim zawo· nie przybywa Zarząd Olm:gn bieżącą. 
do wy włócz~ga - Andrzej Kieł- z prezesem pułk. dypl. Bolesła· Koszt pobytu wynosi zł. 22-
czyk, którego osadzono w wie· wiczea na czele. tygodniowo. 
zieniu. Na przejazd do Obozu przy-

Dziś ciągnienie, 
lecz los jeszcze mofna nabyć 
w szczęśliwej 

KOLEKTURZE 
D. Niewińskiego 
ul. Słowackiego 2Z. 

Wycieczka kupiecka 
do Warszawy . 

Z w lązku z odbywaj21cą się 
w Warszawie wystawą pt •No· 
woczesnv Sl<lep Detaliczny-Ar·. 
chltektura Wnętrzac Zarz2'd Sto 
warzyszenia Kupców Polskich 
w Piotrkowie organizuje w dniu 
29 czerwca . br. jednodniową 
wycieczkę do Warszawy. 

W E>bec powyższego biuro 
S.K.P. (Słewackiego 22) w go· 
d:ainach urzi:dowych przyjmuje 
zapisy na wycieczkę do dnia 20 
czerwca tj. do w t o r k u 
włącznie. 

Wynik matury 

. 
W Piotrkowie i okolicy 

jedyna 

restauracja - ogród 
,,Zł:OTY - R00" naprzeciw 
dworca autobusowego. 

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

ZAPROSZENIE 
na pokazy gotowania 
na gazie w dniu 
1 9, 20 czerwca b. r. o godzinie 
6-ej w lokalu Związku Pań 
Domu ul. Słowackiego 14 
oraz w dniu 21 czerwca 
o godzinie 6· ej p. p. 
w lokalu szkoły im. Sienkiewicza 
ul. Cegielniana 3 

WEJŚCIE BEZPl:ATNE 
UWAGA. W czasie pokazu 

, będą rozlosowane 
cenne upominki 

GłłZDWJflil )116JS1il w Piotrkawie 
Al. 3 Maja 31 
tel. 13·83. 

sługuje 50 • zniżka kolejowa. 
Zgłoszellla przyjmuje Zarząd 

Obwodowy Ligi Morskiej I Ko
lonialnej w Piotrkowie Al. 3·go 
Maja 17 w godzinach od 10 -
12 i od 17-~o. 

Organizacja Kół 
Gospodyń Ziemianek 

·Na czele organizacji Kół Gos· 
podyń Ziemianek, o których po
żytecznej l owocnej działalności 
na terenie powiatu Piotrkow
skiego pisał ostatnio •Dziennik 
Naredowyc, stoją: pani Maria 
Walicki prezeska, pani Janina 
Wernerowa jako sekretarka, p, 
Klotylda Nezlowa skarbn. Do 
Zarządu wchodzą przewodaiczą
ce poszczeg6lnyck Sekcyj: Spo
łecznej (p.Alicja Walicka), Han
dlowej (p. Marja Madalińska), 
Kół Gospodyń Ziemianek (pani 
Maria Walicka), Gospodarstw), 
domowego (p. Kl. Nttzlowaa 
Drobiowej (p. Marla Walicka), 
Ogrodniczej (p.Bronisławowa Li 
sowska), Pedagogicznej (p. M
Janowska), Prasowej (p.Z.Meyer. 
hoffowa z Mzurek. 

Nie niemieckie 
w Liceum Państw. 
w Piotrkowie I 

ani też nie włoskie „................... HALDA·NORDEN 

Dyrekcja zawiadamia, it w ro· Ani dnia be z gazety SZWED Z KIE 

ku szkolnym 1938/39, nltej wv- DZlfHHIR HABOOOWY" maszynydop1·san1·a mienieni uczniowie otrzymali I , 
świadectwo dojrzałośc~ liceum " 
ogólno~szt~łcące~o Panstw. Li· towarzyszy ci na nrlop. są najlepsze ! 
ceum 1 01mn. 1m. Bolesława . Maszyny do pisania Haida· 
Chrobrego: Zn11ana adresu bezpłatnie. Norden nowe I używane 

Wydział humanistyczny Da· poleca firma , 
widowicz Bronisław, Głód Zbi· 
gniew, Keil Zbigniew, Kępiński „ADOLF P,AięSKl, SPADK." 
lerzy, Kłyslk Jerzy, Koziński Silna flota wojenna - to Piotrków Tryb., Leeionów L: 2. 
Wiesław, Kupczvński Wacław, bezpieczeństwo na morzu 
Maszewski Jeny, Migała Hen· i wybrzeżu. 
ryk, Szajna Władvsław, Szulc 
Tadeusz i Wypych Józef. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Wydział mat.· f,z. Buchowski 
Jerzy, Dankowski Henryk, Do· DBAJCIE 
mowicz Zdzisław, raust 1n Rv· O SWOJE 
szard, Kalwaciński Edward, Ko 

ł 2 50 łodzlejskl Tadeusz, Koszowski 

PO Z · Leonard, Koźlik Mieczysław, 
• • Meyer Zbigniew, Miller Andrzej, Pirzy chorobach: żoł~a, ki· 

ZDROWIE 

MI O, D p1zczelny lipcowy praw· 
dziwy bez domieszki, 1w•· 

rantowany 3 kg 7.20 zł., 5 kr 11 zł., 
10 kg 21 zł., 20 kg 41 zł. wraz z aa• 
czyniem i opłat11 pocztow11i wy1yła za 
pobraniem właściciel największej pasi.e· 
ki w pań.twie Eurenhisz Biliński i Syn 
w Zbarażu. 

Za 100 kg. Miniszewski Jerzy, Olszew5ki szek, wątroby, przy kamie.niaieh 
Mirosław, Raczv ński B · gumił, żófoiowych, wzdęciu brzucha, . I Rudzki Stanisław, Renkiel Zdzi odbijaniu się, lub !lkłODllo.śc:i&ch 

Sprzedaje huta sław, Rutkowski S anisław, Z<.· do zaparcia stosuie eię: 
U łoński Tadeusz i Zieliński Mie ~.SZWAJCARSKIE GORZKIE' 

HORTENSJA c 21sław. ZIOŁA" _Gąseckiego, natur~y 
n · Dprektor liceum i Gimnazjum łagodny srodek przeczyszcz:a1ą-

Widelcem chciał 
zamordować 
dla rabunku 

Zdążający do pracy robotnicy 
zauważvłl w pobliżu toru ko
lejki dojazdowej Piotrków-Su
lejów przy ul. Limanowskiego 
w Piotrkowie, leżącego w kału · 
ży krwi młodego mężczyznę, 
dającego słabe oznaki życia. 

Odwie1iono go do szpitala. 
gdzie po przyjściu do przytom· 
Rości, oświadczył, że nazywa 
sie Marian Bija j przybył do 
Piotrkowa w poszukiwaniu pra
cy. 

zamieszkał on kątem przy 
jednej z rodzin bezrobotnvch 
przy ul. Limanowskiego, gdzie 

cy, ułatwiający funkcje or~ -
Jan Drozd-Oierymski. nów trawienia, stosuje się rów-

Oszczędzać na Obronę Na· 
rodową-to narażać kraj na 
wojnę, wydawać go na łup 
wroga, to za każdy oszczę
dzony grosz płacić krwią 

narodu. 

Sklep koloniał no· rybny tło· 
bne prosperuj~cy w centrum 
Piotrkowa, z powodu wyjazdu 
do sprzedania, Wiadomość 
Piłsudskiego 40. 

nież pr.zy nadmie.mej otyłe6ci. 

Zwiedzajmy 
Polskie Morze 
Obóz Nadmorski 
i Obóz Wędrowny L.M.ł<. 

O wyjeździe w tvm roku za· 
granicę - mowy już nie ma. 
Składa się na to obecna sytua· 
cja polityczna-każdy woli być 
w kraju i nie ryzykować w-yjaz 
du. Jeśli chodzi o spędzenie la 
ta nad morzem, to obecnie wa 

ł t runki pobytu nad Morzem Pol 
po Z • .2S sklm są tego rodzaju, że można 

WORKiI .A.NrYMiOLOWE w się fam śmiało wybrać, zysku · 
znakomitym g:a:tunku poleca fir- jąc sporo oszczędności, nie wy 
ma ,,ADOLF P~KI SPADK.' i wożąc pieniqdzy zagranicę, no 

PLAC OBOK HALI TAR.GO· 
WEJ do WYN\A.JĘCIA, Nadaje 
się na skład węgla lub drzewa, 
nawozów sztucznycli, papy smo
ły i t.ip. Wiadomość: Nairutowii • 
cza 24, I pięiro; u adlm. w m. p. 
Lordowej. . . 

CENY OGtOSZE~: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekście 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz { Reclakcła i aclmini•łracja: 

Prenumerata za ,~DZIENNIK N AR OD OWY'' wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złete miesięcznie. ul. Słowackiego nr. 28, parter wejście od front;': 

ltedaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. Zakłady Graficzne •Adolf Pański Spalik." Piott'ków Tryb. Legioaów a 
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