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• • ARESZTOWANIE W BUDAPE-
gzcIE dwudziestu ośmiu narodo
wych socjalist.ów jest 'Wymowną llu
s~ją panujących dzisiaj na Wę
gnech stosunków politycznych. A
resraowanie nastą.pilo jako skutek 

Cena io li'· Rek XXHI. 

Czy intro 
. . 

eogoda 
przekroczenia za.ka.zn noszenia mun •T t j 
dOl'Ów partyjnych; aresztowani sta- l ~as ro e 
wiali nadto C'qD.llY opór władzom 
policyjnym. 

w ~rai~ ,,... Ozon parlamentarn~ krz~knął 
na ł lipca - Niemc7 w Polsce mówią Jak wolno przypuszczać, to ostre 

l&l'Ządzenie władz wępersklch wy-
wołać musiało w Berlinie pewne - · 
powiedzmy _ zdurnienie i niezado- Lato. W przyrodzie, w polity- Prawdziwa fala wyjudów wibte- Tokjo. Mo.ie jednak i tu astąpi 1940 roku, ma by~ wykonany. 
wolenie. Nie trzeba przecież tłuma.- ce, w życiu . . W naszym klimacie rze w tych dnia.cho poniewai jakieś, ebociatby przejścfow.e u- Skutki takieJ· decyzJ' i nie dały 
~ć, że węgierscy narodowł socj~ prawdziwe lato trwa wszystkie- właśnie dz1~taj 1>dbiPdzłe .... „ •oz k • · ·..łyż b ~ d j „. 
liści poczuwają się nietylko do łącz- ~ -s "' "' ~ • spQ OJente, i<J z o#.oa 0 rze'W.a- na siebie długo czekać. „Zmonto-
ności ideologicznej z narodowymi go 4 tygodnie, albowiem · już z danie świadectw, kończy się .rok ją równiet w Truciej llzeszy i wany aparat" poszedł w ruch. 
socjalistami niemieckimi, ale że są końcem lipca, od "dnia św. „Anki" szkolny w szkolnictwie średniem czek jfl na sie.rpJ tniwiarzy. z licznych zjazdów, zebrań, u-
poprostu ekspozyturą węgierską zaczynają się na nowo „chłodne i powszechnem, • h ł 
wpływów niemieckich. To, Że Władze . 1 k"" w· p k . k . • • c wa' rezolucyj, wizyt, konferen-

w1eczory · poran i • ięc co ro- ust a, Ja ą JUŻ teraz widzimy · 
węgierskie zdecydowały się w sto- k d k + CYJ, memorjałów nie wyszło nit!. 
sunku do nich na krok tak stanow- u każ y, kto tył o może, wy- na ulicach, wz;rośnie wielokrot- "'ycie w:ewnęt:rzno • poli1'ty~nuże Nie dowiedziało się 0 tern wszv-
czy, jest oczywistym dowodem, iż zyskuje ciepłe, pogodne dni, u- nie. W tyelu I w polltyee wew~ w naszym krajl,l zanaar o " stki . d h . • 
mimo wszystkich trudności polityka cieka z miasta na wieś, nad r.ze- nętrznej dokona •ł~ r6wnaJJłe łV dawno, boflaj w dnia.eh mareo- łó em Ja n~c memal. szc~egó-
węglerska stara się utrzymać jakąś kę, nad morze, do uzdrowiska. marfwocłe. wyeh. Stalo si.ę to z chwilą, gdy w.: pspapi'eecrzegasztewtoo,wpobmełwaz ~a--
równowagę między skłóoonemi siła- E t ł h" . .,.anadła d<>c:vzJa·. • • . Y y w me 
ml politycznemi Europy środkowej W tym roku dzieje się to wzmo wen ua ny „rue . na ar.enu~ „_.... Ż d "' ;;h i Pl bezp1eczenstw1e, skoro tylko pró-
l ie nie wyrzekła się jeszcze myśli żoną falą i nluo we7.eśniej, niż międzynarodowej zależy przede-
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1
. a nye zm an. an, prze. bował nieść ,w s.połeczeństwo in-

o samodzielności I niezawisłości. dawnemi laty. Wielu, bardzo wie- wszyst.kiem od Berlina, Rzymu, w z any na czas ez.e.rwea f 
Może też nie be:i; znaczenia jest ormacje .o zdarzeniach i rze-

w tym związku brak jakiegokQI- lu ludzi ogląda się na horyzont czach najważniejsiych. Znikały 
wiek potwierdzenia wieści o wizycie międzynarodowy i spekuluje na Ekwi•punek br-wtwi•s.ki• czcionki, znikała czarna Iarba z 
na Węgrzech kanclerza Hitlera, dość to, aieby do sierpnia być już po fil „ . gazet, papier stawał się biały 
wyraźnie zapowiadanej ze strony urlopie, tak dla pewności, na dl •; , sk • • czyli blady. 
nłemlecldej. Według wiadomości z lk" d k B · · · a arm1 r lej 
kół węgierskich, podczas ostatniej wsze i wypa e · 0 nuz po zm- • .Aparat" wykonał decyzJ'ę. A... 

oficjalnej wizyty regenta Horthy'e- w ach zacznie się wojenny taniec. LONDYN, 26.0. Brytyjskie mini· wych ąrmji brytyjskiej. wolne alły narodu znaJn....h. ;:J .. 
go w Berlinie ustalono zgóry, iż Wę- N' · d śl' Dj sterstwo wojny ogłasza, te r.ząd ru· Tranzakcja ta jest pod pewnym & i .,..,.J 
arzy nie nnnekuJ'o w odpowiedzi na leje en zatem pomy I: " a- • k' t ł 1 ni 1. lęd d . . ac e w mobilizacJ"i psychiczn.eJ· i „& .,..... .,, 1 muns i o rzyma pozwo e e za.11-u- wzg em ,Prece ensem i poraz pier-
te odwiedziny rewizyty niemieckiej bel nie śpi 8 Hitler nie mów na pienia szeregu materjalów dla po- wszy w ostat.J:rlch czasach dyrektor materjalnej przeciw niebezpie-
w Budapeszcie. n. wiatr", pakuje walizki, stawia na trzeb woj$lw., jak .odzie.ty, butów i brytyjskich zakupów wojskowych czeństwu, grożącemu Polsce ze 

* -. • nogi rodzinę, bierze urlop i u- innych JJ.iezbędnych rzeczy dla ekwi zakupuje r6wnież ekwipuuek '1a a?'· strony Berlina. 
PRASA ANGIELSKA 1 FRAN- cieka w piękny świat, poza mu- punku ruimińskiej armjj, za poried mji obcej. Suk.ces1 „aparatu" zostały przy-

OUSKA zwraca uwagę, że w.. Bry- ry miasta. Warszawa pustoszeje. uietwem dyrekt.oJ'a zakupów wojsko / ćmione patrjotyzmem najszer-
b.nja dysponuje w sto8un1m do J8.- szych warstw. 
ponji armatą dużeg-o kalibru: jest W rezultacie zanikło tycie we-
nią bojkot gospodarczy, zwłaszcza N • t k • L d 
poparty W!JJ)ółdziałaniem Stanów l o'11A1e JD&:.1 ro .... e z on wnu wnętrmo - polityczne kraju, na 
Zjednoczonych. ff ~ '-'el :t1 . aszych ziemiach nworzyły się 

Wiadomo bowiem, że sytuacja e- nastroje, oddane makomłcłe w 
konomiczna Japonjl przedstawia się cz~ będzie zawarł~ SOJUSZ z RosJ.::111 IYd• • ki łaś i dl 
coraz gorzej: topnieJe Ilość złota i a a ~ .., Ja W: n 8 spa na nasz 
dewiz, a wraz z tem - możność im- stół redakcyjny: 
po:rtit zagranicznych surowców. L01'P)YN, 20.6. Dziennfld londyń skali szerszy zakres kompetencyj dla te przed ko:6.cem bielącego tygodnia Jestem •pngnłony wlat1omo§el • wiei 
Głównymi dostawcami dewiz są s'ki.e donos_zą. że rząd brytyjski P?· osiągnięcia w rokow~niach z Rosją poro2ml'.llłenie będzie osiągnięte. kiego łwłata. pt.ze aass przyJaelel, eho6 

właśnie imperjmn brytyjskie i St. wziął Vf ciągu ~st&tnicb 24 ~odzi~ so~eeką, bez zwłoki, kompletnego W kat.dym ;razie nowa inicjatywa ~uynam welska4! się .., łrodowllko 1 
Zjednoczone. Oba te obszary absor· J decyduJące kroki, aby przyspieszyc .SOJUSZU defenzywnego, brytyjska wykaże do jakiego stop- przyzw,ezajal! po oH do tego, u aaJ· 
J>ój'ł przeszło 85 proc. eksportu Ja- zawarcie bryty~ko..fra~usko-sowie- Nowe instrukcje mają na celu u- nia r~d sowiecki istotnie pragnie walniejsze Jest, a, jutro bi:dzle pogo-
pon;ii, przy wybitnie korzystnem dlą ckiego paktu przeciw agresji, .eunięcie wszelkich wątpliwości, ja- sojuszu i W • .Bryta.nj11 i Francją. dał ezy będzie mołna zwleźe siano lub 
nłeJ saldzie bilf!'l}Bu. handlo!"~go. Po- Według dzienników, 6iJo William kie mogły jeszcze istnieć wśród r.zą· Dzienniki wyrażają przypuszcze. kealez7aę. 
Jatem wi~kszosc J°"~ńskieJ floty Seeds, ambasa.dor br'ft!'jsłd w Mo- du sowieckiego co do szczerości W. nie, że ten nowy krok rządu brytyj Wałae talie Jest, ez1 tneba łtędzte 
handloweJ apr~wldoJe się "= węgi!'I skwie otreymał wczoraj nowe in· Brytanii skiego obliczony na przyśpieszenie przebodowal! płot, ezy nie. 
w portach angielskiCh, a mększosó j +--•.'. -6· h · . · . li ,__ ....:: · s ....; ~~-: d•tl, Pr ledd H 1 łwl J 
tranzakcyj handlowych z zagraJJicą Suun.CJe, na mocy kt ryc negocJU W Londynie czą, te Pl'ZY i:tei- porozu'""'enia z On>e'41U,1., po „ ... to~ ZJ n e p l.nt~o ą się 
odbywa się w funtach sterlingach 11 ją,cy w Moskwie ambe.aador oraz łą· słych jnstrukcja.eh rokowania. obee· wany jest wypadkami na J>alekhn Indzie, .czy będzie wojna. Na Niemców 
jest finansowana przez ba.Dki angiel cznie z nim nac.zelnik wydziału środ ne posuną się szy'bko na.prz6d, tak, Wschodzie. 111 wszysey cięci. Hocki • kloekł, kt6re 
ple. kowo-europejilkiego, Strang, uzy- na1 anlmwjq " młeHle, nie W)'Wełajq 

ar tym _,_ ni -I to tadneao eeha. 
_ " ~"a e rr.em:y wypow1eche. ł • 

=JP.J:6~ntg~~g1:::n;piiC:&!~!il Sowiety żądają udziału Ameryki (Dalszy ciąg na str. 2-ej). 

jej l'UBhy. j Korespondent „Kur. Warsz." do- Francji, o ile ono dojdzie do skutku, czonych Ameryki Północnej eto fron _Prasa kanad 18 0 1 
re!~ fr11~::1ś~a do1~0 nosi . .z Rygi, iż według wiadomoś~~ ma w .imieniu rządu sowieckiego tu moearst_w pokojo":rch, skierowa cloraczkach z 0i.!'~Im;c6 6"::J -rZ. 
ocema ona .~-i na fi'atemui, z Moskwy krąży ~~.pogłoska, IZ wysJJiląc nowy warunek. Q kop.leci- nego pr~ec~wk.o agre.SJI zarówno ~a, nfey uro4zl, doła.Je, łe ma.Jlłłek pa
Wsehodzfe sićzegóJ.e krytycznie; Mołotow podczas dzis1e.Jszego spotJ;ca ności wciągnięcia. Stanow ZJedno- Zachodzie Jak i Daleltim WJehodzie. otenek wynos! w ehwfll obecnje 
w każdym razie nie na t)'le, aby nia z przeQi!tawicielami Anglji l 850.000 doL , 
warto Jut było wyciągac wielkie 
działa. (L) 

.l „H u" 
Azjaci w Europie 

'(Patrz arf;yJiuł wste1my na str. Sl 

Witos z wizytą 
u ks. metropolitr Sapiehy 
Z Kraliowa donoszą, że Win

centy Witos złożył wizytę arcy
biskupowi krakowskiemu, ks. 
metropolicie Sapiete. Ks. metro
polita zatrzymał Witosa na dłuż
szej rozmowie. ----

Dywersja na Dalekim Wschodzie 
przed nową próbą uderzenia w Europie 

(Od naszego korespondenta) Lonctyn, 20 ezerwea. 

Zaprzątniętą wydarzeniami poli· g~. Mogłaby oczywiście zmienić widywania na temat porozumienia FT'&nejl Jest w t.eJ sprawie r.apew· 
tycznemi w Europie Anglje za.sko- sytuację jakaś 1tanoweza decyzj„ się Anglii z Sowietami co do akcji ntona l n.alei)' przYJ»uszczM, ie do
czyły znienacka ~roźne wieści z Stanów Zjednoczonych, jeclnakże W13pólnej przeciw Ja.ponjf.? Nie mlDJa, a suugólnie Kaaa.da będą 
Dalekiego Wschodu. Nie ulega dziś zbyt dalelrof.dącego zaangażowania wygląda t.o prawdopodobne, .ozna- łAkże wsp6łpl'SDOW&6. Taka a.keja 
dla nikogo wątpliwości, te jest to się Stanów nie moina .alt j~zcię czałoby to bowie~ juf; ostateczne mogłaby barcho sibde udenyć w 
nowa dywersje. „osi'', urządzona w tej chwili apodziewe.6. zeFWanie An.gU • Japonjf\, a tego J'aponję gospodarczo, a pośrednio 
tym razem przy pomocy japoń- Rząd waszypgtoński zac.howuje Londyn mimo prowok1LCyjnej posta 1 mllit.a.rnłe. Jedla.ak.te bez współ-
skich przyjaciół. w tej sprawie ostrotne milezenię, >wy -~jp_,bynajmntej nie ehee. pracy U. S. A. i Holandji skutki 

Bez względu na to, jaki przebieg zaś prasa, aczkolwiek bardzo anty-· 'Prasa ntemteeka pn1ynos! wpraw· zerwania stosooków ha.nd.1.owycb z 
mieć będzie dalej konflikt, który japońska w tonie, podkreśla, te w dzie z Londynu „rewelacje" o rze- Japonją dafyby się we znaki w 

11 li Ó I t I t rozpoczął się w Tientsinie, pewnem grę wchodzą w tej chwili wpąez. kornych pertraktacja.eh na ten te- T.okjo dopiero po dłuższym czasie. 
0 cer W 0 n [ wa jest, że Wielka BrytanJa nie mo- nie Interesy brytyjskie, a nle ame- mat, jakie· prowadzi6 ma mr. Daleki Wschód będzie mpewne 

że sobie pcnwolló na polltyk9 U· rykańskie. Strang, ale nawet podwładni dr. jeszcze doU długo ołrodldem zain· 
aresztowano w Kr61ewcu i sf;ę{)8tw wobec. agr-esfWlMtj -.JaPQłldi . • ,, '<Nie . y;ołno Jednak ~aeominać, . iż Goebbelsa nie twier<Rą, te to All· teresowania politycznego. R6wno-
KKOLEWIEC, 20.6. Gestapo are- Downing Street dała to niedwl.t- Wifareie Wielkiej llrytanjl z Cfiin glja pragnie za~rzeć z Sowietami cześ.nie jednak trzeba bacznie śle· 

ldiowało w porozumłeniu z władza- znacznie do zrozumienia. ~. 1 
, ózffAei•łfłbf - poe21f!.ł.4m ·lwńca . wpły'!'. pakt, obejmujący także Daleki dzió to, eo si~ dzieje w Europie, 

·am: woJkkoweml w 'Kl'ólewcą n on:. Jednakże o .. powainiejs~j . ~9i, wów f~11peU6lldch ł amerykańskich Wseh6d, Rewelacjom korespon- gd.yt niema najmniejszych wątpił· 
.cerów P.V~ J.G~go, .staejoiiowa,~ mifitarnej ·nie' może ,:Jotyć " ~ na t~~rfitd!'~. W'riazyi;igtqn z'da- dentów nięmieckich w Londyn~e woścl, te „oś" .IJ(>bl WS'Z)7Stk0t aby 
. nego w ~61ewco, . pod~jrzanych d niow.Y:~ ·wtnajb1iższ~ ~~wąt'~ >.pd! je sob~~ , t~~, dOj:!ąnaie , sp*awę 1)rzeć-J "' zresitą 1doniesięnia ' ich . ko- zdy81kontawa6 Japońskie łrlopoty 
.u~ w, 8pisku orai: o· zdr~ę stp.l .będzie ~ię w SzanghaJµ-. na~a M- i oddąwna '. uważa .ęi~ . tatn J.~pg- • łegów z, I\łoakwy, którzy twierdzą, ~ demokratyowych. 
n'14 · . ' w6tltów wdjśkó~ht Lli.gie~· i nię za ~~tf~Inegą·· przeciwnik:ą. tę dy§ku~je toczą śię dokola spra- . Niektóre JJfery angiefskie uwata-

•• "' J . fta.Muskł4h, kt6rzy · om6wJĄ_·1~~ Warto ,tt:~~lee if śt.ósunkowp 'W,. państw 'bałtyekich. . '. ją, .. ie jut nłedługo kryzys europej-
.t. t.. , h t •, • 1 :W'(. 1ednl>lit~M, Jdo'Y&iżt\ł~;;.·- ~i: nieda~.,:.~trae'f1.ny~ po;;rł' , Woł#e. - prowoka~orów ~11.pol\• &Id dojdzie do naipt~ie, któ.re pne 

:....... n.o Belalnek lfp~yt angle~ ' $le~; koo~l-ad'ji >:.pa ~te_.~;~ flo~y ur;.~, ~~. I}.; ·.· ,p. woaY. ~peanu -·S~ . sltic~ Wię'lli~ ~ryta:.·nją. n$.~raw- W}"bllzy.S ~ pamłętne dni wrze. 
generał • . Walt.er "Kirke:· .. · e~z-~ '·1!Ze&~Y~ N'~.ad~'.1-'.,. koJneef'~-~· może ~ ~a sz~ _ ~~&ie,j za.etosuje. l(l.Jlkq. e- Ulowe, Domeaiet)fa i faryia. zda· 

- Krą.tOWnłk ntemlecJd ';.Lelpzłgf'1 me muent• j - faktu, li") 'lT a~. ~ '"'a.ć J""'~ę;. „\&. ./, , • • „ .. · :.tró~, · - vp&.Jlte· st.omnkl " 8it potllritr&ać te obawy. 
prą~I dQ eoU!:I )I( »~ . qycy .,... • .:„ tam. ogram.n>+ p-~ -,:t- 1 Cz~ mot.na brać pówatnic pfZe- hand!Owe 'Z J~ JiooperaoJa ' , Bad. 

(' •·_;: I 

lane a sweł i'ram Jil, "~IDlidi' r·"W~f 1azlWł lolea ~roW1r Braalińskiego· 
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Czy jutro będz,ie pogoda 
(Dalszy cią.fl; ze str. f•ei) 

List nadszedł z głębokiego Pod- I kl~re~ my, jako Nłemey, możemy w 
karpacia, od jednego z tych 'Var- naJ~yzszJm _sl??niu ubolewać, ale n
szawiaków którzy uznali za wa:r.amy 13. swoJ obo~·ląze~ w tym wy 

'. „ . . padku w .1agn~· sposob :r.aJąć zdecydu-

nie .praw mniejszościowych, ale, 
jak twierdzi, chodzi mu w tej 
mierze głównie „o . włączenie nie· 
mieckiej mniejszości do ;całej lu'<l~ 
ności Polski, do walki o bezpie
czeństwo kra.iu i jego przyszły 

wskazane JUZ w czerwcu wyje- wane stanowisko przeciw Trzeciej Rze
chać na urlop. Poczynione i nam szy. 
uprzejmi~ prze,słane .obserwacje j Z~aJ~my sobie s11rawę, że te nlcbez-
o nastrojach srodow1ska" dru- plcezcn~twa nie mogą b~ć sz~h~o usu· 

. . " . ~ . nlętc. Zostały one bowiem sw1adomte 
rozkwit". ' ., . 

kuje~y, pom~wa~ z pe,~nost:ią wywołane 11rzcz reżim, którego istnie- · 'V głosach mniejszości 11ieniiec: 
oddają one w1erme nastroje wie- nie zależy od urzeezywistnlen.la im- kiej na temat konfliktu "dańskic
lu, bal'dzo wielu „śi·odowisk" w p~rjal~styczny,cb celów niemieckiego n.a- go · brak jest dotychez~s jasnej 
naSZ''m kra iu c.1onahzmu. I rze:i szereg lat walcz~·hś- • „ . . N" 

• .J " ' , my przeciwko temu reżimowi I będzie- enuncJaCJI tych orgamrncy] iem 
I\a _początku lala 1939 r. „Apa- my nadal walczyć, bowiem tylko drogą ców w Polsce, które uległy pro-

rat" 3est wygrany. obalenia tego reżimu może ~yć zabez- pagandzie hitlerowskiej a kló-
* * * :::~zony pokój na świecie 1 w Euro· rych wpływy są dominujące. 

Na czarnej tablicy zawiadomień Tylko drogą obalenia tego reżimu Te właśnie najsilniejsze orga-
kluhowych w . gmachu sejmowym nasz kra~, Rzeczpospolita Pols~a, osią- nizacje mniejszości niemieckiej 

POJ·awił się wczoraj biały napis g~,~ moze z powrotem zagrozouy po- w naszym kraju błądzą po ma-
koJ. h id h ' ' t 

głoszący, że dnia 1 lipca odbędzie „Volkszeitung" pisze dalej, ie nowcac ~owyc I pans wo-
się plenarne zebranie klubu pal'- socjaliści niemieccy w Polsce nie wycll, słuchaJ~ dyrektyw, płyną
lamentarnego Qzonu. Stu kilku- będą bl'onM niemieckich „orga- cych z zagramcy. 
dziesięciu posłów i senatorów, .nizacyj i jednostek, które się w Likwidacja, to pospieszna, 
wchodzących w skład klubu ozo- jakikolwiek, najmniejszy nawet tych manowców i dyrektyw jest 
nowego, zjedzie dnia 1 lipca do sposób, opowiedziały przeciwko wręcz nieodzowna. 
,,Varszawy na posiedzenie i na Polsce". Pismo występuje w obro-
złożenie krótkiej wizyty kasie sej-
mowej. 

W Sejmie, po którym teraz 
dzień za dniem biegają wyciecz
ki z kraju, opowiadano wczoraj, 
że na zebraniu 1-lipcowem szef 
Ozo'nu, poseł gen. Skwarczyński, 
wygłosi przemówienie o sytuac.ii 
wewnętrzno - politycznej w Pol
sce. Jeśli istotnie tak będzie, to 
może dowiemy się od p. generała 
cośkolwiek o zamierzeniach w 
kwestji reformy ordynacji wybor
czej, o planach politycznych na 
lato i jesień. Niektórzy sądzą, że 
szef Ozonu wezwie swoich po
słów i senatorów, ażeby „nie
f;Włoeznie" nawiązali „kontakty" 
ze społeczeństwem, aby odbywa
li zebrania, robili „ruch", nada
wali Ozonowi w kraju bardziej 
realne formy życia. 

Na zamknięcie sesji sejmowej 
nawoływał posłów do „akcji w 
terenie" p. marszałek Makowski, 
onegdaj powtórzył to nawoływa
nie przez radjo, teraz zaś p. ge
nerał Skwarczyński podtrzyma z 
pewnością to żądanie. Stać się 
zatem może, iż w lecie i na je
'3ieni r. b. bataljon parlamentar
ny Ozonu, wolny od obrad sej
mowych, podejmie próbę „wej-
8cia w społeczeństwo". 

Najciekawsze będzie, z jakiemi 
hasłami, a następnie z jakim re
zultatem. 

Jest prawdopodobne, że JUZ 

dzień 1 lipca uchyli nieco zasło
ny nad pytaniem, z jakiemi ha

. słami ozonowi posłowie i senato
rzy zaczną nawiązywać „kon
takt" z narodem. Dlatego ten 

. dzień i zapowiedziana mowa gen. 
Skwarczyńskiego budzą zacieka
wienie. Tak zatem mamy nową 
„datę", tym razem w polityce we
wnętrznej. 

Bywalcy sejmowi przyjęli za
powiedź 1 lipca z tern więk~zem 
zadowoleniem, że przynajmniej 
tego dnia nastanie w gmachu sej

. mowym ruch i ożywienie. Teraz 

(=) 

Bezpodstawne i tendencyjne zarzuty 
Odpowiedź polska na pismo senatu gdańskiego 

P .A.T.-iczna donosi z Gdań
ska: 

W: odpowiedzi na pismo Se
natu w. miasta, zal'zucająee pol
skim inspektorom celnym, iż 

przekraczają oni zakreślone sta
nem umownym ramy dzialalno-

śei, Komisarz Generalny R. P. w 
Gdańsku doręczył dn. 19 b. m. 
Senatowi W. l\liasta pismo, w kt6 
rem \-\rykazuje bezpadstawność 

tego rodzaju zarzutów i ich ten
·dency jność, 

Konsulat generalny W. Brytanii w Pradze 
Decyzja rządu .J. K. M. 

LONDYN, 19.6. Parlamentarny I bie dn. 26 maja r. b., w kt6rym 
podsekretarz Stanu Spraw Zagra- tenże oświadczył, że ustanowienie 
nicznych Butler oświadczył dziś w konsulatu brytyjskiego w Pradze 
Izbie Gmin, że rząd brytyjski zwró-1 jest pożądane zarówno ze względu 
cił się do 1'7,ądu Rzeszy o udzielenie I na konieczność ochrony obywa.tell 
exequatlu' dla konsula generalne- brytyjskich w Czechach, jak i że 
go W. Brytanii w Pradze. względu na konieczność udzJelania 
Motywując decyzję rządu J.K.M„ wiz osobom opuswzającym Czechy, 

Butler powował się na oświadcze- a mającym prawo udania się do 
nie sir John Simona złożone w Iz- I Anglii lub posiadłości brytyjskich. 

Brak sil roboczych na wsi niemieckiej 
Młodzież wezwana do pomoey na ~zas żnjw 
BERLIN, 19.6. Dowodem wzma- miecki potrzebuje sił roboczych, by 

gającej się ucieczki ludności z roli okazać rolnikom pomoc przy zbio
do miast i katastrofalnego braku rach. Młodzież hitlerowska skosza
sił na roli, jest opublikowany dziś rowana będzie w specjalnych obo
rozkaz przywódcy młodzieży Bal· zach, i poświęci pracy na roli pew
dura von Schiracha. Rozkaz na- ną część urlopów . wakacyjnych. 
kłada na młodzież niemiecką oho- Młodzież zobowiązana będzie poma· 
wiązek pomocy w tegorocznych I gać na roli w soboty i niedziele. 
zbiorach i brzmi m. in.: Naród nie- · · · 

Nowy zatarg o rybolóstwó. 
między Japonią ą Sowietami 

TOKIO, 19.6. Agern;ja Domei 
donosi, że około 200 japońskich ry.
baków i robotników przemysłu ry
bnego powróciło z Kamczatki do 
Japonii, ponieważ władze sowieckie 
odmówiły im prawa połowów. 

W związku z i:>owyższem japoń-

ski wiceminister Spraw Zagranicz
nych, Savada, odbył konferencję z 
charge d'affaires ZSRR w Tokio, 
żądając aby robotnicy i rybacy o
trzymali pozwolenie na wykonywa
nie swyeh dotychczasowych zajęć 
na Kamczatce. 

«Agent prowlncjb> 
a nie poseł «protektoratu» 

P. ChTalkoY~ky czufe się zde"radowanym ' 
Znany z niekoniecznie zaszczytnej Zwrócił · on kilka tak zaadresowa-

działalności, osławiony ex-minister nych listów z uwagą, że .należy mu 
spraw zagranicznych Czechos}ó'wa- · się tytuł posła · Protektora.tu. 
cji ~; dziś- ~,poseł... ',protektoratu", dr. Listy doręczono mu ponownie z u
Franciszek Chvalkovs"'ky urzęduje w wagą, że aczkolwiek jest on posłem 
Berlinie i udaje, że naprawdę coś „rządu" praskiego, „umowa" w spra 
znaczy. wie ustanowienia „Protektoratu" o· 

Ostatnio trochę się popsuło jego piewa: „Protektorat czesko-moraw· 
samopoczucie. Od pewnego czasll ski wysyła do Berlina swego posła, 
korespondencja, nadsyłana na na- który stoi na równi z b. agentami 
zwisko „posła" Chvalkovsky'ego je~t prow;incji Rzeszy. Nie przysłu~1;1J~ 
zaopatrzona w interesujący przyp1- mu Jednak prawa przedstaw1c1eh 
sek. Poczta Rzeszy mi.anowicie do- \ dyp~omatyc~n_Ych państw obcych . . 
pisuje w dniach ostatnich na wszy- Bmro mlmsterstwa spraw Wli3W· 

stkich listach do Chvalkovsky'ego \ nętrznych Rzeszy ostrzegło Chva_l· 
tytuł: Prowinz-Agentur fiir Boh- kovsky'ego, że rząd praski . będzie 
men W:d. Mahren". Pan Chvalkov-1 musiał ponieść ewentualne .. następ· 
sky otrzymał więc nowy tytuł „a- stwa zwrotu korespondenc~. 
genta prowincji czesko-morawskiej" \ 

Lippner jako Kosiński 
Dziwna przygoda z nazwiskiem 

Absolwent gimnazjum w Prze- znalazła się na wokandzie sądu 
myślu Józef Lippner zamówił w apelacyjnego, który przyjmując 
niemieckiej księgarni podręcznik u oskarżonego jedynie działanie 
do nauki języka angielskiego. w błędzie, wymierzył mu karę 
Mając przytem wątpliwości, ezy aresztu jednego tygodnia z za
fil'ma niemiecka zechce zam.i- wieszeniem. 
wioną książkę jemu, jako nfo
aryjczykowi wysłać, podpisał się 
na zamówieniu jako Józef Kosiń
ski. 

Po nadejściu książki poczta od
mówiła wydania jej Lippnerowi 
i zwróciła książkę nadawcy. 

Wówczas firma niemiecka 

Narada na Zamku 
P. Prezydent R. P. przyjął wczo• 

raj w obecności pana Marszałka. E. 
Smigłego-Rydza premjera gen. Sła
woja-Składkowskiego i p. wiceprem. 
jera Eugenjusza Kwiatkowskiego, 
którzy referowali o bieżących pra
cach rządu. 

skierowała do władz polskich do
niesienie przeciw rzekomemu Ko- Stracenie szpiefl& 
sińskiemu, którym jak stwierdzo
no był Lippner· 

Prokurator oskarżył Lippuern o 
podrobienie podpisu innej osoby 
na zamówieniu t. j. o sfałszowa
nie dokumentu. 

Na skutek apelacji wniesionej 
imieniem Lippnera, sprawa ta 

Wojskowa misia angielska 
w Turcji 

STAMBUL, 20.6. Do Ankary przy 
była misja wojskowa, złożona z ge· 
nerała Lund i kapitana Sprint, oraz 
angielskich attaches wojenegó w An 
karze płk. Coss, attache powietrzne
go kapitana George i morskiego ka 
pitana Parker. 

Misja powyższa ma nawiązać kon 
takt z tureckiemi władzami wojsko
wemi w związku z zawarciem układu 
angielsko-tureckiego. 
Dodać należy, że w Londynie ba

wi obecnie turecka misja wojskowa. 
Kontakty w Londynie i w Ankarze 
określić mają bliżej charakter współ 
pracy wojskowej W. Brytanji i Tur
cji na podstawie układu z dn. 12-go 
maja. 

Dobry nauczyciel 
KRóLEWIEC, 20.6. Sąd w Kró

lewcu skazał nauczyciela Waltera 
Liecka za deprawację podległych mu 
uczniów na 6 lat więzienia i przy
musową sterylizację. 

Jak wykazał przewód s,ądowy, 
Lieck uprawiał deprawację od dłuż
szego czasu. . , , 

W dniu 16 b. m. na rozprawie do
raźnej wojskowego sądu okręgowe
go w Krakowie został skazany i:a 
karę śmierci kanonier rezerwy K1t
zinger Alfons za zbrodnię szpiego
stwa na rzecz Niemiec. 

Wyrok wykonano. (PAT). 

łpel Rzeszy 
do Szwajcarji 

o uspławnienie 
itóroego Reno 

BERLIN, 19.6. Jak wynika za 
sprawozdania z przebiegu konferen 
cji w sprawie żeglugi na Renie, od
bytej w Constanzy, sekretarz Sta
nu Roni·gs oświadczył, że rząd Rz~· 
szy zwrócił się do ri;ądu Szwajca
rii z a.peiem rozbudowy żeglugi na. 
górnym Renie, żeby przez to uprz_y
stępnić Ren na całej trasie od Jl?· 
ziora Bodeńskiego aż do morza dla 
żeglugi rzecznej. 
Rząd Szwajcarii nie udzielił d0:

tychczas odpowiedzi. 

w kilku słowach 
- Izba reprezentantów w wa

szyngtonie przyjęła projekt ustawy, 
upoważniającej dyrekcję · lotnictwa 
cywilnego do wyszkolenia 15.000 pi
lotów rocznie w przeciągu najbllt
szych 5 lat. Projekt tej ustawy u
uprzednio przyjęty był przez Senat, 
obecnie więc będzie przedłożony do 
podpisu prezyd. Rooseveltowi. U· 
stawa przewiduje na ten cel kredy
ty w wysokości 5 mitj. 675 tys. do· 
larów w bieżącym roku budżetowym 
l po 7 mUj. dol. w każdym z 4 na
ittępnych . 

raz chodzi się po pustych kory
tarzach sejmowych, jak po kata
kumbach. Utraca IDOZDOSC 

- W Elblągu zderzyły się dwa sa· 
mochody osobowe. Jedna osoba po
niosła śmierć na miejscu, 5 ciężko 
rannych przewieziono do szpitala. 

.... 
"' • 

Mniejszość niemiecka w Polsce, 
przyciśnięta do muru przez an
tyhitlerowskie organizacje katoli
ków niemieckich, zaczyna mówić 
w sprawie zata1•gu gdańskiego. 
Zaczyna się wypowiadać i pre-

. cyzować jasno swoje stanowisko. 
Ostatnio przemówili niemiec

cy socjaliści, „ Volkszeitung'', or
gan niemieckiej socjalistycznej 
partji pracy w Polsce, przynosi 
artykuł p. t. „W. ciężkiej chwili", 
w którym m. in. czytamy: 

Stoimy na stanowisku, ze żądania 
Trzeelej R:i:eszy, tak, jak zostały po
stawione są nlensprawiedlłwlone. Zga
dzamy się z ministrem Spraw Zag1•a
nicznych Polski, ie możliwe są roko
wania nad uporządkowaniem kwestyj 
spornych w sposób, odpowiadający o
bu stronom, ale rokowania te m11szą 
się odbywać w ramach, które nll' o
graniczają ant swobody dzialania, auł 

praw suwcrenu;vch Polski. Fakt, że Ist
nieje nlebe1pieczne napięcie między 
Niemcami I Polską jest zja}Vlskiem, nad 

„ 

„ 
sprową.~zania złomu z Anglii 

LONDYN, 20.6. Minister zaopa:- nistra również do skupienia w ca- tów szterlingów w porównaniu z su
trzenia •dla potrzeb wojska Burgih łem imperjum brytyjskiem określo- mą 118 tys. funtów szter. W tym 
oznajmił wczoraj wieczorem w Izbie nych surowców, niezbędnych dla samym okresie ub. roku. Z tej su
Gmin, że na mocy ustawy powołują przemysłu wojennego. my wartość odpadków żelaza eks
cej do . życia jego ministerstwo, po~ , Minister podkreślił, że ustawa ta portowanych do Niemiec wyniosła 
siadać ;będzie upoważnienie skupie- jest ogromnie doniosła, albowiem w roku obecnym w okresie 5 miesię 
nia wszystkich odpadków żelaza, a- na jej podstawie będzie można unie- cy - 83 tys. funtów szterlingów w 
by w,: ten sposób zapobiec temu, by możliwić Niemcom zakup złomu że- porównaniu z 44 tys. funtów szter. 
złom żelaza był wywożony zagrani- laza, który . sprowadzają oni z W. , w roku zeszłym. W ciągu całego ro
cę, zwłaszcza do Niemiec i ewentu- Brytanji w dużych ilościach. ku zeszłego z W. Brytanji ekspor
ąlnie innych krajów, które mogłyby W ciągu pierwszych miesięcy b.r. towano złomu żelaza na sumę 595 
być potencjalnym wrogiem. j z W. Brytanji eksportowano odpad-1 tys. funtów szterlingów, z czego u-

Ponadto ustawa ta upoważnia mi- ków żelaza na sumę 254 tys. fun- dział Niemiec wyniósł 354 tys. 

Trzeba br przywrócić za uf anie 
Watykan o konlerenciji międ1.ynarodowej 

RZYM, 20.6. „Osservatore Roma-1 wicie sposób, jakiego należałoby. u
no" zamieszcza korespondencję z żyć, celem rozwiązania obeen\"Ch 
Budapesztu, uważaną za odpowiedź trudności europejskich. · 
Watykanu na ostatnią wielką mowę I Jest rzeczą jasną .- pięze organ 
regenta Horthy'ego, który poruszył watykański - że jeśliby nawet do
najtrudniejszy problemat, a miano- konać wielkiego lcroku i zwołać kon ... 

. -- ' • 

ferencję, to trzebaby przedewszyst
kiem przygotować odpowiednią at
mosferę już nie tylko po to, aby 
móc osiągnąć zamierzony cel, lecz 
również, by projekt konferencji bu
dził powszechne zaufanie. 

- W Kanadzie coraz więcej kó
biet gamie się do lotnictwa. Po egza 
minach, które nastąpią w tym sezo
nie, Kanada mieć będzie ok. 100 pi
lotek, skupiających się w 22 klobaeh 
lotniczych dominium. Ogólnie sądz!J, 
że gdyby koszt był niższy, to łjyło
by więcej amatorek przeszkolenia lot 
niczego, gdyż obecnie tylko osoby ma 
jętnlejsze mogą sobie na to pozwolić. 

- On. 20 b. m. odbędzie się w 
Bułcareszcłe uroczysta inauguracja 
wystawy „Praca i radość". , 

- W Sztokholmle rozpoczął się 19 
b. ro. kongres młodzieży Czerwonegp 
Krzyża państw północnych l bałtyc
kich. W kongresie bierze odział cte· 
legacja polska. 

- W londyńskiej dzielnicy Chelsea, 
przeprowadzono dn. 19 b. m. zorga
nizowane na szeroką skalę ćwiczenia 
obrony przeciwlotniczej. Głównym 
celem ćwiczeń była próba ewakuacji 
ludności cywilnej, a przedewszyst
kiem dzieci, z domów mieszkalnych 
ł szkół - do tunell kolei · pod~iem-
nej. · 

- Do Aotwerpjt przybył z Holan
dji transport 160 żydów niemieckich, 
którzy na statku „St. Lows" Odbyli 
długą podróż w poszukiwaniu portu 
który po7.Woll im ua llldowanle. 

' .. 
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'Aziaci w Europie 

·"Kiedy. Trzeciej Rzeszy nie-
- :piieckiej zabrakło materja-

łu do dal$zego eksploato
, ~ania idei samostanowienia na

rodów, na jej miejsce, jak wia-
. domo, wysunięto konieczność o
trzymania przestrzeni życiowej 
dla Niemiec. Pierwszą ofiarą te
go padła Czechosłowacja. 

Dla tej nowej „idei" świat je
dnak już nie dał się skaptować 
i tylko pytał: eo Trzecia Rzesza 
uwaia za swój „Lebensraum"'? 
Jaki jest rozmiar jej apetytów? 

Trzy miesiące tr;eba było cze
kać, aż wreszcie otrzymaliśmy 
teraz odpowiedź z dwóch źródeł 
niemieckich. 
. „D. Diplomatisch - Politlsche 

Korrespondenz", organ półurzę
dowy załatwił tę sprawę dość o
gólnikowo, stwierdzając w dniu 
.15 b. m„ że „przestrzeń życiowa 
jest to sfera, która musi być sta
łe dostępna w celu zapewnienia 
egzystencji i swobodnego roz
woju ludności danego państwa. 
Niemiecki naród nie posiada do-

. statecznego zaspokojenia swych 
· potrzeb życiowych w swoich po

litycznych granicach. Dla Trze
ciej Rzeszy więc jest sprawą za
sadniczej doniosłości swobodna 
wymiana gospodarcza z państwa
mi południowo - wschodniej 
Europy". 

Co ma to wspólnego z żąda
niem Gdańska, autostrady i inne
mi terytorjalnemi żądaniami, te
go organ prasowy nie wyjaśnia. 
Posłuchajmy więc drugiego 

"'yjaśnienia, również oficjalnego, 
bo udzielon~go ze strony dr. 
Leya, przywódcy niemieckiego 
frontu pracy, twórcy głośi:tego 
powiedzenia, że „ w Niemczech 
niema już więcej ludzi prywat
nych. Niemiec jest prywatnym 

. . czJowie.k.iem tylko w nocy, i to 

.-.tylko wtedy, gdy śpi"„. 
· W artykule swym dr. Ley za

' jął się kwestją „Lebensraum": 
· „My Niemcy jesteśmy narodem 
bez przestrzeni - oświadcza.
Wszystko . to, co Niemcy dotych-

- czas osiągnęli w dziedzinie poli
tyki zewnętrznej, stanowi tylko 
początek realizacii narodu nie
mieckiego (!!). Należy kroczyć 
dalej i celowo po rozpoczętej 
drodze."„. 

Nareszcie już coś wiemr 
Oświadczenie to coprawda me 
<?dznacza się scisłą konkretyzacją, 
ale przynajmniej ujawnia, co 
Niemcy rozumieją pod pojęciem 
swojej przestrzeni życiowej. Oto 
wszystko, co będzie im potrze
bne. Dotychczasowe ich zdoby
cze, to tylko zakąska w przy
szłej uczcie Wotanowskiej. 

Po za,jęciu Czechosłowacji, nie
które dzienniki niemieckie pisa
ły, że jest to tylko etap. Na to 
wzruszało się ramionami. W 
swej książce, odsłaniającej ·isto
tne zamiary Rzeszy, dr. Rausch
ning ostrzegał świat, że Niemcy 
uprawiają „politykę ujarzmienia 
wszystkiego, co się da, że nie 
mają ściśle określonych celów 
zewnętrzno - politycznych, że na
rodowy socjalizm jest ruchem 
dla ruchu". Wielu określało to 
jako przesadę. 

Ale teraz już mamy oficjalne 
stwierdzenie: żądana przez Niem 
ców przestrzeń życiowa to -
bezkres. 

Dlaczego specjalnie Niemcom 
ma przypaść monopol rozprze
strzenienia się w bezkres, tego dr. 
Ley nie wyjaśnia. A może to 
nie monopol? Może znajdziemy 
współczesny drugi naród, któ
ry żywi tak - z każdego po
wodu - nieobliczalne zamiary. 

W dzisiejszym świecie nie znaj 
dujemy jednak takiego państwa. 
Nawet tak dynamiczne rządy, 
fak włoski i japoński, nie zaak
ceptowały tak nieokiełzanego roz-
pasania. · 

twlęc mote znajdziemy taki 
naród w blstorjl'l 

Owszem. Coprawda nie w Eu
ropie, ale w Azji. Przedewszyst
klem w państwie Hunn6w. Pań
stwo to rozciągnęło się z bie
giem czasu na Azję zaehodnią, 
pótniej i na część Chin. :Wtarg
nęli do Europy, rzucili się na 
cesarstwo rzymskie i Germanję. 
Pod Attylą w setkach tysięcy za
atakowali Belgję i dzisiejszą 
F-rancję. Dopięro n!l p()lach Ka
talaunickich .nad Marną (taka 
to już fatalna rzeka dla zabor
ców) zostali pobici. Po śmierci 
Attyli państwo jego się rozpa-1 
dło. Po Hunnach zaginął ślad; 
znikli z dziejów. 

w swych postanowieniach, niezależnie 
. - - ·. - - - -

od łego #afcie są 
,,. -
nastro/e chwili~ 

.... Byli potem w VI wieku inni 
Hunnowie, którzy również nie 
mogli znaleźć dla siebie odpo
wiedniej przestrzeni. Byll to A
warowie. Podbili Słowian, pó
źniej Germanję, wymusili dani
nę od cesarstwa rzymskiego, do
tarli aż do Francji. Ostatecznie 
Karol Wielki wyparł ich ża Du
naj. Nie zostawili żadnego śladu 
ze swej cywilizacji. Ich resztki 
zlały się ze Słowianami i Wę
grami. 

Oszczędność daje wtedy należyte wyn~ 

lei, gdy nie tylko rozważamy jak i ile od-

klat1ać, f ecz gdy trzeźwemu przęmyś1ei9: 

niu. poddajemy fcażdy zamiar podjęcia 
Potem był znów naród, który 

chciał się rozprzestrzeniać w nie
skończoność: Mongołowie. Ich 
wódz Dżyngis-Chan głosił, że nie 

kapitqłµ stworzonego dług LIP~ wys_iłkiem .. 

bo przeznaczyło dla Mongołów 
całą ziemię. Po zawojowaniu za-

P. K. O. 
chodniej Azji i północnych Chin, 
zagarnęli Moskwę, Ruś, całe Bał
kany. „Od rżenia ich rumaków 
nie można było dosłyszeć słowa 
ludzkiego" - pisze współczesny 
kronikarz. Wtargnęli do .Węgier, 
Polski i Moraw, niszcząc i plą
drując. 

P EWN OśC-ZA UE A~N"JE 
Nic nie zostało z owych państw 

mongolskich, nie nznającyeh o
kreślonej przestrzeni. Pochłonię
te zostały . w końcu przez Rosję, 
Turcję, Chiny i Persję. 

Oto historja. A teraz jeszcze 
coś nie coś z dziedziny prawa 
politycznego współczesnej Euro
py. Wszędzie znajdziemy tutaj 
określenie państwa, opartego na 
wzorach naszej cywilizacji, jako 
tworu,_ składającego się z trzech 
elementów: ludności, władzy Qaj
wyższej i tery tor jum. Wszędzie 
znajdziemy podkreślenie, że zmia 
na granic zależna jest i od zgo
dy innych państw, które posia
daj~ do tego tytuł prawny. 

łach tak znakomitych - znawc6w I jedność („Verbandseh.helt") lu-I tak katolickiem mieście jak Frei
jak Esmeina, :Wilsona I t. d. Ale dzi osiadłych na oznaczonem te- burg i to przez katolickie wy
to dzieła „zgniłej demokracji". tytorjum" - „Staatsle:idkon" 7, dawnictwo Herdera. Narodowy 
Więc może przeczyta w niemiec· 1931 r., encyklopedja prawa po- socjalizm takich autorytetów nie 
kich naukowych iródłach: „Jako litycznego, dzieło znakomitych uznaje. 

Znajdzią to dr. Ley w dzie-
drugi element państwa wyst~pu- niemiec~ich znawców. No, to już nic innego nie zo-
je obszar: Państwo to związana Ba, kiedy jest to wydane w staje, jak tylko zwrócić się 0 

-.S r e 
~ 

• • - n n konstrukcję ta.kiego państwa bez 
oznaczonego terytorjum chyba 
jedvnie do Hunnów i Mongołów. 
Coprawda ci nie zostawili po so
bie pomników prawa. A może o
bejdzie się i bez konstruowania 
prawnego? W każdym razie wł· 
dzłmy tu wyraźne cofanie się 
Niemców w dalekie mroki hłsto
rji. 

Ojciec Swięty o współdziałaniu mężów stanu 
z akcją pokojową Kościoła 

„Osservatore Romano" podaje 
tekst przemówień, które wygłosili 
Ojciec św. i nowy ambasador Boli
wji podczas uroczystego składania 
listów uwierzytelniających w ubie
gły piątek. 

Ojciec św. powiedział: „Chwila 0-1 w czasach bardziej normalnych. Ani 
becna obciążona nowemi ciętkiemi jeden naród, który nie chce widzieć 
obowiązkami narzuca energji i zdoi ·się skazanym na zaleganie w dzie
nościom tych, którym powierzone są dzinie materjalnej i kulturalnej, nie 
losy ludów, do rozwiązania takie za~ mot.a poddać się konieczności poszu· 
gadnienia, które rzadko znalazło się kiwania i znajdowania. odpowiedzi i 

Chwyty moskiewskie 
Wahanie i ataki oa .101.1łię 

„Kurjer .Warszawski" informuje I O~jawem tego l'Odzaju niesmacznej 
via Ryga o stanie angielsko-fran- akcji jest odczytany dzlal&J wteczo
cuskich pertraktacyj z rządem mo· rem. przez wszystkie rozgłośnie radja . . . soWieckłego, zamieszczony w przychyl 
skiewsk1m · nej Rosji prasie angielskiej artykuł 

„O jeszcze Jeden dziel\ zwłokl (roz- Lloyd George•a.. Sądząc z komunika
mowy zostały odłożone do wtorku 20 tu TASS'a w artykule tym Lloyd 
b. m. - przyp. red.) poprosiła strona George, pod nleblol!la podnósl potęgę 
sowiecka, kt6ra wciął: Jeszcze waha militarną. Rosji sowieckiej I w sposób 
się I nie może zdooydowa6 słę bądź kategoryczny twierdzi, że bez porozu
to na odrzucenie całkowite propozy- mienia się z taką potęgą nie można 
cyj angielsko - :francuskich, zerwanie na.wet marzy6 o powstrzymaniu agre
rokowań, bądź też na ich przyjęcie sji niemieckiej". 
I tero samem pomyślne za.koti.czenle Moskwa prżedstawlła artykuł Lloyd 
przeciągających się obrad. George'a, jako wyraz oplnji najszer-

Wahanle I kunktatorstwo Kremla szych warstw społecze6stwa anglel
wynika, jak się otdaje, z powodu nie- skiego. 
wątpliwych i to bardzo dużych tarć Drugim, analogicznym chwytem pro 
w łonie „Politbiura". pagandowym, jest zamieszczenie na 

To swoje wahanie I nłezdecydowa- łamach dzisiejszej „Prawdy" obszer· 
nie Kreml stara się zupełnie świado- nej korespondencji o wyjątkowo ctęt
wie ukryć, prowadząc dość nlezręcz- klem położeniu robotników angłel
ną akcję prop:-t.gandową, wymierzoną sklego przemysłu t.ekstylnego, którzy 
przeciwko rządowi Chamberlaina., któ np. w hrabstwie Lancashire mają u
remu strona sowiecka stara się pny- mierać z głodu 1 cierpł~ nledole o-
plsa.6 winę za zwlekanie . rokowa.6. raz n~". 

rozwiązania palących problemów no
wych czasów przez reakcje gospo· 
darcze, polityczne i społeczne. Wdą
żeniu do takich celów władza pań
stwa zmuszona jest częstokroó do 
żądania od wszystkich warstw naro
du wielkich ofiar na rzecz dobra 
wspólnego, Tam zaś, gdzie nauka 
Chrystusa kształtuje rozsądek i ser
ca i kieruje działaniem ludzkiem po
jęcie ofiary i świadomego podporząd 
kowania ~łasnych interesów konie
cznościom i obowiązkom społeczno· 
ści stanowią część tych praw i norm 
zasadniczych, od których ładne su
mienie chrześcijańskie nie może się 
uchylić dopóki władze publiczne po
ważają święte i niepogwałcalne gra
nice praw Botych. Szczęśliwe to pall. 
stwo, szczęśliwy ten naród, którego 
rządćy są świadomi korzyści, które 
przy ich wysiłkach ku pomyślności 
i pokojowemu ro~wojowi pochodzą 
ze strony religji i którzy w uznaniu 
tego tk'oszczą się, by a.kcji Kościoła 
otwierać drogi ku utwierdzaniu i u
doskonaleniu poglądu chrześcijań
skiego w tyciu publicmem i prywat 
nem. 

Czyt nie głosił oficjalny filo
zof narodowo - socjalistyczny 
Benn: „Człowiek obecnie kąpie 
się w atmosferze początków 
świata. Marzeniem jego jest 
pójść wstecz. Znajduje on siebie 
w prymitywnej istocie" • . 

Ano, zostawmy owego nie
mieckiego człowieka przy jego 
„marzeniach". Tylko dziwnem 
jest, że te azjatyckie wzory mo
gły opanować naród, rzekomo 
tak dbający o czystośó I wiel
kość rasy germańskiej i to na
ród, którega władca przed 40-tu 
laty wzywał Europę do krucjaty 
przeciw „tóltemu niebezpieczeń
stwu". 

I w dod~tku powinnoby się 
pamiętać, że owe wzory nie przy 
niosty szczęścia ich twórcom, 
po których zostało jedynie wspo
mnienie jako o wrogach kultury 
i cywilizacji. 

„Hu" oznacza w języku chiń
skim: „lud barbarzyńców". 

K. G. 
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llietylko bronić, ale i skutecznie atakować 
ltollea Bzeuy Nlemłeckłej leły „ I ~adranse ' lotu od granley 

Donlosla rola polsklego lotnlctwa 
~łlkłej. jest cię:!szy mniej zwrotny od o . własne surowce, o własne - siły eskadra nad Wisłą zwiększa 

Na ten fakt zwraca uwagę „Le „Mewy". techniczne, o własny aparat wy- szanse utrzymania pokoju. 

• Temps" w artykule poświęconymi • twórczy, doskonale zorganizowa-
z:naczeniu lotnictwa polskiego. Stwierdziwszy wysoką· jakość i ny. 

Gdyby jakiś nowy zamach znaczne motliwości rozwojowe Osiągnięcie prawdziwie wiel· Artykuł powytszy nabiera spe-

państw totalistycznych miał wy- polskiego lotnictwa, „Temps" zaj- kich efektów w tej dziedzinie wy- cjalnego znaczenia, jeśli zważyć, 
wołać w Europie wojnę - pisze muje się problemem ilości. magałoby jednak spei:nienia kil- że ukazał się w tak poważnym 
„Temps" '- to lotnictwo polskie Podkreśla więc, te Polska, po- ku dodatkowych warunków, do organie pół~ficjalnym jakim jest 

z . racji położenia geograficzneg() siadając już znaczną armję lotni- których „Temps" l:alicza przede- „Le Temps · 

miąłoby do odegrania w tym kon- czą (którą „Temps" szacuje zresz- wszyslkiem dopływ kapitałów z Wywoł~ł on też natychmiasto; 

flikcie doniosłą rolę. tą zbyt skromnie) może w szyb- zagranicy. I wą reakcję ze strony niemieckiej· 

Bazy lotnicze polskie położone kiem tempie znowu ją powięk- \V spełnieniu lego warunku za- I Artykuł ukazał się w sobotę, a 

są tak blisko niemieckich cen- szyć w dużej mierze o własnych interesowana jest w najwyższym 1 już w niedzielę „Deutsche Allge

.trów przemysłu wojennego, ($tą- slłac~: w opa~ci~ o kadry zn~-1 stopni!-1 Fr.ancja „ i Anglja, kon- ! meine Zeitung" i „Voelkischer Beo 

ska, Czech, Saksonji) że mogłyby komitych totmkow, w oparem kluduJe „1 emps : Każda nowa bach ter" ogłosiły artykuły pole-

trz:ymać pod_ grożą bombardo-'----------------------------------------• 
wania . sporą liczbę fabryk prze
mysłu wojennego i sparaliżować 

skutecznie ich działalność. Polskie 
siły lotnicze mogłyby pozatem 
zbombardować wszystkie porty 

Cudzoziellley 1ł7 Chinach 
Sto lat koncesyj eksterytorialnych 

bałtyckie Niemiec i nawet więcej Konflikt rozgrywający się oboo- nazwą „Concession Frani;aise". Lą;- cesji (opuszczonej w chwili wybu

-zwiększając swój zasięg, odciąć nie w Tientsinie, przypada akurat cznie zajmują one przeszło 32 km. chu wojny) mieszkało ok. 1900 Ja 

dostawy surowców, które prze- w setną rocznicę wojny, która stwo km. powierzchni, z czego na kon- pończyków i 1700 Chińczyków na 

_mysł. J;'liemfocki zmuszony będzie rzyła pierwsze zarodki koncesyj w cesję międzynarodową przypada terenie o pow. 125 ha, W Czang

gprchvad~ać ze Skandynawji, prze „państwie środka". Była to t. zw. 22 km. (39 tys. cudzoziemców, sza istnieje ogólna. koncesja mię-

·dewszystkiem __ rudę żelazną. „wojna o opium". która powstała 1.121 tys. Chińczyków), a na kon dzynarodowa, w Czungkingu ist-
- na ble zadrażnienia stosunków· po· cesję francuską 10 km. kw. (23 t.y- l niala do wojny osada japońska. 

Budowa geofizyczna lej części między w. Brytanją i Chinami z siące cudz., 454 tys. Chińczyków). W dolnym biegu rzeki Jangtse, 

:Europy jest lego rodzaja, że lot· powo~u trudności, jakie Anglicy W drugim porcie tra_litatowym, istnieją ogólne os,,ady międzyna

nik nie natrafi na żadne prze- slale napotykali ze strony Chin w Amoy, koncesje cudzoziemskie le- rodowe w portach: Wuhu, Nanki

Hkody naturalne w swej akcji, dziedzinie handlu zagranicznego. żą na wyspie Kula.ngsu ( 4 km. nie i Suczou. W tych dwóch osta

jakiemi są w innych krajach Al- Traktat nankiński, zawarty po kw. pow.). Tu znajdują się kon- tnich miastach istniały równieź 

py,_ Wogezy czy Jura. Eskadry tej przegr::i-nej .dla C~in. ":'ojnie, cesje: japońska, amerykańska, oraz koncesje japońskie. Do roku 1926 

samolotów .z Krakowa Kalisza pooa specJalnerru przywileJami ha~- „międzynarodowa osada Kulang· Wielka Brytanja miała koncesje w 

~ey Poznania z łatwości~ dotrzeć dl~wemi nadawał kup.com b17tyJ- su" z ludnością, złożoną z 250 Kiukang i Czenkiang. 
i ł i sk1m prawo bu<lowama domow i cudzoziemców i 40 tys. Chińczyków. W północnych portach chińskich 

mogą .. do Beri ~a, w.roc aw ą, : skłatlów towarowych w pięciu por· Koncesje w .Kantonie, angielska ogólne osady cudzoziemskie znaj
Drezna, Śwłnoujscła me • będąc , ta.cli, a mianowiede: w Szanghaju, i francuska, leżą na wyspie Sza- dują się w Tsinanfu, Czoutsun i 

~nmszone do przelatywama nad Kantonie, Amoy, Fuczou i Ningpo. min, odgrodzonej od mia.c;ta c:hiń- Weihsien, odrębne zaś polityczne 

pagórkami wyższemi ponad 300 ! z tych to pierwszych osad kupiec- skiego kanałami. Na terenie obu koncesje w Tientsinle, leżącym w 

mtr. - a więc nie stanowiącemi 1 kich w t. zw. „traktatowych" por- koncesyj, stanowiących jedną ca- prowincji Hopel, nad ujściem rze

pr.r:eszkody przy tadnej pogodzie. I ta.eh z biegi~m lat powstały piern:· łość o pow. 4 ha. mieszka około ki Pei. W rezultacie wojny świato-

Jeśli chodzi 0 niemiecką obro-' ue „kotweSJe" c~dzozl.emskie, t. J· 750 cudzoziemców i 1.500 Chińczy wej i układów Chin z poszczególne-

nę przeeiwlotniczą, to wobec gra- I tere~y ekster~rJa.łne. ków. Koncesje w Fuczou i Ningpo mi państwami znikły koncesje: 
• ł . h . h . Pierwsze nueJsce pod względem nie ma.ją określonych terenów. niemiecka, austrjacka, rosyjska i 

nic ods on~ętyc ' ciągnącyc się I czasu istnienia, wielkości i macze· W górnym biegu Jangtsekiangu belgijska, i obecnie istnieją tu czte 

n~ dług?ści 12~0 km. obrona ta, nia, zajmują koncesje w Szanghaju. znajdują się koncesje w portach ry koncesje: angielska, francuska, 
111gdy nie będzie dość skuteczną, 1 Powstała tu w roku 1843 osada bry rzecznych: Hankou (prow. Hupei), wioska i japońska. Największa jest 

by przeciwstawić nalotom opór/ tyjska stała się w następstwie za- Czangsza (prow. Hunan) i Czung- koncesja japońska 2.000 ha. 

stały i zdecydowany. j lążkie~ dzisi~jszego ~zanghaju, nie king (prow. Seczuan). Z pięciu (10.000 Japończyków i 26.000 Chiń 

z powyższych rozważań _ pi-' tylko Jako. ll?asta ~nę~zynarodowe koncesyj jakie istniały w Hankou, czyków), 
!Ze Le Temps" wynika fakt 0.1 go, ale tez Jako wielkiego miasta pozostały tylko francuska i ja- Zniesienia koncesyj cudzoziem-

". . ·1 chińskiego i portu. W ślad za konce pońska. Nłemcy utracili S\Voją kon skich w Chinach domagał się w 
ezr~nsty ~ Poza bezpośr~dmm u- sją brytyjską utworzona została cesję w wyniku wojny światowej, swoim rewolucyjnym programie „oj

dz1ałem w walkach, lotmctw~ P?l . koncesja amerykańska, a potem a ZSRR i W. Brytanja zrzekły się cioo republiki chińskiej", Sun Jat

skie będzie miało do spełmema francuska, ostatecznie jednak te dobrowolnie swoich uprawnień te- sen. To hasło leży również w pro
w przyszłej wojnie nader danio- dwie pierwsze zlały się w jedną „O- rytorjalnych. Francuska koncesja gramie Chin dzisiejsiych, dążących 

słą misję: ugodzić przeciwnika sadę Międzynarodową" (lnternaJtio-1 zajmuje ok. 25 ha pow. z ludno- do ustalenia swoich stosunków z 

w samo serce, zniszczyć główne nal . Settleme~t), a ~rancuzi stwo- ści~; 30~ cudzo~iem;:ó":' . i ~5.1~00 obcemi państwami na podstawie 
ośrodki jego oporu. rzyili samodzielną Jednostkę pod Chmczykow, na Japonsk1eJ zas on równości i wzajemności. 

Czy lotnictwo polskie jest przy- a U - C g7 b ... C „ 
gotowane do wypełnienia tego za- ' „ „ 
dania. które może stać się czyn- I aw · s••etle prasą 
nikiem rozstrzygającym? Czy Pol 
1ka posiada w tej chwili dos~a: Spustoszenia ::::~.iła slę w tnnkcję raezeJ for-

teczną ilość aparatów o takieJ P 1 .... Zb · „ w korespon- · • 
rt Ś • b · · b b l " 0 SKa roJna S g• L1•t-1• O'°'a 

wa o c1 OJOWeJ, .· y y y dencji z Berlina wskazµje na. s~u- zwa 1er '"' n '"' 
r~olne. prze~e~szystk1em . ochro- stoszenia, jakich w duszy ruenue- „Robotnik" interesuje się zatru-
mć naJwaimeJsze centra zyciowe ckiej dokonał totalizm: tą bronią plotkarstwa w polityce 
własnego kraju, a następnie sku- „Rozbałamucona, wychowana przez międzynarodowej: 

teĆznle atakować nieprzyjaciela? zastępującą częstokroć dom 1 szkołę, „Filohitlerowska prasa we Francji 
. . partję, młodzież, poddana propagan- rozpuszczała wiele pl~tek i niesmacz-

Oto jest pytame, które stawta dzie politycznej l ideowej - nle jest nych dykteryjek 0 Edenie. Otóż o-
autor artykułu. już dziś zdolna do samodzielnego statnlo, „Action Francalse" opubliko-
. J śl• h d · t • k ś · myślenia. wała sensacyjną. wiadomość. I cl, któ-

e l c O . Zł 0 ~ ronę Ja 0 c~.o- Wyidealizowanie totalizmu przy rzy nie wiedzieli dotą.d czem kiero-
wą swych sił lotrnczych odpowie- jednoc7<eSnem zdeprecjonowaniu demo- wał się Eden, wypowiadając się zaw
działa na to pytanie Polska wy- kracjl l ustrojów, opierających się na sze za 11ntyfaszystowską polityką, 

stawiając w paryskim salonie lot- swobodz;le obywa.tell!lklej, zatruło star- „zmądrzeli". Nic prostszego: oto, jak 
• , 11ze generacje sp,ołeezeństwa 1 w kon- d t A 1 Fr I " Ed n je~t 

n1czym 1938 szereg modeh włas- ··'-e!lftJ"I mlP...:~ło do rel!lzty ws:iel- onos " c on a!lca se , e "' 
""&"' ~ ~„ !!zwagrem Lltwłnowa. t w· koll!lekwen-

~ej produkcji samolotów bombo- kte odntehy Jndyw!duallzmn w· naro- cjt był zarifanym rządu ..owlecklego. 
wych, myśliwskich i wywiadow- !llłe, ob~żając ogólny jego pcdom u- A tera?:, ,fnt wszystko było zrozn-
czych· A więc Polska jest 58mo- myełowy' • miał" dla filo-german.ów. 
wy8larezalna w swej produkcji ' .lbsolutnie nic Otóż na. konferencji w Paryżu, ta 
1 t I J f ż d i d i ć C kwestja była przedstawiona Edenowi 
_o n cze mo e o pow e z e Zamknięcie sesji omawia w „ za 1 Eden wyjdnił, że nigdy . nie' był 

wymaganiom wojennym. . sie" (jm) i dochodzi do wniosków szwagrem Litw1nowa„. Pokrewieństwo 
Samolot bombowy P.Z.L. 31 . następujących: było zmyślone przez mą.clcleli. Popro-
. , 1· Gen. Skwarczyński zapowiedział m. stu Lltwlnow ożenił się z jakąś An-

osiąga szybkośc 430 km. godz. ln. wykonanie ozonowego programu głełką l stąd ta cała płotka. Widocz-
przewożąc półtorej tonny bomb, w takich sprawach, jak kwestja ży- ule filohltlerowskle czynnlld, nie tyl
dwumotorowy samolot myśliwski I dowska, ukraińska, likwidacja bezro- ko w Polsce, ale na całym świecie 

PZL 38 ma szybkość 460 km. na I bocla itp. Po ~mlmlęciu sesji wypa- posługują. slę rozpuszczaniem fałszy-
. . . , da stwierdzić, ze z tych zapowiedzi wych - Wiadomości". 

wysokości 4 tysięcy metrów 1 a- i nie wyszło nic. Absolntnie nic. w 

dało: Przyjechała. Nikt się tem nie 
zainteresował. Po dłuższych stara· 
nlach zaśpiewała w podziemiach jed
nego z kościołów polskich. Honora
rjum powiedzmy 25 dol. W podob
nych okolicznościach zaśpiewała jesz
cze raz, dwa. Nie podobało się. Nie 
ten rodzaj sztuki potrzebny Amery
ce. I wszystko to obracało się w pol
skim światku Nowego Jorku, ponie
waż języka angielskiego nie zna. A
meryka.nie wog,óle nic nie wiedzieli 
o przyjeździe · art~·stkl. Wróciła. Oto 
wszystko". 

Z pr~ycz„n ni~zależnyeb 
Rada Naczelna P.P.S. uchwaliła 

rezolucję polityczną w sprawa.eh 
zagranicznych i wewnętrznych. 
Część zagraniczna uchwały, doma
gająca się rozszerzenia współpra
cy z pa11stwami demokratycznemi 
została opublikowana. O innych 
częściach rezolucji doniósł „Robot
nik": 

„Dalszych ustępstw rezolucji, do
tyczącycl1 spraw polityki wewnętrz

nej, podać nie możemy z przyczyn 
od nas niezależnych". 

Taktyka Berlina 
Korespondent berliński ukraiń-

ml.zujące 
Temps". 

wywodami . „J;ij 

Jest rzeczą charakterystyczną, 

że prasa niemiecka przyjęła w 
stosunku do wywodów „Le 
Temps" taktykę wyraźnie defen· 
sywną. Nie kwcstjouuje się bynaj 
mniej zdolności ofensywnej · 1ot
uictwa polskiego, ba Niemcy na
wet uważają, że przybliżone licz
by ilości aparatów jakiemi dzi
siaj dysponuje Polska są podane 
przez „Temps" raczej 'zbyt skr<'m 
nie. Prasa fachowa niemiecka 
wymieniała odnośną liczbę -
trzykrotnie większą. Natomiast 
„ Voelkischer Beobachter" twier· 
dzi iż „Le Temps" popełnia wiel
ki błąd nie doceniając 21dolnośc1 
obronnych Niemiec. Zapomina się 
o fortyfikacjach zbudowanych I 
rozbudowywanych w dalszym clą 
gu na wschodniej granicy. · 

Potwierdza to fachowiec lotni· 
czy mjr. von Wedel, który pisze, 
że „dzięki tym fortyfikacjom a• 
tak Polakó'\v nie będzie tak ta~ 

twy". 
Ten sam ton defenzywny prze· 

bija z artykulu w „Deutsche All- ' 
gemeine Ztg." który weksluje 
całą polemikę na tory prawa mi~ 
dzyna.rodowego i przytacza dość 
niespodziewany ze strony nłeG 
mlecklej argument, ii prawo mię
dzynarodowe zabrania bombar
dowania miast otwartych. Argu· 
ment I.en Jest tembardziej dziw
ny, że nikt przeciet inny, tylko 
właśnie sam kanderz Hitler w 
„rilein Kampf" zdecydowanie wy
stępuje przeciw tej doktrynie pra 
wa międzynarodowego, uzasadnia 
jąc to względami... humanitar· 
nemi. 

- Na.tbrutalniejszy sposób pr~ 
wadzenia wojny - czytamy w 
„l\fcin Kampf" - jest najhuma· 
nitarniejszy, gdyż prowadzi do 
wojny najkrótsze,j. (Niema zresz
tą w tern powiedzeniu nic ory
ginalnego, bo zwrot ten znany 
jest z czasów grubo przedhitle
rowskich). 

Ta defenzywna reakcja Nie
miec, gdzie irytacja miesza się z 
zakłopotaniem jest bardzo zna
mienna i charakterystyczna. 

w. 
a o 

I dla tego celu warto byłoby nawet 
odsunąć wschodni problem na jakli 
czas. 

A w tym czasie udałoby się może 
osiągnąć kompromis z upokorzoną. 
Anglją, tak, jak to było możliwe 

Włochom podczas abisyńskiej kom
promitacji Londynu". 

Dwa bratanki 
„ABC" dostrzega wielkie podo· 

bieństwa i możliwości porozumie
nia hitleryzmu z komunizmem; 
gdyż oba te ruchy opierają się o 
materjalizm: 

„Z tej poi.ławy zasadniczej ~ 
s:rereg dalszych podobieństw, a więc 
metody działania wewnątrz; państwa. 
teror i całkowite zniesienie wolności 

Ol!IObistej na. korzyść ogl'omnego pr-ze
rostn władzy państwowej. 

Wreszcie zarówno hitlery:r.m, jak I 
1.-omunizm uznają. nieustającą rew9lU• 
cję, która ma zniszczyć przedewszy
stkiem dzisiaj panujące syste1111y, aby 
dopiero na gruzach wprowadzić no· 
wy porządek. 

Dlatego też przy głębszem spojrze
niu porozumienie nJemiecko-sowieckie 
wydaje się zupełnie możliwe". 

Wybory rektora 
...parat wywiadowczy PZL 46 - 1 dziedzinie gospodarczej realizowany 
szybkość 470 km. i zasięg dzia-1 jest nadal program wlceprel!ljera 

Złe maniery 
„Dziennik Powszechny" pisze o· 

„najgorszych manierach" ·w pol
skiej propagandzie artystycznej: 

skiego „Diła" informuje, żti „Niem „Warsz. Dziennik Narodowy" 

ł · t· 1 OO k Kwiatkowskiego. . Ozon próbował z 
ama · m. pooz„tkn przeciwstawić mu swoje pła 
Nawiasem zauważymy, że wymie I nb•tyczne koncepcje, ale wnet dał 

niony przez francuskiego autora 1 spokój. W :kwestji żydowskiej obóz 
p z L 37 • ten, o ile nas pamięć nie myli, ogra-

. . . ' to Jes,~ n~sz popularny niczyi się do jednej interpelacji. o 
bombowiec „Loś ,_ mew1elu tylko , tstnteniu problemu ukraińskiego wo
maszyoom tego typu ustępując~·, ' góle ~apomnlał. 
zaś drugi z wystawionych m 0 deJi ~esJa była pracowita, tego nie kwe . „ stJonujemy. Ale była to pracowitość 
samolot obserwacyjny „Mewa ma oględnie się wyrażając bierna. Sejm 
na świecie tylko jednego konku-

1 
dyskut.ował I uchwalał 'to, czego rząd 

renta jeśli chodzi o zasięg i sz:yb- i od niego. się domag~ł: A że tych przed 
kość - jest nim angielski West- loteii b~ło sporo, WJ!:'-<: ~ praca była 

. , znaczna. Natomiast UUCJatywy po-
land - Lysaoder. Sami Anghcy 11elsklej tak dobrze ,jak nie było, a 
przyznają jednak, ii \Vestland kontrola nad dz;iałałnością rządu prze 

• : • „) 

„We wszystkich niemal pismach 
warszawskich ukazały się następujące 
reklamowe wzmianki: „Radosna wieść 
obiegła Warszawę. 

Wróciła Ona. wróciła oprornleniona 
triumfami amerykańsklemi. Cała A
meryka szalała za nią. ZapewnUa so
bie możność corocznego· powracania 
na wielki objazd Ameryki. Po małym 
odpoczynku już za kilka dni pokaże 

Warszawie, czem olśniła Amerykę". 

Co słowo - to blaga„. Aż wstyd 
czytać. 

A Jak w istocie t;o wszystko wyglą.-

cy nie wyrzekły się taktyki rozbi- donosi ze Lwowa: 
cia sojuszów": „W dniu 17.VI. zebrali się profeso· 

„Oficjalnie dalej mówią. o nlemoź- rowie U. J. K. we Lwowie celem do
ności porozumienia, ale prywatnie, I konania wyboru rektora. Jak wiado
w cztery oczy, zdaje się nie mieliby mo, poprzednio wybrany rektor prof. 
nic przeciw temu, gdyby tak Polska ' Bulanda nie został na swem stano
wykazała skłonność do rozmów. Nie- , wlsku zatwierdzony przez Min. \'\7.R. 
kiedy odnosi się wrażenie, że tej moż- l o. P. 
liwości tutaj oczekują., gotowi może I W dniu 17 b. m. profesorowie wy
ł pójść bardzo daleko na „ustępstwa". brali rektorem ponownie prof. Bulan-

Bo w istocie rzeczy nie idzie już dę, który jednak wyboru nie przyjął. 

dzisia,j o gdański problem, jaki może Nie przyjęli również wyborn wy
czekać, ale o całkowite rozbicie an- brani z kolei profesorowie Przemy
gielskiej koncepcji okrążenia Niemiec. sław Dąbkowski i Kamil Stefko. ,Ja. 
Takie rozbicie byłoby ,jednoznaczne ko <·zwartPgo z rzędu wybrano rek
z załamaniem wpływów Anglji na kon torem prof. Romana Longchampsa, 
tynencle, z kompromitacją je.J polityki któr~· wybór przyjął" • 



-· „Re ko r .d bzdu.r „Spontaniczność" zorganiz~wana 
„ 

„Niemiecki od stuleci Lwów" 
Bez wr~ie.nia - gdalł,kłe mowy Goebbelsa 

I 

Wizyta mln. ·Goebbelsa w Gdań-

BERLIN, 19.6. Bezkonkurencyj- przez kupców ze Lwowa, który -1 węgla byłaby Odra. sku i mowy, które przy tej okazji 
ny rekord bzdur bije poniedziałko- ciągnie bez zająknienia dzJennik - , P9Iska - kończy dziennik - nie wygłosiL.niemiecki minister Propa:
wa. „Ost • Deutsche Morgenpost" w od stuleel był · miastem niemiec· pragnie budować nad . morzem, pra.- ga~y, wywołały na całym świe,. 
artykule, starającym się dowieść, Idem.(!?) gnie ona tylko zniszczenia. Chce cie bardzo - swoiste wrażenie. Na 

w.szystJde argumenty ., - .po prostu 
lekceważącym uśmiechem, a więe 
w gruncie rzeczy tak - . jak na fu 
nap:ra\vdę zasłużyły. . . · . · 

że Po1.!Mly nigdy nie byli i nie będą· Eksport węgla ze Sląska do zdobyć Prusy Wschodnie, szwedzki leży prżytem wątpić, czy wrażenie 
narodem morskim. Gdyni przea; magistralę kolejową Gotland i duńsiqe Borilholm l La· to za.dowolni propagandzistów nie-

Propaganda niemiecki!. · nie miała 
wogóle szczęścia z ~ytą: mhilstra 
Goebbelsa w· Gdańsku. Sprawozda· 
nia · oficjalile ńienileckie li ··.wźrn· 
sz~jąco pisały o tern jak ·to 1entu
zjaz}ll - ten słynny „spontaniczny 
entó.źjazm niemiecki zmusił . . :Popro
stu niin. Goebbelsa. do w,ygłos~enia 
mowy, do której nie był on wćale 
przygofuwany.;. Dziwnyńl _ ,· jednak 
zbiegiem okoliczności . rad,i(lstacje 
nfemieckfe · zapowiedziały ·~tę : 1,nie
przygofuwa1'ą I . niespodziewaną" 
mo.wę . n.a godzinę . przeszło ~rzed 
jeJ r!>zp0częciein, biuro ;iaś prasowe 
niemieckie rm:dawało' dzienhlkariiom 
tekst tej mowy, - na . kwadrans 

- Handel na Morzu Czarnem - jest - zdaniem dziennika - sztu- ·land; gdyż te punkty sta-0 się mają mieckich. I wizyta bowiem i mowy 
. pisze dziennik - trwał tak długo, czny. Z rozbrajającą szczerością bazą dla polskich łodzl podwod· zostały · przez, opinję · światową w 
. póki Polska dzieriyła w rękach I stwierdza on, że jedyJUt n<1rmalną nych, które następnie nieść będą · pełnem tego ~Iowa znaczeniu zlekcę 
swych ten handel, prowadzony drogą transportową · dla polskiego zniszczenie narodom sąsiednim. wa~r:e~obfą już _też wrażema ża-

Spokojna ale · niezwykle ostra 
Reakcja Paryża lia gdańskie· DI01!Y Goebbelsa 

PARYŻ. 19.6. Wystąpienia gdań· t teresle Polski, j!lk I -Niemiec, wol-1 nie są ani słowami pojednawczemi, 
skie min. Goebbelsa spotkały się na ne miasfu. · ani uspakajającemi, lecz ich prze· 
łamach całej, bez wyjątku, prasy „Action Francaise" podkreśla iro ciwieństwem. 
paryskiej z oceną bardzo spokojną, nicznie, że teorja przestrzeni, nie- „Figaro'• zamieszcza artykuł 
ale jednocześnie• niezwykle ostrą. zbędnej do życia - zdaniem Niem wstępny swego redaktora dyploma 

„Ere Nounlle" podkreśla, że po- ców i dr. Goebbelsa - stąsuje się tycznego d'Ormesson p. t. „Jasna 
jęcie obszaru niezbędnego do życia tylko do Niemiec, nie ma ona je- sytuacja", w którym ocenia cha
w stosunku do kwestji gdańskiej, dnak zastosowania w stosunku do rakter mowy Goebbelsa jako kam 
ma jedno tylko podstawowe zna- innych, a w szczególności do Pol- I panję podburzania i zastraszania 
czenie to znaczy, że dla Polski jest ski. na.pewno pnygotowaną zgóry. 
rzeczą żywotną, aby Gdańsk nie „Poptiłalre" wyraża zadowolenie, Polska nie ruszy się ani na krok 
znalazł się pod panowaniem obcem. że przemówienie Goebbelsa· okazało ze stanowiska, . które zajęła i które 
Polska, która nigdy nie żądała się w konsekwencji pozbawione jest stanowiskiem słuszności. Je. 
inkorporacji Gdańska, żąda tylko znaczenia i nie pog9rszyło sytuacji. steśmy przy boku Polski i sfuimy 
poszanowania traktatów, które u- Tem niemniej dziennik nawołuje do za nią bez dwuznaczników l bez 
czyniły z Gdańska zarówno w in- czujności, podkreślając, że słowa, zastrzeżeń tak samo, jak i Anglja. 

wypowiedziane przez Goebbelsa, 

-.Chamberlain .o sytuacji w Tientsinie 
LONDYN.19.6. Premjet Chamber 

lain ·złożył w Izbie Gmin oświad
' czenie na temat sytuacji w Tien
tsinie. 

-Premjer oświadczył, że 7,ądanie 
wydania Japończykom 4-ch Chiń
czyków zostało skomplikowane 
przez dołączenie <,loń s~eregu spraw 
o znacznie większej doniosłości 
wchodzących w zali;res ogólnej li-

' nji politycznej, przyczem rząd ja
, ' poński nie przedstawił w tej spra

wie żadnych żądań oficjalnych. 
Minister Spraw Zagranicznych Ha 

lifax przy jął dziś ambasadora. ja
pońskiego, z drugiej zaś strony am 
basador brytyjski w Tokjo stara 
si~ wyjaśnić sytuację z rządem ja
pońskim. 
' Rząd brytyjski w związku ze 
sprawą tientsińską utrzymuje łącz 
ność z rządem francuskim i z rzą
dem St. Zjednoczonych. 

N a zapytanie b. min. Edena, czy 
rząd brytyjski zapewni dostawę 
środków żywności dla obywateli kon 
cesji brytyjskiej - Chamberlain 
odpowiedział, że rząd brytyjski po
dejmie wszelkie niezbędne kroki 
dla zapewnienia dostawy środkl,)w 
żywności. 

W odpowiedzi na zapytanie jedne 
go z posłów wicemin. Butler o
świadczył, że rząd brytyjski nie u
znaje prawa japońskiego areszfu. 
wania, lub zatrzymywania obywa
teli brytyjskich w żadnych warun
kach. 

Na zapytanie co do wysłania bry
tyjskich okrętów wojennych do 
Tientsinu, parlamentarny podsekre
tarz Stanu admiralicji Lewellyn wy 
jaśnił, że wobec niewielkiej głębo
kości wody największym okrętem 
wojennym, który mógł dotrzeć do 
Tientsinu jest kontrfurpedowiec 
„Lowestof", który obecnie się tam 
znajduje. Najbliższym punktem, 
do ja1'iego mogłyby dopłynąć więk 
sze · okręty wojenne jest miejsce od
.dalone o 30 mil od Tientsinu. 0-
· becność okrętów wojennych w tym 
punlmie · nie miałaby jednak żad
nego znaczenia. 

TIENTSIN. 19.6. Władze japoń
skie miały zwrócić się do urzędni
ków chińskich, zatrudnionych w 
kon<;esji brytyjskiej z żądaniem o
puszczenia służby pod groźbą kary 
śmierci dla urzędników i członków 
ich rodzin. 

Prezes' Rady Miejskiej koncesji 
brytyjskiej w Tientsinie zaprze
cza informacjom japońskim jakoby 
władze brytyjskie zasekwestrowa
cyi składy mąki i zbóż znajdujące 
się na terenie koncęsji. 
2 Anglików, którzy opuszczali dziś 

koncesję w Tientsinie, zostało pod 
danych przez władze japońskie nie
zwykle ostrej rewizji osobistej. 

Gdy po dłuższem oczekiwaniu w 
tłun1ie Chińczyków, Anglicy wpro
wadzeni zostali do budynku, w któ
rym odbywa się rewizja, przetrzy
mani byli przez dłuższy czas przez 
strażników i poddani niepotrzeb
nej i złośliwej indagacji. 

Angllcf, których przy rewizji ro 

I 

zebranQ do naga, zmuszeni zostali narzy brY.f;yjs"kich przy tej okazji. 
do opuszczenia budynku z ubrania- Protest japoński głosi, iż 14 b. 
mi w rękó, wśród drwiących okrzy ro. kanonierka °,,8crab" beż uzy
ków zebranego tłumu. skania pozwolenia japońskich władz 

TOKJO. 19.6. Agencja Domei do- wojskowych wyładowała w strefie 
nosi, iż japońskie· władze wojskowe niedozwolonej skrzynie z 

1 
towarami 

złożyły dziś protest u brytyjskich przeznaczonemi dla jednej 'z firm 
władz morskich w Szanghaju prze angielskich. Przybył na miejsce . pa 
ciw wyładowaniu przez kanonierkę I troi . japoński, przeciwko któremu 
brytyjską „Sc.rab" towarów w por- załoga kanonierki wymierżyła · ka-
cie Wuhu i zachowa~u ,się mary;· ra'biiiy maszynow~.: . 

Zakaz demonstracyJ 1ełlg1Jnycb Cll protektoracie 
Praces zabójeów z Nacbfldo odroczony. 

PRAGA, rn.6. Po wydaniu przez 
władze niemieckie zakazu organizo
wania na terenie Czech i Moraw 
wszelkich imprez sportowych, ode· 
brano Czechom ostatnią możność 
zbiorowego manifesfuwania swych 
uczuć narodowych. Bezwzględność 
idzie tak daleko, że zabroniono ró
wnież manifestacyj o charakterze 
religijnym. Tak np. zakazana zo
stała uroczystość poświęcenia 
sztandaru, która się miała odbyć w 
kościele Sw. Ludomiły w Pradze. 

Wszystkie natomiast organizac,je 
niemieckie w Czechach i na Mora
wach Ul"'Lądzają ze wzmożoną ener
gią wszelkiego rodzaju manifesta
cje propagandowe zarówno w Pra
dze, jak i na prowincji. 

W ub. tygodniu odbył się w Pra
dze pod protektoratem protektora 

Neuratha „Tydzień kultury nie-, 
mieckiej". . . 

W dniach od 23 do 25 b. m. zor
ganizowane będą w Igławie t. zw. 
niemieckiej w)rspie językowej na 
Morawach, wielkie uroczystości, kt6 
rych zadaniem ma być manifesfu· 
wanie r-zekomej wiekowej przyna
leżności tych ziem do kultury nie· 
mieckiej. 

PRAGA, 19. 6. Proces przeciw
ko 2 wachmistrzom policji niemie
ckie.i oskarżonym o zamordowanie 
czeskiego urzędnika w Nachodzie, 
został odroczony. 

Odroczenie motywowane jest ko· 
niecznóścią powołania biegłych psy 
chiatrów. W tym celu węzwany 
ma być profesor uniwersytetu w 
Berlinie, dr. Muellerhess, względnie 
profesor uniwersytetu we Wrocła
wiu, dr. Buhtz. 

18 Arabów zabitych, 24 rannych 
Zamach bombowy w Haili_e 

LONDYN, 19.6. Ponurym akom· wodował śmierć 18-tu i poranienie 
panjamentem do sobotniej mowy 24 Arabów. · 
min. Mac Donalda, broniącego w ~atychmiast po wybuchu tłum 
dene'wie brytyjskiego planu przysz- rozwścieczonych Arabów ukamie· 
łości !.'alestyny, był nowy straszny nował znajdują{!.ego się w pobliżu 
w S\l'YCh skutkach zamach bombo- żyda. 
wy, dokonany dtjś ·rano w Haifie. Władze ogłosiły w mieście stan 
Boąiby o. niezwy~łej sile wybuch· wyjątkowy. Wojsko obsadziło wszy 

ły na arabski~ rynku .. jarzynowym stkre punkty strategiczne, W'Strzy
oraz w dzielnicy żydowskiej pod mało ruch kołowy. 
górą Karmel. W późniejszych godzinach ran· 

Wybuch na rynku arabskim, nych tłum zawoalowanych muzuł
który już kilkakrotnie był widow- manek demonstrował pod oknami 
nią krwawych masakr, wywołany konsulatu niemieckiego. Policja roz· 
przez podłożoną nocą bombę, spo- proszyła demonstrantki. 

Dokumenty z czasów Ludwika XVI 
·znaleziono przy burzeniu starej dzielnicy Paryża 

Na ulicy Meuffetard w Paryżu, 
burzonej obecnie w związku z re
gulacją starej dzielnicy łacińskiej 
w pewnej kamienicy znaleziono skó· 
rzany worek, zawierający intere
sujące dokumenty z czasów Lud
wika XVI. 

Jest to już drugie odkrycie, do
konane przy burzeniu domów w tej 
dzielnicy. Przed pół rokiem mura
rze w jednym z domów znaleźli za· 
mur.iwany w ścianie wo~ek ze zło-

tymi luidorami z czasów Ludwika 
XV. i złotymi dukatami polskimi 
z czasów Stanisława Leszczyńskie
go. 

W całej dzielnicy, w której doko
nywane są roboty murarskie, wy· 
twomyła się pewnego rodzaju psy· 
choza poszukiwania skarbów, ukry
tych tam przed kilkuset laty. Wła· 
dze policyjne musiały nakazać w 
całym szeregu domów zamknięcie 
i opieczętowanie piwnic. 

dne argumenty, które min. Goeb· 
bels przytóczył na rzecz ·koniecz· 
ności prżyłączenia Gdańska ; do 
Rzeszy. Czyż można dzisiaj - po. 
przyłączeniu Czech do Rzeszy. -

.szermować . ze strony . niemieckiej 
argum,entem . narodowościowyni ?. Al~ 
bo mówić o tern, iż . kanclerz Rze
szy nie' rzuca słów na Wiatr - kie 
dy ·tak łatwo '. jest tu przypomnieć„. 
choćby te wszystkie obietnice, tak 
uroczyście dane w Monachjum - i 
tak pochopnie „rzucone na wiatr". 

Prasa europejska zbyła też te 

przed jej początkiem.· ' ' ·. 
Tak fu wygląda ,w .wydaniu'·pro 

pagandowem · „spontaniczność" ;.nie· 
miecka. 

_. Jeszcze jeden bluff niem~ec~i 
„Lin ja Zygfryda'' na W st!hodzi~ · . · 

W prasie niemieckiej pojawlają cyzować; . niew.ątpUwte ~ .n.a . grintcy 
się raz po raz efektownie podane . polsko •. niemieckiej . · . prow~z()ne 
.wiadomości o nowej „llnji _Zygfry~ są pewne ro.bóty fortyf'lkae_Y.jile~· '.fo 
da", którą Niemcy budować za.czy zauważyć może każdy przygódny 
nają na granicy polsko • nięmiec- obserwator: Fortyfika.cje"·te· ·jednak 
kiej. Wiadomości- -te mają cel wy- nie ·są bynajmniej pracami'. ."Jla. 'ja· 
raźny: mają zastraszyć opinję poi- kąś większą 'skalę, niema też . mo· 
ską i dać Niemcom nowy .a.rgu- wy, aby miała ·to . być· jakaś. · nowa. 
men~ w tej wielkiej „białej" woj- linja Zy~ryda - na , tak14: lIQp.re· 
nie nerwów, którą oni obecnie pro zę . nie mają Niemcy . . ~ni . · roz~a
wadzą. . chu ani · ""'."'" przedewszystki~~ . ·-

Otóż trzeba tu pewne rzeczy spre pienię~. · · ; . . . · 

Na Rusi Podkarpackiej:, 
Węgrzy wprowadzają j'ęzyk .~os)iR..i ·.·: .···. 

. . . : . ~ . '; .; ·. . 
Prasa · ukraińska informuje, .nator.ze · będzie . urzędowała mia

jakoby rząd · w~gierski opracował nowana przez rząd cehtr.aln~ · ra-
projekt autonomicznego zarządu da P.rzybaczna. · · 
Rusi Podkarpackiej, ' który . ·ma · Rząd ··węgierski miał- -· powziąć 
być '.przedlÓżqny parlamentowi do decyzję: · · wprowadzenia· .na R~s i 
uchwalenia. · Podkarpackiej. ·rosyjskiego· języ
. Według tego .projektu na czele ka literackiego,' który ·będzie :; <ku 
administraeji ~u~i Podkarpackiej gim językiem urzędowym ·kra.iu. 
słać , będzie generał ~ gubernator, Z dniem 1 lipca zacz-nie WJ!cllO 
na które to stanowisko ł'egent dzić . w Użhorodzie (Ungwar) 
Horthy mianuje jednego z ge: \ wieł;ki dzien1,1ik w . jęflly~u rąsyj
nerałów. · Przy generał - guber- skim p . n. „Russ~aja Prawąa''.· · 

161JR~ER SPORTO·D'~ 

POLAK USTANAWIA REKORD l Słomczewska, Mieczysławska (Serafi-
SWIATA W STRZELANIU nówna), wzwyż - Wiśniewska; i Ro-

. . manowska, kula - Flakowiczó.wna, 
. W ramach koresponden~yJnych za,: Cejzikowa, dysk _ Cejzikowa i Do

wodów strzeleckich z ~ro~. „K.B.K.S. brzal'iska, oszczep _ Kwaśniewska i 
na 50 m. do tar~z ohmp1Js~lch -padł Flakowiczówna„. 4 X 100 m . _ . Książ· 
nowJ'.'. re~ord świata w teJ konktr- kiewiczówna, Gawro:ilska, Konk~w-
renc~1. . . . _ ska, Kałużowa (Serafinówna). · 

Mianow1c1e . zawodmk Słodczyk _ z 1 Zawodniczki nasze wyją.dą z War
klubu Urzędru~ów Skarbowych uzr-

1 

szawy w dniu dzisiejszytrt. : · 
skał w Katowicach doskonały wymk 
400 pkt. na 400 możliwych. Wynik WILil\IOWSKI SĘDZIĄ 
ten jest o 2 punkty lepszy od ofi- MECZU PU..KARSKIEGO · 
cjalnego rekordu światowego. · PRASA - DZIALACZE · 

W punktacji drużynowej zwyciężył w dniu 28 b. m. Związek ·Dzienni-
zespół Klubu Urzędników Skarbowych karzy Sportowych organizuje w. War• 
ustanawiając nowy rekord Sląska wy szawie wielką imprezę asów spoi:to
nikiem 1929 pkt. na 2000 możliwych. wych, dochód z której przeznaczont1 
KOZUBEK RZUCA l'\ILOTEM 50,02 na F.O.N. 

.l\IETRY Wielką, atrakcją, imprezy będzie 

Na zawodach lekkoatletycznych w mecz piłki nożnej Prasa -: Dzią.łaczę, 
Bielszowicach zawodnik Sokola (Zgo skład obu drużyn jest dotąd frzyma
da) Kozubek uzyskał bardzo dobry ·ny w tajenvuciy, jednakże mimo · śCi
wynik w rzucie młotem - 50,02· m. słej _dyskrecji organizatorów udało ~ię 

Jest to najlepszy . tegoroczny wy- uchylić , je] rą,b~a . . . : . . 
nik 'w Polsce w tej konkurencji. Tak więc udział w .meczu · weżmą: 

·" -, '· · .. · , . . kapitan' sportowy 'P.Z.P.N. p. Kałuża, 
KURS P~l:-W ANIA AZS-a \\-iceprezesi P.Z.P.N. pp. -inż.· Przewo.r-

.ski i kpt. Kafliński. . : . . . · · 
Wobec licznych zgłosze:il osqb pra- · sędzią. tego emocj_onuj:łcegą . _spot

gnących przed wyjazdem na urlopy kal'lia będzie as naszej piłki nożńej-
nauczyć się pływać, AZ-S warszawski Wilimow:ski. .: · : : · >-: · .„ ·. · i 
organizuje na swej letniej p~ywalni. Jako dodatek do tego spotkania od
w Parku Paderewskiego jeszcze je- będzie się konkurs wykopu p~łld, z .u· 
den kurs pły-.vania dla początkują- działem warszawskich obrońców z 
cych. Martyną, na czele. 

Ku·rs rozpoczyna się 20-go czerw-
ca, odbywać · się będzie codziennie o 
godzinie 18-ej. Ostatnia lekcja od
będzie się 29 czerwca. 
Opłata normalna za kurs wynosi„ 

12 zł. - dla uczniów i studentów 
8 zł. Ilość miejsc na kursie ograni
czona. Zapisy i informacje w kasie 
pływalni AZS-u w Parku Paderew
skiego (tel. 10-13-93), codziennie w 
godzinach od 8-ej do 20-ej. 

SKLAD REPREZENTACJI KOBIE
CEJ NA MECZ Z WLOSZICAl\U 
Wobec spóźnionego przyjazdu Wa

lasiewiczówny do Polski, skład naszej 

DOSKONALE WYNlliI LEKKO
ATLETYCZNE STUDENTOW AJ'\łE

RYKAlQ"SKICH 
Rozegrane w Los Angeles· ·mistrżo

stwa lekkoatletyczne studentów ame· 
rykaflskich przyniosły parę, doękąna
łych wyników: 

Hacłiney rzucił kulą 17 ,09 m. ( !), 
Atkinson skoczył wdal · 755 cm.f a. 
Wilson uzyskał w skoku . wzwyż wy· 
nik 198 cm„ wreszcie Peoples rzucil 
oszczepem 67,22 m: 

ZSUFFKA SKACZE O TYCZ.c.E 
405 cm. 

reprezentacji kobiecej na mecz lekko- Węgierski skoczek Zs).lfka ustano· 
atletyczny z Włochami w dn. 25 b.m. wił rekord krajowy w skoku o tycz· 
w Bergamo, uległ zmianie i przedsta- ce wynikiem 405 cm. pcdczas wiei· 
wia się obecnie jak następuje : kich za\YOdów lekkoatletycznych "' 

100 m. - Kałużowa i Książkiewi· Buclar'.:szcle. 
czówna (Serafinów·na ), 200 m. - Ka-,· Na t;v•:h samych zawodach Csapla1 
łużowa i Konklewska, 80 m. płotki- wygrał bJeg 5.000 m". w czasie 14:48,6 
Romanowska i Wiśniewska, w <lal - .rrJn., przed Szabo - 1_4:52,4 nim.. 
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Nowa 
1937 statki handlowe 1939 lodzie podwodne 

Tajemnicze katastrofy łodzi pod I zdemaskowane przez samyeh Niem- chciały, by wziąć udział w wojnie 
wodnych, mimo wyjaśnień ~ech- ców. . domowej na terenach określoitych 
nicmyeh, nie zostały właściwie W Przemawiając do tychż~ żołnie· w § 1. 
opinji światowej wiarygodnie wy- rzy legjonu „Condor", kanclerz Hi Dalej rozporządzenie zakazuje 
łlumamone, Niewiadoma dlacEego tler powiedział: „Wysłałem wa.s werbunku osób na wyja7id do Risz
to zły los zawziął się na. „nied~lll;· niegdyś, by pomóc nieszez~śliwe- panji i grozi sa.nkcjami karn.eml. 
knięte wentyłe" akurat w takieł, I QlU krajowi i oto wróciliście jako więzieniem tym ws~ystkim, którzy 
coi;i:co dającej do ~~lenia, ko}eJ- dzielni wykonawcy mojej woli''„.. zgme&iZą przeciw tym nieinterwen-
nos<n: Ameryka, Angija, FrancJa„. A przecież istnieje dokument oyjnym pJriepisom. Bo to rozpo-
~.rzy państwa demokratyczne. rz~u Rieszy z dnia 20 lutego rządzenie podpisane przez Hltlera, 

Necaratht i Fricka miało przeko-
PRZWADEJ{? CZY„. R~KA 1937 r., który głosi: nać świat, że Niefcy nie interwe-

ZWCZYRCY? § 1. Zabra.nia, się obywatelom njują„. 
Myal o sabotażu narzuąa. się tu niemledki.m wyjaz;d~ d<! .Hłązpanji X 

Jlieodparde, ahoó niema na. to do- i hiszpani;kich poSiadłosci. ł~e No, więc jak, ezy żołnierze legjo 
wo~ów. Przecież na.pewno ju~ po z onw1 protektoratu hiS7ipanskie- nu „Condor", zgodnie Jl § 4 rozpo
pierwszym wypadku łodzi ,,Squa- g~ w Maroku, dla brania udziału rządzenia. kanclerza. Rzeszy, ~we· 
lus" admiralicje wązystkic}l państw W wojnie dQmowej. drują do więzienia ·za udział w 
na świecie z całą surowością zarzą- § 2. Upoważnia się ministra wojnie hiszpańskiej? 
dziły jalmajdokładnlejsze oględzi· Spraw Wewnętrznych Rzeszy do Narazie otrzymali ordery jako 
ny łodzi podwodnych pued lob za- stosowania zarządzeń potrzebnych „dmelni wykonawcy woli" Filhre
nuneniem się pod wodę„. Mimo to dla przeszkodzenia WYjazdowi i I ra. 
zatonęła . „Theits", swą tre.gedją, i przejazdowi osób, które udaóby się Bon. 

b{l.rdziej .jeszcae wzmacniając n~ -----------------------------
kari ostrożno~i komendantów ło· • • • 

~~ .~h~~~::i„.~~ów WYPadek z Niemieckie baterie przec1wlotn1cze 
A może„ była tu jakaś wada w dl ll'IOCll 

konstrukCJl? a 
Trzy wypadki w trzech pań-1 

stwach; trzy odmienne te-Ohnłkl l W w~nikµ narad, prz~prowJldzo
we wszystkich trrzech tr"gedjacb nycn między prze~stawicielam~ lot
~n sam błąd koustrukcyjny? Nie•~ nictwa wło~kiego. 1 naczelnem~ wła 
pfł,fdzo to przekonywują.ce, . dzami. lotmczemi Rzeszy, Niemcy 
Więc możą, może to.„ sabotaż? zobowiąz~ły się dostarczyć dla ob: 

Zbrodnicza. ręka politycznego prze- rony miast Włoch północnych i 
stępcy? Tak jak w tym szpiegow I północno- zachodnich do 30 czerw· 
sldm. filmłe „Gibraltar"... ca 1939 r. 400 dział przeclwlotnl• 

Dwa mogłyby byó cele takiej ro- ' czych z 500 pociskami na każde 
boty: 1) wypróbowanie nowej „zdo I działo oraz jednego specjalistę do 
byczy'' techniki nlszczyclelskłej, 2) obsług! działa. P?zatem utw~r,zony 
próba deprymującego oddziaływa.„ zostame o~dział mstruk~orski, ~ła
nia pąyohlcznego, nowy chwyt żony z oficera łnspekcyJnego, Jed-

nego oficera instruktorą oraz 20 
podoficerów dla wyszkolenia opsłu· 
gi włoskiej. 

O przydziale bateryj przeciwlot· 
niczych do poszczególnych miast 
decyduje przeciwlotnicza komisja 
sztabowa, rezydująca w Rzymie i 
składająca się z oficerów Włochów 
i Niemców. W baterjach przeciw
lotniczych, dostarczanych Włochom 
na zaąadzie tej umowy znajcl.ują 
się równie* b11-terje czeskie. 

„0$tnega.wczy" w wojnie n~ów. 

PRZED DWOMA LA'l'Y Wymowna demonstracja 
dziennikarzy ezeskich Mamy Więc prawdopodobnie do 

czynienia z nowem korsarstwem, 
nową jego odmianą, podwodną. Odbyło aię w Pradze lłonstytuują- organizacji, który w awem przemó
Przypominają się niedawne czaay. ce zgromadzenie nowego, „zglajch- wieniu oświadczył, te każdy dzien
Praed dwama laty, latem 1937 ro- szaltowanego0 związku czeskich nikarz czeilki jest 6wiadom tego, że 
ku, w czasie trwania wojny domo- dziennikarzy, którego przebieg był pozostaje w służbie narodowYch ce
wej w His11panji WQdy Morzą, Bród- prawdziwą niespodzianką dla niemie lów i wielkiej przyązłości narodu. 
ziemnego były terenem zbrodni- ckich aranżerów „nowego ładu" w Pod koniec zebrania odczyta.no ma

. czych wymynów ,,tajemniczych" Czechach. Zgromadzenie wyałało mia nifest do narodu cz~kiego, w któ-

Zdrój Go zal • OWIC 

e la n•drowi~k G. Ślą k 
Uzdrowiska G. Sląska cieszą się niczych wymieniamy: arteziosklero

u nas dużą popularnością. Nie jest za, schorzenia mięśnia sercowego, 
r.zeczą łatwą zmienić upodobania ischias, ~ukirzyca,. Znakomite re~ul: 
warszawiaków to też wiele czasu taty osiąga się w leczeiliu. dzieci 
upłynęło zanłtn warszawiak nabr~ł V[ wypadk~ch skazy wysiękó!"'ej 
przekonania do tak uroczych mieJ- limfatycmeJ, skrofulozy krzywicy, 
scowości jak Wisła Ustroń lub Ja- słabego rozwoju. W Zakładach Spół 
strzębie-Zdrój. MieJscowości te po- ki , Brackiej, któ~e .Goczałkowi~e 
siadaj!\ walory w pierwszym ri:ę- obrały za swą siedzibę, leczy się 
dzie wypoczynkowe, wybitnemi na- przez sezon ok. 1500 dzieci! Fakt 
tomiast zaletami leczniczemi odzna- ten nie wymaga chyba komentarzy. 
cza się piękna miejscowość, leżąca ~a specjalne podkreślenie zasłu~
na linji kolejowej Dziedzice - Ka- je również niezwykle łagodny kh
towice, w odległości 1 km. od Wi- mat (266 mtr. nad p. m.) dobro
sły - Goczałkowice-Zdrój. Miejsca- czynnie wpływający na tych wszy
wość ta, słynna ze swych radjoak- stkich, którzy nie znoszą silniej
tywnych solanek jodo-bromowych, szych bodźców klimatycznych. Bo
zasługuje na 5pecjalną, uwagę sfer rowina z własnych opfitych pokła
lekarsltich, gdyż doproczynny sku- dów odmacza się cennemi. właści
tek solanek potwierdzony został waściami leczniczemi. Komunikacja 
przez całe rzesze chorych, rokrocz- pierwszorzędna. Koszty utrzymania 
;nie zjeżdżających tutaj na kurację. oraz koszty związan~ z kuracją -
Stosowanie kuracji solankowych ką- bardzo akromne, dostosowane do 
pieli w Goc:zallkowicach dawały pier- kieszeni ,,szarego" obywatela. Za· 
wszorzędne rezultaty w najpoważ- rząd Zdl'ojowy chętnie udziela 
niejszych wypadkach reumatyzmu, wszelkich wyczerpujących informa
artretyzmu 1 przewlekłych chorób cyj. 
kobiecych. Z dalszych wskazań lecz-

Królowa polskiego morza 
Wizerunki eodownego obrazo na statkach 

Kult drla królowej polskiego mo- ścił podobiznę Królowej polskiego 
rna, statuy, miesZ-Ozącej się w ko- morza. • 
ściele Szwarzewski nad zatoką Pozatem wszystkie szkoły nad 
Pucką, stale rośnie. brzegami otwarteg-o Bałtyiku otrzyi-

Niedawno temu gdyński automo- mały wizerunki cudC>WD.ej statuy. 
bilklub polsiki świątynię w Swarze- Obecnie na statkach handlowych 
wie ogłosił jako kościół Automobil- polskich umieszczone zostały płasko 
klubu, a cudowną statuę jako pa- rzeźby Królowej polskiego · morza, 
tronkę organizacji. WYkonane przez artystkę - rzeźbiar 

Następnie bataljo.n morski w Wej-1 kę Dekowiczównę. 
herowie na swym sztandarze umie-

Ukryte · drogi propaiandy niemieckie) 
UJ IJ. s. "· 

Pisma amerykańskie podają in- „Ku Klux Kią.n.em". 
teresujące szczegóły o na.pół ja.w- Do działaczy tego kierunku na
nyoh, napół tajnych organizacjach leżą: ks. -Coughlin, JQ:P.n Frey z A· 
reakcyjnych i faszystowskich w merykańskiej Federacji Pracy, Ho-
Staną.eh Zjednoczonych. mer Chaillaux z t. zw. Legjonu 

Jednym 1 przywódców tej całej Amerykańskiego, Garlson z Asso
akcji jest generał w st. spocz. ciated Farmera 1 jeden z przyw6d
George Moseley, 21 którym pozosta ców partji republikańskiej John 
je w hliskim Jcontakcłe George Hamilton. To jest mafja, która 
Deatherą.ge, kierujący organizacją jest sprętyn!\ wszelkich posunięć 
„Knigh.t of White Oanelias", zmą- kierowanych pośrednio przeciw po-
za.ną zn6w ściśle z osławionym czynaniom prezydenta Roosevelta. 

fodzl poclwodnych. Napadały one nowicie depesze powitalne do dzien- rym dziennikarze czeacy l!ltwierdza.
na okręty handlowe, torpedowały nikarskich organizacyj ałowackich, ją, że zgodnie z ich „niewzruszalne
je. z reguły ofiarami korsarzy by- ukraińskich i„. rosyjskich, dokumen mi ideałami", pragną, mu nadal l!llu-
ły stat'ki ildążające do portów Hi- tująa w ten ~posób wbrew i1'tencjom żyć z całą, wiernością. To nłeoczekł· z ... -. er z~ a I ub i·=-
sipa.nji republikańskiej. I i oczekiwaniom władz „patronują,- wane WYstąpienie „zglajehua.ltow~ .... ~ ~ 

Pojawiły się wtedy gło11y, twier- cych" tej nowej organizacji, awą nie nej" organizącji dziennikarzy cze- dźwi.-kł QJD ....... kł 
dzące ,że to jest robota niellliecka. przerwaną łączność i niezmieniony sldch wywołało prawdziwą, konater- '"<'. -.7 

„Insynuacje" te prasa Trzeciej stosunek do nich, W depeszach tych nację wśród władców „protektora- Odda.WP& już za.uwatono, że zwie- razem, gdy grał na skrzypca.eh opu-
Rzeszy usiłowała odeprzeć huraga- dziennikarze czescy składają pod a- tu", gdyż wbrew obliczu obecnej pra rzęta 1 owady są wrażliwe na dźwię- szczały się z sufitu dwa. pająki i za
no; „ a.koJ·„ propagando..,..., która dresem wych kolegów słowackich, sy czeskiej, stanowiącej naogół wier ki m.uzyJd. Legenda ka.zała Orfeu· wieszorte nad jego głową trwały w 

-r -z „-. "' azowi z lirą w ręku łagodzić instynk- . bezruchu aż do koflca. koncertu. 
posądzania krzywdzące dobre imię ukraińskich i rosyjskich WYrazy za- ną kopję pism hitlerowskich, dało ty dzikich zwierzą,t. Dźwięki fujar- Wagner stwierdził niejednokrotnie, 
Niemiec vJ świecie określała jako 1 pewnienia, że „nie zapomną ich na- poraz pierwszy publicznie wyraz ki wprawiają. w rytmiczny ruch cia- że ulubiona jego angora chętnie słu
dzialałność „międzynarodowych za-j rodów". Nie ~ej. eharakterystycz- prawdziwym nastrojom, nurtującym ła płazów, sławny skrzypek nlemiec- chala muzyki fortepianowej · i drapa
truwa.aey studzien", ~iewców niepo ne było wy~tąpieme prezesa nowej dziennikarzy czeskich. ki, Joachim zauważył, że za każdym ła, gdy mistrz przerywał, a gdy po-

koju i prowokatorów wojennych. A -------------------------------------------- dejmował jej ulubiony pa11aż muzycz;-

j~dnakał torpNedowdanie okrętókrw tnie odu- u od a d I a wszy I k 1· c h ~~c ~~ż~~sti::. Ukontentowanie, li-
s aw o. apa ano na 0 ę Y P • ' Ostatnio w ogrodzie zoologlcz-
fłagą angielską i fraoouską, żeby nym w Vin.cenne pod Paryżem prze. 
już nie wspominać o zatopieniu na prowadzono próby reakcji różnych 
pełnem morzu rządowego krążow· hlrurgja na USIUg Ch piękno Cl zwierząt na dźwięki skrzypiec. Ka-
nika. hiszpańskiego „Cervantes" I czuszki chińskie, spokojnie pasą.ce 

torpedowca „Ceruoca". Piękność jest nietylko rz;eozą próż- plęknośoi" Jak dotychczas, chodzi przywracania jej do normalnego sta.. się nad stawem, odwracały głowy w 
Kres tej zbrodniczej robocie po- ności, Nie mówiąc już nawet o rzu- tu jeszcze tylko o wyczyny jednostek nu. Demorurt.rowane mają byó opera- stronę, skąd płynęły ~wi~ki muzyk!, 

łożyła dopiero konferencja w Nyon, cają.cyoh się w oczy rażących bra:- najbardziej uzdolnionych, ogromna cje, zmieniające wygląd całej twa- a słonie chwiały rytm1czme trą,barru. 
którą nazwała WYCZyny ,,tajemni- kach cielesnych, niereprez;entacyjny jeszcze świeżo WProv;adzonych me- :rzy, operaoje powieki, r;mienianie Na.wet tygrysy skłoniły głowy, za.
Ollych" łodzi podwodnych korsar· wygląd zewnętrzny bywa cz~to prze- tod. kształtu szczęki, usuwanie wad pod- słuchane w _tajemnicze dźwięki, a 
tw . j szkodą. w pracy zawodowej. Podjęto myśl zorganizowania mię- niebienia lub wargi („zajęcza war„ małpki siedziały na swej grz~dzie, 

8 run i ustanowiła mię?zynarodo- : Stwierdzenie tej przykrej prawdy dzynarodowego kursu dla. fachowe- ga''). Chirurgja piękności poszła da-I wodząc za skreypktem oczami, jak,by 
we patrole na Morzu Srodziemnem. skierowało w ostatnich latach UW!lgę go kształcenia lekarzy w 4ziedzi?}ie lej i potrafi obecnie pomóc w wypad prosić chciały„. graj jeszcze. Okazu. 
Korsarze udohli, jak zawsze zresz- lekarzy na to, by zająć się poważ- kosmetyki i chirurgji plastycznej w kach, gdy chodzi już nie 0 samą tyl-1 je się więc, że zwierzęta lubią mu· 
tą gdy im się podsuwa pięść pod niej mnłejszemi l większemi wadami clą.gu lipca w Wiedntu. Główny na- ko głowę. Artyści filmowi i scenic.r- zykę. 
są.in nos. ciała ludzldego choć często nie są o- cisk spocznie na pielęgnowaniu zdro- ni korzystają z usług tej najnowszej =i:m1=m:m=m::m=m:m=1m:a:=m=::-=-

Ozyja to jednak była robota - ne wcale „chorobami" w śclsłem zna- wia skóry i propagandzie zdrowego gałęzi medycyny w znacznie szer 
nie wyjaśniono. czenlu. Zagranicą poczyniła już ubioru. Ponadto omawiane będą róż· szym zak.reme. - • L H 

Dopiero teraz możemy sobie od- wielkie postępy t. zw. „clńrurgja ne zniekształcenia skóry i sposoby K powiedzieć na to pytanie. I 
' W powodzi mów, kt6remi w G · 
Niemozecb czc~ono „bohaterów hi- . ro z a * y w i o I u BU DU.JE 
szpańskioh", żołnierzy legjonu OATO~ •.I ft 
„Condor", na wyróżnienie zasługu- ' ł 
je przemówienie wielkiego adml~ Gwałtowne borze w Krakowie, ł K.atowłeach PO LI 1 
la Raedera.. Oświadczył on m. in.: ......, 4 

„Myśli moje zwracają się ze spe
cjalnem uznaniem do QbU łodzi pod 
wodnych i Ich załóg, które we 
'Wl!IPaniały spoąób spełniły s p e-
c j a I n I e e ł ę ż k I e z a d a n le'4 

(,,eine beaonders sohwierige Auf
gabe11). 

A więc w hiszpańskiej wojnie 
domowej bmły udział nłemłecłde 
łodzie podwodne 1 spełniły ,,specją.I 
nie cłę:t.lde zadanie". Jakie 1 To 
chyba jasne. Robiły t.o co ł.odde 
pod.wodne podlWlS wojny awykły 
robić., Jak więc tak na.prawdę by
ło z tem korsarstwem 1 

""'YSL ·\f,J<jl\f WAS ... " 
Jeszcze jodno klarnstwo propa· 

gui.dy niemiookiej JO.Stalo oetaUlio 

Przeżywamy okre11 kanikuły, llcą. Była to burza •upelnłe „su- która spłonęła, Paliły się także 
która pociąga za sobą w wielu cha". Deszcz nie padał ani przez budynki mieszkalne, ---------------.... """" 
okolicach niebywale wyładowy- chwilę, natomiast pioruny biły w Katowicach burza miała Smlert dwóch robotnlkGw 
wRnia elektryczne. niemal bez przerwy. takte charakter tak gwałtowny, 

W. poniedziałek nad wielki\ po- Na przedmieściu Krakowa płu- że na ulicach zamarł wszelki W studni 
łaeią kraju szalała gwidtowna run uderzył w oddział łołnłerzy, rueh. w Horyngrodzie w pow. rówie:d-
burz;a, jakiej oddawna ludzie nie zabijając ołł miejscu kaprala, 8 Woda wdarła się w l)lieśde do skim podcaas kopania studni, robot„ 
pamiętają. 

1 

sseregowl zostalł słlnle porałeql. kilkudziesięciu piwnic i suteryn nik Gabryel Awramczuk, pragnąc 
Burza w jednem miejscu połą- Całe miasto wskutek przerwa- wyrządzając znaczne szkody mie- przekonać łdę, ozy w atudni niema 

czona była z oberwaniem się nia prl!<ewodów elektrycznych po. szkańcom, gazu, fl!Puścił t1ię na lince na głębo~ 
chmury, gradem. nieomal z "po- zbawione było światła. Stały Po deszczu zaczął siec grłltl ko~ć 10-clu metrów. Kiedy Awram• 
topem", w innym - szalał hu- tramwaje, nieczynne były telefo- wielkości fasoU, tłukąc masę czult przez dłuższy czas nie dawał 

b'ł b i .i. i i ł znaku życia, do studni wszedł drugi 
ragan, ty ez przerwy p oruny, ny - „yc e m asta zamar o. &eyb w calem mieście. robotnik Paweł Kliwczuk. Zaalarmo-
waliły grzmoty, natomiast nie W powiecie tarnowskim na Ofiar w ludziach było kilka. wana straż pożarna wydobyła ze 
spndła. a. ni jedna k~opla deszc~u· 1 wsi Siemiechów pio.~u~ kullsty1 Burzała szalała przeszło godzł- studni zwłoki obu robotników, któ-

Taki charakter niezwykły mrn- wpadł do obory zabiJaJąc buba- nę z niebywałem nasileniem. rzy ponieśli śmierć naskutek. zatru„ 
łą buriP. pad Krakowmn l oko- ja. poczem przeleciał do stodol1• f;lia &eanń ~~ • 



- ...... 
Liczby mówią ·prawdet 

·Niemcy u kresu swych technicznych i gospodarczych możliwości 
W zamieszczonym na łamach „Pa-1 wpływ na dalsze losy wojny. Poza- konjunkturalnych i wyciąganie z te 

ris Soir" artykule Andre Labarthe'a tern, własności surowców zastęp- go wniosków o możliwości produk
dyrektora. Narodowej Stacji Badań czych różnią się przeważnie od wła- cyjn&j każdego z nich - nie daje 
i Doświadczeń Technicznych, auto- sności surowców naturalnych. prawdziwego obrazu. 
ra świeżo wydanej w Paryżu książ- • Chociaż zdolność produkcyjna 
ki „La France devant .la guerre", Potenciał WOJeoęy przemysłu danego kraju nie może 
znajdujemy niezmiernie interesujące Potencjał wojenny państwa za- być ustalana bez zastrzeżeń, nie-
ujęcie problemu warunków technlcz leżny jest w pierwszym rzę\lzie od mniej jest ona porównawczym mier 
nych nowoczesnej wojny na wielką wyposażenia przemysłowego, bo- nikiem potęgi przemysłowej różnych 
skalę I jej przygotowania.. gactw kopalnianych i rolniczych, państw. Niemiecki Instytut Konjun-

Wystarczy - pisze autor - przy kadr wojskowych i naukowych, sił ktur (Das deutsche institut fi.ir Kon 
toczyć następujący prosty przykład, moralnych narodu, oraz od jego tra iunkturforschung) określił procen
aby zdać sobie sprawę z olbrzymiej dycyj militarnych. Niemniej, porów tową zdolność produkcyjną krajów 
wagi zagadnień technicznych i go- nanie produkcji dwóch krajów, znaj przemysłowych za rok 1935 nastę-
spodarczych w przyszłej wojnie: dujących się w różnych warunkach pująco: 

w ciągu 10-ciu minut walki ręcz- -------------------------------
ny karabin maszynowy zużywa. 30 p I k • d ' · • b d 
kg. amunicji, lekki kara.bin maszy· .. O S te reWDO I wyro y Z rzewa 
nowy - 56 kg., działo kalibru 60- d .:t z· d h 
1so kg., działo kalibru 80 - 800 kg. o ~ • ie noczonqc 
amunicji. Jeden bataljon może w Ostatnio ujawniona została mo- my amerykańskie żywo interesują 
ciągu tych dziesięciu minut zużyć żliwość pokaźnego zwiększenia eks- się importem kompletów skrzynek 
S.000 kg. prochu i stali, gdyż siła portu polskiego drzewa i wyrobów i galanterji drzewnej z Polski. 
ognia. nowoczesnej broni jest cztero drzewnych do Stanów Zjedn. War- Ostatnio powama grupa odbior
krotnie wyższa, niż w r. 1914. to zaznaczyć, że w r. b. wzrósł wy- ców amerykańskich zwróciła się 

• 

datnie eksport polskich mebli gię- do eksporterów polskich z prośbą 
tych do U. S. A. i przekroczył w o nadesłanie oferty na koraliki 
pierwszych 4-ch miesiącach r. b. drewniane, które dawniej dostar
o 250 proc. eksport w analogicz-1 czała do U. S. A. Czechosłowacja. 
nym okresie r. ub. Ponadto fir-

Przemysł naftowy ,,, OANt W fOłtAłll 

Stany Zjednoczone 44 proc. 
Niemcy 11 - 12 proc. 
Ąnglja 10 proc. 
Francja 7 proc. 
Włochy S proc. 
Z. S. R. R. 10 proc. 
Japonja 4 proc. 

Biorąc pod uwagę wypadki poli
tyczne od tego czasu, jak Anschluss 
aneksja Sudetów, Czech i Moraw, 
stosunek powyższy zmienił się nieco 
na korzyść Niemiec. Mimo wszyst
ko, wielkie demokracje (Ąnglja, 
Francja, Stany Zjednoczone) posi~ 
dają zdolność produkcyjną trzykrot 
nie większą od bloku Berlin-Rzym 
-Tokjo. 

tO robotników na 
t żołnierza 

Szef niemieckiego sztabu ekono
micznego, generał Thomas, oświad
czył kiedyś: „Jedynem ogranicze
niem potrzeb wojskowych w nowo
czesnej wojnie będą zdolności gospo 
darcze danego narodu". 

Z powyższem wiąże się problem 
dostatecznej ilości rąk do pracy na 
tyłach armji. 

Otóż od roku 1936 daje się od
czuć w Trzeciej Rzeszy brak robot
ników, przedewszystkiem wykwali
fikowanych. Dekretem Goeringa z 
22 czerwca 1938 r. zmobilizowano 
już w czasie pokoju wszystkie źró
dła rąk roboczych w Niemczech. 
Pozatem przybyło 30.000 robotni
ków rolnych z Włoch i 5.000 z Ho
landji. Na 115.000 więźniów, skaza
nych za przestępstwa cywilne, 85 
tys. zatrudniono przy robotach ziem 
nych i w metalurgji. 

W całym przemyśle niemieckim 
zaznaczył się katastrofalny brak in
żynierów, chemików i innych wy
kwalifikowanych techników. Stowa
rzyszenie niemieckich mzynierów 
(V. D. I.) podkreśla fakt zmniejsze
nia się od r. 1928 liczby studentów 
na uniwersytetach o połowę. W 
wyższych szkołach technicznych i w 
szkole górniczej ilość dyplomów spa
dła z 2. 700 w latach poprzednich do 
2.200 w r. 1937 i do 1800 w r. 1938. 
Kiedy w roku 1933 Niemcy posia
dały 65.000 bezrobotnych inżynie
rów, to w roku bieżącym przemysło 
wi niemieckiemu braknie 18.000 in· 

' 

7 

Ceny buriowe 
• w ma10 

Według danych Głównego· Urzę· 
du Statystycznego, ogólny wskaź
nik c&n hurtowych w maju r. b. wy 
niósł 55,6 wobec 55,6 w kwietnh: 
r. b. i 56,9 w maju r. nb. (podsta
wa 1928 = 100). 

Polska 
na mi~dzynarodowei 

konterencii motorrzacrinei 
W dniu 23 b. m. odbędzie się w 

Brukseli zebranie stałego międzyna 
rodowego biura konstrwktorów sa
mochodów. Polskę reprezentować 
będzie prezes Grupy Przemysłu 
Motoryzacyjnego, b. min. Tyszka. 
Zebranie poświęcone będzie prze
dewszystkiem opracowaniu defini
cji ciężaru użytkowego dla wozów 
przemysłowych oraz unifikacji roz
mill.rów samochodów. 

Kupiectwo wobec · 
reorganizacji 

handlu żelazem 
Powołana dla opracowania 

reorganizacji handlu krajowego 
szeregiem podstawowych artyku
łów komisja międzyministerjalna 
opracowuje obecnie zagadnienia, 
związane z handlem żelazem i wy
robami żelaznemi. 

Ze strony kupiectwa żelaznego, 
które z niecierpliwością oczeku
je · usprawnienia trudnych warun
ków pracy tej branży - przekaza
no komisji odpowiednie materjały 
i postulaty. 

Zmiana kierunku 
wysyłki złota 

Banki europejskie wysyłały do
tychczas swe zapasy złota do Sta
nów Zjednoczonych A. P. Stało 
się to nawet przyczyną wielkiego 
niezadowolenia kół gospodarczych 
amerykańskich, dowodzących, że 
europejskie zapasy złota w niczem 
nie przyczyniają się do poprawy 
życia gospodarczego, a na.wet 
wpływają na jego zahamowanie. 

Obecnie banki europejskie co
raz częściej kierują wysyłki złota 
do Afryki Południowej i Kanady. 
Ostatnio Bank Angielski skierował 
właśnie przesyłki złota do tych kra 
jów. 

Giełda • • • 
p1en1ęzoa 

Na wczorajszem zebraniu giełdy 
walutowo - dewizowej w Warsza\\;e 
tendencja dla dewiz była utrzymana, 
przy obrotach małych. Notowano: 
Amsterdam 282,65, Bruksela 90.60, 
Kopenhaga 111,30, Londyn 24,91, No 
wy Jork 5,31,75, Nowy Jork - ka
bel 5.32,13, Medjolan 27,97, Paryż 
14,H, Sztokholm 128,40, Zurych 120. 
Bank Polski płacił, za dolary ame
rykańskie 5.30,50, kanadyjskie 5,29, 
floreny holenderskie 281,60, franki 
francuskie 14,05, szwajcarskie 119.50, 
funty angielskie 24,82, guldeny gdań
skie 99,75, belgi belgijskie 90,35, ko
rony norweskie 124,70, duóskie 
110,90, szwedzkie 127,90, liry włoskie 
18, marki fińskie 10,75, niemieckie 
srebrne 82,50. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Dla p,pierów procentowych ten

dencja była utrzymana, przy więk
szych obrotach 4 i pół proc. wew
nętrzną. Notowano: 3 prot:. inwe
stycyjna I em. - 75, serja 79, II 
em. - 76, serja 80.50, 4 proc. dola
rowa 39.88, 4 proc. konsolidacyjna 
61, drobne odcinki 60, 4 i pół proc. 
wewnętrzna 60, 5 proc. konwersyjna 
65, 5 proc. kolejowa 61, drobne od
cinki 59, 4 i pół proc. ziemskie 57, 
4 i pół proc. ziemskie poznańskie se
rja „K" - 51.50, 5 I pół proc. I. z. 
Przemysłu Polskiego serja B, F. -
81, 5 proc. Warszawy z r. 1933 -
62.50 - 61.75 - 62.50, 5 proc. War
szawy z r. 1936 - 61.75 - 62.25, 5 
proc. Łodzi z r. 1933 - 56.50, 5 
proc. Łodzi z r. 1938 - 55, 5 proc. 
Radomia z r. 1933 - 55, 6 proc. ob
ligacje m. Warszawy VI em. - 70, 
VIII i IX em. - 67. 

AKCJE 
Na rynku akcyjvym tendencja by

ła również utrzymctna, przy więk
szych obrotach ak' iami Banku Pol
skiego. Notowano „Bank Polski 105, 
imienne 104, Cukier 35.50 - 35, Lil
popy 80, Modrzejów 17 - 16.75 -

·11, Haberbusch 60, Ostrowiec 73.50 
75. 
W obrotach pozagiełdowych: 3 

proc. renta ziemska odcinki po 1000 
zł. - 46, po 500 zł. - 53. 

POZAGIELDOWE 
KURSY WIECZORNlC 

Inwestycyjna I em. - 75. 
Inwestycyjna II em. - 76. 
Konwersyjna 65. 
Konsolidacyjna 60.50, 
Dolarówka 39.88. 
Wewnętrzna 80. 
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Wymiana urzędnik6w 
oiemieekieh i włoskich 

Transatlantycka komunikacja pocztowa 
między Kanadą i ..loglią 

sprzedam tanio 

przy Rzeźni ·Miejskiej. 

l Wiadomość na miejscu 

Brukowa 13 
748 

Pierwszy statek_ par~wy 
defiluje 

przed Lodwikłem XVIII 

I W roku 1816 pierwszy statek pa
·owy „Elise", pod komendą kapi

tana Auriela, przebył kanał · La 
Manche i wpłynął do Sekwany; Do-
1echał aż do Paryża i przedefilował 
pr_ed królem Ludwikiem XVIIl, 
siedzącym ria specjalnej trybunie na 
moście de Plaisance (obecnie ·most 
Aleksandra ID). Z armaty okręto
wej oddano na cześć króla 21 strza 
łów. 

Dziś „Elise" jut nie istnieje. Ale 
zrekonstruowano ją teraz c;lla u
świetnienia „ Tygodnia handlu za
granicznego Francji". „Widmo" sła. 

wnego okrętu przedefilowało przed 
„widmem" króla, który w otocze
niu dworu oczekiwał go na moście 
Aleksandra II-go. W roli króla wy 
stąpił artysta Komedji Francuskiej 
Lafa.n, dwór rekrutował się zpo· 
śród jego kolegów i koleżanek. 

Dwadzieścia jeden salw armat· 
nich przypomniało tamtą uroczy
stość, która odbyła się przed stu 
dwudziestu trzema laty„ • 

Pamietnikl żokeja 
Pomiędzy niezliczonemi tłumami 

publiczności, odwiedzającej Derby 
w ]}psom, postacią najbardziej zna 
ną był słynny żokej Steve Dono
ghue, który przed niedawnym cza
sem zrezygnował ze swej dalszej 
„końskieJ" karjery i rozpoczął i>ra· 
cę literacką, pisząc pamiętniki. 

Donoghue wygrał, 1 to po kilka 
razy, wszystkie wielkie biegi kla· 
syczne Anglji i Francji. Jeździł na 
najsłynniejszych koniach świata, 

tym zaś koniem, do którego przy. 
wiązał się najbardziej był przesła· 
wny „The Tetrarck". Kiedy prze. 
szedł w stan spoczynku, Dono
ghue odprowadził go sam do staj· 
nl 1 czule potegnał~ 

W ramach akcji wymiennej u
rzędników włoskich i niemieckich 
przeprowadza się obecnie wymia
nę niższych urzędników komunal
nych. 

gowskłej we Włoszech. 

Pod płaszceykiem akcji wymien
nej urzędników komunalnych Niem 
cy do wszystkich komórek życia 

politycznego i samorządowego 

Włoch wprowadzają urzędników 

Gestapo. 

W dniu 24 czerwca b. r. zostanie Brunszwiku, Botwood w Nowej Fun

otwarta regularna transatlantycka landji i Foynes (Irlandja) do Soupt 

komunikacja pocztowa między Kana hampton. Linję · będą obsługiwać 

dą a Anglją. Początkowo loty odby- Transcanada Air Lines, Imperial 

wać się będą raz na dwa tygodnie, Airways, oraz w pewnym stopniu 

potem od 22 lipca-raz na tydzień. American Airways. Latem bieżące-

Pamiętniki najsłynniejszego !o
keja świata, aktora wydarzeń emo• 
cjonujących nietylko sfery sporto· 
we, ale i całą .A!D.glję, staną się na· 
pewno sensacją pierwszego rzędu. 

fundusz Obrony Morskiej
- konto w P .K.O. 42.000 Akcja ta ma na celu ułatwienie 

. Niemcom prowadzenia roboty szpie 
Loty będą się odbywać z Montre- go roku odbędą się też próbne loty 

alu trasą na Shediak w N owym pasażerskie • 

POL! GOJ! Wlczńsla ~================= _ li sa 

SWIĘTA RZEKA. 
· . · . POWIEŚĆ 

- A Mond? - rzekł kwiatu- felki, te same które poznał, przy-
szek, patrząc na dziennikarza. klęknąwszy. Czarna, dekoltowana 

O, to osmętniały wilki - od- suknia wieczorowa przepłynęła 

powiedział tamten i rozczapierzo- przez pokój z szumem. Widział 

nemi palcami wskazał posiwiałe małą, pachnącą komnatkę i płat

skronie i smugę zimnego spoj- ki róży na lśniącym blacie stare

rzenia w ciemnej twarzy. Po dzie- go stolika w czerwonym saloni· 

sięć od wiersza zamorduje czło- ku. Jolanta nie dała się zmater

wieka, lecz zapłacze nad jego jalizować, twarz jej rożpływała: 

trupem. się, nie posiadała rysów ani wy-

Dziennikarz podziękował, osta- razu. Wówczas sięgnął głębiej, 

tecznie mógłby zostać osłem. - zaszedł od innej strony, próbo

Jakto, zostawiasz mqie?„ spytał wał dopaść nieujętą w jej sło-

Miał chwilę poprostu jasnowi- flektorem jednem djabelsko traf-J by ją nabijano w butelkę. Niech zdumiony Kwiatuszek. To mogło wach, w d:twięku jej głosu, 'W 

'dzenia, gdy sobie uprzytomnił iż I nem słowem. Gospodarz sali pan ozdobi swoją faunę florą. się nigdy nie skończyć!... Dzien- znaczeniu jej . krótkich, małych 

cokolwiekby robili tamci ludzie, przystanąwszy z boku, słuchał. Oto idealny model, kwiatuszek nikarz mrugnął na malarza poro- wypowiedzi; od pierwszej chwili 

teraz, zdaleka sprawiali wrażenie - Niech mistrz mi to narysuje - dodał, wskazując na kochan- zumiewawczo i wyszedł. Tego gdy się poznali, gdy szła prtej· 

syinbolów, znaków wciągniętych - rzekł - ozdobimy salę. kę. wieczoru próbował pracować, we- ściem w Polonji wśród lamentu 

w orbitę tajemniczego działania. - Co pan płaci?·„ - Jaki on inteligentny! zwawszy na pomoc Jolantę. Po- wiejskiej pieśni. To było łatwe, 

Nim jednak jeszcze skończył, o- - „Nie płacimy więcej jak Krzyknął malarz - to jest myśli.. trzebował zaklęcia, potrzebował to było malownicze jako obraz. 

garnął go niesmak. Co go napa- dziesjęć groszy od wiersza" - Pozbywszy się w ten sposób manji, potrzebował całego wysił- Ale zaraz natknął się na nieprze

d_ło aby się wygłupiać przed tern rzekł sentencjonalnie poeta. Ma- towarzyszki, Czołhański powstał, ku, aby zbudować zdanie które zwyciężone trudności tego spoj

gronem? ... Łysy pisarz zalecał się larz widział już swoją kolekcję z postanowif?niem iż „nigdy · 11 nie miało przepaść w codziennym rzenia gdy siedziała pod drzewem 

zlekka do Kwiatuszka, dwaj poe- na ścianach i zapalił się do pro- nie wróci", a przynajmniej nie feljetonie, ale pozostać wiązadłem na Cierlicku, płowe zwierzę, pa· 

ci omawiali świeżo wydany tom jektu. Zemści się, wyładuje w ten wróci dopóty, póki nie posunie w powieści. Oddawna nie czuł trzące krągłem obojętnem okiem 

poezji, podczas gdy malarz, krzy- sposób obrzydliwstwo które się w swej powieści. Czuł się napoły odpowiedzialności, odpowiedział- na obcego przybysza. Usilnie pra

wiąc się wodził wzrokieni po sali nim nagromadziło, podczas tych wypaproszony, a świat przedsta- ność przerażała go. Osmętniały gnął przypomnieć sobie co wów

przedstawiającej o tej porze istną siest między 6-tą a 7-mą, na któ wiał mu się jak jedno wielkie wilk siadł na tym samym tap- czas myślał o jej związku z zle

rewję strojów. - Słuchajcie - re zmuszony jest patrzeć dzień w głupstwo, to nie jest atmosfera, czanie który nosił jeszcze ślad mią; gdyby mógł to wyrazić, 

rzekł - ta, w tym marynarzu na dzień. - Kto panu każe tu przy- w której można coś zrobić. Poeta, ciała kwiatuszka i przymknął gdyby mógł to oddać, praca Jego 

głowie, z boku ... I trysnął jakimś chodzić? - rzekł pisarz z fizjo- potoczystym pięknym rymem re- powieki, chcąc wywołać Jolantę. zyskałaby pewną klasę!„ Ale czuł, 

konceptem, który przyjęto wybu- gnomją owcy. cytował właśnie wiersz; C1ołhnń- Mimo sukien, które znał i wi- iż nie była to rzecz łatwa, it tu 

chem śmiechu. Następowała serja - Nuda - odpowiedział tam- ski stanął, słuchając. dział, jej domu, otoczenia, sprzę- nie może być mowy o .oJc»:yinie, 

zwierząt, doszukiwano się podo- tero - co pan chce, ludzie to - To byłoby piękne, kolego, I tów, nie mógł osiągnąć widzenia patrjotyzmie i tak dalej. Zwi!l· 

bieństw, oto gęsi w wypiE:tą pier- mój materjał, potrzeba mi tego. gdyby nie było tak podobne do twarzy, Jolanta nie pozostała w zek Jolanty z jej ziel!lią był Ja

sią, kaczki z spłaszczonym no- - Jeżeli pan nie okrasi swej Słowackiego - rzekł pisarz - jego pamięci. Miała bronzową kiś prastary, odwieczny, nieuro

sem, buldogi i kundle. Malarz kolekcji czemś uroczern, chybi autentyczny Słowacki· woalkę - mówił sobie. Wyjmo- biony żadnemi wpływami, nieza

wydobywał to z tłumu jednym pan celu - rzekł wytrawny Czoł- - Wszyscy jesteśmy do kogoś wał z głębi szaf burą suknię, leżny od tych czy ~~~eh wład-

rzulem oka i oświetlał jak re- hański - publiczność nie lubi podobni - oburzył ~ię malarz. kładł na stopy czerwone panto- c~. 

• 
ł 
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SRODA 
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ABODA, !1 ezerwca,. 
6.SO .,Kiedy ranne wstaj!l zorte". 6.35 

Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dżiennik poranny. 7115 Muzyka z płyt. 
8.00 Audycja dla l!!ZKól. 8.10 Muzyka z 
płyt. 8.15 Pogadanka turystyczna. 8.25 
Wiadomości turystyczne. 11.30 Audycja dla 
po·borowych. 11.57 ~ygnał czasu . . 12.03 Au
dycja południowa. 14.45 „Wszystkiego. po 
trochu" - audycja dla dzieci. 15.15 Mu
zyka popularna. 15.45 Wiadomośtj gospo-
darcze. 16.00 Dziennik popołudniowY. 16.10 
Pogadanka aktuaŁna. 16.20 Koncert połą.-

POGODA NA DZI$ czonych chórów akademickich. 16.45 fycie 

N h dz' · k · l ni kwiatów. 17.00 Muzyka taneczna. 18.00 Re-
a wse Q ie raJU zac 1murze e cital śpiewaczy Jerzego Gardy. 18.30 Pły-

umiark9wane, na zachodzie · i czę- ty, 19.00 Teatr Wyobraźni. 19.30 „Przy 
.§ciowo w środku chmurno · z możli- wieczerzy''. (z Wilna). 20.10 Odczyt woj-

. · · d T t k skowy. 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Au-
wosc1am1 eszczu. empera ura o dycje Informacyjne. 21.00 Recital chopl-
25 st., słabe wiatry, na wschodzie nowski. 21.40 Nowości literackie omówi 
wschodnie, na " z'achodzie północno-za Konrad G6rski. 22.00 Koncert rozr:vwko-
~hodnie. Skłonność ·do burz. wy. 23.00 Ol!!tatnie wlad. dziennika wie-
' czornego I Komunikat meteorologiczny. 

Teatr 
Teatr 
Teatr 

wane"". 

Narodowy: „•14n14cy strumie!\". 
Polski: „Koletapltl". 
Mafy:• „OstrGmie; świeto malo-

. Teatr Nowy: „Prawdżlwe tycie Aliny" 
Teatr · Letni: „Król bridta". 

23.05 Wiadomości z Polski w języku nie
mieckim. 23.13 Wiadomości z Polski w· ję
zyku angielskim. 

ŚRODA, 21 czerwca 
16.45 życie kwiatów: Narodziny kwia 

tu w przyrodzie - pogadanka. 
18.00 Recital śpiewaczy .Terzego 

Gardy. 
19.00 Klub Pickwicka - Dickensa. 
20.10 Odczyt wojl!koW}'. Teatr Ateneum: „Szczęśllwe dni". 

łnstytuł Redntyi ,.Ha.neczka I duch". 
Teatr lllaliekiej z „JUlla lrupuJe · eoble 

dziecko". WARSZAWA· II (Mokotliw) 
Teatr „3.lll": „Baron K!mmel"'. . 13.00 Muzyka lekka z płyt. 14.000 Pare 
Teatr Ali Baba (Karowa 18): DzlA I co- informacyj. 14.15 Muzyka kameralna. 15.25 

dziennie rewja polityczna w 20-tu obra- Pieśni polskie i serbskie. 15.40 Muzyka 
zach „Orzeł ezy Reszka„." s Mir$ ZI· obiadowa. 16.30 Płyty. 17.05 fycle kultu
mińską,. Krukowskim, Foggiem, Sempollil- ralne stolicy. 17.25 Płyty. 22.00 Koncert 
akim na czele zespołu. Pocz.: 7.80 I 10 w popularny. 23.00 Muzyka do taflca. 

Szopka Polityczna w kawiarni Płasty 
ków (IPS). pacz. o 7.30 I 9.80 wlecz. 

INFORMACJE O FlL!\lAUH 
DOZWOLONYCH DLA MWDZIEU' 

TEl.EFON 7-11·25. 

Czwartt'k !2 czerwca 1989 r. 
WARSZAW A I <Rauyn>. 

6.30 „Kiedy ranne wstają. zorze". 6.35 
Gimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty). 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka (płyty). 

8.20 „Od Naroczy do Wilna" (pogadanka 
sportowa). 11.30 Audycja dla poboro'wych. 
11.57 Sygnał czasu . i hejnał z Krakowa. 
12.08 Audycja południowa. 13.00 Przerwa. 
14.45 Wojsko Polskie: Nie masz pana nad 
ułana" - audycja dla młodziety. 15.05 Mu
zyka popularna. 15.45 Wiadomości gospo
darcze. 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.10 
Pogadanka aktualna. 16.20 Recital wiolon
czelowy Arnolda Roslera (z Wilna) 16.45 
Budownictwo wsi polskiej. 17.00 Muzyka 
taneczna (płyty). 17.45 „Prawda o suroW'
cach w Nierticzech'"-pogadanka wygi. in:!;. 
Eugenjusz Porębski. 18.00 Utwory klarne
towe. 18.30. Utwory na dwa fortepiany. 
19.00 „Drusl;:ienniki"-szkic literacko-lekar
ski. 19.20 „Przy' wieczerzy" (płyty). 20.05 
„Echa moc~ i chwal:v" 20.15 ·Rezerwa. 20.25 
Audyc a dla wsi. 20.40 Audycje informa
cyjne. 21.00 „Ibsen"- portret literacki 
Jerzego Stempowskiego. 21.15 Pogadanka 
muzyczna Karola Stromenge; 21.25 Przer
wa. 21.30 „Godd:ąa hiszpańska" - opera 
(Transmisja z Paryta). 22.30 Francuska 
muzyka (płyty), 23.00 Ostatnie wiadomości 
dziennika wieczornego„ Komunikat mete
orol~iczny. ·28.05 Wiadomości z Polski w 
języku włoskim. 28.15 Koncert muzyki pol
skiej. 

CZW ARTEK 22 czerwca 
16.45 Budownictwo wsi polskiej. 
18.30 Utwory na dwa fortepiany. 
21.00 „Ibsen" - portret Uterackl 
21.30„ Godzina hiszpańska" - opera 

W:ARSZAWA II (lllokot6w) 
13.00 Muzyll:• lekka (płyty). 14.00 Parę 

informacyj. Wiadomości sportowe. l>ro
gram na jutro. 14.15 Cz. ;n Koncertu z 
welo (Transmisja dla Ameryki). 15.15 
Dziedzińca Zamku Królewskiego na Wa
Lekkie piosenki VI wykonaniu Miry Gre
lichowskiej. 15.35 Muzyka lekka z płyt 
16.30 Muzyka (płyty). 17.05 fycle kul
turalne stolicy 17.15 Rezerwa. 

OBH'l·ESZCZENIE · 
W kioaeh 

Adria: „Mściciele", 
Ałlanrł~: W1eokl walc". 
BRłtyk: „Bałkany". 
Cllpitol: :. U kre~u drogi", 
C'ołn•seo.m: „ Tra der Horn". 
Cz~~.v;, „Pościg", ,.śluby ula.~~kl!!"• 
„ t:hte : „ Towarzysze brom 1 „Cy-

ganka". 
l~oropa: „Sześciu z przedmieścia", 
Fama: „List polecający", 
Piłharmon.ia: „Gibraltar". 

TegOO'oczny egzamin młodych ab
solwentów sztuki aktorskiej w Pań

stwowym Instytucie Sztuki Teatral
nej miał charakter o tyle całkowicie 
odmienny, niż wszystkie tego rodzaju 
popisy dotychczasowe, iż egzamin 
ten składało tylko pięć osób: trzy 
panie i dwóch panów. W porówna
niu z tłumem dotychczasowych ab
solwentów dorocznych zmiana to bar
dzo frapują.ca. Nie sądzimy przytem, 
aby można ją. było przypisać mniej
szej frekwencji uczniów .i mniejszej 
liczbie kandydatów do stanu aktor
skiego. 'To raczej wymagania dy
rekcji zostały - słuszrtie - zaostrzo
ne i selekcja przy dopuszczaniu do 
egzaminu jest surowsza. Możnaby 

wprawdzie przy tej okazji obliczyć 

sobie, ile kosztuje u nas w Polsce 
wychowanie i wykształcenie jednego 
aktora - ale samej zasadzie surow
szego doboru i· wyboru można tylko 
przyklasnąć. Powoduje to napewno 
na gruncie samej szkoły niejedną 

tragedję - może jednak lepiej, żeby 
tragedje te rozgrywały się właśnie 

w szkole a nie póżniej, już na „pra
wdziwej" scenie, z której odwrót by
wa niełatwy. 

Te pięć wybranych osób zrobiło na 
popisie niedzielnym naogół wrażenie 
jaknajlepsze. Oczywiście na podsta
wie popisu nie można już wyroko
wać o przyszłości i przepowiadać 
dalszych triumfów - trzeba jednak 
przyznać, iż tegoroczny popis nale
żał do wyjątkowo udatnych. Nieza
leżnie od walorów indywidualnych 
wszyscy absolwenci umieją. ruszać 

się na scenie;- dykcję mają bez za
rzutu (jedna tylko z pań gubi się 

trochę w bezgłośnym szepcie), ruchy 
opanowane i rozumieją. to, co mówią.. 
Jak na pierwszy występ publiczny
to bardzo dużo. 

Z pań robi wrażenie artystki już 

niemal dojrzałej i o dużych możli

wościach Anna Bielicka, doskonała 

przedewszystkiem w rolach eharakte--. 
rystycznych (najlepsza „W małymi 

domku" Rittnera). Danuta Szaflar
ska ma duży wdzięk i niemało poe
zji - jest w niej coś dziecinnego, eo 
podbija (b. ciekawa Julja w balko-· 
nowej scenie „Romeo i Julja"), wre
szcie Ire-ua Mora - Brzezińska zwła
szcza w „Luku triumfalnym" Ray
nala miała momenty prawdy i szcze
rości, które wyglądają. jak zapowiedt 
czegoś. dobrego (w fragmentach hi
storycznych słabsza). 

Z panów Jerzy Duszyński podobał 
się bardzo. Ze specjalnem uznaniem 
należy podkreślić sposób wykonania 
monologu Cyda - o który potykają. 

się często najlepsi i najdojrzalsi ak
torzy. Młody ten artysta, o dobrych 
warunkach zewnętrznych, ma ładny 

gest i pozę. Sądząc z próbek jego 
talentu, ma dużą. rozpiętość .możliwo

ści scenicznych, co oczywiście jest 
rzeczą. bardzo ważn11. Niełatwą rolę 

młodego żołnierza w „Luku triumfal
nym" Raynala zagrał bardzo inteli
gentnie. Czesław Kulak wreszcie wy 
kazał się najlepiej w „U mety" Ros
tworowskiego, gdzie rolę Felka za
grał ciepło i szczerze. Dobry bar
dzo był także w „W małym domku", 
coby wskazywało na to, iż ten mło
dziutki artysta (robi wrażenie naj
młodszego z pośród swych towarzy
szy) predestynowany jest przede
wszystkiem do ról repertuaru współ
czesnego - bodajże o zacięciu cha
rakterystycznem, chociaż nieobcy mu 
jest napewno także i dramatyzm. 

Podobno wszyscy absolwenc tego
roczni zostali już zaangażowani do 
teatrów prowincjonalnych. Zetkną, 

się ·tam po raz pierwszy z teatrem 
- prawdziwym. Zasługują. na to, że
by dać im pracować i uczyć się. ~y

czymy im wszystkim powodzenia w 
zawodzie niełatwym zresztą., który 
sobie obrali. · 

A. Cbor. 

lłelłos: „Serce matki" i dodatki. 
lloliywood: „ Burza nad Bengali" 1 re-

wja. . . 
lmpf!rlal: „Szalet\stwo młodolicf". 
Italia. „Kobie y nad przepaścill"• 
Jurata: „Groźny Bill'" I „Siódme niebo" 
Kino ł'arafjl §w. Andrzeja. „Cz.arny 

Zarząd Towarzystwa Kredytowego Przemysłu .Polskiego na pod

stawie art. 102 Statutu Towarzystwa zawiadamia niniejszem, że nie

ruchomość w powiecie łowickim oznaczona hip. nazwą „Osacia Młyń
ska Dóbr Sobota" . należąca do WIKTORA PRZEGALIŃSKIEGO ob

ciążona wraz ze znajdującemi się na niej maszynami i urządzeniami 

fabryDznemi pożyc~ami Towarzystwa w sumach nominalnych funt. 

sterl. ang. 3,200.-.- i funtów sterl. ang. 910.-.- z kaucją funtów 

sterl. ang. 320.- z powodu niezapłacenia rat od udzielonych pożyczek 

wystawiona jest na sprzedaż w drodze przetargu publicznego (licyta

cji), który odbędzie się w drugim terminie w dniu 20 lipca 1939 roku 

o godzinie 11-ej przed południem, w Kancelarji Hipotecznej przy Są

dzie Okręgowym w Warszawie przed Notarjuszem Bolesławem Zem

brzuskim lub przed zastępującym tegoż. 

w AnglJi tylko trochę więcej uadjofonizowanych szkół 
niż .., Poł•ce 

hrabia". 
Lot. „Zaginiony horyzont", „Pomylony 

lokator". . . 
Mle,Jllldet .. rtona - lalka". 
M„Jestir: „Francja czuwa". 
Mew1l: „Rosałle" i ;,Czarny upiór". 
Napoleon t „ Wielka wygrana". 

Rękojmia (wadjum) do przetargu oznaczona jest na funtów sterl. 

ang. 822.-.- w efektywnych funtach sterlingów ang. względnie w 

złotych podług kursu Giełdy Warszawskiej w przeddzień przetargu 

i złożona być winna w gotowiźnie lub też w listach zastawnych To

warzystwa Kredytowego PrzemysłuPolskiego w cenie nominalnej, z ku

ponami bieżącemi. 

Prasa angielska doniosła ostatnio, I szkół zradjofonizowanych wzrosła 
że Uczba zradjofonizowanych szkół więcej niż w dwójnasób. · 
angielskich wynosi w chwili obecnej Codzienne audycje szkolne zysku· 
9759. Porównując ten stan z liczbą ją oczywiście na swym znaczeniu w 
szkół zradjofonizowanych w Polsce j miar~ postępu radjofonizacji szkół. 
- widzimy tylko nieznaczną różnicę Stan idealny zapanowałby dopiero 
na korzyść Anglji, w Polsce bowiem wtedy, gdyby wszystkie szkoły na. 
w dniu 1-ym czerwca ilość zradjofo- terenie całej Polski posiadały radjo
nizowanych szkół wyrażała. się licz- odpiorniki, 

Nowa Tomi.lola: „Dla ciebie Senorito" 
„zaufaj mi". 

Olz1l: „Na bezdrożach" I dodatki. 
Palladjnm: „ Wyspa rozbitków". 
Pan: „Pokusa" I „Rumba". , 
retli TtiR11on: „Obcym wstęp wWro-

niony" i „Dede". • 
Rlalto: „Na jej rozkaz". 
Res: .,Sygnały„ I „Czerwone jabłuszko" 
Roma: „Dr. Kildare". 

bą. 9301. 
Ujmując to zagadnienie procento

wo w stosunku do ilości szkół w da
nym państwie - stwierdzić musimy, Dom Ludowy 

Sfink•: „Miasto chłopców". 
Soklił: „Dama pikowa" 

•kończony". 
Sorento. \,Królowa dtungll", „Zatańczy-

~ , Z -powodu niedeszłego do skutku pierwszego przetargu, - powtórny 

rozpocznie się od łącznej sumy nieumorzonej reszty pożyczek Towa

rzystwa t. j. od sumy funtów sterl. ang. 3,078.1.6 czyli w przeliczeniu 

Zł. 76,705.63 z zastrzeżeniem, że ta ostatnia suma może ulec zmianie 

stosownie do art. 17 rozp. Prezydenta Rzplitej z 12.VI. 1934 r. (Dz. 

Ust. Nr. 59, poz. 509) w związku z kształtowaniem się kursu funta 

stert ang. z dodaniem do niej narosłych zaległości, kosztów i kar i z 

obowiązkiem spełnienia warunków sprzedaży, podanych w zbiorze 

objaśnień i warunków, złożonym do księgi wieczystej. 

że ilość szkół zradjotonizowanych ufundowali· pracon•n·1cr p K O 
jest w Polsce procentowo wyższa. . w • • • 

my". 
Stodjo: „Dama z Malakki", 
Stylowy: „Dziewczyna ~ zaułka". 
~wlatowfd: „Ukochany''. ' 
&wit: „~nsjonarka". 
Ton: „żebrak w purpurze"', 

Należy zaznaczyć, że w Polsce ob- I Drua 18 czerwca b. r. prezes PKO 
serwujemy stały intensywny wrost dr. Henryk Gruber w towarzystwie 

odbiorników w szkołach. I dyr. Osostowicza odwiedził gminę 
Odrębną statystykę dlał szkó Buszcze w pow. brzeżańskim, gdzie 

Uciecha: „Przygody Robin Hooda". 
Victoria: „Port siedmiu mórż". 
Fotoplaatlkoo 1141. Martl!l&łlla B'ocba 3) 

wYśwletla codziennie od gods. 15-;eJ do 
22-ej plastyczne wtdokł w natura(nycb 
kolorach z Jawy. 

Zbiór objaśnień i warunków sprzedaży, złożony do księgi wie

czystej, przejrzany być może w Hipotece i w biurze Zarządu w War

szawie, ul. Jasna 1. 749 

wprowadzono w październiku 1938 Zrzeszenie Pracowników PKO wznio 
roku. Ilość szkół zradjofonizowa- sło pierwszy w Polsce wzorowy Dom 
nych wynosił~ ~tedy 4208, a _więc Ludowy. 
na przestrzeni niespełna roku hczba Gmach Domu Ludowego mieścid 

Panorama (Nowy Swiat 27) wyświetla 

7.djęcia stereoskopowe bardzo plastyczne 
VI naturalnych wielkościąch Algieru i flo
tp wojennej i handlowej francuskiej w 
Algierze. Panorama czynna codziennie 
od 10 do 22. 

.----------------------------------------- będzie spółdzielnię mleczarską, K6ł. 

,, Martwa natura'' 
malarzy polskich w I. P. S-le· 

Dobrze pomyślaną jest wystawa w nieprzeciętnych skorzystało z jego urok, co szczegóhtiej zauważyć mo-

Instytucie Propagandy Sztuki, która nauki i jego obrazów jako ~orów żna w jego „astrach'', a także w „a

za temat ma „martwą naturę" w ma- doskonałego wypowiedzenia współc:ze- nemonach i fiołkach". 

Jarstwie polskiem. snej wrażliwości plastycznej. Młodsze pokolenie malarzy do któ-

Ostatnio w sztuce nowoczesnej W polskiem malarstwie „martwa rego należą. już Zbigniew Pronaszk-0 

„martwa natura" stała się probie~ natura" jest bardzo • rozpowszechnio- ·(jego doskonała „martwa natura z 

rzem malarstwa. Najwybitnit!jsi ma- na. Szczególniej malowali wiele „mart- gruszką. i fajką'I Zygmunt wasłlew

larze współcześni końca zeszłego wie- wych natur" malarze ostatniego i ski i Tadeusz Makowski („niezapomi

ku, a także czasów ostatn~ch z . zp.- przedostatniego pokolenia. Na obec- najki w białym dzbanku") _ odzna

miłowartiem oddawali się malowanit_';l nej wystawie w IPS-ie spotykamy czają. się nietylko osobistą. indywidu

martwy.cli natur. Po Holendrach - wielu malarzy, nawet wieku minione- alną. techniką., ale i<:h „patrzenie na 

już francuski. malarz Charvin, który go jak np. Antoni Kolasiński (1815 naturę" jest już zupełnie inne, niż 

żył w w. XV!p:. doprowadził malowa- - 1876) i Jan Piotr Łuczyński (1816 mlaarzy XIX stulecia. Nerwowość i 

nie martwych natmc- do mistrzostwa - 1855), którzy z zamiłdwaniem stu- subtelność, która cechuje młodsze po 

„LSNIĄCY STRUllIIE~" i ustabilizował nieJ'ako ten rodzaJ· ma- djowali „martwą. naturę". koleme często obcą jest w dz1'ełach 
I „PRAWDZIWE ~YCIE ANNY" 

„Lśniący strumień"', najnowsza premje- larstwa i podniósł go do godności in- Następne już pokolenie do którego starszych malarzy. Jan Wodyński, 

ra Teatru · Narodowego, zyskuje w kr;irty- nycb rodzajów j~k n. p. portret lub należeli tacy m!llarze jak Ałeksan- Stanisław Szczepański, .i , Zygmunt 
ce gorące pochwały jako sztuka o nle-
7.WYkłej aktualności problemów. bogac- t. zw. sceny rodzajowe. Kilka jabłek, der Gierymski, którego J:>ardzo pięk- Radnicki to· malarze ostatniego po-

twie treści. świetności i paradoksalności wią.zlta winogron, leżące 'na· stole pła- ne „Begonje" oglądamy na tej wy- kolenia, którzy w wielu · obrazach 

djalogów ,jjl.,Sności; zwartości i konkret- ty ryb lub porozkładane malowniczo stawie lub Władysław CzMhowski nie zupełnie jeszcze są skrystaliżo

~~:t~c!~':;:~rukcji 0 mocnem napięciu dra· instrumenty muzyczne oto najważ- (Martwa natura z czaplą.) czystej wani, niemniej jednak posiadają wie-

Równiet jak stwierdza krytyka ~. re- niejsze przedmioty jakie przedstawiał wody realiści. Jednak dokładny ich I le dodatnich możliwości na przysz-

tyserja Borowskiego i gra aktorska sto- w swych „martwych naturach" realizm nie przeszkadzał im do wy- łość. Do malarzy którzy oryginalnie 
ją. na WYsoklm poziomie i zyskały uzna-
nie dla kreacji Gorczyńskiej , Pantewi- Charvin. dobycia na obrazach jak najwięcej pojmują. kompozycje „martwej natu-

c:<owej, Bia!oszczyńskiego, Chodeckiego Wszystko to umieszczone i malo- „malarsl{ości". ry" należy 'Felicjan Kowarski w swym 

Chmurkowskiego, Dominiaka. Kempy, liill- wane w pełnem lub półświetle, prze- Bardzo malarską \v· znaczeniu obrazie przedstawiają.cym: „kwiaty i 
wińskiego. Woskowskiego i Zelwerowicza no-

„Prawdziwe życle Anny" w teatrze No- pojone kolorem 1 intensywnością far- woczesnem, jest tutaj także „mart- owoce'.'· Mi~o. brutalnej techniki, Ko-

wym wywołało wielkie zainteresowanie za- by olejn~. lub .Pl;lstelł. Po Charvinie wa natura z książkami" Władysława warsk1 potrafił zbudować ~wój obraz 

równo treścilł jak I skupioną,, świetną. we francuskiem malarstwie berło Podkowińskiego, pierwszego polski'e- z • pomocą kolorów rzad_k1ch, często 
grą. Małynicłzówny, Kuncewlczówny, Bo- \ 
neckiego,„ • Stanisławskiego. Ę;zemleńskle- pie.iwszeństwa zdobył sobie malarz go .impresjonisty i bezsprzecznie jed- . nawet ostrych a często l badzo sub-

go, Krzymuskiego, . Solarskiego i -. Skul- Paweł Cezanne, jeden z grupy impre- nego z największych naszych mała- telnych. 
ekiego w dóskonałej re:l:yser'ji Cwojdziń- · · tó · c dł · b ł 
skiego. . SJ0111s w. ezanne ug1 czas Y rzy przedostatniego pokolenia. Do prac o dużych zaletach czysto 

„KRóL .BR,ID:tA" w TEATRZE LETNI!ll .nieuznawany, jego „martwe natury" Do zdecydowanych „indywiduali- malarskich, ł kolorystycznych, a za-

BAWI PUBUCZNOSC. . J krajobrazy uznawane były za nie- stów", należą dwaJ' różnl· malarze t. razem o nowem patrzeniu na naturę 
Wesoła I · dowcipna komedja „Król .bri- doł ż k' Al I t i 

dża" w „teocn.e" Letnim bawi publiczność ę ne icze. e za e Y malarsk e j . Leon . Wyczółkowski i Władysław , n:i-leżą obrazy RzepblSkł~go, Jana !=JY-

zarówno perypetjami karjery „Króla:. obrazów Cezanne'a, mimo wielu błę- Slewiński. Wyczółkowski przejął się j bisa, Hanki RudzkieJ-CyblsoweJ I 

bridża" jak i doskonal" grą, artystów na dów, a raczej grzechów przeciw po- bardzo swego cza'SU barwnym drze- Jacka Zułowskiego. · 
czele z Gellówną, Kościeszanką,, Wesołow- · dn d · 
skim (tyt.) 1 Grabowskim _ w reey:serjl prawnemu i nu emu a!\a em1zmowi, worytem japodsklm i stąd zapewne Wystawa „martwej natury" w 

dyr. Tr~ci~sklego„ - - · ' ,· ;; • 251obywały tymczasem coraz większe pochodzi jego obraz „kwiaty i mo- IPS-sie jest wyczerpują.cym przeglą-

koła miłośników i znawców. Od ei:a- <tyle", który oo-Ją.damy obecnie w dem naszego malarstwa w okresie 

N. t·,„ d - ·· I · '· ~ ' ''Sów Ch!trvina nikt nie po.trafił z ta- IPS.-ie. "' przeszło stuletnim i chociaż w tak 

1ema .. nQ " .. ił ur, PD•e ·.· „ • .kim patosem l za taką siłą płasty- Władysław 91ewiński był zawsze skromnej tematyce ' jaką. jest „mar-

.g.d. Y \ 'j~.U~ję·~ . PJł.S~I· U cin,ą namalować kilku jabłek na ta- dyskretny w kolorycie swych obra- twa natura" pokaroje nam naprawdę 
. . ~ . lerzu lub bukietu kwiatów we wzo- zów. ślewifl.ski już bardzo nowocze- co Polska miała i, ma najlepszego w 

"·. ri · ~ T L • ~ "' ' ' ·~" A ·" ·, r!ystym wazonie jak Cezanne. Tw9r- śnie pojmował formę, a materjał far- malarstwie. Wystawa dobrana i u ... 

ięst ,'fZ „ Tobą .1 • ~:~ r'. . ~ , · cJOść tego malarza, oryginalna i bez by olejnej na jego obrazach zmienia rządzona jest z 'dużym smakiem 

Zmiana adres6w dla prenti• J ~Qmpromisów, w bardzo wielkim sto- się na jakąś dziwną materję, która starannością. 
pniu wpłynęła na malarstwo najnow- sprawia, że jego obrazy są jakby 

mer..ator~~łatnle. . - .... ~~Il~ mal~ l to mala.r.N: le~one z wosku~ l\{~ to ~l'.J:ła.ln;r. 
.... ' 

I 'L 

-;:-..--
~ -:;~_„,-;-.• „ t• ,J "'h J • „ .Jti '·" 

Tytus Czyżewski. 

I 't 

'I 

ko rolnicze, Sklep spółdzielc.zy, 
Gminny ośrodek zdrowia, czytelnię, 
salę teatralną i inne urządzenia kul 
turalno-oświatowe. Oddanie · tego 
gmachu do użytku mieszkańców 
kilkunastu gromad gmin zbid· 
rowej -Buszcze nastąpić •ma w je
sieni b. r. 

Prezesa drr H. Grubera powitał 
w Buszczu starosta brzeżański dr. 
Jarosz, miejscowy proboszcz ks. Za
jąc oraz wójt Wiącek z przedsta
wicielami wszystkich gromad gmi
ny. 

Zaoisuicie sie do LOPP 
z nędzarza- wielokrotnym 

mlljonerem 
Pewien farmer w miejscowości St. 

Helena w s.tanie Orang!! w Afryce 
Połudiliowej, wiódł od dzieciństwa bar 
dzo ubogi żywot. Kilkuhektarowe gQ

spodarstwo ledwie wystarczyło na po-. 
krycie jego skromnych potrzeb. 

Pewnego dnia farmer wyszedł w 
pole szczególnJe zmartwiony. Za trzy 
dni miał bowiem wyznaezony ostatecz
ny termin zapłacenia podatków, na 
które nie było pieniędzy, ani też ża
dnej możności ich zdobycia. Kiedy 
tak zmartwiony zapuścił pług w pod 
.gtetie, nagle zgrzytnęło coś i na p<r 
wier:zchnię razem z odwaloną. skiblł 
wynurzył się kamid. o dziwnym, zło· 
tawym blasku. 

Farmer, zainteresowany odkryciem., 
zaniósł kamień <Io ,odległego o kilka. 
naście kilometrów miasta do zbada.ni& 
i tu okazało się, że kamień zavvierał 
cząstki złota . Przybyła na pole far• 
mera komisja g eologiczna stwierdziła, 
:t.e ". nie7J1acznej głębokości ciągnie 

się złotoda jna żyła, k tórej wartoo& 
obliczono na kilkadziesią,t miljonów 
fu ntów szte1·Iingów. 

Tak to, dzięki przypadkowi, nę.

dzal:z stał się wielokrotnym miljone.; 
rerrr. r 
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Strażacy Piotrkowscy czuci ~ eh patriotvcznvch . wśród 
mieszkańcó'w · grodu Tr'i.bunal
skiEgo. Złożono ponad ~o.ooo 
klg. złomu żelaznego - · około 
600 klg. mosią~~ą. miedzi I a

Ożywierile ~ ·prze.Dysie 
na zjeździe :w Częstochowie · u1 P1iotrkowię ·„ 

· Na ogóinokrajowym Zjeździe 
Straży Pożarnych w Czestocho 
wie, . Piotrkowską Straż Pożarną 
Ochotniczą reprezentowali pp.: 
Prezes E. Wegorzewski, Naczel 
nlk I O . działu Janusz Kuczbor 
ald, .Naczelnik IV Oddz. ł.ągiew 
ski, adiutant łztabu Tadeusz 
Widner, „ oraz członek Zarządu 
ła. Bald, skarbnik I BO czynnych 
członków. 
Również na ziazd udał sie 

Oddalał Samarytal\skl Strażv z 
Komendantk• p; fellksą Klu· 
czyń•k•, która w defiladzie pro 
wadziła Zeń5kle Oddziały Sa 
1111rytańskle ·1 całego Wojewódz 
twa Łódzkiego. 

Zaszczytne 
odznaczenia 

Komendant rederacji P.Z.0.0. 
P-Or. rezerwy Edmund Karliński, 
za wybitne zasługi na niwie 
pracy społecznej, odznaczonv 
został Srebraym Krzyżem Za· 
aługl. , 

Por. Karliński, pełniąc odpo· 
wiedzlaln- funkcj-: kierownika 
Działu ' egzekucyjnego l Urzedu 
Skarbowego na m. Piotrków 
potrafi, harmonijnie łączył spra
wy urze:du z potrzebami oby· 
watell. Toteż zyskał sobie ogól
·'ne uznanie wśród mlejscowesio 

· społeczeństwa. 
Kom'. Oddz. Koła 1 pp, Leg. 

i· w Piotrkowie p. Jan Frydman 
·· został odznaczony Srebr. Krzy· 
· tem zasługi z dniem 15.Vl-39 r, 

poz. 318 li. Polskie. 

·Zjazd Legjonowo
Peowiacki 
w Krakowie 

Stra! Piotrkowska, dziek! jed 
nolitemu wyekwipowaniu i do· 
skonałej prezenqi, zwracała p
gólną uwage I przez niezwy
kle licznie zebraną publlqność 
b!ła żywo oklaskiwaną. · , 

Powiatowy Związek Straźv 
Pożarnych repre tentowany był 
przez 800 strażaków z lnspek· 
torem Wł. Millerem na czele. · 

Likwidacja 
historycznego , Cechu 
w Piotrkowie 
Odbyło sle w Piotrkowie wal

ne zebranie cechu branżowego 
szewców, ry111arzv, garbarzv, in· 
trolig1torów I tp., na którym po 
stanowiono zmienić nazw~ ce· 
cllu-na Cech branży skórzanej. 
Jednocześnie zatwierdzono no· 
wv statut tej organizacji zawo· 
dowej. 

Cech branżowy szewców, n· 
marzv I tp. istniał na terenie 
Piotrkowa około 2ro lat. 

sce ·.:_ fabryka beczek Prezesa 
Leonarda Kopvdłowsklego chlu 
bną. posiada karte w historii 
przemysłu krajowego. Beczki 
Plotrkowsklr, ustaloną p.oslad1 
ją ad wielu la' „r~ąome. Zdoby· 
łv sobie one tynki· Palestyńskie, 
J:gip_t~. AQterykl Poł&rdniowel. 
Wlek11o~t ·łilrow"6•:,~low-1ch 
I zagranicznych „ z••Młt11t1 ale 
• beczki 1· fabryki L,t(Op9dłow 
sklego, lt,ra naltt! do •afltar· 
dz.i•I ftOWOCHfDJdl flfO rod1a 
ju przedsłeblor.atw. Obecnv wła 
śclciel i kler.•wnJk preze1 Leo· 
llard Kopydłowskl, za wybitne 
zasług.i, połoione . .dla pod nie· 
slenla · krajowej · wytwórczości 
posiada szereg zaszcźvtnvćh od 
znaczeń. · ·. 

. ' 

luminium-ponadto spor.o szmat Piotrkowski przemysł drzewny 
I butelek. Zebrane metale pne- pomimo obecnej iti~wvraźnej sv
kazane zostały Dowództwu.miej tuacii miedzynar9dowej pracu•e 
scQ.wego pułku. ·zarząd Zw.Pań normalnie, zyskując sobie coraz 
l)omu . wyraża . serd~c~ne pą: t<> nowe_ rynki zbvt~. Najwielł· 
dzlekowanłe .wszystkim Ofiarc· szvm zakładem w te1 dziedzlnię 
dawcom, . kt6ny ni· ~wezwanie- ..przemvsłu·· na terenie Zi11a,I 
pośpiesz,y J~ ~-4al'tn.'f,-:privno~z.ąc "P1l~t.!kow5ld!!.I je-t labrvka llykt_ 
l•b· przvwoz~c łonfielaznv/tzf ł fornter6w •PANEL• • Piotr~ 
t~t metal ·p6łszlachłfny; tak Ilio· . ~o~I~ .. \Yvsolde walory lak rów 
1lądz (samowary), : litiedf (ron· ' nlei i Jakość produkcji zyskały 
die I t: p.). R6wniet dzl•lnaje seble . .ogólne . uz11anl1 ••r6'd 
wszystkim~ ·którzy bezlnteresow llczne1 klienteli. Eksport wyro· 
nie przyczynili sle do zorgani~ b6!N . f~brykl 11 Pan11c· objął ryn
zowania i przeprowadzenia tej kl. kra1owe w-dalekim · z11lt1u, 
zbiórki i ta~: p. Polltzańsklemu oraz. kra te zamorskie, iCJk Egipt 
p. Waleckiemu za afisze I utot· Turc1a, Palestyna, Ameryka Po 
ki, p. Materom za użyczenie pia łudnlowa I szereg lpny~h. Z~· 
cu na składanie łomu - p, dyr. kł·adv · przemysłow~ zatr•dnła1ą 
Jelniclciemu, p. dyr . . Guzkowi p~n~d 200 robotn1k~w. Za!rud· 
(f-ma Eli bor) p. Stokowskiemu _menie tak znaczne1 załogi ro· 
- Belzatka i

1 

Zarządowi ' Miej: botniczej jest widomym znakiem; 
skiemu - za udzielenie „zaprzę- świ~dczącym ~ twórczej inlcja· ~ 
g6w konnych....:...Qraz za bezlnte· tyw1e Dyrekc1i tego przedsle· Silna flota ~ojenna :__ to 
resowną i wy-datna prace przy J biorstwa. Niemal co miesiąc bez:plecze-ństwc,- na ·morzu 
odbleranh1 u·kładanl~- b-zrobot· . przybyw.aia do Piotrkowa· przed 1 w_y.brzeżu. 
nym p. Chrzanowikiemu Ceza· stawlclele świa.ta handlowego z r . . . "r, '\iJ! 
remu, · .p. Stanlsławo'wl Misioro· rótnyc h „k~aj6w, . 11wlerając po· 11111n11111111iuui·1i1111111111i111111u111111111111111t1frn1111111H 

wi i uczniowi . ~(an .. Jltowec· ważne tranzakcie. Wvroby fa· 1 
• ' ; " ",-„;:~ 

klem u. · ' . · .. · · ~ . . . bryki •Pan eł c n~ rynkach za· · : . il . >y::;.· ;~ _,, g ·.~trr 
Ponieważ . ięsz~t,e;, ty'si•.~e.. ki-: . __ grani~~nvc~ dzh:k1 wy~ok·l~j i so· . ~ ~klep„. kofonl.-!-no· łfb~ do· 

I gramow żelazi~.a ._walalą sie . lldne1 1akoscl, uznane1 · prżez fa brie pfospeiuJitCY w centrum 
po pod~órkąfh. ,a , .ąi.ł.-.~ci.ciele c~owców .ragnnlcznych, ' Sławi- Piotrkowa,· z· powo4u •Yl•zd.a 
nie zdązvU ·z· ró·ż~.v.cJl : · Przyczyn pólskiego robotnika I jego pra· do sprzedania. WJadomoAł 
dostarczyć Ich ·na' mte11ce. 1bl6r c.e n•, rynkach światowych. So· Piłsudskiego 40. _ „ .. -- · · 

••--.a: , ki-w najbliższych~- oitle'ch, be· hdnosł .P~.odu~cU_ plotrkow1ki1· · . _ .: ., · · 
D11YPA .. PRZEZll.llENIE dzie przeprJwadzon.i ponowni go przeia.ys~~ ~Cfr~nego-dyk· --.;.- .- . ~-....~.;;...;...-,..;.. __ 

. IPLE GŁOWY, HIOWit.p. zbiórka, o czem bedą .zaw.lado- tv I fornierv~.są ~11lepsza pro· 

..._ ___ ,... ____ .Kooumt· mienia. ·· · ' f·" " 1 „ •. ;:, pagud11 tw6rcze1 I harmonliti No~y , ~9ikład jazdy 
GĄSECKIEGO r ~ „ ~ I' . ·~ pracy przemysłowca I robotnika poc1·ągow . ·>. ,,·•. 

~ • ......,._.._..,._ .• TOREBKACH . . . '.\ • polskiego~·- . 
Zakończenie ro·ku Równie! drugi odcinek, pn•-- . -==========-·w Szkole ·:Dokszt. „ m·vsłu"' drzewńego w Piotrkowie , · z dn.iem , 15 b.m. · oh'oWi~~J• 

I -jed_yrla z ·najwl~kszych w Pol nowy rozkład jazdy .pociągów. 
POSZUKUJE sle LOKALU Zawodowej ·· · „ Odcboclilł z PIOTRKOW.-\: 
2 pokojowego z kuchnią. w niedziele 25 bm. nasł"'Pi u- ·Srebrne gody ~0 ~5. ZA.WiY: ~z. '3.04, 
względnie jednego dużego w po· ń . k "' k 1 ·16• 6.1 (polpieszny), 7.43, 
bllżu Szpitalą św. Trójcy. roczvste zako czeni~ ro u sz 0 · j W ~nlu wczorajszym pp.Wła S.56 (torped~). 10.28 (pośpiesz-

Zgłoszenia kierować do kan· nego w. Za~ooowe1 Sz~ole Do· dvstawa I Paweł Ruzgowle ob· ny), 14.49, 17.33, 20.45, 21.22 
Zjazd Legionowe>· Peowiacki, celarjl Szpitala św. Trójcy. kształca1ące1. Uroczyst~~ć odbe· 1 cłlodzfll 25 lecie swoich zaślu- (pośpieszny). , · 

• zasadzie jednodniowy, odbe· dzle się • sali lm. K~~mskle~o. I bln. l'.fa te intencje w kościele Do KOLUSZEK: t3.1Ó, 20.45,· 
dzle sle w Krakowie w dniu 'D k ' k (ś 6·go sierpnia 1939 roku. Ze · · ' I P~ · o~ini ans im w. Jacka) Do KRAKOWA: ().57, t.58'; 
wzgledu na . przewidywanv o· Straszne skutki burzy 0 pra~ionezostatonaboteństwo 9.28 <pośp.iesmy>, 12.10, 19.o:t • . . '· . . z udi1ałem licznego 1rona ko- ( ś · ) 
gromnv napływ uczestników z . na·d p· lOfrkOWem 1 6 · lół I · h po Pi eszny • . ł · p I e_g w, przv1ac zna1omvc . . . 
CR e) o ski wyjazd nastąpi z Nie niemieckie Jubilaci otrnmall z wielu stron Do ~TOWIC:.-0.04 (polpie.u 
Piotrkowa Tryb. pociągiem spe·/ ani też nie włoskie i p_owiatem tvcżenia docze.kanla złotych go. ny. ), _ t.58_ , 3.14, 5.52, 9.-28( po· , _ 

cjalnym w dniu 5 11erpnia rb. d.c. ł" ń k h ) 12 Powrót najpóźniej w dniu 7 1ler- HALDA - NORD EN w ost. czasach nad Plotrko· u-W mad s LC • . '·,.. :. _.:··; ,pieszny. .lO, 14.41, 19.04, 20.48 
I. b 

. I - t h d' . . . c (ł9rpeda) • 1 pn r. . . SZWEDZKIE wem .pow1aem.przec.. o z11 u7 . ., 

ny K:•:.~ ~rzz~a;~;i w w o~!~i~rt~j mlllJnJ dl piSlnl_· 8 ~:=.,:.·~r:hu~:~~~~:~. ';.:: ,' ' , ' "'' .. „, . , ' 14~ =~i t'sfi? 
kndv. ucz11tnlk Z11zda otrzyma rządziły wiele szk6d. Ostatnio ·· P . :: :· . • . ' _:. Do SK.lERNIEWllC· 6;23 · 
llartc ··zjazdow11 I album pamląt· Sil najlepsze11; n1d ·Piotrkowem I powiatem -:: .": •. ',, ··· :--· ,, Do ŻAKOPANEGO„i ,fmYNJ 
llo•t• . . M d . . H Id , przeszła burza gradowa, która . . , CY. 057t ·<::..:t... _· ···· l- · ... ~ .„. „. __ „ ".„, . . 

Dla 11ca1stalków Zjazdu, po· aszyny 0 pisania a a· w polach I ogroctach wuz1d1lła ·' · · ~w.f!i.· -.~/~'<t·'·~~„ _.-· 
1ladaf,c9ch prawo bezpłatnego No·rden' now~ 1 użv~ane · · ogromne szkody. Wskutek silnti : ., - , .. ' . : . · 

1

,· •· . • ,„; .;::-'/k ~\,~ł~ '''~''*. ·. 
pnłfudu na P. K. P „ koszt k-ar· poleca firma ' · wichury na stadionie mleislclm ~lica płuc .J~ aieuW.,.IQ · ł · ,· . , ·' · ' , - · · ·'1'!- ·· . ' 
,, ~ia1dowej I albumu pamiąt· ·· ,ADOLF .PANSKI SPADK" . w Piotrko~ie z~e~ąlowane IO· corolaUi•; aie .Wor,c r6łai•y:illa :pt•: S•zcz'ędzat . naObro(iC' fifa· ~·' 
koweao. wyniesie · 3 zł. . · · ~. . ' . '. .· stało całkowicie urządzenie I try wiek. 1 •taau, koli .W.ar laUi, - l'Odow11-to naraiaf ~I~ -,,_,, 

Zgłósztni~ . na uczestnictwo Piotrków Tryb., Lea;:c>nów L: 2. buny, co spowodowało odłote· P ' • 1 • w a I • • a • I u •la o- wojnę, wydawaf-90 «tr łup 
w Zjęid1łe prryjmuje Sekreta· nie terminu zawodów 1porto· ' 6 b P ł ~ • • „,. la, b ro „ wroga, to za każdy ••zc•"

1
" ' 

rj1t Zjazdowy w Piotrkowie wych z okazu Śwlet• Sport-u c h i t u uporcarw11•0, -..9'••„ dzony gro•z płacić :.1&rwl11 
Trybunalskim, ul. Słowackiego i W, F. W sadach _ I ogrodach kuatu, ~ r 1 P. Jl· I t. P•, 1tolllf41 p. . narodu. 0~~~ 
Nr. 26 w lokalu Związku Le· grad zniszczył młode far.tyny.. lekarse - „BALSAM T~OLAN· '~ 
l ionlstów Polskich. w Piotrkowie i okolicy Na nitei położonych polach G"eckieao, kt6ry ułatwia wycbi•la· 1

' 

----~--

. \.'" 

Ostate_cznv termin przyjmowa· jedyna I łąkach stoi woda. Siano, ska· •i• •i• plwocillr, wsmacaia orjaaim I -
nla zgłoszeń upływa z ctniem szone I rozrzucone dla prze· i 1amopouw:i• clloreio, oru 10Wftk- Przy doborowej or;'!\.:.' , ., ... • · 
30 c:zerwca 1939 roku. .Rrestauracja - ogród schnlecia - spłynt:ło. Kopki z I&& w••• oiala i UW.Wa kautl. kieatrze czas miło. 

,,Zł:.O. TY • ROO" naprŻeciw sianem wicher porozw1lał. O· Spraedaj, apteki. I •pędzisz „_:_,. · I ~- . -.· 
Komitet Powiatowp becnie rolnicy brodz• po kola· -

Zjazdu Sierpniowego dworca autobusowego. na w wodzie I wyławiają resz· I W HACZIM ILI". ' .. 
Wielki wybór trunków. Co· tkl siana. ~ ;, , ".' . . ·.·· · .. ·1. ,._._.: · 

dziennie świeże piwo z beczki. A · · 
Bufet bogato zaopatrzony w . • · . . ni d~ia bez gazety ., . Wytworn1ku<Jial1l.U. , . 
zakąski gorące I zimne. Dan· Nadzwycza1ne Zebr-a~ . . . kQmlte tr-unki. .„ i ,, .. „ 

~~~~. Doborowy zespół muzy· nie ~egjoni~tów . ·.- , .. ~.,~JZJ.~Bl.JH ·,, HABO·OOWY", ---~~·~'. ,' , .::-:.-<': Na ,,Dni Morza i Koloni" 
„. polecamy 

';R A:K l·E TY I 

i wsi~lk1e·, ·: Zbiórka · odpad·ków 
ognie - ~~tuczne na f. O. N. 

, tłdolf Pański Spadk." w Piotrkowie 
Pietrków, Legionów· 2. · 

·-- , Zbiórka metali aa. dozbrojenie 
zorganizowana przez Zw. Pań 

Czas odnowić 
Domu w Piotrkowie w dniu 14 
I 15 bm. na placu Aleje 3· Ma· 
ja Nr. 5, dała wcale pokaźne 

prenumeratę I wyniki. co św1a11czv o zrazu· 
----------- mieniu głoszonych ha~eł I o u· 

w P1otrkow1e · - "·°" „ . - , · ·,, · „ MIÓD PH•••la.J · u,„0~„.1r.a•· · ·" „ ·•· 
• • ,; . ' < . ł-Owarzy.szy ~cl"na ntlop. ' . . tł•iw1 · b'es deaiualij,·.•·- ... ·.·; .·· ' 

W 
. . ":lzl ' .. , Z "I' ,,„.. . ł raatowany Słtr •l10sł "~- 5lll''ilf~ ·::·· ,·. 

sobote 24 bm. odb•u e· . : li\ ~n~ all.resu .. bezpłatni • „10 kr 21· .s1.; 2Q. k~ u .d. · wras~i::-.~·· ::1"' · :· 
sle w lokalu wła1nynt - przy ul; „ -:· · · e:tyaiiłia l · ~pbiti poe1tow, wy•Jł•' u .;·1 

· ·: 

. Słowackiego 26 o godzinie tli. · . _ ·P~.brui•• · -:f•Hlaial '~i~i~Hi!l!!'I'~ . „ - !. 

Nadzwyczajne Walne Zibratile ·r' · • ··· • ~ · · „ „ , , 1" '"'.}P•~atwa• -E'•t•aa11H ~~' • Sr• 
Od..,, I ł z· i. k L . 'i "tó'*- , w Zbaru:u. . ~~a u w~z u., ·eg1on s • . . , . . „ .. 
Poll1'icll w Plotrkow.18'. Stawieu P.OKÓJ K. A AL~ · · , ·, • . . ' 
nictwo obowiązkowe. Na zebra ·· · w·. '"'RSKI UME· PLAC OBOK HALI TARGO• " . 
nie przybywa Zarz•d Okr~gn BL:O~A~V z nl_ekrępuj,cym WiEJ do ~CIA. Nad1ij• 
z prezesem pułk. dypl. Bolesta~ ~•Jściem w śród•ne•ciu poszu- się na skład wę.łla lub drze a 

I. , 1 . . łnwany - od zaraz. - . . • w ' 
w ciem na cze e. Zgłoszenia w Administracji na~ozów ~uc.znych! papy łlll~ 

•Dziennika Narodowego• ły ' t.ip. W~omojć: NuutoWI " 
Popierajcie . P. C. ·K. · c.za 24• 1 piętrop " adm. w: m. P• Lordowej. . .. ·· 

' ·I ' • - • ..,. 

I • 

..: E . '( V .i :':.OSZJ::~ : Zd w'ersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 rroszy; w tekicie 60 groszy. '<'.>llłoszenia d; obne."20 · ,ros~y ze wyru { Redakcj~ I aclmlnl•ł••CI• • 
heoumc. at. . L 8 "I) z I t: .~ N I K N AR o Do w Y'' wraz s dostaw, do domu lub przesyłką pocztową WJDHi 3 złote mie1i«;cxnie, ul. Słowackiego nr. 21, parter ••lłcł• Od łtonh&. 

K~óa~tor 1 Wyda -N e~: ·1 OMASZ PLUTA. . ł ~akl1dy Oraflc:1a1 •A'1olf Pańalei Spatt_11." Piotrków Try!», Lt&ieaów a 
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