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• • • NIDICY STOSU.JĄ W POLITY· 
t1E HANDLOWEJ podobne metody 
Jak I w grze dyplomatycznej I nsl· 
IQ kontrahenta zastraszyć. 

Od stycznia b. r. pożą wojną go
i,podarezą. OdrzncaJą wszelkie pro
jekty międzynarodowego porozumie. 
Dla gospodarczego, odclnąją Bank 
R.7.eSzy od wpływów z zewnątrz, roz 
szerzają swoje kompensaty I clea
ringi w t.en sposób, aby w niektó
rych krajach zająć dominującą po
zycję w handlu zewnętrznym. 

Ale w gruncie rzeczy rozumieją, 
te na tej wojnie tracą przedewszy-
8tklem same, pchając gospodarst\vo 
coraz głębiej w ciasny zaułek autar
k.łł. Niemcy bez świata egzystować 
nle mogą; natomiast świat ma osta 
tecznie i bez Niemiec dość szerokie 
możliwości wymiany. 
Najwyraźniej rysuje się taktycz

ny charakter niemieckiej wojny go
spodarczej na przykładzie rokowań 
handlowych Niemiec z Sowietami. 

Niemcy rokowania te zerwali, nie 
odpowiedziell na zaproszenie Molo· 
tówa do wznowienia rozmów gospo
darczych sowiecko-niemieckich. Do-

~
ero · ostatnio, gdy ro7.mowy poll· 
czne anglo-sowieckie przeciągają 

s ę I Niemcom zależy na niedopusz· 
czeniu do porozumienia, pojawiają 
lfę wiadomości, że Niemcy, owszem, 
gotowe są do rokowań gospodar
czych z Sowietami, a nawet oferują 
łm kredyt w wysokości miljarda 
marek. 

Kiedy zatem polltyka f.ego wyma
ga, zapominają Niemcy o wojnie 
gospodar~j i nawet gotowe sit 
swemu Ideowemu wrogowi udzielłc 
kre)łytu. 

lima rzecz, te należy wątpić o 
zdolnościach kredytowych Niemiec, 
które raczej same chętnie zaciągnę-
łyby kredyt. I A przedewszystkiem wątpić nale-
ży o 8zezeroścl tego, co Niemcy gło· 
IZ'9 (w) 

•• • • DYPLOMACJA NIEMIECKA alar· 
moje co chwila świat wieściami o 
swych coraz nowych triumfach -
dYPlomacja bloku antytotalnego pra 
co,Je mniej hałaśliwie, ale zato WY· 
datnłej. 

W rzymskim końcu osi wzbudziła 
np. ostatnio ogromny niepokój wia
domość o wizycie egipskiego minl· 
stra s_praw zagranicznych w Anka
rze. Podobno w związku z tem mó
wi się już nawet w Rzymie o wizy
cie w Ankarze młodego króla egip. 
l!lklego Faruka. Byłyby to oczywi
ście oznaki bardzo wydatnego zbll· 
żenia egipsko-tureckiego, zbliżenia, 
które dla Rzymu nie mogłoby być 
napewno mdlł obojętną L.. pożą
daną. 

Zblłłenłe to bowiem oznaczałoby 
w ostatecznej konsekwencji org&lli
zację stanu politycznego nad całym 
wschodnim basenem Morza Sród· 
demnego niejako pod auspicjami i 
pod nadzorem Anglji. Ostatni układ 
angielsko-turecki otworzył dla An· 
gljf Dardanele, zbliżenie proangiel
ikleJ Turcji z niemniej proangiel· 
skhri Egiptem umacnia stanowisko 
Angljł w Suezie i ułatwia ogromnie 
jej po_zy~ję nad ~lorzem Sródziem· 
nem. które mimo wszystkich wysił
ków włoskich ciągle jes1,cze nie Jest 
włoskiem mare nostrum. 

Oozywłścłe t.en rozwój wydarzeń 
nie wywołał w Berlinie specjalnego 
zainteresowania - za w Rzymie 
wYWOłał napewno wielkie wzburze. 
nfe. Bardio to Jest zresztą charakte
rystyczne dla stosunków mlędzyo
alOl!Jch I znamienne dla tych Istot
nych I głębokich rozbieżności, jakle 
bezusta.Dnłe - pod wspaniałą fasa
d1t g~rnolotn.vch fraze86w - zary. 
SOWUJą sił na powierzchni stosun-
ków włosko-niemieckich. n. 

Pękła przeciągnięta 
struna 

Jedynym argumentem 
wobec siły jest siła 

(Patrz artykuł wstopny na str. 8) 

- Najbardziej na północ Europy 
Ietące lotnisko cywilne Kemi w Fin· 
landjł, 1:ostało uroczyście otwarte w 
obecnołcl mlnhtr6w komunikacji, 
przemy'Blu I halullu I robót publlcz.. 
n~h. 

- GeneraJ Franco nlebawem u~ 
się . ma do SewUJi, gdzie wygłosi o
czekiwane od. cza.su a.kończenła woJ
ny P:1:pose na temat polltykł ugra.
oi-1: ·j His~ 

N owe groźby Berlłna ......... „ ...... „ ... lliii„ ...... „.„„„ ... „„ ...... „ ...... „ ... „. 
GwaHowna mowa Goebbelsa pod adresem Warszawy, Londynu i Pa.ryża 

BERLIN, 22.6. Na obchodzie 
starogerma6skłego święta przesł
Jenła dnia z nocą w Berlinie mi
nister Goebbels wygłosił niezwy
kle gwałtowne przemówienie, w 
którem przebijało wyraźne zde
nerwowanie mówcy. W szeregu 
ustępów ujawniły się jasno dąże
nia niemieckie do hegemonji nad 
Europą. 

„Okres dzisiejszy-mówił min. 
Goebbels - nie jest okresem, w 
którym studjuje się tylko histor
ję świata. W tej chwili tworzy 
się w Niemczech historja. Znamy 
tylko jeden cel: Chcemy zdobyć 
z powrotem to wszystko, co do 
nas w hlstorji naletało". 

Z ostrą ironją zwrócił się 

pokoju frazesów, lecz pokoju czy
nów. 

Odpowiadając następnie na za
rzuty brytyjskie, że Niemcy chcie
liby ujarzmić cały świat - min. 
Goebbels oświadczył: „O Iem nie 
może być naturalnie mowy. Prze
jęllśmy z powrotem tylko to, co 
do nas dawniej należało, a tam, 
gdzie stawiamy jeszcze żądania, 
chodzi o dobrze uzasadnione pra
wa niemieckie". 

„Jeżeli Anglicy zarzucają nam 
metody, za pośrednictwem któ
rych staraliśmy przeforsować na-

sze żądania i gdy nam tłumaczo
no, ie mogliśmy dojść do celu 
również i na drodze porozumie
nia, to niech wreszcie na to da
dzą dowody np. w sprawie ko
lonij. Tak długo jednak, póki 
chodzi o Europę środkową, wy
prasza sobie naród niemiecki cią
głe próby wtrącania się Anglji w 
sprawy Europy środkowej. 

Europa środkowa nie jest w 
żadnym wypadku angielską stre
fą interesów. Lepief byłoby dla 
Anglji, gdyby zajęła się sprawa
mi Dalekiego Wschodu i świata 

Nie wycofają się ze Swatow 
~:r~~~e1~ai'i::~~~:h P~;~1~cz:f~ Stanowcza odmo~a amerykańskiego szef a es~adry 
80-miljonowego narodu od udzia- L01:IDYN, 22.6 .. AgencJa Reutera ~dmirał Yari;ell w od_Powiedzł Ja 
łu w bogactwach tego świata. donosi ~ SzanghaJU, że dowódca a· ponczykom oświadczył! ~ czyni od· . . . . merykanskłej eskadry na Dalekim powledzialnym JaponJQ za życie I Póki p~buJe się to czymć nadal Wschodzie Yarnell odrzuclł japoń· mienie obywateli amerykańskich w 
-:- mówił Goeb~els - kaidy pro-, skie ultimatum domagające się wy· Swatow, którzy mogliby ucłerple·ć 
gram pokoju Jest tylko zwykłą cofania kontrtorpedowca a.m.erykań· skutkiem operacyj wojskowych. 
gadaniną. Nie chcemy bowiem skiego „Plllsbury" ze Swatow. 

Jeszcze Jedno spotkanie 
Pesymlslyczn• wle!lcl z Moskwy 

LONDYN, 22.6. (Tel. wł.). Po we propozycje angielsko-francu- głosek o ujemnym wyniku misji 
silnie optymistycznym nastroju skie. Ponieważ spotkanie to było Stranga. 
wczorajszym tem ujemniejsze wra już wielokrotnie odraczane, wi~c Politbiuro jest podobno nieza
żenie wywołał ogłoszony dziś w sam fakt, iż doszło ono do skuł- dowolone przedewszystkiem z te. 
porannych godzinach komunikat ku, uznany został za objaw do- go. ii propozycje angielsko-fran
Tassa, który stwierdził. iż „wrę- datni. To też nastrój optymisty- cuskie utrzymane są w tonie ogól 
czone wczoraj nowe propozycje czny utrwalił się dość wyraźnie. nikowym i nie precyzują szcze
angłelsko-francuskle nłe stanowią Tymczasem wieczorem zebrali gółowo stanowiska Anglji i Fran
żadnego postępu w porównaniu się członkowie „Politbiura" na cji w sprawach, które najbardziej 
do poprzednich propozycyj! posiedzenie specjalne, na którem obchodzą rząd sowiecki. 

Korespondenci pism londyń- rozpatrzono propozycje angiel- PARYZ, 22,6. Premjer Mołotow 
skich zaopatrują ten komunikat sko-francuskie. :Wynik tego po- oraz ambasador Francji l Anglji 
szeregiem informacyj, które na- siedzenia, ujęty w przytoczonym w Moskwie i dyrektor Strang spo 
świetlają nowy stan rzeczy. wy- komunikacie Tassa, okazał się tkpją się dziś ponownie o godz. 
tworzony w Moskwie. Przebieg negatywny. 5-eJ popołudniu. 
dnia wczorajszego był następują- Znamienna jest pozatem styli- Jak przewiduje agencja Havasa, 
cy: zacja komunikatu sowieckiego, premjer sowiecki przedłoły swym 

O godz. 16 przedstawiciele An- który nie wspomina zupełnie o francuskim i brytyjskim rozmów 
glji i Francji odwiedzili w Komi- terminie nowego spotkania z dy- com odpowiedi rządu ZSRR na 
sarjacie Spraw Zagranicznych P· 1 plomatami Anglji i Francji. Dało 

1 

osta.tqie propozycje Anglji l Fran 
Mołotowa i wręczyli mu notę an- to powód do daleko idących, tym cjl. 
gielsko-francuską, zawiera,iącą no razem wielce pesymistycznych po 

arabskiego. W Europie •rodko
wej W. Brytanja nie ma czego 
szukać. To jest nasza strefa 
wpływów. 

Anglja musi Niemcom Jutro 
zwrócić kolonje, wówczas będzie 
pokój". 

Goebbels powrócił jeszcze do 
wytrwale głoszonego swego argu„ 
roentu, że W. Brytanja przyczy• 
nlła się do usztywnienia stanowi· 
ska Polski, poczem oświadczył: 
„Nie należy sądzić, że kanclerz 
da się zastraszyć przez jakiekol
wiek groźby. Nigdy nie skapitu
lowaliśmy jeszcze przed wymusza 
niem. Postawiliśmy nasze między· 
narodowe żądania. 
Brzmią one: zaspokojenie na

szych naturalnych żądań życio
wych. Nad tern nie można przejść 
do porządku dziennego. Nie moż
na żądań tych bagatelizować. Gdy 
by jednak spróbowano tego w 
Londynie, Paryżu i w Warszawie, 
to stanie się to na niekorzyść 
tych państw l narodów". 

BERLIN, 22.6. Na łamach pra
sy codziennej i tygodników nie
mieckich pojawiły się obecnie 
całemi serjami artykuły pióra 
wysokich wojskowych niemiec
kich, wykazujące „niezrównane 
zdobycze niemieckie we wszyst
kich dziedzinach wojskowych". 

Partyjny „Hamburger Tage
blatt" przynosi rewelacyjne wia· 
domości z dziedziny lotnictwa 
wojskowego, dowodząc, ie w po· 
wietrzu górują w Europie Niem
cy i Włochy, a potem dopiero 
Anglja i Francja. 

Wszystkie wywody mają jeden 
wyraźny cel: odwrócić uwagę o
bywatelł Trzeciej Rzeszy od gro· 
iącego Niemcom niebezpieczeń· 
stwa I pomniejszył! znaczenie sił 
młlłtarnych ewentualnych prze· 
elwników. 

- Rząd łot.ewsld ratyfikował pakt 
nieagresji łotewsko • nlemleckl1' pod· 
pisany w Berlinie '1-go czerwca. 

- Samolot brytyjski, który za.ginął 
20 b. m. na. trasie York • Newcastle 
zo11tał odnaleziony. Uległ on rozbiciu, 
a 3-eJ pasaterowle ponleśU śmierć. 
Wśród pasał.arów znajdował się :tokleJ 
królewski. 

Przec·w anarchizowaniu Europy 
Anglia wypełni ściśle swe zobowiązania 

LONDYN, 22.6. Na bankiecie wy
danym przez konserwatywny klub 
„900", przemawiał Wlnst.on Char· 
chili, wypowiadając się na temat 
aktualnej sytuacji międzynarodowej 
i polityki Anglji, 

- Nikt nie może wiedzieć kiedy 
zadany zostanie nowy cios prawu i 
wolności - oświadczył Churchill. -
Jednakte dziś każdy nowy akt agre
sji nle!łprowokowanej spotka się ze 
zdecydowanym oporem wszystkich 
sll Angljl I lmperjum brytyjskiego 
oraz narodów sprzymierzonych I sto 
warzyszonych, reprezentujących CO· 
najmniej 3/4 ludności globu ziem· 
.skiego. 

Następnie mówca dał wyraz uzna 
niu wysokich wartości lorda Hali
faxa, który „Jest zdecydowany u
trzyma.6 honor kraju t ściśle wyko
nać zoboWląza.nla Angljl" .Churchill, 
który jeszcze we wrześniu ubiegłe
go roku był zdecydowanym przeciw 
nikiem polityki gabinetu, tłumaczy 
cialeJ. ~zego waeyacy AngU.cy dziś 

są zupełnie zgodni w sprawach po
lityki międzynarodowej i wskazuje, 
że bezceremonjalne, brutalne roz.. 
darcie układu monachijskiego przez 
Niemcy, przyczyniło się do oslągnlę 
cła tego zjednoczenia. 

- W roku ubiegłym - ciągnął 
dalej Churchill, - sądziłem, że wiel 
kl sojusz jednoczący w zgodzie z za
sadami paktu Ligi Narodów wszy. 
stkie państwa pokojowe i przy go
towości zadośćuczynienia uprawnio
nym rewinqy)tacjom, może zapewnić 
pokój w sposób niemal te całkowi
cie pewny. Dziś pewności tej nie po
siadam. Sądzę, że polityka, którą 
zalecałem w roku ubiegłym, będzie 
jeszcze wystarczając& na to, aby 
zapobiec wojnie. Polityka ta, wierzę 
w to szczerze, daje na.jwięęej szans 
na uniknięcie wojny, ale jeśliby woj
na miała wybuchnąć doprowadzi o
na do .wycłęst,.ra. Jestem zwolenni
kiem tej polityki~ dlatego te! jeste
śmy wszyscy zgodni. Muszę jednak 
uc~ynić zastrzeżenie: nie 11łdzt •bJ 

dziś był czas na używanie półśrod· Churchill - aby da~ ministrowi Ha
ków - uważam, że polityka rządu. llfaxowi l premjerowi Chamberlaino 
którą popieram, powinna użyć wszy. wi zapewnienie, że stoimy ja.ko par· 
stkich Śfodków, jakłemi tylko roz- tja zjednoczona, naród zjednoczony, 
porządza. łmperjum zjednoczone, I spełnimy 
Kończąc swe przemówienie Chur- swój obowiązek każdej chwili, jak 

chill złożył gratulacje rządowi z o- tylko to najlepiej uczynić będdemy 
kazji podpisania układu z Turcją i mogli. 
stwierdził, że niema ani jednego An- Na mowę Churchilla odpowiedział 
glika, któryby aprobował politykę lord Halłfax, który mówiąc o spra.
rządu; gdyby była skierowana prze- wie Tientslnu oświadczył, że prag· 
ciwko pokojowi lub bezpieczeństwu nąłby sądzić, iż incydent spowodo
Rzeszy i przeciwko uprawnionym wany został nieporozumieniem. Ja. 
nadziejom postępu i rozwoju tego ponja - mówił Halifax; - popełnia 
państwa. Ale nie w tym kierunku błąd, sądząc, że W. Brytanja używa. 
idzie rozwój wypadków. Cała Euro- Tientsinu jako bazy przeciw wojsko 
pa jest w stanie p6łmobilłzacjł l wym interesom japońskim. Japonja. 
wszyscy zad~ją sobie pytanie, gdzie może z tego błędu się wycofać, jeśli 
padnie cios. Rząd W. Brytanji dał da dowód - zgodnie z wielokrotnie 
próbę szczer4 w pragnieniu pokoju. powtarzanemi oświadczeniami - że 
Ani sarkazm, ani też niesłuszne po·. nie zamierza ze swej strony. niszczyć 
sądzenia nie spowodują zmiany tej interesów brytyjskich na Dalekim 
politylii, poUtyki honoru l triumfu Wschodzie. W tej sytuacji sprawa 
sprawledlłwoścl, którego ta.k gorąco I mogłaby być zlikwidowana w dro-
pMgD:łemy. dze pnyjamei;o po~mienia. 

- ZebraliŚJDI ai~ tu - mówił _(Doko6ezenlA „ .u. ~ 

Znane ze swej ~o~roei piwa, lemonia~' i woj1 1azowe poleca ~rowar BranlińskieOo . 



35 tys.· Gdańszczan wywieziono do Prus Wschodnich 
Prowokacyj y ,,zjazd śpiewaczy'' 23-25 b. m. 

(Telefonem od własnego korespondenta) Gdańslt, 22 ezerwea 
• 

Donosiliśmy już, ie władze przewiezienie groziło jakicmiś W Tczewie, jak jui donosiliś- stronie gdańskiej i znany jest z 
gdańskie zabroniły urządzenia re- komplikacjami. my, policja aresztowała Hansa antypolskich wystąpień. M. in. 
gat na Wiśle klubowi „Gedania'' Odmowa widzenia adwokata i l\iiillera, gdal'1skiego urzędnika na początku maja r. b., gdy 
w Gdańsku w dniu 4 b. m. mo- delegata Komisarjatu Generalne- celnego, za niestosowne zachowa- dwóch , ,turystów" niemieckich 
tywując to moźliwością zakłóce- go R. P. z Lipińskim jest prowo- nie się i obelżywe wyrażanie się I fotografowało. w t-0warzystwie 
nia spokoju publicznego przez kacją ze strony władz gdańskich. o Polsce i Polakach. . Miillera most kolejowy w Tcze-
widzów. X Miiller urzęduje w Lisewie po l wie, polska straż graniczną za-

Obecnie dowiadujemy się, ie wezwała obu fotografów do za-

tcn sam zakaz ponownie spotkał M1·n. Pon1·a1owsk1· o udz1·a1e I . t i przestania robienia zdjęć. Wów-
„Gcdanię", która w dniu 26 b. m. ro 01C wa czas Miiller grozU i wymyślał 
projektowała urządzenie meczu polskim urzędnikom najbardziej 
bokserskiego z K.P.W. Bydgoszcz. UJ tro•ce O losą Paristwa karczemnemi wyrazami. 
I w tym wypadku jaio przyc~- Podczas obrad 12 walnego zebra- min. Poniatowski - jak i dla Was, Ponieważ jednak Miiller „dzia-
nę odmo\~~ po.dana jest ••• oba~a 

1 

ni~ Wielkopolskiego Towa:zyst!"~ że Polska od pierwszych dni swego łał" na terenie w. miasta Gdafi
pl'Zed · mozbwoseią zamieszek, Ja- Kołek Rolniczych w Poznaniu, num niepodległego istnienia po dzień dzi ska, władze polskie nie mogły 
kie rzekomo mogłyby wyniknąć s~er roln~ctwa i ref~rm rolny~h Po- siejszy a napewno i nadal powie· przeciwko niemu występować. 
na sładjonie. matowsk1, poruszaJąc w ol?'o!nych działa sobie: nie stać mnie na żad- Obecnie, ponieważ fakt lżenia na-

Jednocześnic jednak Gdańsk z~rysach .całokszta~t zagadmen i;~l- ne łatwizny, taniości i wygody, trze rodu polskiego zdarzył się na 
• • • mctwa Wielkopolskiego, · podkreshł ba prowadzić politykę silnego pań- . p . M 1 orgamz~je znow zJazd, tym ra· przedewszystkiem stan pogotowia, stwa i politykę samodzielności go- tereme olski, iiłler będz e od-

zem śpiewaczy w czasie od 23- w jakim obecnie znajduje się naród spodarczej, niezależnie od tego, że powiadał przed sądem polskim, 
25 b. m., pod prowokacyjnym ty- polski oraz płynące stąd obowiązki będzie to ciężką ofiarą mojej spo- który niewątpliwie nauczy go 
tulem „Wcichselland Siingerfest", ciążące na rolnictwie. łeczności rolniczej. szacunku dla Polski. (x} 

W6dz a gielskleJ armil 
w Finlandjl 

HELSINKI, 22.6. Dow6dca angiel 
skiej armji terytorjalnej; który prze 
bywa obecnie w Finlandji z oficja!· 
ną wizytą, wyruszył z naczelnym do 
wódcą korpusu ochronnego genera· 
łem Malmbergiem i dowódcą armji 
generałem Ostermaneftl w podróż 
informacyjną do środkowej, wschod 
niej i zachodniej Finlandji. 

Generał Kirke specjalnie intere· 
suje się organizacją„Lotta Svaerd", 
„Suckorem" i wyszkoleniem rezer
wistów. 

„Hell Hltler" w Ameryce 
3 dni więzienia 

MONTREAL, 22.6. Przed sądem 
w Edmontonie stanął Niemiec 0-
sterman, który w czasie przejazdu 
pary królewskiej kilka razy krzyk· 
nął „Heil Hitler". 

Okrzyk ten wzburzył publiczność 
do tego stopnia, że Niemca areszto 
wano. Sędzia skazał go na 3 dni wlt 
zienia, motywując wyrok tem, że O· 
krzyk „Heil Hitler" mógł wywołał 
poważne zaburzenia. 

na który mają przyjechać rów· O ile wieś lat dawniejszych ucze- Stworzenie siły zbrojnej wielkim ·-----------------------------
nież niemieckie związki śpiewa· s~nic~ył~ V.: pr~eżyciach narodowych własnym wysiłkiem stawia nas w 
cze z Polski _ t. zw. Bach\•erein b1erme i. meświadomie,. o ~yle teraz sytuacji zupełnie innej od krajów, 
z Po ania i Bydgoszczy. cała wies polska pragme, ;-wtadomie gdzie broń i armaty uzyskano łatwo 

zn _. . ponosić odpowiedzia.lnosc za bieg za pieniądze cudze i gdzie również 
Skoro ~enat. w. m. o~aw.ia się życia. narodu w tej części, która jej łatwo zostały one opuszczone i od

aby przyjezdni z Polski me za- przypada. Ta świadomość udziału dane. Ta głęboka różnica w zdoby
kłócili spokoju w Gdańsku pod- w pracach przygotowawczych i w ciu wielkich wartości obronnych 
czas zawodów sportowych, to odpowiedzia:lności za przyszłe wyda- jest fundamentem trwałości naszych 
obawa ta musi się stosować rów- rzenia stanowi największy kapitał podstaw i nie jest słomianym og. 
nież do obywateli polskich naro- w życiu naszego. nar.odu. • . niem, oparta jest bowiem na wiei· 
dowoścl niemieckiej. Jest dla mme Jasne - mowtł kich ofiarach. 

Celem uniknięcia zakłócenia 
spokoju publicznego w Gdańsku 
należałoby zatem odebrać Niem
com poznańskim i bydgoskim pa
szporty na czas zjazdu śpłc,,·a-

Zawiniła służba ruchu w Pruszkowie 
Urzędowy komunikat o katastrof ie kolejowej 

Ministerstwo Komunikacji wy- nie toru wjazdowego w stacji Prusz-

Za zniewagę narodu 
dwaj Niemcy skazani 

Przed sądem grodzkim w ~ninie I Niemca na 6 miesięcy bezwzględne· 
odpowiadał ostatnio 22-letni syn go więzienia. 
młynarza, Niemiec Dusterhoff z Przed sądem grod?..kim w Swieciu 
Mięcierzyna oskarżony o publicz- odpowiadał Niemiec Gehnrich, za
ne lżenie narodu polskiego i armji. mieszkały w Niemieckich Ląkach, 

Oskarżony, który przebywa w a· pow. świeckiego, oskarżony o lic· 
reszcie śledczym, na rozprawie nie nie narodu polskiego. 
przyznał się do winy. 4 dziewczę- Sąd, po przeprowadzonej rozpra. 
ta i Niemka potwierdziły jednak w I wie, skazał Niemca na 6 miesięcy 
zupełności zarzuty oska.J1żenia, wo· więłienfa„ oraz 1000 zł. grzywny. 
wec czego sąd skazał bezczelnego 

czego w GdańskuX. · · ś · · ków, wskutek nieuwagi nle zareagował 
dało komumkat wyja mający 

na 2 zielone światła semaforu, sygna- p t J AtJ t k 
. Według danych gdaiiskiego U- przyczynę katastrofy kolejowej lizujące wjazd w kierunku zbocznym i OWrO 0'1' 0t przez an '7 

rzędu Statystycznego bezrobocie pod Pruszkowem. nie zmniejszył szybkości. .J .J 
Ministerstwo Komunikacji na podsta- Również pomocnik maszynisty ś. p. 

na obszarze V.l. Miasta zostało wie dochodzeń ustaliło ostatecznie, ii Sik i kierownik pociągu, który doznał 
całkowicie zlikwidowane. 'V rze- przyczyną wykolejenia pospiesznego po- ciężkich poranień, nie zareagowali na 
czywistości „likwidacja bezrobo- ci11gu nr. 204 z dnia 7.6 b. r. była nad- to, bądź zapóźno sposłl'zegli, że poci:1g 
cia" osiągnięta została w ten spo- mierna szyhkośli wjazdu pociągu na - mimo ustawienia semaforów na wol-

zwrolnlcę, ustawioną w bocznym kie· ną drogę w kierunku zbocznym - nie 
sób, ie 1) część bezrobotnych runku na odgałc;zienie do stacji War- zmniejsza szybkości. Tem też tłumaczy 
włączona została do Otłdziałów szawa Gdaf1skn. się, ie nie zwrócono na to uwagi ti.a· 

szturmowych i sztafet ochron- Pociitg ten 1rnrmalnle przechodzi przez szynisty, nni nie usiłowano przez uł.y
nych, a 2) znaczna część bezro· st. Pruszków bez zatrzymania po pro· cle hamulca spowodować zatnymnnie 

slej toru głównego do s!. Warszawa Jub zmniejszenie szybkości wj:11du 110· 
botnycb została wywieziona do GłównR krytycznego dnia jednak wsku ciągu. 

pasażerskiego samolotu 
MARSYLJA, 22.6. „Atlantic Clip-1 wodnosamolotem odleciało tylko S 

per" wystartował dziś z portu Ma- dziennikarzy, zamiast 15-tu. 
rignane o godz. 10.15 via Lizbona, „Atlantic Clipper" zabrał og-Ołem 
!forta, do Stanów Zjednoczonych. 20 osób, w tern 12 osób załogi ora.z: 
WobP.c złych warunków na trasie 398 kg. bagażu i 100 kg. poczty. 

Szwajcarzy \V obliczu niebezpieczeństwa 
zamienią się w naród zbrojny Niemiec, głównie do robót forty- tek kom·?llkncyj ruchowych, powstalych Pracownicy kolejowi winni narnsze· 

fikacyjnych w Prusach 'Vschotl- w związku z pożarem dworca głów- nia przepisów, jako też personel powo· 
nich. Ponieważ wywiezienie trak- nego, musiał w Pruszkowie przejść po łany do nadzoru nad służbą wykonaw-

łoue boeznym t ·k LUCERNA, 22.6. Otwierając fe. od tej zasady, dobrowolnie uznanej 
lowane było nie j'ako emil?racJ·a · czą, zos aną w wyn\ ·u przep1owalfa'J· 

,. Droga przebiegu dla danego pociqgu nych przez władze kolejowe dochodzc6 der!\ li;e Ś"'ięto !ltrzeleckie prezy. w sposób najbardziej uroczysty 
czasowa, ale jako przesiedlenie przn slację Pruszków była prawidło- podqguic;ci do odpowledzialuo!icl siu~- tl~!1t k~r.ftl<ieire.cji szwaj<:>ar!!k;ej wy- przez wszystkie mocarstwa europcj. 
stałe, polecono gdańszczanom za- wo zabezpieczona. blokauą stacyjn~. howej. g~ł I•rwmbwien!e, ·-e któ!'-..m stwier skie. l\limo to jednak w ciągu o-
bra6 ze sobą rodziny. Wedlug obowiąz?Jących p~zepisów Niezależnie od· tego toczy się prze- <lt:H, ~11 " ;t'!ldt.foiP. 11fohe1~Jl!.P.ńs1.wti s~. :itnich lat Szwajcarja wydatkowa-

Liczba rdzennych gdańszczan ruchu .szybkokś.ć WkJnzdhu pocuu;u .na ciwko winnym śledzh,·o sądowo-karne. I 87.~nljt-:iu.~y unie. nie. !liP z .11uc.Ju. pH i"' olbrzymie sumy na wzmocnienie 
_ · zwcotmce "-" ·1erun u z ocznym powm- l\linl 1 1 k lk ·1 d ł . , ·! • . -·i·•. - • -M J:- • l;. . d · 

przesiedlonych do Prus ~scbod· na b"ć Ói;raniczona, a dla danego rC1z- d siers wo 1 om~n a~i wy. a 0
1 

z:- n_,L 1 • .t'":J.:)f):'l'fiJ ;"""' w u~. • ~" 0}j \:}m:r,.na.rn oweJ. . u· d f 
nich wyno;i dziś 30 do 3ó tvs. j:m!1; o!e powinna była przekracza<' ~:~1::: ~rze~~z~1;~~~eprz:z ~~:~~~ i:~o~ ny, ~.'~DY, .1 ~t':~~:.:ictwka.nr~ . • 5r•:·;. 

1 
, yaa.v.::?watnto p~a~ie m J&.r r~n. 

'b N i 1 • • , 1 i : 40 km. 08 goih.. w rzeczywistoki · 1 8:::.waJ~?.!'l'llU go „,.,.... JCB ·az~eJ er.wu! '''W -- JeS o, JaK na nasz ma Y 
oso • a c 1 m1c,1scc prz~ s au zo- . J -bi· ś . . ·k _ 1 lcjową obowiązuJ11cych przepisów w za doko?:.a.~ u··· trarrnfcrmadi a rada 

1
. k::a; mó\\-ił prezydent wysiłek ~'1· 

stali I d ie z R CS k t , stw1er zono n• SlS .o c10m1erzu ws o kresie bez11it>czenstwa ruchq oraz we J • ' ·• ' 
. 1~ z . . ~ ·Z)'! · :.1rz~1 ~o- I lcjooeg() Jtarowc1u, ie pociąg wjechał zwulo ,ra~owników 110 wz:ijcmne 0 in: federalna vie zi;wal:a sii;, gdy nadej gim tyczny. Jestem prze~onany, że 

stall rowmez wc1elen1 do Olldz1~- na odgnłi;tienie z stybłlllśetą 90 kru. na forriO\J:min się 11' przypit1lknclt ~mian d:de c!nvila d~cyzji, powołać pod 1 Szwajcarzy w dalszym ciągu pono· 
łów szturmowych i' sztafet ochron godi., ~ l!.kutkiem lej szybkości ulegl lub· odchyleń od normalnego rndrn po- s~. ta~.:1~.ry Szy„·a~car0w. . sić b<.id~ zawsze konieczne ofiary dla 
nych. wyko.eJeniu. . . ciągów w t'eln zapobieżenia moiliwym 1bw1ą.:: o neucralnośc1, prezydent pckr:,·cia potrzeb z zakresu obrony. 

p · . .- d . : f' Przcprowadzoue dochoazeme .wykaza- w takich przypadkach omvłk.om. stwicrdzi.l,ie 3zwajcarja nie odst~pi 
~me\•taz. na wy1ęzone inanse Io, ie łlru:iyua iioelągowa z wauy per- · 

Gdanska me wystarczyły na o- s:melu słutby ruchu sł. Prusików nie ---------------------------------------------
płacenie kilkudziesięciutysięcz- została uprzedzona na popw!dnfej sła
nej załogi bojówkarzy partyj- ejl o przrpuuc1eni11 pociągu przez st. 

h kt • h · t kl Pruszków na torze bocznym a nie głów 
Coraz gorzej z żywnością 

n):c , ·. oryc praca Jes z pun · u nym. 
w1dzema gospodarczego absolut- Służba ruchu st. Pruszków dopuściła 
nie nieproduktywna, Rzesza przy się pcnndto drugiego uchybienia, gdyż 
syła do Gdańska subwencje na wobec !lieuprzedzenia drużyny pociągo-

w zablokowanej koncesji 

t , f b • • k • t ,ł ~ wej o zu.1ianie toru wjazdowego nale-
u. rz~ ma~ e OJOWe ' I o są \\ ~s- iało zalt:t,?mać 11oeląg przed semaforem 

TIENTSIN, 22.6. Sytuacja żywno cesji dziś rano oświadczył, iż propa 
ściowa w Tientsinie dziś rano uległa ganda japońska antybrytyjska zo
pogorszeniu. Mięsa i mleka na tere- stała rozszerzona i skierowana wo· 
nie koncesji brak jest niemal zupeł- góle przeciwko wszystkim obcokra
nie. N a t.eren koncesji dostarczono jovrcom. me, nawiasem mówiąc, te piemą- wjazdowym sygn:.lem „stój'' · i dopiero 

dze, któremi Rzesza podtrzymuje wtedy podać sygna? „wolna droga w kie 
rzekomo upatlnjacy Gdańsk! runl-.11 zboc:mym". tylko niewielkich Ilości jarzyn. Kupiec chiński stwierdza, że wśród 

Ak • • ll • • I Zat•lly 111• katastrofie maszynista ~.p. 
~J~ przesaet c!acza zm erz~ Oc.t.abll.l, nic b~dąc uprzedzony o zmia· 

Jeden z wybitnych kupców chiń· lu<l l!•.1ści chińskiej efekt wysiłków 
skich, który p::::.;,:był na. terea kor.- prape.ganuowych jest zupełnie mier-

wyrazmc do ii:a:mumy ludności 
związanej trndy<'yjnie i ekono
micznie z Gdańskiem na element 
napływowy bardziej podatny na 
rozkładową akcję, dyrygowaną z 
Berlina. 

X 
Przed killiu dniami Senat w. mia

sta wyraził zgodę na odwiedziny 
aresztowanego polskiego inspek
tora celnego Lipińskiego przez 
adwokata we środę dn. 21 b. m. 

Gdy w dniu tym adwokat zgło
sił się po zezwolenie - oświatł
czono mu, że widzenie jeszcze nic 
może nastąpić ze względu na „o
bawę zaciemnienia sprawy"(!?) 

Z drugiej strony dochodzą nas 
wieści, że Lipiński, który miał 
być we śrOllę przewieziony ze 
15zpitała więziennego łlo celi na 
Sf'hiss tango, z polecenia lekarzy zo 
słnl jeszcze zatrzymany, ponieważ 

Przeciw anarcl1izowa11ió Europy 
(Dalszy ciąg ze sfr. f•ei) 

Przechodząc do sprawy rokowań ną jednocześnie. Jestem przekona· nasze poglądy i to nie w celach nie
z Z.S.R.R., minister Halifax oświad- ny, że naród brytyjski stanie na przyjaznych w stosunku do jakie
czył, iż mając przekonanie, że dą· wysokości zadania i będzie wierny gokolwiek bądź narodu, lecz jed· 
żymy do wspólnego celu, i mając ideałom wolności i będzie służył noczymy się w zdecydowaniu rzuce 
wiarę, że zdołamy osiągnąć porozu- sprawie wolności wszędzie, na ca- nia naszej siły po stronie prawa 
mienie, musi stwierdzić, że jeśli do łym świecie. przeciwko anarchizowaniu Europy. 
układu jeszcze nie doszło, to przy. W dalszym ciągu swego przemó- W. Brytanja nie pragnie niczego 
czyna nie leży bynajmniej po naszej wienia minister Halifax podkreślił, innego, jak tylko pomóc tym pa11-
stronie. że jego zdaniem w sytuacji zew- stworo, których niepodległość mo-
Kończąc ten ustęp swego prze- nętrznej niema żadnej poprawy. że być zagrożona. Naszym celem 

mówienia Halifax oświadczył: Zapewnił dalej, że zasady polityki jest „front pokoju", który nie ma 
- Na W. Brytanji ciąży wielka zagranicznej W. Brytanji nie ule· nawet cienia zamiarów wrogich w 

odpowiedzialność: W. Brytanja mu gły żadnej zmianie - zmieniły się stosunku do nikogo i wskazuje, że 
si wzmacniać się, by zapobiec woj- jedynie okoliczności, w których stanowisko W. Brytanji coraz bar
nie i musi czynić wysiłki koostruk działają 'l'Jlllienione metody polity- dziej zbliża się do osiągnięcia w 
tywne na. rzecz pokoju. Sądzę, - ki angielskiej. świecie przekonania, że jest dziś 

mówił minister - że cała polityka I W konsekwencji staramy się zje-1 jedynym i najlepszym sposobem za 
brytyjska winna być ożywiona tą dnoczyć z tvmi, ktąrzy podzielają pewnienia pokoju. 
koncepcją, pozytywną i negatyw- . 

ny, bowiem ludność chińska. Tientsi· 
nu jest jaknajbardziej przyjaźnie 
usposobiona do Anglików, a szcze
gólnie do obywateli brytyjskich za
mieszkałych w koncesji. 

TIENTSIN, 22.6. Wojskowe wła· 
dze japońskie rozplakatowały na tu
tejszym dworcu ostrzeżenie si.>ecjal· 
ne dla 11asażerow JhWiągvw ?rzcbłe
ga.jących pn-et o~·g Tang·Szan le
żący w odległości 90 km. na północ 
od Tieutsinu. 

Ostrzeżenie stwierdza, że wobee 
zaciętych walk, jakie toczą się po· 
między Japończykami a partyzanta
mi chińskimi, przejazd przez ten ob· 
szar jest niebezpieczny. 

Tang-Szan leży na trasie ważnej 
linji kolejowej Pekin-Muj-Muk· 
den. 

SlNGAPORE, 22.6. Anglo-francu 
skie rozmowy na temat wspólnej O· 

brony na terenie Dalekiego Wscho· 
du rozpoczęły się przy udziale 44·ch 
przedstawicieli wojska i marynarki 
obu krajów. 

- W Lizbonie rozpoczął się przed 
trybunałem wojskowym .wielki pro. 
ces 65 wojskowych, księży I osób 
cywilnych pod zarzutem udziału w 
spisku przeciwko bt'zpłeczeństwu pail 

&twa. w r. 19Sł. 



P~kla 'przeeiągni~ta sirtłna 
.·.Jedynym argumentem wobec siły jest siła 

. ·n· n~elś~i minister spraw. za- strzegać · prawdy ,pod -powłoką 

. _ - gramcznych · lord Halifax szumnych frazesów nłem.ieckicb! 
: . ' . . wygłOsił· w środę - wielką Jakież straszliwe błędy ·popełnili 
mowę · p·olityczńą w Grosveno.r oni~wbrew sugestjam francuskim 

··. House :w Klubie 1900. W przemó- - podczas pertraktacyj lokat
\ •'ieniu tern omówił lord Halifax neńskich, oddając na łup niemiec-

. ·:szereg bieżących spraw z dŻiedzi- ki cały wschód Europy! 
1ny polityki międzynarodowej, o- Locarno było zresztą-z punk
'hvietlając je nierai ~ sposób tu widzenia proniemieckich złu

-ti.;ti:4żodnteresujący. dzeń angielskich - chyba rno- . 
· Nie to jednak było najistotniej- mentem szczytowym. Min. Gu-
'aze~ i '·najważniejsze w tern prze- staw • Stresemann był za swęgu 
Jnówieniu. życia najpoptJ.larniejszym chyba 
1- · Lora·· Hąlifax rozwiódł . się w człowiekiem, nietyle w swojej 

· ~~lem. ,. mianowicie dość szeroko ojczyinie, ile właśnie w Anglji. 
/ nad stosunkami angielsko~niemiec Dopiero ogłoszenie pamiętników 

kiemi i w paru krótkich zdaniach pośmiertnych tego wybitnego po
~al syntetyczne ujęcie ich -istoty lityka niemieckiego. spowodowa-

1:.·· fl;istp. rj~.' Jes. ~ · to synteza tak fra- ło tam pewne zakłopotanie i o
.. 'P,UJą_~ .' ~Jfł .c~kszałtu tego za- trzeiwienie . . 
_ i{af'.Jnienią., . tak jednocześnie zna- Rzecz przytem bardzo charak-

odcinali się wprawdzie Anglicy Jeżeli Francja nle ruszyła pal
od ideologji narodowo - socjali- cem, kiedy Niemcy narodowo-so
stycznej - te jednak rozdziały cjalistyczne remilitaryzowały Nad 
z „Mein Kampf", które kanclerz renję; jeżeli dopuściła do wpro
Hitler poświ~clł stosunkom nie- wadzenia w Niemczech przymu~ 
mieeko-angielskim, były tam ezy- · sowej słtJ.tby" wojskowej; jeżeli 
tywane i cytowane - z uzna- nie podniosła karabinu w obronie 
niem. Czechosłowacji - wszystko to 

Jeszcze. też za czasów rządów wynika z polityki Anglji, która 
narodowo-socjalistycznych w u- wbrew oczywistości nie chciała 
mysłach najświatlejszych · Angli- przekreślł~ złudzeń, jakle iywiła 
ków - nawet ze skrajnie konser- w stosunku do Niemiec powojen
watywnego obozu - pokutowały nyeh. 
labourzystowskie hasła o koniecz- Przyszli historycy naszych cza
ności rozbrojenia się Anglji i tłu- sów niemało będą się musieli 
kło się tam wspomnienie najrói- nabiedzić nad rozwiązaniem tej 
niejszych wywodów niepopraw- zagadki i nad wyjaśnieniem upor
nego idealisty, Ramsay'a Mac czywości tyc~ złmjŻeń ~ które 
Donalda, do końca życia dekla. dla pozostałej części Europy . daw
mującego o konieczności pokojo- no już przestały być złudzeniami. 
wej współpracy z Niemcami. Nie Złudzenia te załamały się wre
trzeba przecież zapominać o tern, szcie o dziwo! -'- nie w okresie 
iż ministrowie angielscy - sir Monachjum, ale dopiero w marcu 
John Simon i sir Anthony Eden 1939 r. Załamały się w · chwili, 
- składali w Berlinie oficjalne kiedy właśnie pobłażliwością An
wizyty kanclerzowi Rzeszy. ·· glji do ostatnich , grank, ro'zzu-

mienna· dla psychiki kontrahenta terystyczna: nawet dojście do 
angielskiego, iż naprawdę warto wł~dzy narodowyeh socjalistów 
:Się trochę ·nad nią zastanowić. niemieckich nie zdołało zwichnąć 
)ID~ zawai:cla przyjaźn_I -:- mówił lord ! .eałk .. owi~ie ł!ympa(yj _ proniemiec

aldax - „potrzelma 1est dobra wula kich w Angl łi. Bardzo stanowczo 
obu stron. Jeśli Jednak wszystkie wy- . " 

Siłki, jakle CZY:JJlmy dla popraw1, !ilO- ., .• „.„ .. ------1!11. ------------------------------------· 
.~s~:;~~1::~:::=~:=~!:~:ż:t~:~ 1 Niemieccy >>dobroczyńcy<< w s. lówac1·i 

ludzi doszło u nas do wniosku, źe jedy· 
D7JI' wobee tyeb, którzy używają siły, • · k I I _.. I d 
.Jest .argument, te w samobronte et, któ· n ISŻCZ2' ra WYW o.-.ą CO S ę a 
:.PZJ 'zagrąże~l są siłą, l'ównleż u ż :y j 11 . 
. .a, ·1 · ~ J• . , . . . . . . I Słe>y;acja-, obdarzona z.- ła~ki Nie- Słowacja jest jedynie przedpolem 

· - Lord ·Halifax jest politykiem j miec „wo~nością" odc_zqwa wszyst~!" dla akcji niemieckiej ·na wschodzie 
.bardzo , .o.,strożnym, to też zdanie dobrodzie~stwa . op~ki niemieckie~. Europy. 
pow~sze, pełne istotnie typowo . DrskontuJąc z, gorr snve .zasługi, Rygorystycznie przeprowadzane 
ąngielsldej- prostolinijności, bar- / Niemcy wrwiezli }"~, Sło'!'acJi wsz:y-- rekwizycje środków spożywczych i 
d · ż bi· k · . . . . stko, co się wyw1ezc dało. Ostatruo zboża wywołały na Słowaczyźnie po 

z.o JU is ieJ. sw?isteJ naiwno- 1 zabrali się nawet do zapasów kawy. ważne fennenty i ostrą niechęć wo-
śc~; sform~owane Jest bardzo . n- Słowacy, pozbaw:i,eni zboża, nabia bee władz okupacyjnych. W wielu 
:rp1arkowame. Jest ono rówmeż łu, a ostatnio kawY, zaczynają teraz wypadkach doszło nawet do otwar-

.. pełne · goryc21y, goryczy płynącej dopiero rozumieć istotny ·cel opieki tych wystąpień przeciwko Niemcom. 
i całego długiego szeregu rozeza- niemieckiej 1 coraz krytyczniej pa- Władze niemieckie zaniepokojone 
rowań, jakie po wielkiej wojnie , trzą na rządy~tniemieckie w SwYJll zmianą nastrojów w społeczeństwie 
przeżyli Anglicy właśnie w sto· I "wolnym" kraJu. . słowackiem postanowiły odizolować 
.sunku dó ~iemiee. Trzebn bo- Wśród. polityków "~słowackich u- Słowację całkowicie. od . ?hszar6w 

nikanie prądów ideowych i politycz 
nych z -jednego kraju do drugiego. 

Od kilku dni granica międZy Sło
wacją a protektoratem jest całko
wicie zamknięta. Najistotniejszym 
powodem tego jest obawa przed 
przenikaniem na zewnątrz wiadomo 
ścł o ruchach wojsk nlemłeeldch na 
Słowaczyźnie. Dowództwo sił niemie 
ckich na odcinku południowym było 
za.skoe®ne rewelacjami o przesu
nięciach dywizyj niemieckich na Sł9-
waczyźnie, jakie · pojayviły się na.j
pforw w praęle 11ngielsldej; a iia.Stfl1 
nie w prasie "całego śWiata. 

rzyzn . , 1z o ema na c - _ . - ·! _ Wl.em.. p · . a· 'ć ·• 1 1·. ty h I trwała s1ę Przekonanre,· te „wolna" protektoratu. aoy umemozijwić prze 

. Jlliast pq ą~@czenłu wielkiej woj- n • n a- n a •• a u n u 
ny ł'Ozpoczęll Anglłcy usilne sta
rania o to, aby swoje stosunki Ił' świetle prasq 
& ~femcami jak najszybciej znor-
malizować. . Ofiary serea szłyby na dobre Jaklekohvtek poro1a·1 wisko posła przy Watykanie, oba.· 

Nie będziemy tu przytem za- mienia 11 lewicą". wiając się dalszych zamachów nie-
stanawiali się nad tem, jakie by- „Polska · Zbrojna'' drukuje 22 li- D • • • d • mieckich: 
ły i~totne · IH:zyczyny tego stano- sty (spisy) .osób i grup z kraju i rozyzoa I 01eoro ZDJ „fakt ten jest wlelklem zwycięstwem 

· k A. · l' · 1 b' zagranicy, które złoeyły ofiary na „IKC" tak informuje 0 sytuacji rządząeej dziś grupy. na' Słowaezymle, 

chwalone Niemcy poklizały swo
je prawdziwe · oblicze. . DoJ?iero 
wtedy! . ; ;. 

Jak domek 11 kart runął wtedy 
gmach lluzyj angielskich. ~iem
cy bowiem należą do narodów, 
które· istotnie „ wszystkie wysił· 
ki... dla poprawy stosunków u
ważają za słabość„ i. wyciągają 
z tego skrajne konsekwencje . po
lityczne. 

Min. v. Ribbentrop podczas 
swego pobytu w Anglji dojrzał 
tam pod powłoką ripr~ejmości 
jedynie - słabość... Za słabość 
uzriana tez została ta maksyma!• 
na ofiara dla utrzymania' poko
ju, jaką Anglicy ponieśli w Mo-
nachjm:n. · 

Struna została wreszcie · prze· 
ciągnięta i pękła ze złowieszczym 
zgrzytem. · 

U podstaw tej tragedjl fo~y: ja• 
kieś niemnie.i tragic~ne nleporo· 
zumienie i całkowita niemożriość 
porozuniierifa się . dwóch naro
dów. Anglicy i Niemcy m~~ią 
dwoma języka. Do Niemców trze· 
ba bowiem mówM wyraźnie, bru
talnie, otwarcie. Ci, co leg.O . nie 
potrafią lub nie chcą .:..... nie po• 
rozumieją się . z nimi n~gdy. Nie 
mógł się z "nimi porozumieć np • 
lord Edward..- Grey, który przez 
niedomówienia w stosunku' · do 
Niemiec przyczynił się do wyJ:>u-
chu wielkiej wojny. . ' _ 
· Na szczęście politycy aitglelsey, 
b~dący dzisiaj u steru - iaez,· 
nają rozumieć polityczny języli 
niemiecki l mówić w sposób, któ
ry może być zrozumiany w Ber· 
lłnłe. · 

Tak przynajmniej wolno 'wno
sić - z ostatniej mowy lorda 
Halłfaxa. · N. 

W wynika rewbJI przytrzymano Ja· 
ko podejrzanych trieeh studeot6w Po
Utecbnikł, a ,młano\fłele Lesia"'.& . No· 
waka, preze11a Młodzłdy Wszeehpol· 
sklej, stud. · Politechniki, Stanisława 
Cleśnlkowsklego oraz poszukiwanego 

WlS a. ng icy sami u ią przy dozbro.J'en1'e do rąk N·aczelneg· o Wo- 'Ua Tłs F d T k I S 
t · · ka „ ó 'ć ł wewnętrmej Włoch· _.. so, e or urczans y zano 
€.J- Q ZJl m WJ o z;isadach fa r dza •. Ob j 1• d „ 1 1 kl . Mach pozbyli się w ten spos6b jedyne- przedtem Stanisława Komendowslflłego. 

·· la • t „ b' · k „ eene nostro e . u no„e w os e1 
·P y; 1 o em, IZ 1c1e ·po onane- „ Te k_rzyżykl złote, obrączki, plerśele- cechuje duże przygnębienie, spowodo- go człowieka którego się obawall, a i:,odemas rewi~jl jak podaje „ozono· 
j~o· ·sprzeciwia się' tym zasadom. ole.„ ·prawda, że są ze złota 1 mater- wane rozwojem wypadków polilyez- którego autorytet wśród dawnych blłn- 1 wa ·Prasa lwowska, miano . maleź~ 
"·Ludzie o pokroju mniej ideali- jalnle przedstawiają sobą wartość ryn- nyeb, oraz nlekorzyslnem dla Wloeh koweów hY.ł tak wielki, Iż trudno by- przy~otow:any do.„ rozr1uce_.ta nakład 
stycznyll}. twierdzą, iż Anglikom kową, ale każde posiadało wartość In- kszlałtowanilm się stosunk6w bandlo- loby usunąć go bez skandalu z wldow- nielegalnej ul.otkJ. 
, . . sil sob lętuo może ból n wyeb I gospodarezyeh. I ni polltyeznej. o· I R • ó -' 
· · c' • „ a moze radości - przeżyć, związanych · Miarą po-'arszanla się stosunków we "" ćhodziło wówczas raczej o nie- 1 ną -. 00 Y z ą P • Wśród elementów patrjotyeznyeh sio- . ełe ... ae a USID 'W 

q:_o •. p,US2,'.C. zeme do h.egemonJI Fr.an~ moeno z tymi, ktilrzy" je posladall w l!t - .waeklcb wyjazd Sidora · wywólał wielkie ,,ABC" prz:ynośi informacJ·ę - <na• 
" k E wnętrznyeh. we Włoszech Jest stały przygnębienie. Był on' jedynym ·z poH-

, CJI .. na;. ontynenc1e uropy I o długim nieraz szeregu pokoleń. ·. · wzrost drozyzny, która daje się ludno- tyków wybitniejszych słowackich, któ- stępującą: ' 
$łos:unki gospodarcze z· tern naj- I dlatego to nie są tylko ofiary zło- śel dotkllwle odczuwać. Szezególnle w ry nie poszedł na zbliżenie z Nlemeaml „Młnłster spraw wojskowych przyjął 
'J'.lOt~niejszem. państwem Europy la. - są również I przedewszyslklem ciągu ostatnich tygodni ceny arlyku- - odwrotnie zdeeydowanle tej polityce delegację Rusinów w osobach dr. Chy· 
śr'*1kowej: „ ' · · ofiary serca„. . łów pierwszej potrzeby poszły znacznie się przeciwstawiał, eo td było przyezy- laka, dr. Hnaszyka, inż. Łuczyka ora1 

Niezależnie od tego czy innego I Te Usty mówią, czem jest Polska, w górę. ną, Iż musiał ustąpi~ z rządu 1 słowac- notarjusza Jaworskiego. · ... 
. . f · , Ile miljonów sere związanych jest w · Ogółem w stosunku do z. r. ceny kiego. Jak odnoslU się do: Sidora Niem- Następnie delegacja ruska . byla" w 

UJęcia, akt pozostał faktem: Joz kraju l poza jego granleaml z każdą plę artykułów żywnośeł wzrosły 'we Wio- cy I jak ole na rękę ~ył Im jego ol- Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na 
na ,J_m1d~rencji wersalskiej roz- '. dzlą naszeJ. ziemi, nad którą rozpostarł szeeb o przeszło 30 pr?e. We wszyst- brzyml 11utorytet wśród mas słowae· konferencji", 
poczęli .Anglicy:Wałkę ze skrajnie swe mocne skrzydła Orzeł Biały." · - kich ezęśeiaeb Italjl zb10ry będ11 o 13 kleh świadczą dwukrotnie , urządzone 

anty • • ki ł • • do 15 procent niższe od normalnJcb." nań' zamachJ dynamitowe. 
n1em1ec em nas awien1em •1 • k , • C " 

Francłi. Jeżeli Niemcy z ostatnie.I r111epo 05 u zasu Bron' dla 61błn o ile motna zorjentował ·slę 'w, sytua-

go pogromu-wojennego I z konfe- KoIISerwatywny „Czas" zamies~- Rzymski .korespondent (F. Ch.) dora jest z jego strony błędem. Trudno " I L ~~~~fu~~ 

rencji ·pokojowej nie wyszli osła- cza artykuł 'i.stępny p. t. „S~ronm- „Gazety Polskiej" ujawnia tajemni- bowiem wyobrazić sobie teby mógł on 
. tecznie zdrnzgotanł _ mają to ctwo Ludowe , w którym m. in. czy- cę wielkich dostaw wojskowych Nie- z Rzymu klel'ować ruchem naro.dowym. 
ao zawdziP,.zeńłaprzedews""'Sł- tamy: miec dla Chin: Inna rzecz, czy mlał OD poH emlgra-

·- -oJ NI k lć bj 1 eją coś Innego do wyboru". 
kłem Anglikom. Przewodniczący " epo 0 mogą pewne 0 awy, o- „Patistwa osi, a zwłaszcza Niemcy 
, . . l k' • d I „ k . . kalne wystąpienia, ezy uchwały, które 1 1 d b 1 Chi któ 
ang1e s .lej e egacJI. po OJOWeJ mają ostatnio miejsce w ruehu Stron- n e skąp ą ostaw ron nom, -
Lloyd George, tak płaczliwie rzu- nietwa Ludowego. Z dużem. zalntereso- re znaczną część swego materjalu wo
CaJ·". cy .. dzisiaj· oskarżenia pod waniem . śledzone są w szczególności jennego zakupują W fabrykach nlemiee-

<t i i k t tkó kich. Transporty te Idą przeważnie 
adresem .Niemców miałby o tem rozmowJ l odnaw an e 00 a w pre- przez port ·Rangun, położony nad zato-

. ' . . zesa W. Włlosa z działaczami lewieo-
coś mecoś do pow1edzema. I wyml. Do wiadomości publicznej prze- ką Bengalską w Birmie, poezem wysy-

Potem przyszły długie lata po- dosJają się tylko głuche o Iem wieści lane są koJeją przez stolleę Birmy 
W·0J'enne. I dłmd szereg omyłek I na ich podstawie trudnę jeszcze są- Mandale, a stamtąd nad granicę cblń-

._, l J I j ską, skąd skierowane są samochodami 
politycznych Anglji. Arystydes dzlć. w Jakim kierunku zm eua 11 a- wzdłuż Chin na Sol-Fu. 
Bria d. o h . . , . kleh spraw dotyczą. Koła japońskie Interpelowane w tej 

„ n . ~ r zl~okwac. fz naJrok~- Niemniej z faktu, że maja mlejsee mej mi t „ sprawie z zadowoleniem podkreślają 
szy po 1 Y ami rancus I- ł że jednostronnie dotyczą działaczy le- wprawdzie, że po zajęciu przez Niemcy 

mi i obcymi skarżył się często wieowyeb, można zadawać sobie pyta- Czecho-Słowacji, dawne dostawy ehłń-
ń·a niesłychane trudności polityki nła, ezy I o Ile wiążą się one z daw- skle z czeskleh fabryk Skody znacznie 
Francji zmuszonej bezustannie nlejszeml porozumieniami 1 czego wla- zmalały, ale równoeześnle nie tają, Ile 

' • . śelwle w obecnej ehwlli mog11 dotyczyć. I R 
do walczenia z SOJUSZnikiem an- Jakiekolwiek możnaby formułować pyta handel bronią, upraw any przez ze-
głeJskim. Do SOJ'usznika tego 1 ula I wnioski pozostanie zawsze odpo- szę Niemiecką z Chinami, rozwija się 

bardzo pomyślnie. 
przez pewien czas nie trafiał ża- i wiedź na Jedno: czy chwila obecna Jest Pierwszym konkretnym efektem so-
den ·argument o najsłabszem na- \ odpowiednia I właściwa do Jaklehkoi- juszu japońsko - nlemieeko • włoskie-
" t b · · t · · wiek rozmów i porozumień? go musiałoby być zlikwidowanie zy-we za arwiemu an ymem1ec- 1 k' - - - . Nie wątpimy, że reallzm poi tyezuy, sków,. kl6re państwa osi, a zwła,szeia 
iem. jak I wymogi chwili obecnej nakażą Niemcy, eiągną z uprawianych na wiei-
Powtarzało się to w tysiąc&ch wszystkim zainteresowanym daleko idą- ką skalę dostaw wojennych dla Chin." 

szczegółów na najró~niejszych ey pod tym względem .umiar. W szeze
terenach. Ileż złe"O narobili An- gólnośel mamy powazne . wątpllwośeł, 

• ~ czy Stronolełu Ludowemu, które nawet 
gbey podczas Ligowych debat w lnnyeh kołaeh polltycznyeh zyskało 
m;niejszościowyeh, podczas któ- sobie · duże uznanie w swej walce o 
r7ch nie chcieli . i nie umieli do- Jhaszne l naleine prawa polltł'czne. Wł'-

Bez wyboru 
W „Kurjerze Warszawskim" twier 

dzi · (eskaem), że działacz sk>wacki 
Sidor wyjechał do Rzymu Da atano-

' 
Prowizja od składek 

na F. O. N. , · 
Prasa łódzka informuje: 
„WłaQe administraeyjne zawiesiły 

dzlałalność slow. właśelełeli piwiarń w 
Lodzi i woj. łódzkiego po stwierdzeniu 
uchybień $latulowycb • 

Przed kilku dołami w stowarzyązenlu 
tern odbyło się niezwykle burżliwe wal
ne zgromadzenie, na którem ujawnio
no, że ezlonkowle zarządu slow. wla
śclelell piwiarń zebrali na FON 7.00CI 
zł„ z której Io sumy 1.400 zł. pollczyll 
sobie tytułem djet za praeę zbiórkową". 

Rewizje 
wśród sf udentów 

„Warsz. Dziennik Narodowy" do
nosi ze Lwowa: 

,,Organa policyjne przeprowadziły re
wizję u kilku mieszkańców U- Domu 
Techników · przy ul. Abrabamowlezów. 

· Rewizję przeprowadził wieeprok. Sądu 
Okręgowego J. Danklewlez I podkom. 
P. P. T. Klaczyński w obeenośei rektora 
Polltechnlkl prof. E. Suebardy, przy u
dziale audytora dyseyplluarnego przy 
Polftecbnlce mgr. Dubaniowskiego,' 

W_itos w Truskawcu 
„I. K. C. u zamieszcza następu;ją

cą notatkę: 
"Na zleeenłe lekarzy prezes S, L. 

Wincenty Witos wyjechał na -dłuisze 

leczenie do Trąs~awca. .. ,, . . _. _:-· . 
Onegdaj W. Witos wziął adzlał .,,; 1e

branl'u Koła Powiatowego S. L. w Tar
nowie, gdzie został wybrany jednomyśl· 
nie prezesem ·powiatowym". 

?·iu oowyeh. bi~kupow 
polskich 

„Polonja" informuje ·z Watyka
nu: 

„Nunejusz apostolski w Warszawie 
msgr. Corlesi, który przybył do Rzymu 
został przyjęły przez kardynała sianu 
Magllone. Przedmiotem rozmów J.ak 
stwierdzają koła watykańskie nie były 
sprawy polltyezne, lecz zagadnienia ko
śelelne w Pulsce M. In. omawiano kwe
st.lę nominacji 7-mlu biskupów w Pol
sce. 

Msgr. Cortesł przyjęły będzie przez 
Ojea św. l w kolach walykańskieb spo
dziewają się, że na lej specjalnej au· 
djencjl kwestja oomłnaeji biskupów poi 
skieh żostaole ostatecznie załatwiona". 

·W tej chwili wakują biskupstwa 
w następujących djecezjach: war
szawskiej, tarnowskiej, siedlecko
podlaskiej, sandomierskiej. Mają być 
utworzone ,. dwie nowe djecezje: w 
Stanisławowie i w Grodnie. 

(' 



·- -"--- -----------------------

Ucieczka przed pruskim ~: butem Uwzgft:dni~.ne żądania ·:marszałka Finlandii 
· - -zwlększooe kred1•y na zbroieoia 

. SZTOKHOLM, 2L6. Według do· giels~ej armil terytorialnej ~en. 

' Dlacżego rodzina _. Schop_e~hau~rpw emigrowała z 6dańsk=a. 
1 
~i:~1~~i.:. ~~:~~~k~:~i:!~;a~;;_ Kl~=~J,ug ą,stat~i~~: ·~~~~·.: RC?· 

„j.e Temps", który przed kilku· Feder piśze, 'jak donosi „Temps„, tam Artur Schopenhauer spędził sprawie zwiekszerua .wydatko~-v n,a st~~ty ~ą.rsz. ~~nnerli~irii~, , ~~r„ 
dniami w depeszy swego korespon te możiia· żrozmnłeć dlaczego Dilnl- pięć pierwszych 18.t swego życia .. o~ro.nę ze szczególnęm . uwz~lę~~ ry zagro~ił .dym18.ł!ł ·~ .s~ano~s~a 
denta berlińskiego zwrócił uwagę, ster propagandy Rz~zy nie za.cy- R-0dzlna Schopenhauerów opusz- memem·. ·wydatk?w n!l um~cnierue przew9~iczą~ego .~8:J~J ·. Ra·, 
że Goebbels w swef mowie gdań· tował wśród ·wielkich · lodzi Gdań· czają-O Gdańsk dobrowolnie wjrze wy~p . Alan<;łzkich nastąpiło P~ dr Wo3enneJ maJą. ble ~~~~ 
skjej pominął. milczeniem nazwiska ska nazwiska największego,. t. j. kła stę obywatelstwa gdańskiego · i dłuz~zeJ · rozmowie z bawł~ym O· n1one. ~ :.·" 
Schopenhauera jako przedstawi· Schopephauera. wszelkiego innego obywatelstwa becme w- Helsinkach dowódcą a~-
ciela kultury niemieckiej w Gdań· Rodzina• Schopenhauer6w przez niemłeckiego by nie dostać się ·pod 
ska, aczkolwiek rodzina Schopen- kilka wieków młeszkała w Gdań-1 panowanie pruskie. _"Francja . iwróci Hiszpanii : żloto· bauera z Gdańska pochodziła, za- j skn pod panowaniem polskiem i . · 
mieszcza nst otwarty b. naczelnego lnierwenei·a marsz. Petain .. . 
redaktora „Berliner Tageblatt'' Er· 
nesta Federa, tłnmaczący dlaczego p„zez Szwałcarł„ do w Paier PARY:t, 21.6. Zagad.nieni~ s.to~ ta. przeds~wicielom Hiszpanii C~l'", 
'Goebbels musiał nazwisko Schopen- .a · a il 'i:' . -..::e I sunków francusko _ hiszpanskich won ej. . ' · · · · 
bauera 'pominąć. Pieniądze niemieekie dla 1łęf;{ierskl~b nazi ponownie st;ije si~ jednym z. głów· Obecnie' rząd gen. F,ranoo, po Ził;· 

Feder pisze, że rodzina Schopen- . · . . . nych punktów zamteresow.jłma kół jęciu całego terytoriuiµ . l;iiszpan-' 
bauerów osiadła w Gdańsku od po- BUDAPESZT, · 21.6. W odpowie- Ponieważ nie leży w zwyczaju polityc~nych p'arys)dch. skiego, domaga się zwrętn ~lota: 
:cząt~u X\'i-go wieku opuściła· dzi n.a lnterPelację przywódcy naro- zakupywanie efektywnych pengo Na pierwszy plan wysuwa się Ambasador marsz. Petai'n w czasie 
~dańsk . z cnwilą, .. gdy Prusy dowy~ ·socjalistó.w posła Hubaya dla celów handlowych, było rzeczą· tym ra.zem ·zn,owu zagadnienie zło· ostatniego pobytu w 'Paryżu wy. 
Gdańskiem zawładnęły. Ojciec filo- w sprawie ·zarzutów, jakie premier naturalną, że tranzakcja ta mogła ta, zdeponowanego przez b~ .u,.. stąpił z lnterewencją na" I'Zecz-·za;.: 
zofa, Henryk Schopenhauer, uro- Teleky postawił w jednej ze swych być oceniana, ,jako stojąca w zwią- szpanii· w Banku ·Francji, który tj) dośćuczynienla · temu źfi,da.niu.' · ; · · : 
diony w · Gdańsku i posiadający mów wyborczych narodowym socja- zim z wyborami. depozyt był przedmiotem długo· w. kołach polłtyci:nyeh'. ' lleżą się' 
w Gdańsku wielkie przedsiębiorstw-o' listom," te · skorzystali oni z fłnan· W odpowiedzi Huba.y oświadczył, trwałego ])rocesu. W procesie tym z tem. iż · depozyt złota· hiSżpa.ń.skie',; 
n'atiiilowe, był głęboko przywłąza- sowej pomocy zagranicy, premter że wprawdzie zwracał się do jedne· Bank Francji odmówił wydania zło- go wkrót.Ce zosta.nte · :~dany ~ 
ny do wolności Gdańska I "z chwi- udziera nas~ępującyeh wyjaśnień: go z dyrektorów Wiener Bankve- " dowi gen. Fraueo. · · ' 
lą. aneksji Gdańska. przez Prusy w W kilka dni po rozpisaniu wy· rein z prośbą o pożyczkę, zrezyg- . .. ·, . ; r . • ·• 

:i 5~i~t~;~ :;:::cuA::::.~ ;ó::i~1· ::rt~J:~~!~~;!~o~ :ę~:ir:~e~ ~~w:~k::~~~:!:~k~u~d~e d~:!t~ Ograniczenia w „badach'! n'iem .. ie~. ki~h, 
5Zl~m wielkim filozofem niemieckim. li gł kl h I ·ed b- t • • i · i kle 
· Artur Schopenhauer w swym ży ~~j!~oowę ~~P~ wJ z:,,c~u r:~.:i~::i.: ::~~urn ee s ę z · dla Żydów ż Rz·eszy i :inu1cb k'raiow · · 
'eiorysle; który się znajduje do dzi~ 600 tys. efektywnych pengo. 
'w archiwach Uniwersytetu berliń
'skiego, o,pisuję . tę emigrację swe· 
•go ojca z Gdańska, całkowicie so

BERLIN, · 21.6. Minister Spraw 
Wewnętrznych Rzeszy w porozumie
niu z mln~trem Propagandy wy· 
dał nowe Instrukcje dotyCZl\00 od· 
\\iedzania uzdrowisk i miejsc ką
pielowych przez niearyjczyków. 

Zakłady przeznaczone. dl~ ~ydów 
nie mogą zatrudniać personelu żllń• 

ll~aryzując się z .. nim. 
PiSze on w swem curriculum vi

tae·: 
· „Gdy w ' 1793 r. król pruski przy

łą~zył do Prus 1hiasto Gdańsk, ·mój 
~.1Clec,· który kochał wolność równie 
gł~boko jak swoje miasto rodzinne, 
nie mógł . się z tem pogodzić i na 
kilka . godzin przed zajęciem Gdań
ska przez wojska pruskie opuAcU on 
Giląń'?~ wTaz z żoną I ze mną~ 
Opuszczając Gdańsk narażał się on 

na: ·Wielkfo straty, gdyt poza strata
mi' W'ynikająoomi ze zmiany . mlesz• 
kania i ze sprzedaiiy w waninkach 
niekorzy~tnych swego przedsiębior
stwa, musiał on, pozostawić skarbowi 
pruskiemu IO procent tytułem taksy 
emigracyjnej. 

W ten sposób stałem si~ bezpa.A
stwowcem w,. wieku lat 6 I od tego 
cdsu ··nie nabyłem żadnego · iłowego 
ob~'wafelstwa". ; 

Nie bedzie skr6cony -czas , .: · · .·pracy 
. w · kopalnia eh węala . 
. 'GEŃEWA, 21.6. · MiędżYuarodo
w~ .. Konferencja 'Pracy postanowiła 
odroczyć do. czasu unormowania 
stosunków międzynarodowych spra· 
wę skrócenia. czasu pracy w ko
palnia.eh .węgla. 

Pożar thińskiej diielnicy 
New \'orko 

NOWY JORK, 21.6. W niezlvykle 
gęsto , zaludnionej starej dzielnicy 
chińskiej · miasta wybuchł pożar. 
który · się zaczął szerzyć z wielką 
szybkością. 22 domy spłonęły. 

·Dotychczas z gruzów wydobyto 
7 trupów. Wielu strażaków odnio• 
sio rany. 

Ograniczenie uprawnień 
włoskich 

· w 'funisie 
·p ARY~. 21.6. Komisja kolonjal· 

na Izby. Deputowanych zatwierdzi
ła. dziś projekt p!>dkol!litetu w 
~.Pr!iwię konwe,ncji francusko - wlo
rfaej z r. 189.6, dotyczącej położe
nia prawnego mniejszości włoskiej 
w Tunisie, 
· :I;>odkomitet . stanął .na staąowł· 

sklj, że konwencja z r. 1896, P~· 
\Y,i~'!ljąca, ~ osoby na.r_odowoścl wł~ 
skiej, zamies~ałe .w Tunisie, ko
rzyst~ mogą z Pl'~w:a zawierania 
małżeństw w konsulacie włoskim, 
prowadzi~ za pósrednictWem kon
sulatu . osobne rejestry . 'metrykalne 
i · t: .P'. - nie powinna został prze-
· dłużona. 

W ystąpieoia 
.. antyżydowskie 
· · na Litwie 

KOWNO, 21.6. ...:_ W ostatnich 
aniach doszło w kilku młejscowo
ściacłt litewskich do wystąpień an· 

: tyżydowskich, które doprowadziły 
do \vybicia szyb w sklepach żydow· 
skich. 

Incydenty takie miały miejsce w 
„ejp.unach oraz w innej miejscowo

-• w pow. kretyngowskiro 

'> 

Estonia„ I tott.Ja ratvflkof1Jał9 pakt9 z Rzeszq 
Expose min. Seltera 

TALLIN. 21.6. Dziś odbyło słę I ufania i respektowania niezależ
pierwsze posiedżenie · sesji · nadzwy ności polityki. Estonji "'1c nie grozi 
czajnej parlamentu estońskiego, ani ze strony Sowietów, ani też 
zwołanego celem ratyfikowania pak Niemiec. 

żydzi muszą być odseparowani 
od aryjc.żyków i ulokowa.ni w od· 
dziehiych hotelach i pensjonatach. 

skiego poniżej -45 lat. . ... „ . . • 
Odwiedzanie przei-żydów pa.rkow,, 

publicznych, koncertów, : ·restau,ra.-~ 
cyj, czytelń I t. p. jest 'zak&1Ea;ne. 

. lnstrukc,f e · te dotycżlł, . ziLl'Ó'llnlo 
żydów · niemieekich, jak ' i eticho· 
ziemskich. ' · · ' -,. 

161.JH..IER ~PORTOff'I" . 
tu nieagresji estońsko • niemiee· Łotwa I EstQnja działały w naj· 
kiego .• · . ściślejszem porozumieniu i zupełnie 

Parlament pakt .ten ratyfikował zgodnie. . I . . . 
ogromną większością głosów. W podpisa.nych paktach nie ma I PORAżKA TLOCzy:iQ'SKIEOO I (Niemcy), Austinem (~glj&) ·r PU:il_. 

Min.- Sęlter~ wygłosił expose w żadnych nkrytych punktów, ani ża- w LONDY-NIE. ceincem (Jugosławja). · · · . ' · 
którem .wiele miejsca poświęcił sto dnych niejasności i odpowiadają . W drugim dniu turnieju tenisowego W grupie Tłoczyński~go· naj~rót• 
sunkom estońsko - sowieckim t pak one w zupełności tradycjom poli- o mistrZostwo · Londynu Tłoczj'Mkt ntejszym jego przećiwn?nem jest Wę· 
towi' , zawartemu w r. 1931 ż z. tyki zarówno Estonji, jak . f Lo- został . wyeliminowany z ~8:1szych roz- gięr .. Szabo - inni temsijci nie ' q w s. R. R. Stosunki ' te minister na- twy. grywek . ~ powodu porazk1 ze Szko· stan~e· przeszkodzić Tłoczymk~emu . ~~ 
zwał normalneml i dobrosiisiedz- RYGA. 21.6. Rada lUinistrów pod tern . Colli?i-sęm 2:6, 6:4, 4:6. Porażk!I- przeJśc1a do następnej grupy. . ' .... 

• · ·· · . · · ta była · spQWodowana zmęczeniem Baworowski gra pierwsze spotka.;. 
kieIDJ. . . . , p~zewodructwem prezydenta · Ulm~- Polaka,· 'któcy gńri już drugi. ~ecz nie z dobrym Włochem" de .Stefaniip 
. Uzasaq.n~a~ąc pakt. ~&warty .z msa;. ratyfik?wała. pakt nieagr~SJI, tegó dnia, wygrywając lekko w ·plerw (grupa Henk~a). · · ' · ·: 
R~zą, mi.n~ Selt~rt- oswia~czył, ze podpisany między Rzes'Zą N~e~1ec- szym spotkaniu z Amerykaninem · Ro- . · · · . · · · : 
współptaca ' ilstonsko· • memlecka ką i J,otwą 7 b. m. w Be~ime. · bertsonem' 6:1, 6:4.- VIII ·\VYSCIGI KOl.iARSKłE. D9:.1! 
rozwijaiJ się będzie na zasadach za , ·n· . . , • _ · - MORZA .POl-8.KJł'.lG<t. • · ,, "..' 

, . po odbytych . w -L&n.dynie lO!!owa- Od . dnia· ~-go · b. ·m. ·d<»2-go.·ll~ 
nlach <lo turnieju w Wimbledonie wla- trwać będzie · pierwszy w .tym eezt1_~ 
domem już jest, że Jędrzejowska .1 nie kolarski wyścig e~apo.wy o· ...,.te, 
Tłoczyński zostali w turnieju roz~ta- czystą nagrodę im. Pierwszego Mar-

o k • • • „ •- I W B t •• wlenl. szalka Polski Józefa Piłsudskiego,, w 
S . arza1ą O szp1egos,wo 'aOOSU B • · ry &nJI Jędrzejowska znalazła się wśród 5-ciu. etapach, na starcie Warazawa~ 
LONDYN, 21.6. Premier Cham

berlain oświadczył w Izbie Gmin, 
że rząd ·niemiecki zawiadomił lod:-a 
Halifaxa, iż poczynił kroki w celu 
odwołania konsula z Liverpoolu. 

mieeki zwrócił się do rządu . angiel· 
skiego z żądaniem odwołania kon· 
sula generalnego W. ·Brytanii. w 
Wiedniu, zarzucając konsulowi, że 
jest zamieszany „w sprawie prze
syłania. zakazanych informacyj". 

siedmiu innych doskonałych tennis'· Gdynia-Warszawa. . . . „ 

stek · świata„ a mianowicie: Marble, Start wyścigu odbędzie · Slę w War~ 
Fabyan i Jacobs (Ameryka), Stam- szawle, 26:go b._ m., o g~dz. 9.30 . ra
mers i Hardwick (,A.nglja), Mathteu no w Alei Nlepodłt;głeśc1 .. PrzyJa~d 
(Francja) i Sperling (Danja). do Warszawy 2-go łlI_><:a. o godz. 12-

BERLIN, 21.6. Niemieckie Biuro 
Informacyjne ogłasza, że rząd nie-

Tłoczyński rozstawiony został na 13-~eł; Metą. na stadJom~ K. S: !,Po
równi ~ Riggsem, Me Neillem, coo- lonJa - , przy ul. Kon~ktorsk1eJ. : 
klem (Ameryka), Henklem 1 Metaxą. Walka o najzaszczytmejszą. nagt~

dę imienia Wielkiego Marszałka , .-; 
rozegra się prawdopodóbnfe po~tę: 

Uklado„ W turecko-francusk1·ch· dzy Kl. sp: „syrena". „Rolonja",_ -'. a Bliskie • zawarcie 
Oświadczenie min. Bonnet 

PARYŻ. 21.ę. Na dzisiejszem poi rozwiązanie. ją i Tu.reją i dr:ugie - .to zawar-
siedzeniu ko. misji Spraw Zagranicz· Następni Bonnet zajął się ro- cie francusko - tureckiego układu 
nych Izby Deputowanych min. Bon- kowaniami francusko - angielsko • wzajemnej pomocy. W obu wypad
net wygłosił dłuższe expose o sy- sowieckiemi, oświadczając, że w kach osiągnięto pełną identyczność 
tua.cji międzynarodowej. wielu zagadnieniach znaleziono już poglądów i po uzgodnieniu niektó-

N a wstępie Bonnet poruszył sto- wspólny punkt widzenia, a istnie- rych drugor~ędnych kwestyj, poro
sunki francusko • hiszpańskie, o- jąca jeszcze różnica · dotyczy spra- zumienie .zostanie zawarte w ciągu 
świadczając1 że rząd francuski w wy gwarancji dla niektórych kilku najl;>liższych dni. 
miarę możności stara się przyśpie- l państw graniczących z z. S. R. R. , Kończąc . Ęonnet podkreślił, że 
szyć repatrjację uchodźców hisz- Należy jednak mieć nadzieję," że wszystkie układy mają .na celu zor 
pańskich oraz przywiązuje jaknaj- rokowania doprowadzą · w najbliż-.. . ganizowanie . ścisłej współpracy 
więks?:e ·znaczenie do realizacji po- szym czasie do pomyślnego zakoń tych państw, które chcą się op:rzeć 
stanowień układu Berard - Jordana. czenla. · wszelkiej agresji. Rząd francuski 
Przechodząc do sytuacji na Da- Następnie Bonnet poinformował wszystko zrobi co jest . w grani-

leklm · Wschodzie, Bonnet stwier· komisję o stanie rokowań turecko- cach możliwości dyplomatycznych 
dził, że Francja i Anglja W'spół- francuskich, które · dotycżą dwóch i wojskowych, żeby: być gotowym 
pracują jaknajbardziej solidarnie i I zagadnień. Pierwsze - to kwe· 1 na każdą . ewę~tu~h:iość, ·gdyż w 
należy przypusz~a.ć, że zagadnie- stja ur!'gulowania pewnych u- obecnej sytuaeji tylko taka poli

. nie :Tientslnu ~najdzie pomyślne I stępstw terytorjalnych między Syr tylia może : zapewnić pokój . . 

Konfiskata· majątków··żydowski~h ·w protektoracie 
• . ." • ' ' . ' I ' . 

Dekret . -v. Neuratba z ważnością ·od ł': marea r. b. 
PRAGA, 21.6. Protektor Neurath ·bez specjalnego pozwolenia; które I Dekret nakłada na :tydów, · przed 

wydał dziś dekret w _sprawie ure- może być udzielane przez protek· siębiorstwa żydowskie oraz zrze
gulowania kwestii majątkowej .ży- tora. · szenia osób pochodzenia żydowskie
dów w Czechach i na Morawach. Do dnia 31 lipca r. b. muszą ~y- go obowiąze" zadeklarowania .pn:ed 
Dękr~t podaje definicję żyda wg. dzi, przedsiębiorstwa żydowskie o- miotów · ze złota, . platyny, srebra 

ustaw norymberskich. . raz zrzeszenia osób pochodzenia · ży. oraz wszelkich innych przedmiotQw, 
w myśl dekretu nie wolno żydom, ·dowskiego dokqnać wobec urzędów których wartość przekrac1..a sumę 

przędsiębiorstwoin żydowskim oraz spisu wszelkich posiadłości rolnych I 10· ·tys. koron. . 
zrzeszeniom osób pochodzenia ży- i leśnych, będących ich własnością. Protektorowi przysługuje prawo 
dowskiego, rozporządzać nierucho- Dekret zabrania ~ydom, przedsię- ustanowienia . administratorów ko
rnościami, . zakładami gospodarcze- biorstwom żydowskim oraz zrzesze misarskich. 
mi, papierami wartościowemi oraz niom osób pochodzenia żydowskie- Dekret wchodzi w życie z dniem 
prawami zarówno rzeczowym jak i 

1 

go nabywania nieruchomości, mizia ukazania się i działa wstecz od 17 
obligacyjnym związanym z wymie- łów w przedsiębiorstwach i papie· marca 1939 r. 
nionymi wyżej rodzajami majątku rów wartościowych. 

grupą. „Niezależnych", chociaż nles'po-
dziankl, tak jak na Mistrzostwie P.ol 
ski. nie są. wyklucżóne: · · '· · · 

W roku bieżącym, ze · względu rta 
specyficzne okoliczności Wyścig , d9 
Morza Polskiego ma niewątpliwie spe 
cjalny charakter, to · też organizato
rzy cżynią starania;· aby · impreza te
goroczna miała wyjątkowe ramy. · 

\' 

ZAWODY LEKKOATL.ETYCZNE 
W ARSZA WIAI\'Kł , . . . 

W nadchodzącą. sobot'1 i niedzielę 
odbędą. się w Warszawie wielkie , za~ 
wody lekkoatletyczne.. organiz;ow;i:'.ne 
przez K. s·. „Wę.r~z~v.,rian~"·.' .. ' 

Na zawody te · órganiza:t.orzy ·źa
prosiU rekordzistę śwfata~· „Machlego 
i Pekurjego. Z polsldćh zawodników 
mają wziąć udział: Kusociński, Gie
rutto, · Nojl, Danowski,- ·Sol.dan, :Fie• 
doruk, Staniszewski, Sznajdel',.: Muchą. 
J oczys i Karwowski. · · ' 

BIEG RGZSTAWNY . L. :1\1. K • . : 
W dniu dzisiejszym odbędzie się . w 

War;szawie w rama9J; .. p,qi„ Uąt.za 
III-ci bie~ . rozsta:w.ny L. : Ą{. K.. ·. _, , 

Trasa ~iegu prowad_z~ . z ~olibor~ 
przez Wisłostradę;' Wybrzeze · Kó
ściuszkoWskle, Solec, ria prii:ystali 
L. M. K-i (Czerniakowska ·12s).; 

W sztafecie ·wezm!I: ·udzib:l zespGły 
.A. Z. S-u, Warszawianki; Polonji, Sy
reny, Orkanu 1 Orła z Kusocińskim, 
Nojim, Staniszewskim, Herynanem l 
Wirkusem na czele. ., „ . · • 

· :Początek . biegu o godz', .l.9~ej . . 
. JĘDRZEJOWSKA I TLOCZY~SKI 
. WYGRYWAJĄ W LONDYNIE 

W Londynie ro~począł :się . . turnleJ 
tenisowy o mistrzostwo · stolicy" W. 
Brytanji i Quenns·, Clubu. ·:w · roz
grywkach bierze udział J"ędrzejow
ska i Tłoczyński, Bawo1•owski z . po 
wodu niedyspozycji .weźmie dopiero 
udział · w turnieju wimbledol'lskłm. : 

. W pierwszym dniu rozg:rywek Ję
drzejowska spotkała ,się . z Ąngie.l,l'-ą 
Dundas wygrywając z nią bez tru
du 6:1, 6:0. Tłoczyl'lski rówńie łatwo 
pokonał Australijczyka $pence· 6:1, 
l:J.. . 
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W e ·czach Całe pociągi zbota 
z ałotlnlęeei SłowoeJł Ameryki 

P I k i t n I• I• W m.~1 „uk1a.du'! rz11,du l!!łowa.o-0 • , a p „ Z a C W y r a kiego z Niemca.md, Sł~ja zjobo· 
_... wł\iałs. si~ dostuczyć Niemcom z W .f~le -poliM~j Akade!llji Li- p~u f.młenla Polsld, a.le I buowa6 na Innych pod.st.a.wa.eh. „Walki te od'błj&j\ m~ echem ł w nowych zbiorów powa.łne łloki 

t.eratury odWło si~ XXX zebranie pomimo to „sława Pol!!!ki przetrwa-, OplnJ. publiczna U.8 .A. w estatnłch naszych amerykańskich walkach ~d zboia. a mian<>wicie 1!.000 wago~ 
literackie, ""OOOZ'"• którego dr. ' ftL la w Ameryce" 1 mteslą,cach nie ze współczuciem, ale z rzekami Rappahanoek, TeneBSee i I „.L- ~zeniey 15.000 wagonów ty. ~A_... "'

0 

• ' „dumą." patrzy na Polskę. · ·" ... uw r - ' nla ł Artur ' un~nian, docent języków - Panuętam swoją własną ciot- Podziwiamy Polskę _ mówi mocno Mississ1p1 · j ta., 8.500 wagonów jęezmle 
W8CbodnJo-eurÓpejsldeh na uniwer- k~ - mówił dr. Coleman - typową to akcentując prelegent. - cz:ito chy- Na zakończenie swego wyczerpu- 9.000 wagonów kukurydzy. 
11yt.ecle Columbia (New York), wy- matronę z Nowej Anglji, pełną cnót. limy przed narodem, który pierwszy jącego i ciekawego odczytu dr. Ar- Co za to otrzyma wzamian Sło
głosił od.czyt w języku polskim p. t. Ciotka często opowiadała nam, jak m.łał odwagę powiedzieć wrogom wol- tur P. Coleman złożył podziękowa- wa.cja od Niemiec, narazie niewi1!-· 
„Echa polskie w Ameryce". król Jan Sobieski ocalił chrześcijań- noścl: :ru stoimy l tu stać będzle~y! nie Polskiej Akademji Literatury w domo, przypuszczalnie - zgodni~ 

Po otwarciu .zebrania przez preze- stwo pod Wiedniem. Cierpiała nad I ta właśnie ~ara we \vłasne siły imieniu swojem i swego starszego z niemiecką prakty!kĄ i słowami -
i;a P.A.L-u Wacława ' Sieroszewskie- tem że naród Sobieskiego cierpi nie Polski 1 P?czucie, ze dobra sprawa mu- kolegi i nauczyciela prof. George'a d-ra Schachta - guziki l szpllki. 

' l ki st zwyclęzyć, te potężne wartości mo- N im Zł t go i serdecznych słowach wstępu, wolę. ~olał!'- n~d l~m P? s „. ralne staną. się, zdaniem dr. Colema- Rapall oyes za przyznany <> Y 
wygłoszonych przez p. Kornela Ma- CytuJ.e rowmet mowca inny przy- na, podstawą. naszej wzajemnej współ- Wawrzyn. 
kuszyńskiego, -J.icznie zebrani słqcha- kład, wiersz mrs. A. Stephens p. t.: pracy 1 przyjatni. . - Wieczór dzisiejszy - kończył 
cze P<>witali gorąco prelegenta, wiel- „:he Polish Boy". W~ersz t~n, na-I Po dłuższym wstępie 0 współpra- prelegent - pozostanie do końca 
kiego przyjadela Polski i wybitnego pisany w 1834 r., w. c1~u wielu ~at I cy kulturalnej polsko-amerykańskiej mego i mojej tony tycia pięknem 
amerykańskiego slawistę, który wraz wzruszał AmerykanQ~ i był ulub10- wspomina dr. Coleman 0 echach pow wspomnieniem i podnietą do dalszej 

O szpiegach niemieckich 
film w N. Jorku 

z małżonk/ł. przybył d,o Polski w ce· nym utworem młodz1ety. stania styczniowego w St. Zjed.no- pracy dla Polski na gruncie anglo-lach nauko. wyrh Tak więc przez wiele lat - mówi - . . J G k. 
" • Ameryka pła.kala nad straconą, Polską. czonych, cytuJąc ~dame re~. . or sas im. 

Powództwo sądowe niejakiego 
Kuhna, przewodniczącego Związku 
niemiecko • amerykańskiego, który 
domagał się 5 mi'ljonów odszkodo
wania i wycofania filmu p. t. „SP<>· 
wiedź narodowego socjalisty" zo_· 
stało oddalone przez _ trybunał fe· 
deralny w Nowym Jorku. 

Warto tu . dodać, iż na dowód na- 1 podziwiała jej bohat.erów którzy don Bennetta, ktory tak pisał w r. Publiczność nagrodziła gościa 
tzego wielkiego uznania dla pracy składali życie swe w ofierze,' ale dziś 1863, otrzymawszy wiadomość o wal przyjaciela gorącemi oklaskami. 
aaukowo-literackiej P· dr. Artura przyjatń polsko-amerykańska musi się kach nad Wisłą, Niemnem i Bugiem: J. P. P. Colemana, p. minister. Roman 
\IVręczył .mu -w dn. 18 _maja b. r. w 
kQJU1ulaęie gene~alnym Rzeczypospo
litej w New Yorku Złoty Wawrzyn 
Polskiej Akademji Literatury. 
· Przedmiotem l celem mego dzlslej
~zeg0 przem6włeliła - rozpoczął dr. 
A. Coleman - które mam zaszczyt 

Nad rzeką Dziwną 
Słowiańskie pańs.twa poeblonięie przez Niemcy 

Film ten oparty na spra~e 
szpiegowskiej sądzonej w Nowym 
Jorku w rolrn ubiegłym, cieszy si~ 
wdelkiem powodzeniem. 

-.ygłoslć w t-em ś_wletnem z,grornadze- Nad dawną słowiańską Dzhvną, bę- Zachodnim Słowianom lechickim 
nlu, jeet wllza warmtk6w l okolicz- i dącą wschodniem ramieniem ujść Odry, bardziej były właściwe formy ustrojo· 
aoścl, które ~olały nową falę ży- · a łączącą Zatokę Sz:cz:ecińską z Morzem we państw małych, można powiedzieć 
Wego zaillteresowanla się Ameryki Pol : Pomorskiem wznosił się gród 'zwany o celach i zasięgu jednego kantonu. W 
akit: · · · ·· - · · · · · I Wołyniem l~b Wołlnem, którą to na- tern też tkwiła główna przyczyna osta-

Dla Jasnego ujęcia. przedmiotu sięg- i zwę nie trudno jest odnaleźć w dzi- tecznego ich upadku. 

Widział · egzekucję brata · 
Bohaterską epoką małych pa6.stw 

północno - zachodnich Słowian, a więc W Obozie kOftCentrlCłlftJm 
monarchicznego obodryckleso (na ob- M t , ___ ł 
szarze dzisiejszej Meklemburgji), re- ~'!d ~ai;iy W. .e ~u. s~a . na 
publikańskiego lutyeklego (na zachód szesc nues1ęcy Wlęzienta 26-letniego 
od ujścia Odry), rańsklego (na Rugjil' Niemca, Mateusza Secha. . . · 
również republikańskiego . z silnym I Po przyłączeniu Zagłębia. Saary 
wpływem kapłanów, wr~szc1e zacbod· do Rzeszy, Sech uciekł do Francji, 
nlo-pomorskl~g.o (w delcie <?dry i na &k~..:i • dnak ostał wygnany w 
wschód od nteJ) , prócz paru Jeszcze po-j <t'-' Je .z · h ma 
mniejszych (zwłaszcza w d:r:isiejszej 1934 r. W pi.erwszych dn1ac • 
Brandenburgji), był w.iek X do XII.1 ja b. r. wr6Clł on .pono~~ do 
Państwa te przeważnie nie uległy w bo· I Francji, pragnąe zaciągnąc się do 
ju, lecz poddały się rozkładowi wew·\ Legji Cudzoziemskiej. Sech zo_stał 
nętrznemu, który dopiero umoż~iwił 1 jednak uznany za niezQ.olnego do 
n~r.zucenie z zewnątrz władzy ni~miec-1 shtżby wojskowej. -

tlę n:aJl'lenv ' okiem wstecz I pozwo!ę . siejszej uriędowej nazwie niemieckie.i Tylko polskie królestwo, założone 
90ble przypomnieć szanownym pa,11.: Wolltn. \Yykopalis~.a przepI'~wadzone przez Pia~tów, było zdolne ocalić byt 
9tw.n tródła, r; kt6rych w przeszłosru w tero crchem dz1s, prowmcJonalnem polityczny i narodowy swych pobra
srodzlły się amerykańskie zalntereso- 1 miasleczl5u uczyniły go głośnem w ko- tymców między Labą i Odrą, ale nie 
wania Pohklt, a ~tem przejdę do za: J' łach naukowy~h. ~V z~stawiPni? ze st~· _ znalazłszy dostatecznego poparcia na 
sad.nłenla, czy te same tródła •Ił ży sunkowo obf1tem1 w1adomośc1ami h1-' miejscu, wśród pokrewnego ludu, za
•otne dla chwili obecnej l dla przy- I storycznemi o Wolvniu nad Dziwną, a dania swego w tych rozmiarach nie wy 
1złośc1, cey~ może, pragnąc Amerykę uwzględniając również położenie geo- pełniło i ograniczyło się do za~howania 
dzłsiejHą prawdziwie zalnteresowa6 1 graficzne wczesno · historycznego gro· własnego bytu w ciaśniejszych tylko 
PolaJał, będziemy 1'11W1lell zerwa~ cal·, d~. możemy go uwa żać pm wie za 8Y'!1· f.?ranicach, a więc na obszarach nad 
kowicle z metodami przeszłości I za- boi dawno Już minione.I f;wlc>tnolicl poi- Wartą , Wisłą i w małym tylko stop-
~erzgnąt węzeł przyjaźni pomiędzy nocno·zacbodnkh Słowian. ńiu nad górną Odrą. kie.i . i to w f?rmach b~rdzo ~óznych, Podczas rozprawy Sech zeznał, 

a więc . od zw1erzchnośc1 le?neJ, z . z~: I ż ł go do obo:mx koneentra. aaszem.1 dwoma kfajaml na podsf;awle • Słowianie północno - zachodni two· 
mpełnle nowych zał!!ad, nowych źródeł ' rzyli niegdyś potężną gałąi calE>go ~ło -
i 'nowyeb_ nastrojów. . wiailskiego ludu, a Z racji S'll'tego języka I a• h ba ' a 

chowaniem nawet dawneJ dynastJl e .zes ano . b r h ł 
(Meklemburgja, Pomorze zachodnie nad cy]nego, gdzie ~6 lutego • • Y 
Odrą) aż· do zupełnego zaboru (zwła- I świadkiem dGraznej egze~ejt 8W~ 
szcza rozliczne ziemie słowiat\skie, j go brata, C<> go ostateczme skłoni~ Dyskueja na t.en t.emat jest w chwlli i kultury, powiedzmy prawdę, polsklc·t 18C SO 18 mOWI 

ebecJleJ · l!ipecj&lnłe na. cza5ie, gdyź wła· : go ludu, gdyż z nim byli w isto~ie i • • • wchodzące w skład późniejszej Bran· ło do ponownej ucieczki. ' 
łnle t.eraz Polska weszła ponownie w t najbliżej pod każdym wzglę~em Zy.'~lł-: I W ostatnich czasach coraz czę-
(aq wielkiej popnlamoścl w Ameryce. I zani . W nauce mnywamy ich dz1s1aJ I . · · Isk 

denburgji). 
Przełomowe znaczenie we wszystkich 

tych krajach sJowiańskich posiadało 400-lecle Tarnopola Mówię poiiownle, gdyż zjawisko t.o ob- Słowianami lechlcklml, do których z:a- I ec1ej przeki:acz!ł-Ją grarucę po ą 
eerwojemy w dziejach o!ltatnłch lat liczamy ról\'Diei i właściwych Pola· I obywatele menueccy z Prus Wscho· 
l~(llu poraz czwarty. Poraz czwarty/ ków. l d!1i~!1· ~rey~odzą do. Polski! a~y 
eezy.· Ameryki patrzą rut Pol!!kę. I nie Na zachodzie Słowianie leci;liccy do- I z,Jesc, a Jak się da, to 1 zabrac me· 
tylko Ameryklf na Polskę zwrócone 111ą. cierali poz:a Labę, gdzie w okolicach co pożywienia dla swoich. 

wprowadzenie chrześcijaństwa, który w przyszłym roku Tarnopol bę
to fakt nastąpił wcześniej w Polsce dzie obchodzić 400-lecie swego i8t• 
aniżeli u jej zachodnich sąsi~dów sło-

nie ni a. 
d.zlA GC'ey całego Awlata. Stoi ona peł- Lłineburga ai do połowy w. XVIll ·prn . . . 
11& godności I niewzruszona, świadoma trwało narzecze slowlańsk.le dawnego Wła~~ nienuec~1e ~alczą .z całą 

wiańskich. W braku jednak dostatecz
nej siły politycznej własnej, wru z 
wprowadzeniem ebrześcijaibtwa, grozi· 
ła pokojowa germanizacja. 

Rocznica ta będzie obchodzona 
bardzo tlt'Oczyecie. 

nep dziejowego posłannictwa, na plemienia Drzewian 1 do pogranłua surowos~1ą z tem1 obJawann, l~z 
atra:ty Idei wolności - przeciw wszy- Szlezwiku, Ale jedyne wielkie pań- ' wszystkie wydawane zarządzenia 
ltklm _tym, kt6rzy wolnym Indom chcą stwo, wśród Słowian lechickich zało-- ! czy też stosowane kary nie odno
narzncló własną tyranję. Od czasu ist- żone państwo polskie, sięgało najdalej szą rezultatów. 

Słowianie północno - zachodni wnie
śli w posagu zwycięskiej państwowo· 
ści niemieckiej wszystkie swe wartości 
.i cały swój dorobek eywlllzacjl, bez 
których historyczny rozwój dzisiejszych 
wschodnkb Niemiec byłby wprost nie 
do pomyślenia. 

z okazji 4-wiekowego istnienia 
Tarn<>pola z<>rganizowana zostanie 
wy.stawa hist<>ryczna, urządzony 
zjazd szeregu polskich towarzystw 
oraz nastąpi otwarcie stadjonu 
sportowego i ro7.1poczęcie budow-y 
szkoły im. hetmana Jana Tarnow

llłenla. Stanów Zjednoczonych trzy ra- W ł • d D • , p ło ·ony mniej 
ey już Polska llVYkazywala silę swego P~ .0 yn na ł ~Il\ ndą, 0 z słowi·aó Powszechnie przybywający do 

· rzeł p 1 ki ł wJęceJ w po owie awnego - p Iski N. t · d Fti·hr Iłach& l trzy razy O os zrywa k. b . 8 !tyku a i tutaj się- o iemcy w1er zą: „ er 
wlę do lotu ko wolności: w r. 1'70ł, ~a~~g~yi'?c, r!~zac.za: krótki (w x i w niech sobie mówi co chce - a 
18811 1868.". . początkach XII w.) . nam się chce jeść". 
Nast~pme prelegent, po stwierdze- · • .-„ •••• _..„.„„ ........ „„„ ........ „ ••••• , •• „„.„ ••••• _. ............... „ ••• skiego. 

niu, że w przeszłości opinja publicz- I - tR d t$ U S 
na. Ameryki z gorącą sympatją i 
współczuciem śledziła przebieg zma
irań eię Polski z obcą tyranją, mo
cno podkreślił, it Polska dzisiejsza 
- silna, zwarta i gotowa do naj
Większych poświęceń i wysiłków -
Sest c<>raz bardziej nie tylko podzi
wiana, · ale i rozumiana. 
Włen:ymy - mówił - źe z konDlk· 

tu czasów obecnych Polska wyjdzie 
lłlnlej&Z& i potężniejsza - l będzie w 
motnoAci korzysta6 z obja.wów przy
Jdnl I sympatjl, które w ostatnich 
tygOdniach wzmogły się dla niej w 
tercach moich W!lp6łzlomk6w. 

Dr. A. Coleman pragnie znaleźć 
od:poWiedź na pranie, jakich środ
ków należy uży , aby nastroje obe· 
ene uczy~ć · stałem źródłem przy
jaźni i jaką drogą dojść do ·owocnej 
współpracy ·Ameryki z Polską. W 
tym celu analizuje on dzieje przy
jaźni polsko-amerykańskiej, specjal
ni~ zaznaczając, że przyjaźń ta w 
pierwszej swej fa.zie, w· czasach pol
skich walk niepodległościowych, o
parta była na poczuciu sprawiedli
~śei, wł~ciwem na?'odom anglo· 
1!!1.$klm, jak również J na tem, t!' 
walki te zbiegły się w czasie z nte
~egłościowemi walkami Ameryki. 
W . Ąmeryce żyje i żyć będzie pa· 
mifć Pułaskiego i Kościuszki! 

Dalej prelegent zatrzymuje się 
dłużej na osobie Augusta Jakubow
skiego, przybyłego w 1834 r. wraz 
z innymi emigrantami politycznymi 
do Stanów Zjednoczonych. On to, 
dzi~ki poparciu społeczeństwa ame· 
rykańskiego, wydą,ł mały tomik p.t. 
„R'ememorances of -a Polish Exile" 
(Wspomnienia P<>lskiego wygnańca), 
w kt.6rym dał krótki opis dziejów 
P<>lski i jej literatury. 

W 50 lat później propagował i<ieę 
Polski w Ameryce Paweł Sobolew
ski, dziennikarz i autor antologji 
P<>etów polskich. 

Niestety wśród emigrantów pol
sltjch mało było ludzi, którzy po-
6wi~ali się, pisząc po angielaku, po-

Wolność bije na głowę niewolę 
R h k li I b 6 dokuczliwym hamulcem sił a~ Gdy się rozważa szanse stron w 80 Uft8 . 5 Z890 W nych. w pr.zeciwieństwie do tego 

ewentualnej wojnie między „osią" a nadmiaru organizacji w Niemczech 
Zachodem, wysuwa się na pierwsze produkcji lotniczej. całko,wicie mo~~ść mob~acji ~a· i!tnieją jeszcze we Francji duże 
miejsce przedewszystkiem zasoby i Pomijając kwestję kosztów pro- pit8;1ow. Banki, inst~~cJ.e ubezp1e- możliwości ulepszenia sieci organi
potęgę gospodarczo - finansową dukcji, które były korzystne w czen, kasy oszczędnosci i t. p. zo- zacyjnej, zwłaszcza gdy chodzi o 
Anglji. Mówi się takie o sile Fran Niemczech przy rosnącej produkcji stał.Y zmuszone ą<? lokaty kapitałów słuszny podział istniejących sił. 
cji, ale jakby mimochodem. Tym- i niewyzyskanej do pełni zdolności w i.mprez~ch pans!v.:owych. . Przy I x 
czasem powierzchowne nawet po- wytwórczej, należy zaznaczyć, że realizov.:am~ os!atm~J potyczki pań Nie trzeba wreszcie przypominać, 
równanie sił przyszłego agresora r~erwy sił roboczych w Niemczech stwoweJ - ~Jawmło . się. t~k. znacz~e że hitleryzm ma przeciw sobie war
N'iemiec i jego najgłówniejszego są już całkowicie wyzyskane, pod- wycz.erpame. rrnku. ·piemęznego, ze stwę robotniczą wyczerpaną fizycz· 
przeciwnika, pozwala ustalić, jak czas gdy Francja może jeszcze u- ~~ycie . akcY.J I obligacyj l;lyłQ mo- nie i podrażnioną móralnie, podcza! 
wielką potęgę g<>spodarczą, finan· ruehomić oU>rzymie kadry pneby- zliwe Jedynie przy znacznych: ~t~a gdy robotnik · francuski jest. zado· sową , wojskową i moralną, nie mó wającyeh na jej terytorjum cudzo- tach kursowych. W przec1wien- . 

1
· . • t. · · · · 

wiąc już o surowcowej, stanowi ziemc6w oraz czerpać je z kolonij st~e więc do Nie~iec Francja., w woJir!er~z~ Y~dołał nastroi6 prie
Francja. Pod wielu względami siły i posiadłości zamorskich. Tak więc razie ~ybuchu WOJDY czerpac mo- ciw sobie tąkże włościań.stwo. Wi
jej równają się napewno siłom zarówno w kształtowaniu się kosz- ż~ hoJną dłonifl;_ ze sweg? rynku doĆznie 'zdają sobie w Niemczech 
Rzeszy, w wielu je przewyższają tów produkcji jak i pod względem ~man~owego, ktoi;-y w Niemczec~ spraw.ę, że nastroje mas _ w po-
w żadnym nie ustępują! rezerw rąk roboczych ma Francja J~st ist~ą pustymą bez żadnej juz szczególnych warstwach społecŻ-

Przew aga rąk bezsporną przewagę nad Niemca- ozywczeJ oazy.„ nych _ nie sprzyjają, ustrojowi 
b b mi. Gdy natomiast przyjrzymy się hitlerowskiemu, skoro czytaliśmy 

PO oczye Złote I. ule za.gadnłenlu orga.nłzacjł wojs,kowo- I niedawno w naczelnym organie 82:~ 
Porównując siły Niemiec i Fra.n gospodarczej to musimy uznać, ~e fa tajnej policji i twórcy obozów 

cji, zacznijmy od zdolności produk Pod względem zasobów ,,złotych Niemcy posiadają tu ~wną prze- J koncentracyjnych, „Das Schwa.n:e 
cyjnej. Wiadomo z niemieckiej pra kµl" jest sytuacja Francji bez- wagę nad Francją. Mnożą się jed- i Korps" Himmlera, te hitleryzm wy„ 
ey gospodarczej, że wskutek reali- spornie lepsza, niż położenie Nie· nak oznaki, że ta organizacja jest i rzeka się bazy masowej swego ru

0 

zowania planu czteroletniego i ol- miec. Co udało się k_uglarz?wi - zbytnio napięta, że Niemcy, jak ! chu. Wys1tarczą mu członkowie orga 
brzymich zbrojeń, zdolność produk S~hacht?wi, obr~cić się moze pod zawsze w chwili poważnej, cierpią 1 nizacyj wojskowo-partyjnych i żoł
cyjna przemysłu niemieckiego jest kierowmctwem Jego następcy'. Fu? na nadmiar organizacji. Wytwarza-1 nierze. Wszystko inne - poprostu 
niemal całkowicie wyzyskana, lub ka, w awanturę wprost rueobh- to chaos tak, że musiano ustano- odrzuca„. 
zbliża się do kresu. czalną . . Jego „nowy Pl.a~" posi:i~a I nowić wielu komisarzy rządowych, Gd d •d • „ b 

Zużycie maszyn i aparatu wy- wszystk1e cechy ta~eJ wła~nie których zadaniem jest właśnie u- . Y DB e} Zie pro &. 
twórczego jest już tak dalece za- awantury. We . Fran?Jl natonuas! proszczenie machiny, usunięcie prze- sił •.• 
awansowane, że zwiększenie pro- zdołano skonsohdowac finans~ _pan rostów organizacyjnych~ Komisarze, Gdy więc w chwili krytycznej 
dukcji staje się niemożliwe, tem-1 stwowe. P?dc~a~ gd~ ~oln.osc 0 • komisje kontroli a nad niemi komi- , dojdzie do próby sił: materjalnych, 
bardziej, że wskutek konieczności PO\U menu.eck1eJ polityki finans?- sarze specjalni stali się plagą nie- 1 finansowych, moralnych, okaże się , 
utrzymania za wszelką cenę eks- weJ znaczn:~e- zmala~a . zaznacza się mieckiego gospodarstwa tak doku- że wolny kraj Francuzów ma prze· 
portu (dewizy), produkcja masz~ we F.ra~cJI oczywi.~t.y :wzrost 1;1- czliwą, że jeden z wybitniejszych I wagę nad Trzecią Rzeszą, gdzie ży. 
obliczona · jest głównie na rynki zdroy.:iema sytuac~i fmansoweJ:. ·przedstawicieli niemieckiego go- cie stało się wymyślną udręką w 
zagraniczne. We Francji ·natomiast ~wr_oc.my uw:agę, ze . . we , .Fra~CJl spodarstwa, dr. Llier wystąpił z I ręku ultra-organizacji. I tym ra
zdolność produkcyjna przemysłu istm~Ją powazne ~ozhw?sci .~ęk żądaniem utworzenia ins~ytucjl „dy- 1 zem, podobnie jak dawniej, siła 
jest jeszcze znaczna. Istnieją po- sz~ma dochodowości, ktore JUZ w kła.tora do spraw zamówień" dla I wolności odniesie zwyc ięstwo nad 
zatem we Francji duże możliwości Niemczech wyczerpano. przemysłu. Biurokratyzacja niemie-1 systemem więziennym. 
racjo,naliz~cji, które ~~tały wy_zy- . Najważniejsze jedna~ . )est to, j ckiegQ gospQd~r.s~a poczy1d~a tak Wolność pobije na głow;; niewo· 
ekatle należycie gł6wnie w dziale ze Niemcy wyczerpały JOZ niemal znaczne postępy, ze stała się ona. I~! Emm. 



Uroda polsk·iej SPOKOJNE W A~ACJE 
zapewni zawarcie ubezpieczenia mienia od 

• z1em1 • 
Historyczne szlaki na złotem Podolu 

KRADZIE2V I OGN·IA 
w Krakowskiem Towarzystwie IJbezpłeezeń 

„Złote słońce n.&d Podolem" -
'tak określił Wincenty Pol jeden z 
najc:tarowniejszych za.kątków Pol
ski. 

tylko bezpośredniego poznania wy
mienionych tu miast, ale również 
ułatwia i upraszcza dokonanie sze
regu wycieczek wypadowych, czy 
to w stronę zachodnią, jak do 
słynnych Podhorzec, Brzeżan i Bu
czacza, ezy też ku granicy sowiec
kiej, jak do Zbaraża, Husiatyna, 
lub Wału Trajana. 

Wycieczka na złociste Podole t.o 
jedna z najpiękniejszyeh lekcyj tu
rystyczno - historycznych. Czegoż 
nas ona uczy, w myśl prawd Karo
la Szajnochy? Jak Ukraina, tak i 
bliższa nam Ziemia Podolska win
ne były największą część · swej 
sławy zamiłowanemu w rolnictwie 
osadnictwu koronnemu. Jak Ukra
ina, tak i Podole, nie raz, nie 
dwa razy, lecz ldlkakrotnle na 
nowo osiedlone zostały przez lud
ność polską. 

~ ,,Florianka''· S~ .A.-. 
Oddział w Warszawie, ul. Hazowiecl(a 4, ielelon 299-8„. 

Jakże piękną jest ta ziemia st.e
pów I ja.rów, I jak mało ją do
tychczas znamy. Wzgórza i doli
ny, ruiny zamków historycznych, 
dwory i pałace, pamiątk()we kościo
ły i klasztory, - słowem przebo
gaty kalejdoskop, łączący w sobie 
oryginalny komplet przyrody, sztu
ki, architektury, etnografji i ar
cheologji. A przedewszystkiem przy 
roda podolska, „złota od słońca, 
szmaragdowa od bujnych, stepo
wych traw i czarna od słynnego 
czarnoziemu. Cpośród licznych, nie
zmiernie malowniczych motywów, 
szczególnie dwa fragmenty wysu
wają się na czoło: jest to panora
miczny pejzaż pod . Brodami ł po
łudniowy jar Strypy, t • . zw. Szwaj 
carja Podolska. 

Trzej kolejarze przed sądem 
Szeleszczą bohaterskie karty hi

storji polskiej. · o katastrofę kolejową pod Rembertowem 

Pierwszy fragment, to jeden z 
najwspanialszych w Polsce wido
ków, jaki się roztacza z Makutry, 
góry położonej opodal Brodów. 
Wzrok turysty biegnie tam ja· 
stN;ębim lotem wzdłuż czarnych 

. skib i złocistych ugorów, okrąża 
l:nałe wzniesienia, aż wreszcie za
trzy}nuje się na t. zw. przez geo
grafów Opolu Wołyńskiem, czyli 
Górach Krzemienieckich. Na po
tężnym masywie obramionym od 
dołu drzewami, rozlewa się w har
monijnej rytmice stylowa, archi
tektoniczna sylweta Ławry Pocza
,jowskiej. A tu obok sterczą piasz
czyste wydmy krzemienieckie i sza 

· ro· :-błękitne stożki gór: Bony, O
strej i Bożej. 

Drugim, wyjątkowo oryginalnym 
fragmentem pejzażu podolskiego jest 
-południowy brzeg rzeki Strypy. Ten 
mało komu znany zakątek Małopol
ski, szczególnie zaś część od Jazło-

' wca do Dniestru, może zachwycić 
nawet wyrafinowanego turystę, a 
okolice sąsiadujące z Jazłowcem, 
Złotym Pot.okiem, żnibrodami i 
Beremianami nalet.ą do naJ'bardziej 
malowniczych. A zresztą wogóle ca
łe dorzecze podolskie Dniestru w 
dolnym biegu wprost „roi się(• od 
przepięknych motywów, których 
niestety ani malarze, ani fotografo
wie, ani jeszcze bardziej kajako
wicze nie zdołali dotychczas wy
.zyskać. 

Już późna noc, głowa szumi na
strojami, jak pszczoły na Podolu. 
Zajeżdżamy na nocleg do starego 
przyjaciela. Trzeba wstać skoro 
świt i ujrzeć wschodzącą kurzawę 
słońca na stepie Pantalicha. A po
tem trzeba zwiedzić stylowy ko
ściół w Mikulińcach, wspaniały park 
w Suehostowie, podumać w Czort
kowie nad brzegami Seretu, obej
rzeć czarujący rokokowy ratusz 
w Buczaczu, wspomnieć chwile nie 
woli w Jazłoweu, poplażować nad 
jarem dniestrzańskim w Gródku, 
czy Zaleszczykach, wreszcie całą tę 
wycieczkę zakończyć w Okopach 
św. Trójcy na lekturze zapomnia
nej epopei Potockiego „Wojny 
Chocimskiej". 

• 

Ilekroć bowiem częste zagony ta
tarskie, tureckie, kozackie, czy to 
na Ukranie, czy na Podolu spusto
szyły ze szczętem kraj, rozpędziły 
lub w jasyr wzięły ludność, upro
wadziły wszystko bydło z dobyt
kiem, w perzynę obróciły mieszka
nia, tylekrotnie potrzeba było no
wego osiedlenia, nowych ludzi, no
wych trzód bydła, ponownego od
budowania spalonych chat i dwo
rów. 

Wszystko przemogła owa gorąca 
miłość zajęć rolniczych, wszystkie
go dokonał ów pracowity pług pol
ski, który wraz z mieczem tak ży
wo ku sobie pociągał serca polskie. 

Roman Zrębowicz. 

Antypropaganda 
Bezradność „IJrzędu ~rzędów" 

Płk. January Grzędzmskł pisze I wlelomłlJonowej Federacji ZwlązkAw 
w „Czarno na białem" o polskiej j Zawodow1ch, socjalistę Piotra Vłgne 
antypropagandzie: · - polscy socjaliści polnformowaU mnie, 

„U nas rozpoczęły się Ii:onfe:rencje że jest to wielki przyjaciel PolskL 
nad usprawnieniem I skoordynowaniem Dziś czytuję artykuły p. Piotra Vigne, 
propagandy dotycbCEasowyeh urzędów w których ten przyjaciel ostrzega rząd 
minlsterjalnych. Kaide usprawnienie za· francuski przed angaiowanlem się w 
'Pewne godne jest pochwały - ale do- wojnę o Gdańsk 1 ,,korytarz", kUi:rą 
prawd)' ezy eł eo wyrzucajq do kosza chcemy ,,.9prowokować"I 
lnfo:rm~cje przychodzące s nleospraw· Czy w Imię mlędzyna:rodoweJ aolldar
nlonych uzędów bę•11 dal'ZJJI wtębzem noścł socJallstycmej nie powinni a
llaufanłem urzędy usprawnione? reagować na to właśnie polscy socjal~-

Dzli, gdy uęezna propagand• han- ścl? Czy ole naleialoby od nich occe
dlowa jut posługuje się t. zw. rekla- kiwae gor1JeeJ I energtczneJ łnterwen
maml w tekście, nkrywajęc starannie cjlf Czy polskie zwl~kł zawodowe r.le 
sw11 markę pochodcenla. Jako te vox powinny zabrae głosu? 
pepnlł wte, U kdda sroka sw'J ogon Cóż poradzie mote na to UH11 
cbwaJI, tylko w gł-ach błnrokrał.Sw Urcędów?" 
jeszeze rodzq się pl'ZJpns.zczenla, te l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=i=!!!!!!!!!!!l!!!!:~~~!!!!!l!=== 

„wyroby" urzędowej propagandy warte • rl · 
są Innego los• nit ten, którego się do- Niema nudv na u ODle 
cze.kały ongi n• strychach urzędowych gdy Kur)er Polski" 
łnst?tneyj, w których mimo woli In- n 
slynkt uśpiony się odezwał.- l . rr b 

Jak na wojnie, jak we wszystldch /est Z .I. O q 
brł'nłach wojennych, tak l na polu pro- Zmiana adres6w dla prenu
pagandy walczyć powłnłen cały nar6d. 

Pozualem w Paryia wlcep:rellela C.G.T. merator6W bezpłatnie 

Dnia 29 marca r. b. na stacji w 
Rembertowie wydarzyła się kata
strofa kolejowa, która pociągnęła za 
sobą śmierć czterech osób i 9 ofiar 
ciężko rannych. Pociąg pośpieszny 
towarowy idący z Warszawy w kie
runku Brześcia i nie zatrzymujący 
się w Rembertowie wpadł calym pę
dem na pociąg osobowy,który przed 
20 minutami ruszył ze stacji lecz z 
niezrozumiałych powodów zatrzy
many . został przed semaforem wy
jazdowym o 900 mtr. od stacji. Kil
ka wagonów i lokomotywa zostały 
zniszczone - jeden wagon konstruk 
cji drewnianej został zgnieciony jak 
harmonika. 

Sledztwo wykazało, że winę kata
strofy ponosi wyjątkowe niedbal
stwo służby kolejowej i postawiono 
w stan oskarżenia nastawniczego 
St. Suchockiego, zastępcę dyżurne
go ruchu Al. Dirksa i dyżurnego 
ruchu J. Lasotę. 

Wczoraj zasiedli oni na ławie o
skarżonych przed warszawskim są-
dem okręgowym. · 
Po odczytaniu aktu oskarżenia roz 

poczęli składać swe wyjaśnienia o
skarżeni, przyczem wyszły na jaw 
fakty, które nie zmniejszając winy 
personelu, wskazują jednak, że w 
gospodarce kolejowej węzła war· 
szawskiego dzieją się rzeczy, które 
trudno nazwać inaczej jak skanda
lem. 

3 LATA BEZ URLOPU 
Jak zeznał oskarżony Dirks był 

on tego dnia bardzo przemęczony. 
Przez stację Rembertów przechodzi 
w ciągu doby od 120--170 pocią
gów. Kai.dy trzeba przyjąć i odpra
wić, a dyżur U-Wa 12 godzin. 

- Od trzech lat nie miałem urlo
pu, - zeznaje Dirks - i nerwy 
miałem wyczerpane. 

- Dlaczego pan nie miał urlopu'! 
- zapytuje przewodniczący sędzia 
Janicki. 

- Nie chciano ml d~. Prosiłem 
Nie.mniej typowym, a równoeze

śne czarującym fragmentem przy
rody podolskiej jest step Panta-
1.l-Oha, rozciągający się na prze
strz.eni kilkudziesięciu kilometrów 
od Strusowa przez folwark Za
zdrość, aż do Sosnowa nad Stry
pą. Urok Pantaliehy, tego najwięk 
ezego w Polsce stepu. występuje 
w całej krasie, szczególnie przy 
w~hodach i zachodach słońca. 

••• A Gdańsk? 
O czem mówi dziś cala Franc Ja 

X Paryt, w czerwcu. 
.Ale czas już przejść do tych (RO). - A Gdailsk'l - mam przed 
· t i miasteczek, będących chlu sobą dwie ps.ry ładnych oczu pytają.cych bez trwogi ale z chęclą zrozu-
ą naszej bohaterskiej przeszłości. mienia. Moje Interlokutorki, dwie 
Można je śmiało nazwać grodami Francuzki są zdecydowane na wszy
feniksowemi. Wszystkie bowiem kil- stko, ale chciałyby - wledziOO. 
kakrotnie ginęły w kurzawie wo- Tłmnaezę sytua.c.JQ Gdańska. To nie 
jeimej i prawie wszystkie ponow- trudno dzisiaj, skoro kat.dy lntell
nle odradzały się, jak Feniks :.r gentny Francuz czyta gar.ety. Moje 
pój>iołów. panie zrozumiały. 

Tarnopol, Zbaraż, Trembowla, LEKCJE POGLĄDOWE 
Czortk6w, Kopyczyńce, Podhajce, _ Aha. Od Venthnlglla do Nicei 
Buczacz, Jazłowiec, Brzeżany i ty- mieszka. u nas ldlka!!et tywlęcy Wio
le, tyle innych - t.o jedna mę- chów, którym nawiasem m6wląc do
czeńfJka epopea, kreślona ogniem brze sł~ dzieje na ziemi francuskiej. 
i mieczem. Cudzoziemiec Fryzyj- Gdyby oni na. przykład zał:ądall przy
czyk, Ulryk Werdum, który w ląc7AlDla do Italjl... Dzł~kujemy. Wie
xvtt. w. przejeżdżał tym szlakiem my Jot t.eraz jak będziemy na takie 
kilkakrotnie, zanotował w swym pytania odpowiadać w gronie naszych 
djarjuszu, że po ostatnich napa- przyjaciół. 
d h k k ta k. h miasta Mój zna.Jomy, polityk, parlamenta-

ac ozac o - ta rs ic ' rzysta., wie więcej t lepiej się o:rjen-
te ule miały „a.ni domów, ani psa, tuje w przykazania.eh swojego naro
ani koguta"; że np. w Zborowie, du. .JMt zdecydowany. Ale mlmoto 
liczącym przedtem 10.000 miesz- kończy :rozmowę: 
kańców, pozostało zaledwie 10 o- _ A Gclańskf 
s6b, że z 4-tysięcrzmego Kozłowa, w odmienny sposób powtarzam 
zachowały się tylko ruiny i karcz- swoją lekcję pog)4dową. 
marz piwo sprzedająey, że wresz- _ Swietnłe _ rozumiem. Na przy
cie Kopyczyńce pięciokrotnie zostały kład, wy Polacy, m.kładacle koło Tu
doszczętnie spalone. Dodajmy do Iną swoje osady rolnicze. Może m 
tego ostatni huragan wojenny, a dwadzieścia lat powstanie tam mia
będziemy mieli słaby szkic dziejo- sto z ludnol!iclą SO-tysięczną. My wam 
wej niedoli Podola. Dlatego zwie- damy z ochotą prawo do własnych 
dzanie miast podolskich należy do szkół, do mowy polskiej t do własnych 
najbardziej wychowawczych I po- dzienników, ale chyba nie zażądaele 

k his • '-~ od nas przyłączenia do Bzeczypospo-
glądowych Ie cyj torJi Po.lalU. lit.ej .Polskiej, z którą zresztą na za-

z pośród lieznych pod tym wizglę- wsr.e będą na.a lą.ceyły najlepsze przy
dem szlaków turystycznych, na.j- jacielskie sfiosonkł? 
wygodniejszą i może najbardziej Nie oponuję. Ale Francuz jeał bal'
dla Podola typową arterją komu- dziej zacbłe.nny w naszem tmłenbJ. 
nikacyjną jest główna szosa, bie- bo dQIJaje: 
gnąca z Tarnopola przez Mikulif1ce, - Ale w ta.kim razie dJa.czego Wol 
Kopyczyńce, Czortków do Zalesz- ne Miasto? Dlaczego nie włączyć te
czyk. Szlak ten daje możność nie- Jo dQ Poląld, na której t.erytorjum 

szczęśliwi Gdańszczanie żyją 1 z któ
rej ciągną duże zyski r 

Uchylam odpowiedź na to pytanie. 
Przypominam niezwykle umiarkowa
ne postawienie całej sprawy gdań
skiej przez rząd Rzeczypospolitej. 
Właśnie w kuluarach Parlamentu 

poakreślają ten moment nasi przyja
clele. 

Bo Gda6ak jest wszędzie obecny, na 
ustach wlaAclciela restauracji, w któ 
rej jadam, u fryzjera., manlkurzysttd, 
sklepikarza. Można niemal powie
dzieć, ł.e dzls1aJ Jot dochodzi ten pro
blem, dosy~ na pierwszy rzut oka. 
skomplikowany, do świadomości wszy
stkich. Zapytania w stylu retoryki 
panów Flamlln lub Deat,, czyby sto 
należało bić za Gdańsk, joł są coraz 
rzadsze. W miejsce tych pyta.6 wstą
piła. ·wspólna troska, wspólna myśl 
obrony, jednobrzmiąca deklaraeja wo
li i decyzji. 

WSPOLNE ZALETY I WADY 

JEDNOMYSLNOSO W WOLNOSCI 
Za.gra.nica, zwław.cza tota.llstyczna, 

uważa za mofilwe mówić o słabości 
FrancJl z powodu jej politycznego 
ustroju, opartego na demokra.cjL 

Natrafia · się w takich momen
tach na te mgadnlenia, które wra-
cają zawsze na myśl, gdy mowa 
o demokracjach 1 dyktaturach. 
W o 1 n o ś 6. Wolność słowa, wol
nołć myśli, wolność zbiorowego my
ślenia 1 radzenia nad dobrem kraju. 
Potępiona bezwzględnie w Rzymie, 

w Berllnle l Moskwie. Dlaczego na- . 
leży w t;ej właśnie chwili o niej mó
wić 'l To rzecz p:rosta. Spoglądając 
wstecz na hlstorję Francji, trudno 
nie stwierdzić, że wolność była podst.a 
wą l to podstawą niewzruszalną jej 
wielkości. Kllmat geograficzny l etno 
graficzny tego kraju wtłoczył wol
ność człowieka. jo.ko istotną wartość 
moralną w organizowanie się tego na 
rodu I był jej wielką przewodnicz
ką we wszystkich jej postanowie
niach dziejowych. 

Budzi się zainteresowanie dla nas7.ej 
hlsto:rjł. Nie to niedawne jeszcze, o-I WABTOSCI MOBALNE 
plerające &ię stale na dziejach nasze- Nie zawsze była ona mote wygo-
go ucisku, zdobywające n.am niegdyś dna dla rządzących, nie zawsze jej 
sympatję Francuzów, szczerą choć nie owoce były smaczne, czasem nawet 
zawsze dosyć pogłębioną - lecz tym na okres pewien mało strawne, ale 
razem poszukiwanie pochodnych tych tak bardzo głęboko tkwiła ona w 
manifestacyj siły i niezłomności, któ- charakterze narodu l w jego sposo
rych echa dochodzą tutaj z Polski ł ble decydowania o własnych losach, 
są zawsze dobrze obserwowane. że stała się nieodłącznym czynnłkłem 

W dziejach Polski, na.jda.wnlejseych, , w ~lltyce Francji 1 jej prawdą 
tych świetnych pomnłkaeh naszej po- dzłeJową. 
tęgi, znajdują się elementy tej samej DYSCYPLINA DUOHA 
niewzruszalnie ucwłwej l pełnej god- Niech się trwo'tn.1 opiekunowie 
noścl polityki polskiej. Nie opartej Francji nie obawiają 0 jej dyscypll
nlgdy na grabieży, na wyzyskiwaniu 
słabszych. Dobre karty naszej hlsto- nę ducha w chwili, kiedy zdobędzie 

się ona na ostateczny wyraz dla 
rjl stają się dla FrancJt świadectwem zadokumentowania niezłomnej woli 
wielkości, która nam się w konce:rcłe narodu. Niechaj jej p:rzyjaclele wle
narocl6w europejskich nalały. rzą, że jej metody na pozór nieraz 

Zaczyna się sznkai! wspólnych wad mało precyzyjne, odpowiadają dosko
obok tych samych cech, świadczących nale ich nmyi!lowoścl 1 niech W a· 
o walecznoAol narodu P,O~kie,go. pif.Sł~woścl sa,ufą,Jlł. 

wielokrotnie i zawsze 'odmawiano. 
- Czy otrzymyW"ał'pań wynagro 

dzenie za niewykorzystany urlop? 
- Tak jest. Płacili - 65 zł. za 28 

dni urlopu. 
- Jaką pan miał pensję? 
- 170 złotych. Z tego musiałem 

się utrzymać z żoną i dzieckiem, któ 
re tego dnią mi zachorowało. 

- Czy ten sposób nieudżielania 
urlopów jest zwykłą metodą na ko
lejach 7 

- Tak jest. Było takiCh jak ja 
znMznie więcej. 

,~NAFrOWA" ,SYG?.'ALizAOJA 
O samej btastrofie Dirks nie· 

wiele może powiedzieć. , Wyszedł 
zgodnie z przepisami na. ." peron, by 
być obecnym przy odejściu pociągu 
osobowe~o. · Pociąg odjech~ł . i Dirks 
miał ·wrażenie, że przejechał już ·se
mafor wyjazdowy. 

- Sygnał ten zresztą źle widać, 
gdyż zasłonięty jest prżez słupy 
trakcji elektrycznej. Pozatem za.i 
światło sygnału jest naftowe. 

- J akto naftowe? · 
- Nie zelektryfikowano go jesz-

cze i światło słabo widać. 
- A teraz, po k11.tastrofie zmie

niono to wszystko? · 
- Nie. Wszystko pozostało po 

staremu. · 
Drugi oskarżony, dyżurny ruchu 

Lasota etpowiada szczegół9wo O tem 
co się działo przed katastrofą: Jego 
zdaniem, winę za katastrofę ponosi 
nastawniczy Suchocki, który . zasnął 
widać w swej budce, nie uałyszał po
lecenia otworzenia sygnału przeja.z.. 
du t wskutek tego :Pociąg osobowy 
po wyjeździe ze stacji musiał za
trzymać się przed semaforem i stał 
tam przez 20 minut - aż do chwili, 
gdy wjechał na niego pośpieszny. 

- Przyznaję, - m6wi Lasota, -
że z posterunku Lasoty nie otr.eyma 
Iem sygnału, iż pociąg przepuścił, 
ale w nawale roboty wypadło mi t.o 
z pamięci. Gdy przypomniałem so
bie o tem i zatelefonowałem na po
sterunek było już zapóźno - wtedy 
właśnie nastąpiło zderzenie. Dużą 
winę ponosi tu brak tak zw. „pow
tarza.ezy'', które automatycznie od
twarzają ~a posterunku qyżurnego 
ruchu połdżenie urządzeń sygnaliza
cyjnych znajdujących się na szlaku. 
Takie „powtarzacze" - mówił dalej 
Lasota, - są nawet na mniejszych 
stacjach, a w Rembertowie, gdzie 
jest tak wielki ruch pociągów nie 
było ich i niema dotychczas. 

Pozatem, Lasota mówi o podob
nym zbiegu okoliczności Co Dirka: 
żona chora na serce, zdenerwowanie 
kłopoty materjalne, (pensja 200 zł.) 

CHWILA DRZEMKI -
PRzyC~~KAT~STROFY 

Trzeci .z oskarlonych St. Sucho
cki nie wie jak się t<:i stało. Praw
dopodobnie zmęczony 12-godzinnym 
dyżurem zdrzemnął się na chwilę. 
Być może nawet, że odebrał telefon 
Lasoty polecający otwarcie drogi 
dla. pociągu osobowego. Prawdopo
dobnie semafor otworzyl; a potem 
sam nie wie jak się to stało, że go 
zamknąL 

Ta chwlla 'drzemki wystarczyła, 
by 4 osoby J)'oniosły śmier-0 a 9 kea 
lectwo ł rany • . 

Dzisiaj, w drugim dniu rozprawy, 
sąd postanowił wyjechać do Rember 
towa celem dokonania. wizji lokal
nej na. miejscu katastrofy. Do Rem 
bertowa wezwani zostali · również 
świadkowie w liczbie 26. Będą oni 
częściowo składać zeznania i wyjaś· 
nienia na. miejscu, 



1 
I 

t 

Rozrósł się prżemysl - Konkurs stypendialny lecz brak fachowców 
im. ś. p. Jana Zaglenfoznego na rok t939-40. 

Ksztal6n1y kadry elektrotechników Zarząd Fundacji Stypendjalnej 
im. ś. p. Jana Zaglenicznego ogła-

Nte trzeba dzisiaj sięgać pa- nergji. Stąd wypływa jego ol- branżowych szereg szkół elek- sza niniejszem konkurs na 1 sty-
nii~cią zbyt daleko wstecz do cza- brzymie znaczenie w rozbudowie trotechnicznych. Zadaniem ich pendjum po zł. 4oo miesięcznie, na 

przeciąg 10-ciu miesięcy w czasie 
sów, gdy przemyi;ł elektrotech- i uprzemysłowieniu kraju. Daje jest przygotowanie do pracy od- od 1 października 1939 r. do 31 lip-
nie.iny na ziemiach polskich on motność pokrywania zapo- powiednio wyszkolonych maj- ca 1940 r„ na następujących wa
prawie że nie Istniał. Wystarczy trzebowań elektrowni i sieci prze- strów i rzemieślników. Bez włas- runkach: 
przypomnieć, że jeszcze w r. syłowych, dostarcza maszyn i a- nych sił fachowych dalsza rozbu- 1. O stypendium - poza człon-
1929, kiedy wskaźnik produkcji paratów elektrycznych, stosowa- down tego p1•zemysłu stałaby się kami rodziny ś. p. Jana Zaglenicz
wykaz:ywal najwyższy poziom lat nych w mnych przemysłach, nie- niemożlłwa. Za koniecznością nego oraz członkami rodzin praco
przedkryzysowych l kiedy znaj- ma bowiem obecnie fabryki, któ- powiększenia tych kadr prze- wników przemysłu cukrowniczego 
dowaliśmy się w pierwszych Ja- raby nie korzystała z elektrycz- mawiają pozatem inne 1esz- - ubiegać się mogą ws~ys~y inni 

• • • • • 1 d obywatele RzeczypospohteJ Pol-
tach wojny celnej z Niemcami - ności. cze mezro1erme wazn~ wzg ę Y· skiej, dyplomowani inżynierowie 
produkcja przemysłu elektrotech- X Prze~ysł elektrotech~1czny za- mechanicy wyższych uczelni w kra 
nicznego pokrywała zaledwie jed- Jedną z bolączek przemysłu e- trudma we wszystkich swycl1 ju lub na terenie w. M. Gdańska, 
ną trzecią zapotrzebowania kraju lektrotechnicznego jest brak sil rozgałęzieniach ok. 17.000 robot-, pragnący poświęcić się pracy w 
a dwie trzecie potrzebnych arty- fachowych .. Jego ekspansji nie ników a swą działalnością gospo- przemyśle cukrowniczym w zakre-
kułów sprowadzaliśmy z zagra- dotrzymuje kroku kadra sił darczą silnemi więzami spleciony sie gospodarki cieplnej. 

a) szczegółowy życiorys, 
b) oświadczenie kandydata, te 

nie korzysta z innego stypendjum 
oraz że nie pracuje zarobkowo. 
Praca zarobkowa w przemyśle cu
krowniczym nie będzie stanowić 
przeszkody do ubiegania się o sty
pendjum. 

Podanie należy nadesłać do Za
rządu Fundacji w Warszawie przy 
ul. Moniuszki Nr. 10, najdalej do 
dnia 25-go września 1939 r. 

Do podania winien być dołączo
ny odpis dyplomu poświadczony 
przez Władze uczelni, względnie 
świadectwo tymczasowe o przyzna 
niu dyplomu. 

3. O dokonanym wyborze kan
dydat zawiadomiony będzie przez 
Zarząd Fundacjoi listownie. nicy. ·· fachowych jaką rozporządza- .Jest z potrzebami obronnemi Pań- 2. Podanie na piśmie winno za-

A dziś? Dziś stosunek jest od- my. Spodziewać się można, stwa. Tern intensywniej należy .wi ... ·_e_ra_c_':----------------------------
wrotny. Dwa elementy stały się że niedobór ten zostanie jednak się starać aby wzrostowi jego 
źródłem . tak znacznych na tern w najbliższej przyszłości wyrów-1 zdolności produkcyjnych odpo
polu zdobyczy: wysiłek poJsklch nany, w ostatnim bowiem czasie wiadala jaknajwiększa podaż do-

Narada eksportowa 
mó~gów I rąk. Wytężona praca powstał z inicjatywy organizacyj borowyeh sił fachowych. (p) 

w Związku Przemysłu Cbemicznt"go 

Inżynierów, techników I robotni- -------------------------
ków wzmocniona zapobiegliwą 

politykę z jednej strony a z dro· B k ł • • k• • k •l 
głtj - konlecznoś~ stworzenłal an no y n1em1ec le z umownem1 zna am1r 
własnych warsztatów produkcji, 
p.rzyspłeszona t bodaj przynaglo- Ostroioośe jednak nie zawadzi 
na tą właśnie wojną celną. Nie
dawno zresztą padły przecie z Nasz korespondent z Gdańska do 

nosi: 
autorytatywn~c~ ust słowa. o do- Jak swego czasu gospodarcza 
bl'oczynnych JeJ dla rozwoju na-: prasa francuska ostrzegała, Bank 
szego gospodarstwa skutkach, 1 R:reszy, wykorzystując zapotrzebo
klórych obecny poziom wytwór- : wanie za._~ranicą na marki niemiec
czofoi elektrotechnicznej jest zna- I kle, wypuścił specjalną. serję ban· 
kotnitem potwierdzeniem. 

1 
knotów, z .niewidocznemi umowne. 

Przypominamy, że swego czasu 
podczas zjazdu szturmówek partyj
nych pisaliśmy o formalnej psy
chozie wyzbywania się nieruchomo 
ści przez Niemców gdańskich pod 
wpływem agitacji tajemniczych a
gentów, którzy rozsiewali alarmi
styczne pogłoski. Agitacja ta wy
dała, jak widzimy, swój plon, bo 
oto przybyli przywódcy partyjni 
z Trzeciej Rzeszy wykupili kilka
naście większych objektów w Gdań· 
sku za bezwartościowe marki nie
mieckie. 

W Warszawie odbyło się posie- Marchwińskiego, poczem wy 
dzenie komisji eksportowej Związ- wiązała się dyskusja na temat po· 
ku Przemysłu Chemicznego. Po- pierania wywe>zu chemicznego. 
siedzenie poświęcone było omówie- Ponadto. na posiedzeniu tem roz
niu nowych zagadnień w związku ważano możliwości eksportowe pro
z możliwościami eksportowemi, ja- duktów chemicznych do Rosji So· 
kie się ostatnio wytworzyły. Stan wieckiej - w związku z zawar
eksportu artykułów chemicznych ciem umowy handlowej oraz do 
w pierwszych miesiącach b. r. Stanów Zjednoczonyeh - w związ· 
przedstawił przewodniczący sekcji, ku z wystawą światową oraz boj· 
prezes Wiś 1 icki. Następnie wy· I kotem \VYrobów niemieckich, 
głoszony został referat przez dr. 

Wyniki finansowe 
Wystarczy wskazać, że produk- mi zna.kann. 

Powszeeboe~o Zakładu IJbezpłeezeń za f 938 •• 

cja przemysłu elektrotechniczne- Tak zn czone . banknoty nie. są 
go w r. 1938 wyniosła 142 milj. z powrotem przyJmowane y; Niem
zł„ a przemysłu rad jowego 32 czech lecz traktowane, Jako po
milj„ co dało razem t 74 milj. zł. choOdbząc~ z wywf'ozowego prze~,::tku. 
OheJ'mu'e · 1 tk ecme na mansowym r.r„ u 

Pod przewodnictwem naczelnego Przymiane dla ubezpieczon.ych 
dyrektora, p. B. Z i e mi ę ck i e- pożyczki i zasiłki wyniosły w roku 
g o odbyło się bilansowe posiedze- sprawozdawczym sumę blisko 5 mi 
nie Rady Powszechnego Zakładu !jonów zł. 

J o.na mema wszys o gdańskim miały się pojawić zna-
~o zaspok~ła nasze potrze~y . w kowane banknoty niemieckie, któ
komumkaCjl, przemyśle, osw1e· re w znacznych ilościach dostały 
tleniu, rad.iofonji, sygnalizacji, się w ręce prywatnych osób, któ
przedmiotach użytku gospodar- re sprzedały swe nieruchomości w 
skiego i domowego. Skala to nie- ręce wschodnio • pruskich przy

Zachodzi obawa, że marki te wo
bec wolnego wywozu dewiz z Gdań
ska mogą znaleźć się na rynku fi
nansowym w Polsce i dlatego też 
zalecana jest wielka ostrożność 
przy przyjmowaniu banknotów nie 

Ubezpieczeń Wzajemnych, składa- Na szczególne podkreślenie za· 
jącej się z przedstawicieli wszyst- sługuje rozwój przymusowych ubez 
kich województw z wyjątkiem po· pieczeń od ognia ruchom. rolnych. 
znańskiego i pomorskiego, przed- Ilównież dobrowolne ubezpieczenia 
stawicieli pięciu największych od <>gnia, gradu, kradzieży z wła· 
miast polskich, oraz osób powoła- maniero, odpowiedzialności cywil· 
nych przez Ministra Skarbu. nej, nieszczęśliwych wypadków I 

zmiernie rozległa, możliwa do u- wódców partyjnych. miookich. (x). 
Ze złożonych na posiedzeniu spra auto-casco wykazały znaczny roz

wozdań wynika, że w roku 1938 wój. 

Huty lNitkowlckie 
• pod kierownieiwem· niemieekiem 

trzymania dzięki zróżniczkowa
niu wytwórczości, oparta na da
leko idącej specjalizacji, mózgów, 
rąk i maszyn. Jeśli wyjątek sta
nowiły do niedawna turbogene
ratory to i ten dział produkcji Prasa niemiecka donosi, że naj- nie w Paryżu z właścicielami Hut 
został już zapoczątkowany i ro- większe zakłady ci~żkiego pr~emy- Witkowickich, to jest z grupą Rot
kuje pomyślny rozwój. z zagra- słu w P~otekt?r.ac1e Czech. i ~o- szylda, odnośne rokowania, które 
nicy sprowadzamy wyłąc· 0 · r~w, a mianowicie Huty Witkowic- obejm~ją również sprawę przysto-
ne rratunki a t. . z ie pew kie .przechodzą pod kiere>wnictwo sowama produkcji Hut Witkowic-

nastąpił dalszy silny wzrost dzia- Rok 1938 zamknął si~ dla 
łalności PZUW. Zbiór składek PZUW wynikiem pomyślnym l o
zwiększył się o przeszło 10 proc. i siągnięta nadwyżka wyniosła net. 
osiągnął sumę 55 miljonów zł. to 2 miljony zł. Kapitały ~a
Ogólna suma odszkodowań wypła- sowe Zakładu zwiększyły się do 
conych ubezpieczonym przekroczy- lvwoty blisko 36 miljonów zł. i st&· 
ła kwotę 25 miljonów zł. Ponadto nowią wraz z innemi funduszami i 
PZUW udzielił ubezpieczonym bli- rezerwami specjalnemi pewną i so• 
sko 5 miljonów zł. tytułem bonifi- lidną rękojmię finansową działal· 
katy składek dla rolników w wyso- ności ubezpiec7.:eniowej PZUW. 

"? ap ;a ow . 1 maszyn I niemieckie. kich do interesów gospodarczych 
sp.ecj~lny~h, a hczb.a ich - .n~- W związku z tem toczą się obec-1 Rzeszy. pieniężna 

kości 20 proc. dla Kresów Wschod-
nich oraz 15 proc. dla pozostałych Giełda 
województw. 

lezy zyw1ć uzasadnioną nadzieję 
~ ~egać będrie stakmu zmniaj- ł ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

sz~~~u.jeśli o produkcji rodzimej

1 ·Prasa o gospodarstwie 
mowa, to godzi się zauważyć, że POŻYCZKA ANGIELSKA tern i!ożyczka angielska ma dać naj- mianowicie w tern, że nie można 
nietyle już ilość o wartości jej „Depesza" wskazuje na to, że po- większy efekt gospodm·czy i militar- sprzedawać taniej niż kosztują su-
1tanowi, ile jakość. Otóż z saty- życzka angielska, choć w zasadzie ny, to musi zostać skombinowana z rowce zagraniczne tkwiące w danym 
sfakcją stwierdzić można, że Ja· J'est to pożyczka WOJ.skowa, nie o- odpowledniemi inwestycjami, finanso- towarze. W tym wypadku bilans de-
k Ść wanemi przy pomocy funduszów kra- . . . 

o produkcji polskiej znalazła znacza jedynie zakupna za nią pew- jowych". wizowy wypada UJemme. Tymcza-
si.ę 11a wyżynie nie ustępującej . w I ~ej ilości ~at~r~ału ~oje~nego, le?z Tranzakcja kredytowa z Anglją sem: . . 
Ulczem wyrobom krajów dłużeJ·j ze znaczenie JeJ musi .hyc znacznie musi być zatem połączona z odpo- „OrganizacJe wyw?zowe nie'!lfeckie-
l b • • Przedewszystk1em · . d . . . . . 1.t k' k . I go przemysłu opęruJą w swoim eks-

ogacieJ ZB"Ospodarowanycb szersze. . wie me~i posu~ięciam1 po i y 1 ze porcie J·uż dawno około tego krytycz-
'u . ~ d . • ! „:Ewentualna pożyczka angielska, dytoweJ w kr , 
.n )mownym tego owodem JCst1 aczkolwiek podyktowana względami aJU. nego punktu, którego niepodobna prze 

eksport podejmowany niejedno-' mJlltamemi, posiada więc ogólno-go- „LEBENSRAUM" i GOSPODARKA ':~~~:·ć D~;~g:s~~~~~l~i:~~!;'~ 
krotnie pomimo niezwykle cięż-1· spodarcze znaczenie. Dlateg? tct. w o· SWIATOWA żeliby teraz nawet wzrastał nie może 
kich warunków konkurencyj' - hecnych· warunkach nie moze nueć o- I K C " t . d . L b , , na formy kredytowanych dostaw „ . . . s w1er za, ze „ e ens- już przyspar7,ać dewiz, dewizowej wy-
nych. ' sprzętu dla wojska. Sami Anglicy raum" nie jest pojęciem geogr.aficz- dajnoścl niemieckiego dum11ingu nie-

Na wzrost produkcji elektro- przyznają zresztą, że w znaczne~ czę- nem lecz ekonomicznem: „Lebens- po<lobna już spotęgować. Dlatego też 
technicznej oraz na ciągłe wzra- llicl musi ona mleć chr~aktc~ gotowko- raum": nowe hasło „wywozić albo umierać", 

t · . Ś • · wy. W tym duchu mianowicie wypo- To nic innego jeno możność prak- które zapowiadało z pozoru wzmożo-
s ame POJemno CI rynku .w, Pol- włada się za pośrednictwem prasy an- tykowanla podziału pracy z całym l ne ataki nie~e~kiego dumpingu, któ
sce wpływa szereg czynmkow, z gtelska oplnja publiczna. światem! A skoro podział pracy uległ re miało. rozmeet~ obawy ofenzy\VY eks 
których najważniejszemi są: po-I Bozbudo~·a przemysłu w Polsce wy- likwidacji, wzg!. hardzo silnemu ogra- portoweJ-:- chybiło celu. I wbrew w'.Y
śt~pujący proces elektryfikaeJ'i 

1 

maga bow1em - ~ez względu na to, niczeniu, naslmtek zakazów i ograni- wodom, Jakie ostatnio zamleszc7,a 

k . czy podyktowana Jest ona potrzebami czeii emigracyjnych kapitałowych de- „Der deutsche Volkswirt" o widokach 
raju, rozbudowa C.O.P„ budowa milltarnemi ezy teź ma być jedynie wizowych handlo\~o. celnych p;zeto i nastrojach polskich eksporterów, tak 

nowych elektrowni, względnie I narzędziem' podniesienia dobrobytu - tego ,.L~bensramou" zabraldo dla j że i tut,aj nie ~prawiło popłochu". 
rozbudowa istniejących, moderni- zagranicznych surowców I zagranicz- wszystkich". I ~?gole grozba „WOJny gospodar-
zacJ'a urządzeń elektr czn eh z _ nych maszyn, nie ~yrablanych w kra- To też: _ czeJ nie jest tak straszna, jakby 
. • ~ .Y a ju. Maszyny mozemy i;;prowadzlć z „Gospodarczo rynku swiatowego nie się to napozór wydawać mogło. Nie-
rowno w przemyśle, Jak I u pry- Ąngljł i dlatego teź czę3ć pożyczki 

1 
zast:wi Niemcom ani Austrja, ani Cze mieckie pogróżki traktować należy 

watnych konsumentów prądu, o- może mleć postać kredytowanych do- chosłowacja, ani wszystkie kraje bal- raczej jako posunięcie polityczne, 
raz pomyślnie rozwijająca się ra- staw towarowych. Surowce natomiast kaf1skie. Jeśliby Niemcy odcięły się mające na celu zastraszenie kontra-
dj'ofonizacJ' a kraj' l trzeba sprowadzać z innych ltrajów i dobrowolnie, albo teź zostały odcięte hentów. 

• u. ę • trreba zapłacić za nie złotem lub de- przymusowo od rynku światowego, go-
W zrost pojemnosc1 rynku w wizami". spodarczo nie uratowałby Ich · podbój ~OSPODARKA OBRONNA 

Polsce I jego wielka chłonność, Ale i na tern nie kończą się reper- całych Bałkanów, ani nawet Ukrain;r! NIE MOżE PRZECIWDZIALA(J 
stawiają przed przemysłem elek- kusje pożyczki na nasze stosunki !\-log. łyby wówcz~s. wegeto~ać, ale ~pa J BOGACENIU„ SI~ . . 
t t ) • d ż k gospodarcze· dałyby coraz nlzeJ w sweJ stopie zy- „Gazeta Handlowa omaw1aJąc 
ro ee tmczoym u e perspe ty- J żell i · wi 

1 
. k clowej, a ich trudności gospodarcze potrzeby gospodarki obronnej pi-

WY rozwojowe. I " e m ano c e za sumy uzys a- . rosłyby wciąż". sze. ' 
B „ l k . . ne z potyczki „prowadzimy z zagra- S d . . . . . · 

ez ene:gJI e e tr~,czneJ nic nicy surowce 1 maszyny, to przetwo- ą zuny, ze Niemcy to roz1:1nu~Ją. „gospodarka ob~onna wymaga sto-
można sobie wyobraz1c współczc- rzenle tych surowców i maszyn na Ich taktyka gospodarcza zdą~a Jed- s_owani~ n~etod zWiązanycl1 ~ gospod~r 
snego życia. Stanowi ona pod· fabryki i mniejsze warsztat;\• pracy nak do t ego, aby przez pohtyczną ką kleio"aną. Metody te Jednak me 
t I t · lk' h wymaga jeszcze doclatkowych fundu- presję zapewnić sobie u.przywilejo- mogą przez <!:iwanie. posłuchu piani-

<; awowy e emen prac~ ~vsze ie. sz6w, któremi trzeba zapłacić polskie wane stanowisko w gospodarce świa storn niszczyć mwencJI prywatne,j, sta-
ośro~ków ~ytworczosc1, nadaje surowce 1 polskiego robotnika. Nie towej. nowlące.J źród~o n~e~będnego dla obron 
ton l wymiar strukturze gospo- wystarczy bowiem przywieźć maszynę. GRA.1.~'J(JE i nośc~ bogace~a się · . . . 
dar~zej i kulturalnej kraju. Ale Trzeba jeszcze wybudować budynld I WOJNY GOSPODc\RCZE J j N~~s~ety ,me rozumieJą tego nasi 
I ł I ktr h · fabryczne, zakupić maszyny i aarzę- · plamsc1, kton~y chcą za wszelką ce-
Jez przemys u e e . olec mczne- dzia krajowego pochodzenia i 7..apłacić I „Gazeta Polska" zwraca uwagę nę wyzyskać 0becną chwilę dla I 
go me do pomyślem~ .byłoby .ko- 1 pracującego przy budowle nowych fa- na to, że d.umpin~ wywozowy w .ce- j zglajchszaltowania naszego gospo
rzystan\f z dobi;odz1ejsłw teJ e" bqk robotnika 1 ~„ Jeł.ell za. lu uzyskania dewiz ma swe granice, darstwa według swoich pomysłów. 

W ALUTY I DEWIZY 
Na wczorajszem zebraniu gtehb' 

walutowo-dewizowej w Warsgaw1e 
tendencja dla dewiz była niejednolita, 
przy obrotach małych. Notowano: 
Amsterdam 282.40, Bruksela 90.60, 
Helsingfors 10.99, Londyn 24.91, No· 
wy Jork - kabel 5.32,13, Montreal 
5.31,98, Oslo 125.10, Paryż 14.11, 
Sztokholm 128.40, Zurych 119.95. 
Bank Polski płacił za dolary a.meey
kańskie 5.31, lranadyjskie 5.29, flo
reny holenderskie 281.40, franki fran 
cuslde 14.05, szwajcarskie 119.45, fun· 
ty angielskie 24.82, guldeny gdd
skie 99.75, belgi belgijskie 90.35, ko
l'ony norweskie 124.60, korony du:6· 
skie 110.80, szwedzlrie 127.90, liry 
włoskie 17.80, marki fltl.skie 10.75, 
niemieckie srebrne 82.50. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Na rynku papierów procentowych 

tendencja była mocniejsza, przy oży
wionych obrotach. Notowano: 3 proc. 
inwestycyjna I em. - 75 - 76, serja 
79, II em. - 76.25, serja 81, 4 proc. 
dolarowa 40, 4 proc. konsolidacyjna 
61 - 60, 4 i pół proc. wewnętrzne 
60, 5 proc. konwersyjna 65, odcinki 
po 100 zł. - 62, drobniejsze - 60, 
4 i pół proc. ziemskie 56, 5 proc. ko· 
lejowa drobne odcinki 59, 5 i pół 
proc. 1. z. Przemysłu Polskiego serja 
B. F . - 81, 5 proc. Warszawy z r. 
1933 - 63.50 - 62.25, oooinki po 
1000 zł. - 64.50, 5 proc. Warszawy 
z r. 1936 - 63, 8 proc. pożyczka 
szkolna 72. 

AKCJE 
Na rynku akcyjnym tendencja by· 

ła mocniejsza, przy obrotach ofywio· 
nych metalurgją. Notowano: Bank 
Polski 104.50, imienne 103.50, Węgiel 
30 - 30.50, Starachowice 48 - 48.50, 
Lilpopy 77 - 78, Modrzejów 17, 
Ostrowiec 77, żyrardów 46.50 - 47, 
Haberbusch 59.50 - 60. 

W obrotach pozagiełdowych 3 proc. 
renta ziemska odcinki po 1000 zł. -
45.25 - 45, po 500 zł. - 52. 

POZAGIBl..DOWE 
KURSY WIBCZORNE 

Inwestycyjna I em. 76. 
Inwestycyjna n em. 76,25. 
Konwersy.ina 65. 
IConsolidacyjna 60. 
Dolarówka 40. 
Wewni;trz.na 60. 
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Tabela 
76, '394 84442 69222 ,56 70701 77488 

I O t e r I• 1· IS0894 81027 712 84018 742 85798 9S040 208 
109.362 116212 118867 120.379 122891 123225 
40.5 124387 12'039 129!161 1'1034 135493 
138622. 140106 143764 144719 14627.5 150635 
i..53706 l.592.34 

(NIEURZEDOWA) z dnia U czerwca i Wya„aae po zł 62 so 
I i li i i ni 60121 40 60 460 79 ,.. 503 n 609 ao l .,. ' c ągn e e 747 42 73 947 61173 224 447 52 450 5681 ns 1081 1186 121 2010 3.57 .586 610 43 62 

""·s AWNE WYGRANE 763 803 58 942 6206' 147 424 92 574 731 845 3102 72 469 44.36 563 776 !181 5285 6160 
VSdV 1185 914 6.3018 650 93.5 64012 132 247 5911.530 7802 78 8024 113 14 382 506 96 61.5 9285 
Stała- dztenn. WJirana 30.000 :d padła 114 769 95 9.56 65049 119 2'2 447 653 6'132 961 

,cie 116173. 225 341 66 422 700 69 820 60 670.51 266 10181 461839113'4 626 86112253 62 409 
JO.OOO zl aa ar. 3-4597 38.5 423 !16 640 731 69 949 68110 14 6.56 13442 66 .556 604 99 14604 7 15034 247 
5.000 zł aa nr. 6'JUS 70.5 40 821 9.5 941 8.5 69374 410 24 96 .569 824 16261 64 17-'!12 66 189.37 l!l.325 573 836 
2.000 %1 aa n-i'J: 86915 101318 129553 679 710 20260 "'1 21133 871 22443 94 753 813 
1.000 zł n.a n-ry: 4'1.'r.rl 112997 70003 97 U1 '22 '3 580 513 1139 942 23002 37 33 45 57 2.36 529 9.5 688 24269 

Wyorane po zł &!00 71341 467 14 523 673 519 12269 340 73053 25000 "' 803 26012 28261 29221 511 
~ ~ 2.30 543 93 81S 962 47147 69 314 511 1129 30042 70 31061 29.5 381 568 954 '22S2 

107.3 ~l 347 748 2457 4449 53SS 7Sl86 297 373 807 '° .516 IS81 J.3154 669 34311 849 .35313 609 36015 
13673 817 15165 16191 17575 76178 425 535 77 8.51 Sił 976 77256 590 715 22.5 346 802 62 37066 885 38344 39328 
21103 22655 23333 7.57 1141 25148 2677.5 115 97' 78041 72 204 681 901 32 79093 16' 40006 62 '61 5120 40 932 410.36 65 843 

ł82!12 ~582 337 435 87 646 1133 937 42291 590 44026 99 116 362 542 781 852 
33203 34200 35469 6511 80001 69 115 262 311 .51 494 .526 807 94.5 4.5634 911 40160 711 47028 120 41 313 

.)8038 485 3!1.540 662 111019 180 244 447 .595 702 20 849 82227 28 48076 2.50 669 1169 49371 90 59.5 
42162 43174 45246 47794 4862.3 771 49592 381 92 459 15 814 28 52 90.5 83077 740 11435' .50071 114 52.3 793 994 512.34 82 546 693 
50483 587 759 958 572.30 582.57 59650 872 77 952 85068 3.57 76 .569 635 758 86077 ,234, 415 650 53117 788 935 .54211 48 544 

~~~~~ ~~s1:41~t 6::;074045 711 7.5158 398 932 87485 S.31 845 52 952" 118379 69' 650 .55066 69 630 90 863 903 .56011 209 23 
833 89029 46 72 440 94 780 964 .567 979 .57731 58112 17 86 341 59835 

687 90074 980 99 91133 11.5 411 19 528 644 60251 433 61101 38 645 60 6214.3 63052 
779!11 78276 784 851 19111 .50 583 80207 117 787 815 118 946 9.23611 413 8411 87 920 111 267 159 920 " 64329 S9 .514 704 65209 

bl!l4 84669 85658 86760 996 87928 88273 9.3168 219 26 306 531 62 730 48 84S 81 . 

ff
' 89737 900 91676 92521 95 95262 741 940s6 78 391 623 728 907 95437 81 536 607 i;' 6"::c9

"i?.o 474 680 67061 246 680.38 246 

519 91519 98623 99102 500 102541 l04862 55 91 7S!I 918 96396 472 564 711 811 28 70040 ''' 780 71364 855 72605 73040 73 

~~~ 1fl.::4 
1~~42l.l.Vtt2221f~J: 123348 97255 94 "61 802 902 "o" 99 154 428 610 aos 7443' 930 4.5 15009 76149 84s 11209 

l.24170 815 125308 126708 132301 669 133795 71 758 74 870 99010 162 98 299 498 6311 .57 71102.5 32 62 163 996 79127 903 
~38.369 826 985 141724 142808 143942 793 804 110614 79 1199 81100 597 82688 83409 640 

. 144255 145544 146548 147502 14851.5 149833 l00075 283 738 lOll.53 495 955 87 1027119 755 853 84034 507 8.5.385 666 776 86S4.5 671 
94.5 103035 337 41 646 8'3 62 998 104253 7""' li"" .... „ 57•0 3 496 88087 368 897ft* 

131620 152721 153804 155668 944 78 l!iel!!l!I 375 77 !Il 466 555 703 7 98 851 947 51 86 „„ """ ...,.. ~ '° 
l.59919 160484 161967 1626~ 164355 803 105277 320 464 592 106030 62 377 4'0 561 82 

92:i' 9~~~7 9~~-l::;~6,~0~~~4;~~ 
Wygrane po zł 62,SO 13 160 832 912 18 io1219 324 38 .569 881 91oos 113 92216 67 99125 258 441 

82 174 477 745 1181 1184 356 451 95 557 :4 108025 154 582 86 942 511 l09.370 411 12 101560 102858 103784 104157 432 55 

651 791 94 882 !IO 2042 320 60 686 3116, 110045 lll 17 317 70 4S7 527 44 723 40 1106067 38S 91 750 90 107681 7S5 1084.58 
~~~82~U~~~~n ~~~ 
9.55 91 4196 248 351 400 46 612 57 77 925 111188 399 442 662 11.5 106 825 911.5 112094 110000 66 171 5•• 11' ............. 112074 , .... 

1

380 495 !IOS 72 113022 2' 383 823 " .59 -'~ ....,...., Uo# „, 
5320 74 594 725 811 6049 216 21 51!1 92 552 114036 211 424 80 649 67 115338 437 96 453 638 64 804 958 62 113164 816 114086 

669 85.5 7095 178 505 46 660 872 926 8013 88.3 !145 116029 42 450 665 86 791 880 931!1 273 78 389 492 115379 116012 26S 117085 
82 164 924 9000 106 30 309 49.5 910 66 11705.3 204 439 85 657 932 118015 147 4.3.5 86 11834.5 451 .572 119207 

100% 159 66 275 391 448 8.5 540 511 661 69 791 898 901 ll97Sl 944 120076 464 609 889 969 121316 466 663 
704 874 !144 11056 207 313 70 77 415 .555 120533 733 7 82.5 92.3 121001 126 74 98 886 122214 33 746 123050 649 124031 125:!61 
!IO 6~ 825 12009 147 4!1 551 919 88 13218 287 99 496 6111 776 86 122263 .596 9 123000 503 9.51 125091 126472 .573 954 127323 682 
447 503 946 14182 264 422 599 764 936 6, 60 l 9S 204 48 701 18 !Il 124080 185 242 86 128342 129998 
15061 276 697 76!1 878 16091 447 89 585 .3.54 517 191 942 125298 408 856 126106 47 131014 185 90.5 132444 74 1173 133473 
656 933 71 9S 98 17094 261 403 14 49 540 532 634 52 702 64 940 2 127111 738 846 61 1175 992 134639 135272 307 .588 660 136090 
46 90 809 18850 918 19253 382 447 507 31 !105 128011 129576 9 976 465 !189 137317 138519 675 79 139328 610 
691 130039 85 102 16 24 !I 264 311 59 561 742 
20068 247 3.34 437 51 567 856 965 212711131008 147 413 512 756 838 908 1322.34 318 14011.3 976 141808 37 142164 379 143747 
344 71 96 471 55.5 782 906 22067 104 57 764 924 133087 132 457 79 855 60 1.34047 144015 186 145397 730 146416 147771 148254 
268 705 872 929 76 2.3180 255 .58 478 590 52 !I 77 262 332 876 980 135185 222 430 149022 
866 242!14 556 806 25007 274 547 6.53 1189 .515 78 736 136274 616 756 820 .5 60 923 150265 116 632 8l3 962 151023 323 89 
26013 42 170 449 643 65 961 27017 37 .389 l.37272 450 700 88 80'1 931 l.38490 .568 86.3 152194 662 153282 899 154594 703 155060 
696 895 28006 159 .366 517 641 7711 29123 13!1142 58 4!14 631 707 10 1.56437 1.57256 8l 343 45.5 158.558 15931!3 
397 481 59.5 840 905 16 140019 109 61 3.37 5.34 841 141181 531 570 

30031 48 74 100 435 '22 718 960 31073 142522 940 87 143138 353 68 84 S.55 640 2 160087 4§8 161027 301 81 614 75 822 
247 397 686 907 3217S ~18 696 3.3372 458 144307 569 711 44 145289 146440 69 812 162208 494 7113 163235 458 894 164464 114.5 
560 608 739 63 809 34037 326 45 404 564 956 147036 11.5 345 561 '' 727 9111 148114 
828 942 65 35068 272 567 86 852 982 36407 ;~ rJ :u652 9, 6 743 9 964 149148 497 

22 507 11 738 878 82 37256 377 611 766 835 150187 278 473 563 685 750 1173 901 
37 928 51 15109.3 106 68 290 .3"0 .520 927 
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IV ciągnienie 
GŁ6WNE WYGRANE 

35924 '6037 '9560 40892 411114 '17 H 
44114 883 931 45245 .379 46466 49463 51875 
53475 57105 58782 62570 64.374 61879 7079) 
71029 73101 74068 75185 
76967 &2556 956 85229 8961.C 92934 93065 814 
9.4()8.4 96918 106375 910 107220 38 109167 110338 
111198 112351 ' 
114763 121535 126412 677 1278.54 128006 
61 130404 !84 131423 132677 1344611 
1.36521 137849 140149 144870 148214 
151942 152887 154'.i.75 219 l.56142 248 
157776 916 158077 1594.51 7,) 16284.5 
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Wygrane po zł 62,SO 
1243 2064 17, 341 45 ,35 3068 628 74, 

4015 424 584 5052 332 44 554 ~6 21 899 
7231 78378 83 8211 364 462 81 9157 

10529 794 821 49 11029 307 714 84 1203' 
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JasklnJe podolskie 
unikatem euro '1'ei•kłm 

W tych dniach Komisja złożOn~ 
z dwu profesor6lt PolitechnW 
Lwowskiej, inżynierów górniczyc)l, 
przedstawicieli wojewódzkich wł~ 
aiChninistra.cyjńych i' · Podolsldeco 
Towarzystwa Turytt~ó :.· · Krajo
znawczego ja.ko właściciela, zwie
dziła jaskinie krystallC7!Be w Krzy
wl'11 górnym 1 pNedblstorycme 
groty. w Bi,t~ Złotym. :. 

Komisja .Zba.dl!.ła eta~ ; · za.~zpie
czenia grot i chodników, wyd.e;ją~ 
jednocze.4pi~', szeteg ws~6w:e_k i 
za~ądzeń·. tnałąeych . na celu ~&ls:r.e 
udOstępnie.nie ; jaskiń dła. ~}erolde
go ruchu tul-yetycznego 1 wyciecz-
ko'wegO. ·· · 

I 
Ja.skinie te, najwięks.~ w: .Pol

sce, stanowią mdkat europejs~ i 
za.Słu!gują w pełni na. ·~~~ zWi~ 
dzalnie.- ·, · .. · ; .-

15 ·tys. rzem1e·~inik:6w 
' na :Jasoei Gó•ze . 

· We~ dotychczasowY~h zgio
i szeń przybędzie :na.: Kongres Rze-
1 miosła Polskiego w Ozęstocho'llrie 
! ponad 15.000 uczęstników. 

1

1 Nauczycfele.„ bułga(scy 
w Polsce 

I 

i Do Polski :przybędzie 'W . Upc\l wy 
; cieczka ··· .. n,auezycieli bułga.nikich. 
. Przyjęciem góśCi zajmie się konµ
. sja W czasów:, J>TZY zarządme głów-
nym Z. N. P. · L-.------------
; Muze.u.m · orn1to1011cl1le 

na „młeJseu kolonii . 
skązańe.ów , , 

82 532 708 841 96 976 •v 
40079 87 161 468 73 651 8311 112 922 89 W Ml 64 154267 7'1.l 55 77 851 973 155752 156107 

41314 1.5 78 42048 167 215 82 502 640 752 1.f 91 312 410 652 741 157001 1"7 54 218 376 "33 
910 13 43269 377 566 76 781 800 81 44011 : 158154 Z32 66 564 lf!S '11 915 66 75 87 1593.21 

Stai.. dzienna writrana 10.000 Zł 
ar. 83069. 

124029 143 272 440 91 709 125020 68 SS5 
751 982 126029 787 127339 7S7 128032 442 
570 129090 390 668 79 

padła na 130052 78 373 131318 601 792 SSl 132171 · 

(b.p.) Nowa Kaledońja, kolonja 
francuska · na Oceanie · Spokojnym, 
nie cie~zyła się dobrą rep_uta.cją. By
ła ona, tak jak i ·Gujana., miejscem 
zesłania dla. skazańców, którzy we
szli w konflikt z prawem francu-

~ ~ ~~ ~~,6;8 J5~~42z:~~ 'fig 4~ I 160430 500 1'9 704 161235 360 616 68 .,, 788 1131 
47081 199 217 372 545 671 800 97S 48083 162624 875 163000 92 204 49 676 723 816 75 164013 
97 l 73 84 220 578 623 29 43 47 .54 .57 86 530 806 
49106 287 448 774 I 

50001 177 231 378 486 787 !16 813 41 m ciągnienie 
51024 324 590 626 41 722 822 52086 150 
14 395 ss9 914 53082 s:;9 61 901 54100 J Wygrane po zł soo 
345 56 426 732 862 63 915 5S844 56369 
409 586 759 966 57141 70 227 341 417 507 3105 4268 11874 10747 15.516 81 9 17990 19625 
682 787 8.33 999 58065 157 51' 85.5 946 23197 .381 29839 33799 311848 43541 4.5163 
65 .59080 386 623 746 185 97 50908 .51877 .55122 469 .581.55 60849 6221' 

·Najstarszy iołnlerz Cesarstwa Francuskiego 
A.rab, który waleaył w Meksyku 

(b. p.). We wsi Ain-Tabiat, w Ta.hiat, swojej rodzinnej wioski, 
iiepartamencie Constantina żyje o- której już odtąd nie opuścił. Dziel-

.. statni uczestnik W}prawy meksy- ny Arab był ojcem pięciu synów; 
lkai1,skiej. Jest nim Mohamed Boua wszyscy oni polegli podczas Wiel
' giz, najstarszy żołnierz Cesarstwa kiej Wojny, walcząc za Francję. 
&ancusk.iego. Urodzony w roku Cztemastego lipca 1933 roku ko 
1833, wstąpił do wojska mając lat mend.ant garnizonu w Constantine 
dwadzieścia cztery, brał udział w zawiesił na piersi walecznego star
szesnastu wojnach i w więcej niż ca., obok wielu innych odznaczeń, 
stu bitwach i potyczkach. krzyż Legji Honorowej. 

W roku 1876 powrócił do Ain-

20.000 z:t aa nr. 7'9181. 
15.000 zł na .... 96378. 
10.000 zl na n..-y: 3881 105240 
5.000 zł na Cli'. 65725 . 
2000 zł na n-ry: 12252 7117'9 87259 
1000 zł aa n..f'}': 2HM 18180 42085 93950 1112ll8 

127058 

Wygrane po zł soo 

297 628 84 133858 134061 169 288 135528 
659 136087 498 692 816 137864 967 138381 
90 457 783 85 139697 850 97S 

1404SO 726 869 !IS 980 141119 374 772 
845 69 935 142041 51 138 347 442 688 
143448 794 144184 222 146381 861 76 
147360 407 671 733 1149535 59 840 92 

150096 SS.5 1Sl207 S92 625 46 711 152116 
210 23 319 40 438 153263 408 521 903 8 
154204 464 860 155107 325 1.56040 509 
157191 331 660 701 906 1S8671 792 159340 

360 1287 2786 3954 4955 11031 l5164 539 748 
16741 17556 18080 22229 422 854 23973 l 160502 3 87 657 161439 772. 1625.39 904 
27913 .30622 'lOJ' '69 '"OS 159 J4017 16Jl20 91.5 164206 J5 678 
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Urocz1stości katolickie 
we IWlaclawku 

We Włocławku odbyła się uro
czystość przemianowania ulicy Li
tewskiej na ul. Leona XIlI - Pa
pieźa Robotników oraz poświęce
nie wybudowanego Domu Związko
wego Chrześc. Związków Zawodo
wych bn. Piusa XI. Na uroczysto
ści te przybyły delegacje robotni
cze z różnych miejscowości Polski, 
wśród których szczególną uwagę 
zwróciły na siebie delegacje z Gór-

nego Sląska i Sląska Zaolziańskie
go. 

Po odprawionej w bazylice ka
tedralnej mszy św. długi pochód z 
lic7J!lymi sztandarami udał się 
przed pamiątkową tablicę, Uiniesz
czoną na gmachu gimnazjum im. 
Jana Długosza, gdzie wygłoszone 
zostało przemówienie ks. d-ra S. 
Wyszyńskiego oraz prezydenta m. 
Włocławka. 

skiem. . · 
Obecnie ponure chwile· pójdą w 

zapomnienie, a na tniejscu· katni 
powstanie wielki ośrodek nauko~. 
Mużelim nowojorskie 'Wysyła do No 
wej Kaledonji manego . i;iczon.ego Me 
Milla.na. i obarcza. go misją zeprania 
pełnej kolekcji ptaków, tyjących na 
wyspach Oceanji. Ęolekcja. t& jed
nak nie zostanie przewieziona. d? A· 
merykl ale po skompletowaniu i !IPl'e 
parowaniu ; będzie umieuezoJi& 'w 
specjalnie wybudowa.nem muz,eum 
ornitologicznem w Noumeo, 

W niedługim jut czaąie oJtroty 
przywozić będą do Nowej Kaledonji, 
zamiast jak dotąd skazańców, uczo· 
nych z całego świata. Wyspy te sta
ną się ośrodkiem ornitologji i stracą 
zapewne swoje dotychcz8.80we pięt
no. 

·zaplsuJcle sle do·· Lore 
POL! GOJ4WICZl'ŃSK.l ~============= 

swoich bohaterów. Bywały dnie, nie doznawał od tadnych z inte
że wszystko rozłaziło mu się w I ligentnych towarz. yszek. . Cho~iła 
rękach. Wówczas uciekał się do na palcach, mrukliwie.. podsuwa· 
wytrwałości. Pracujmy, pracuj- ła mu pod nos jedzenie, bez sło
my!.„ · wa zgarniała niedopałki, skrilpu-

li SS 

WIĘT A. RZEKA 
· POWIEŚĆ 

Otót, tego dnia miał właśnie 
laki termin, feljeton związany z 
bytnością na posiedzeniu pewnej 
grupy politycznej. Gdy chłopiec 
z redakcji zapukał do drzwi w 
asyście Mateuszki, Czołhański 
cyknął jak lew, wprawiając cia
ło „baby" w ruch drżącej gala
rety. Mateuszka spławiła gońca, 
przerażona tym wybuchem, nie
znanym dawniej. Dziennikarz nie
raz kończył artykuł wśród rzei
kich pogadanek z gospodynią, mó
wiąc: - Niech no pani nie od
chodzi, zaraz skończę, zabierze
cie gorące!... Mateuszka, której 
to pochlebiało, brała papier z pod 
pióra i dmuchała nań „aby .się 
nie zamazało", składała arkusz 
i wręczyła chłopcu wspaniałym 
'gestem: - Na! nieś im to, niech 
mają!... Teraz jednak uczuła że 
Jej pan wziął się ostro do roboty. 

\ 

Mateuszka przywlokła na kory
tarzyk krzesełko odziedziczone 
po niewypłacalnym lokatorze są
siedniej kawalerki, pełne kłaków 
włosia wyłażącego z pod obicia 
i zasiadła na straży z kłębem ła
chów do cerowania na podołku. 

- Ciekawa jestem co on tam 
wyśpekulujel - monologowała 
głośno - co to takiego ważnego 
że się tak ciska! 

Dziennikarstwo wymagało ru
chu, powieść wymagała samotno
ści. Czołhański odrzucił zapisane 
kartki, włączył telefon i wziął 
materjał do artykułu od kolegi. 
Próbował pogodzić te dwie spra
wy. Terminy artykułów i terminy 
płatności napływały jeden za dru 
gim, telefony brzęczały, a temat 
następnego feljetonu plątał się 
jak naprzykrzony motyw piosen
ki który trzeba było wxśpiewać 

aby go uśmiercić. Po tygodniu 
tych kombinacyj Czołhańsk.i po
padł w stan szczególnego rozdraż
nienia. Żapisane kartki zaczęły 
już działać, wyimaginowane po
stacie poczęły swe życie, wciąga
ło go to, domagało się dalszego 
ciągu. Musiał wybierać. Przeli
czywszy swe walory, dziennikarz 
„wypowiedział" dalsze artykuły 
i wytargował od losu trzy, czte
ry miesiące na powieść. Było coś 
wzruszającego w wyrzeczeniach 
jakie składał na ołtarzu „Sztuki" 
i uczucia dla Jolanty. Zamierzał 
żyć serjo, mówił: - idę do sie
~>ie popracować . . Mówił: piszę 

powieść. Nieszczęśnik, sam Q tero 
nie wiedząc, kładł głowę w okrop
ne jarzmo. Wydawał się na łup 
nieznanych dotąd zwątpień, wa
hań, namysłów, zastanawiał się 
nad każdym czynem i słowem 

W tym czasie zamienił listy lab;1ie · przygotowywała. drobiazgi 
z Jolantą. Ani jednego poufnego ?ar~eroby, wprowadz~Ją~ w tryb 
słowa, Jolanta pisała o rzeczach zyc1a ową błogosławioną syste
najzwyklejszych, a przecież gdy matyc~ność, która pozv.:alała za. 
wspomniała iż przesiaduje u sie- przątmętemu Cz~łhań~k1emu ł.yć 
bie, na górze. doznał wielkiego poz~tem kosztem naJmniejszego 
zadowolenia. Była to jakby sepa- wysiłku nerwowego. 
racja z Szejdą, oddzielne źycie Jego cnota i pracowitość zosta
które zdawała mu się ofiarowy- ły nagrodzone. Posunąwszy nie~o 
wać. Kontakt z Jolantą wpływał powieść oddał ją do oceny pew
na jego pracę, w te dni kiedy nemu krytykowi i otrzymał go
otrzymywał jej list, pisało mu rącą zachętę. Trafił na dóbę 

się dobrze. Poprosił o fotografję wielkiej posuchy i wielkiej po
i przysłała mu niewielkie zdjęcie błażliwośd, kiedy to -w braku 
amatorskie, przy wozie obok mę- 1 rzecn istotnie godnych uwagi 
ia i nauczyciela Pełki. Poznał przykłada się coraz ' większą·· mia
podjazd przed domem sztachety rę do· -~„interesujących tapowie
ogródka i bezlistne drzewa przy- dzi". Krytyk o'dbył z nim· rozmo
ległego lasu. Jolanta miała gło- wę, wskazał słabe .miejsca, po
wę nieco pochyloną, lecz to sła- chwalił .styl, nastrój„ rzeczowość; 
be odbicie z.achowało uroczy u- ażeby uczcić teP. dzień; Czołhań· 
śmiech i powab jej twarzy. Pi- ski pó~tanowił oblać sprawę. Ko
sał, patrząc na blady obrazek lacyjka ódbyla się „na Widoku", 
wsparty o purpurowy· puharek z pewną celebracją kelnerów i 
który mu ofiarowała. Mateusz- gospodarza. Nazajutrz ·' wieść o 
ka, widząc to, wzruszała ramio- nowym talencie obiegła ten· świa
nami. A przecież ta tęga, prosta tek grupujący się w trzech ka
kobieta, głośna i hałaśliwa, nie wiarniach. Mówiono: Czo~ańsk.i 
pojmująca ani jego pracy, ani pisze powieść. 
„co się z tym panem dzieje?" · • 
_w3świadczała mu usłusi jakjch ; , I • 

.... „, f 
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Agrypiny, Zenona. 
W. 82. 3 m. 16. Z. 19 m. 59 

Teatr 
Teatr 
Teatr 

wane'•. 

W teatrach 
NarodolfJ": „Lśnl•cr etrumieta". 
P11t.kl: .,Kolet.anlli"'. 
Mały: „Ostrotnle, hłeło 11).610· 

Teatr No..,.: „Prawdziwe '7d• .llul1". 
Teatr Letni: „Król brldł&". 
Teatr Ałene8.lll: .,Szczc6Uwe dot". 
laatytat BedatJ': •• Haneczka ł duch", 
Teatr Malłclde.t: •• JulJa lrupUje eoble 

dziecko"'. 
Boa7jelde Sł1MlJo DNlmał;reme: „Szczt· 

61iwe małżeństwo". 
·reatr ,,d,lll" 1 ,.Baron Klmmel". 
Teatr Ali Baba (Karowa 18): Dzll l co

dziennie nwja po!ltyczna w ~tu obra· 
ueh „Orzeł esy Beana„." a Mll'lt Zt• 
mltlsk~. Krukowskim, Foggiem, Sempołttl· 
tktm aa czele -.olu.. PM>cs.: 7.SO l IQ w. 
~opka Polltyellna w kawtaml Plut:v· 

ków <IPS), pocz. o 1.80 l 9.00 wtees. 

lNFORMAOIE O FILM.AVD 
DOZWOLONYCH DLA MŁODZIEH 

n:r.EFON '1-11..U. 

W kinach 
Ml'la: „Yśclclele'". 
Al!ttntll': . W\E'•ll• wale"'. 
Bałtyk: ,.Bałkany". 
Caclno: „Marinella". 
Capitol: „ U kre~u drngi"'. 
Colo.uenm: „Trader Horn". 
Czary: „Pościg". .,l!!luby ułańskie", 
„Ellte": „Towarzysze broni'" t „ey. 

sai1ka••. 
Europa: „Sześciu s przedmledcla". 
Fama: „List polecający". 
Filhnmnnjff: •. Gibraltar„. 
Uelios: „Ich stu i one jedna" i „Ko· 

biP,ta Tarzan". 
Hollywood: „Burza nad Bengali" re-

wja. 
Imperłał: •. Sml~o młol!ołel". 
Italia. „J(oblety nad przepa6elą". 
Jurata: „Grotny Bill" 1 •• Siódme niebo"'• 
J.ot. 1.Zaclnlony horyzont••, .,Pomylony 

lokator•. 
.łflejakle: „łona - lalka". 
MaJeatle: .,Francja CZU"6". 
Mewa: „Rosal!e" t „Czarny upiór". 
Napoleon: „Wielka wygrana". 
Nowa To~bola: „Dla ciebie Senorlto•• 

t „Zautaj ml". 
Olza: j'Na bezdro:llach"' 1 c!odatkl. 
Pallad •lll: •• Wyspa rozbitków". 
Pan: „Pokun" ł „llumbal'. 
Petit Trianon: .,Obcym watep wzbro-

niony•• l .,Dede". 
Bbilto: ,.Na jej rozkaz"'. 
Rex: •• Sygnały"' I „Czerwone jabłuszko"'. 
Boma: „Dr. Klldare"'. 
Sfinks: ,.Mała Miss Broadway". 
Sokół: „Dama pikowa" 1 „Kryzy& 

•kończony". 
Sorento. „ Królowa d~ungll'", „Za ta.desy· 

IDY''. 
SłudJo: „Dama s Malakki"'. 
Stylowy: .,Szarlatan••. 
Awlatow1d: ,.Ukochany"'. 
Swlł: „Pensjonarka". 
Ton: „aebrak w purpurze"', 
Uciecha: „Przygody Robin Hooda". 
Victoria-: ,,Port siedmiu m6n". 
l!'ołopiMtlłren uu. 111lraałłla l'Oclle I) 

wyświetla codzlellDłe od coda. J.5-ej do 
22--ej plastyczne wt4okl • naturafnycb 
kolorach z Jawy. . 

Panorama (Nowy Swiat !7) wyświetla 
zdjęcia Algieru I floty wojennej 1 handlo· 
wej francuskiej w Algierze. Panorama 
czynna codziennie od 10 do 22. 

,;J,S:!HĄCY STRUl\llEiq<' I „PRA WDZI\l']!; 

żYCIE ANNY" 

„Lśniący strumień", najnowsza premje
ra Teatru Narodowego, zyskuje w kry
tyce gorące pochwały jako sztuka o nie
zwykłej aktualności problemów, bogac
twie treści, świetności i paradoksalności 

djalogu, jwmośel, zwartośei i konkretno-
6ci konstrukcji o mocnem napięciu dra
matycznem. 

Równlei: - jak stwierdza krytyka -
reżyserja . Borowskiego i gra aktorska 
stoją na wysokim poziomie i zyskały uzna 
nie dla kreacji Gorczyńskiej, Pancewiczo
wej, Białoszczyńskiego, Chodeckiego, 
Chmurkowekiego, Dominiaka, Kempy, śli

wińskiego, Woskowskiego i Zelwero.włcza. 

,,Prawdziwe :!Jycie Anny" w Teatrze No
w~·m wYWOłało wielkie zainteresowanie 
zarówno treścią. jak i skupioną., świętnlł 

grą. Małynlczówny, Kuncewlczówny, Bo
neckiego, Stanisławskiego, Krzemieńskie
go, Krzymuskiej, Solarskiego l Skulskie
go w doskonałej re~yserji A. Cwojdziń· 

sklego. -

„KBOL BRIDŻA" W TEATRZE LETNIM 

BAWI PUBLICZNOSC 

Wasoła I dowcipna komedja „Król br!· 
dia" bawi publiczność zarówno perype· 
tjaml karjery „Króla bridża" jak i do
skonalą grą. artystów na czele z Gellów
na. Kościeszanką, Wesołowskim (tyt.) i Gra 
bow3kim - w reżyserji dyr. Trzeb\· 
ski ego. 

, . . 
rozu1 

samolotem 

~ebractwo, gra, opium 
Trzy plagi chiflskie 

Zbyt krótko rządzą Japończycy 
w Tien - Tsinie aby mógł tam pa
nować ład i porządek. W mieście 
tern. napotyka się na każdym kro
ku obyczaje, sięgające jak najdaw
niejszych czasów. 

To, co w Tien - Tsinie uderza w 
pierwszej chwili najrwięcej, to widok 
tylu żebraków, ilu nie spotyka się 
nigdzie na świecie. 

Oprócz czysto lokalnej, wypad
ke>wej nędzy, istnieje tu, jak wogó
le w Chinach - pauperyzm stały, 
niezmienny, szerzący się niby za
raza wśród całego narodu. Nawet 
przy głównej ulicy wildać w Tien· 
Tainie włóczący.eh się żebraków, 
wystawiających na pokaz swoje ka
lectwo, swe okropne rany i poła
mane członki. Istnieje tu jakby 
wyści•g w sztuce wzbudzania lito
ści. Zamożniejsi Chińczycy udziela
ją żebra,kom stosunkowo chętnie 
jałmużny, ale pomoc ich ogranicza 
się tylko do rzucenia żebrakowi 
drobnej monety, garstki ryżu itd. 
:rozatym nikt żebrakami się nie 
zajmuje - to też gio.ą. i wymiera
.ią. z dodu. 

Dziwne, że Chińczycy tak spryt
ni, tak zręcznie tworzący rozmaite 
stowarzy-szenia, eksploatujące roz
maite gałęzie handlu lub prze· 
mysłu nie stworzyli dotychczas je
szcze jakiegoś stowarzyszenia do
broczynności. Co najwyżej znaj
dzie się jakieś stowarzyszenie, któ· 
re zajmuje się dostarezaniem tru
mien dla najuboższych. 

KAPITAŁ NIJ_:DZY LUDZKIEJ 
Zdawałoby się, że członk<>wie ta

kiego stowarzyszenia powodują się 
jakiemś uczuciem charytatymnem, 
tymczasem odgrywa tu rolę prosty 
interes i egoizm. Trzeba wiedziec, 
że każdy ChińczY'k wierzy w prze
mianę dusz umarłych na demonów, 
którzy z największą rozkoszą znę
cają się nad żyjącymi, zsyłają na 
nich wszelkiego rodzaju choroby 
lub psują im interesy. Najlepszym 
środkiem zapoblegawC'LYJll - to ku 
powanie trumny i chowanie włas
nym kosztem biedaków, nie mają
cych na swój własny pogrzeb. 

Co się tyczy nędzarzy, to potra· 
fią oni eksploatować na swój spo· 
sób ludzi zamożnych. Biedacy chiń
scy dl'Jielą się na oddziały, kompa
nje i bataljony, wybiera.ją własnego 
króla, uznawanego nawet przez 
rząd. Król taki odpowiada za spra· 
wowanie się swoich podwładnych w 
łachmanach, do niego odwołują się 
gdy wśród żebraków rodzi się roz
przężenie. 

Taki król żebraków w Tien-Tsi
nie - to potęga. Są pewne dni w 
roku, kiedy wolno prowadzić całą 
falangę żebraczą do wojny w oko
licach miast. Trudno opisać cynizm 
owej armji żebraczej, maszerują
cej na podbój. ~ebracy rozpraszają 
się, niby szarańcza, na wszechstro-

lodjaoie walczą 
, . . o rownouprawn1en1e 

W Meksyku powstał związek de
legatów siedmiu okręgów indjań
skich w stanie Oaxaca pod nazwą 
„Federacion Indigenista Revolucio
naria Oaxaquena" (Rewolucyjna in
djańska federacja stanu Oaxa), któ 
rego hasłem jest „walka o wolność 
Ind.ianina.". 

W stanie Oaxaca, jak zresztą i w 
pozostałej części republiki, kwestja 
indjańska jest kwestją bardzo waż
ną, jeśli się zważy, że naprzykład 
w stanie Oaxaca 90 proc. ludności, 
to czystej krwi Indjanie. 

ny, a król zaczyna pertraktacje z I wygrał i taki, co przegrał. Wygry
właścicielami gospodarstw i godzi wający ujmuje rękę nieszczęsnej o
się, że za taką cenę uwolni ich od fiary, kładzie ją na kamieniu i U· 
dal:szego molestowania. Układy cina palec. Palec odpada, a pokona· 
kończą się tym, że wieś płaci ha- ny Chińczyk podskakuje do wrzą· 
racz, a żebracy spadają chmarą na cej oliwy i wypala ranę płynem. 
wieś sąsiednią. Zdawałoby się, że pokonany 

Chińczyik odstąpi od stołu, tymcza
sem nie. Gra odbywa się dalej, 
gra o drugi jeszcze palec. 

PRZEGRYWANIE żONY 
Druga plaga Chin - to gracze. 

Na wszystkich ulicach miasta spo
tyka się lotne, przenośne domy 
gry. Dwie kostki, leżące w filiżan
ce, umieszczonej na stoliczku są dla 
przechodzących Chińczyków nie
przezwyciężoną pokusą. Skoro za
siądą do gry - trudno ich oder
wać. Dzieci gromadzą się tłumnie 
wokoło stołów gry, a starsi pchają 
je poprostu w przepaść. 

Przeg·rawszy pieniądze, gra.il} 
Chińczycy o domy, o ziemię, w kon 
cu o żony, których los jest niejed· 
nokrotnie uzależniony od takiego, 
czy innego rzutu kości. Gdy Chiń
czyk przegra żonę, zapala się do gry 
na dobre. Ma przecież jeszcze na 
sobie ubranie, a to daje mu moż
ność rozegrania jeszcze jednej par-
tji. • 

Ten straszny zwyczaj stawiania 
wszystkiego na ostatnią kartę, na
wet zdartego z siebie ubrania -
wywołuje w nas, Europejczykach, 
odrazę i wstręt. W okolicach wiel
kiego muru chil1skiego można spot
kać nawet zimą, w okresie naj
ostrzejszych mrozów, ludzi, zupeł· 
nie nagich, którzy po przegraniu 
odzienia - bywają wypędza.ni bez
litośnie z miasta. 

Bywa jeszcze gorzej, bywa tak, 
że ci, co już nie mają nic do prze
grania, zbierają się przy osobnym 
stole i stawiają palce rąk, odcina
jąc je. sobie wzajemnie z całym 
stoicyzmem, zwykłym scyzorykiem. 
Fakty takie, wydające się wręcz 
nieprawdopodobne - są autentycz
ne, a wspominają o nich nawet 
kronikarze arabscy już w dziewią
tym wieku. 

Podczas gry ustawiają Chińczy
cy tuż obok grających czarę z ole
.iem orzechowym lub sezamowym, 
jako, że w Chinach innego oleju 
nie znają - a pod czarą płonie o
ogień. Między graczami leży sie
kierka, wyostrzona .iak brzytew. 
Rozpoczyna się gra namiętna, za· 
ciekła, wstrętna i barbarzyńska. Pa 
dają kostki, słychać r}dt, krzyk 
zranionego zwierza. Jest taki, co 

Są tacy namiętni gracze, którzy 
maczają knot w oliwie, kładą go 
na jednym z palców ręki podpala
ją. Knot się spala, a w powietrzu 
roznosi się woń palącego się ciała. 

PLAGA TRUCIZNY. 
Prawo, zabraniające palenia o· 

pium pod grozą kary śmierci nie 
zostało zniesione, a jednak tak je 
zaniedbano, że dużo Chińczyków 
pali opium bez obawy narażenia się 
na sądową rozprawę. Mimo zakaru 
można dostać we wszystkich mia
stach fajki, lampki, oraz wszelkie 
przybory, używane przez palaczy 
opium. 

Palenie tej trucizny i spajanie 
się nią usprawiedliwiają Chińczy
cy zapewnieniem, że opium nie po
siada tych fatalnych następstw, o 
jakich się powszechnie mówi. 

-Z opium - twierdzą Chińczy
cy - ma się rzecz całkiem tak, -
jak z napojami fermentującemi i 
wyskokowemi, których nadużywa
nie jest, oczywiście, szkodliwe. 

A.rgument ten nie jest dostatecz
nie przekonuwujący, ale należy tu 
zaznaczyć, iż znalazło się kilku le
karzy angielskich, którzy dowodzą 
całkiem poważnie, iż umiarkowane 
używanie opium może działać ujem 
nie conajwyże.i na jakiś słaby i lim
fatyczny organizm. 

Doświadczenie nabywane w cią
gu dziesiątek lat mówi całkiem coś 
innego. Oto z wyjątkiem kilku pa
laczy opium umiejących trzymać 
się w granicach umiarkowania, 
przechodzą wszyscy inni nałogowcy 
po przez straszne plagi, wywoływa· 
ne przez opium, a zatem tracą si
ły fizyczne, stają się leniwi, zatra· 
cają pamięć i przechodzą katusze 
powolne.i agon.ii. Nałogowy palacz 
opium staje się niezdolny do ja
kiejkolwiek czynności, staje się nie 
czuły na wszystko, co wokoło nie
go się dzieje, na wszystkie wypadki, 
nawet na widok zrozpaczonej ro
dziny. Nic zgoła go nie wzrusza, 
nic, zgoła nic go nie przejmuje ... 

W. L. P. 

ft W śród lodów powodzi ~. 
J'J PINGWIN - przewodzi~ 
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IHIJZ~HA NA ANTENIE 
(msk.). Trzy wielkie koncerty symfo· 1 czoru była niewątpliwie „Pawana" na 

niczne z dziedzińca Zamku na Wawelu, chór i orkiestrę Gabrjela Faure'go, utwór 
jeden koncert kameralny z dziedziilca rzeczywiście piękny, zwracający szczegól
Bibljoteki Jagiellońskiej i jeden koncert ną. uwagę oryginalnem prowadzeniem par
Malej Orkiestry R. P. na Krzemionkach- tji chóralnej. Chór R. P. spełnił tu swą 
oto program czterodniowego IV festiwalu rolę doskonale, jak zresztą i w wykona
muzycznego w ramach dorocznych „dni niu kilku madrygałów francuskich i an
Krakowa". Zasadniczo 1mprezę tę na le- gielskich z XIV i XVII w. 
Ż{ uznać za. uda;ną. w pomyśle i w_ykon~- Następnego dnia koncert, prowadzony 
mu. _Słuc:haJą.C Jednak przez g~ośmk,. me przez p. cz. Lewickiego, rozpoczęły dwa 
wie Się, Jak wygląd'!- frekwencJa fes~1wa- dzieła Karłowicza: natchniony poema"t 
lu, a zwłaszcza czy Jest napływ gości ~a- symfoniczny „Stanisław i Anna Oświęci
gr1!31lcznych, coby było ze ws::ech miar mowie" oraz zawsze piękny Koncert 
poz~dane. A trzeba pr~znać, ze dołożo- skrzypcowy, w którym znalazła pole do 
no 1 tym ra_zem ws~lk1ch starań, b)'. fe- popisu p. I. Dubiska. Ostatni wreszcie 
st!wal był mteresu~'lCf. Dyrygo'!!l-11 G. koncert, pod wyborną, jak zawsze, dyrek
F1telberg, Cz. Le~ick1,_ Z .. GórzynsJ<;l . I cją p. .G. Fitelberga, przyniósł niezbyt 
St. Nawrot, a sohstam1 byli prawdz1w1e ciekawą., ale dla nas szczególnie miłą. w 
wybitm. artyści; . E .. f!androwska-Tursk~, pomyśle uwertur<;> ,.Polonja" Edwarda 
I. Du_b1ska, A: Szlenun;ska, . li-I. . Janows~1. Elgara, zmarłego przed ltilku laty kom
~· ~,ficJ:a!owsk1, J. śm1_dow1cz 1 ~· Wił- pozytora angielskiego. Jest to nietyle 
komirski, nadto zaś ś~1ewal ~hó1 P. R. może uwertura w ścisłem tego słowa zna
w pełnym swym składzie 7. Jednej, a . w czeniu, ile rod?.aj symfonicznego pot
zespole samych głosów kobiecych z drn- pourri z polskich motywów z hymnami 
gie.i strony. . . „Z dymem pożarów" i „Jeszcze Polska 
Szczu~łe ramy ~ygodn10~ej_ naszeJ ga- nie zginęła" na czele. Pozatem usłysze

wędy me pozwalaJą oczyw~me na dokła- liśmy „Pastoralną." Beetho1-ena, Suity ba
dne Oll}ówieme _całego pro„ramu. o~an!- letowe Ravela i Manuela de Falla, ale i 
CZ)'.Ć_ się wlec musimy do zanoto~al"!la pełne poezji „Nokturny" Debussy'ego, 
naJc1eki:iwszych mome?tów f~stiwal~. Wi~- prawdziwe perły jego twórczości. 

Rad;o 
WARSZAW A I (Raszyn). 

PIĄTEK 2S czerwca. 
6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają. so

rze". 6.50 Muzyka (płyty). 7.00 Dziennik 
poranny. 7.15 Muzyka (płyty). 7.35 Ork. 
Wojskowa. 8.15 Kłopoty i rady „Obro
na rodziny i domu przed gazami". 8.30 
Przerwa. 11.SO Audycja dla poborowych. 
11.57 Sygnał czasu I hejnał z Krakowa. 
12.03 Audycja popołudniowa.. 13.00 Przer
wa. 14.45 „Kajakiem po naszych rzekach 
i jeziorach". 15.00 Muzyka popularna -w 
wykonaniu Ork. Rozgl. Wileńskiej pod 
dyr. Wł. Szczepańskiego. 15.45 Wiadomo· 
ści gospodarcze. 16.00 Dziennik popołud
niowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 
Pieśni Marcelego Popławskiego w wyk. 
Anieli Szlemlńskiej. 16.45 Rozmowa z cho
rymi: „Ks. Piotr Slcarga--0p!ekun cho· 
rych". · 17.00 Muzyka taneczna (płyty), 
18.00 Dawna muzyka w wyk. Ferdy· 
nanda Macallka (viola da gamba). 18.25 
Fragmenty twórczości mszalnej XVI -w. 
(Palestrina-Orlando di Laosso). Koncert 
Poznańskiego Chóru Katedralnego pod dyr. 
ks. dr, Wacława Gieburowskiego (z Po· 
znania). 19.00 Kslątkl, do których si„ 
wraca: „Księgi Dżungli" Rudyarda Ki· 
pl!nga - szkic literacki Wilama Horzy
cy. 19.20 Chwila Biura Studjów. 19.30 
„Przy wieczerzy". 20.25 Audycja dla wsi. 
20.40 Audycje informacyjne. 21.00 „Opo· 
wieść o Franciszku Schubercie" (l) „Pod 
Czarnym Koniem" - audycja słowno-mu
zyczna. w oprac. prof. Lucjana Kamień
skiego (z Poznania). 22.00 Oryginalny 
Teatr Wyobraźni: „Obraz" słuchowisko 
Józefa Czechowicza (wznowienie) (z Kra· 
kowa). 22.37 Igor Strawiński: Symfonja 
psalmów. 23.00 Ostatnie wiadomości dzien
nika wieczornego. Komunikat meteoro• 
logiczny. 23.05 Wiadomości z Polski w jQ
zyku niemieckim. 23.13 Wiadomości z Pol· 
ski w języku węgierskim. 

23 czerwca 1989 r. 
8.15 Obrona rodziny ł domu przed 

gazami. 
16.20 Pieśni Marcelego Popławskie· 

go w wyk. A. Szlem.ińskiej. 
18.00 Dawna. muzyka. 
21.00 „Opowieść o Franciszku Schu 

bercie" - and. słowno-muz. • 
Oryginalny Teatr Wyobraźni: „O

braz". 

WARSZAWA Il (llfokotów), 
13.00 Muzyka lekka z płyt. 14.00 Poga· 

wędka gospodarska: Poziomki. 14.05 Pa• 
re informacyj: wiadomości sportowe, pro
gram na jutro. 14.15 „Utwory symfonicz
ne" Franciszka Liszta (płyty). 15.00 Jan 
Brahms: Sonata c-dur, op. 1 15.27 Muzy
ka lekka (płyty). 16.30 Muzyka baletowa
koncert popularny (płyty). 17.05 ~cle 
kulturalne stolicy. 17.25 Koncert kamera!· 
ny. 21.15 „Do czego sluey algebra?'" .-22.00 
„Fragmenty z oper Pucciniego••. 23.00 Mu 
zyka do tańca (płyty). 

WARSZAWA (Raszyn) 
SOBOTA, 24 czerwca. 

6.30 „Kiedy ranne wstją, zorze". 6.35 
Gimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty). 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka (płyty). 
8.15 Z mikrofonem przez Polskę: „Wśród 
polskich misjonarzy". 8.30 Przerwa. 11.30 
Audycja dla poborowYch. 11.57 Sygnał 
czasu i hejnał z Krakowa. 12.03-13.00 
Audycja południowa. 14.45 Teatr wyo_braź 
ni dla dzieci : Bajka o niewidzialnym czło
wieku. 15.15 Muzyka popularna w "WWk. 
Malej Ork. P. R. 15.45 Wiadomości go
spodarcze. 16.00 Dziennik popołudniowy. 
16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 Utwory 
organowe Jana Sebastiana Bacha w wyk. 
Bolesława Szabelskiego (z Katowic). 16.50 
Kwiat paproci - pogadanka. 17.00 Tr&M· 
misja ze Zjazdu Poselskiego w Gdyni. 
18 OO Koncert popularny (z Lodzi). 19.00 

Charaktery": „Leokadja ju:ll jest taka
powieść mówiona Heleny Boguszewskiej 
i Jerzego Kornackiego. 19.20 Przerwa. 
19.30 Audycja dla Polaków za granicą. 
20.00 Melodje ziemi polskiej: .„ze ś)ąskiej 
niwy". 20.25 Audycja dla wsi: „Kmema
tograf na wsi" - pogadanka. 20.40 Audy
cje informacyjne: Dziennik wieczorny 
(20.40), Wiadomości meteorologiczne. ~ia 
domości sportowe. Nasz program na JU· 
tro. 21.00 „Kwiat paproci" - operetka w 
3-ch aktach Stefana Malinowskiego. 23.00 
Ostatnie wiadomości dziennika wieczorne• 
go. Komunikat meteorologiczny .. 23.q5 Wia 
domości z Polski w języku menueckim. 
23.13 Wiadomości z Polski w języku an• 
gielskim. 23.20 Muzyka taneczna. 

SOBOTA, dn. 24 czerwca 
19.00 „Charaktery" - powieść m6 

wiona. 19.30 Audycj adla Polak6~ 
za granicą. 20.00 „Ze śląskiej ni
wy" - suita. śląskich pieśni Judo· 
wycli. 21.00 „!\.wiat paproci" - o
peretka. Stefana lllalinowskiego. 

WARSZAWA II (lllokotów) 
13.00 Muzyka lekka (płyty). 14.00 Parę 

informacyj: Wiadomości sportowe. Pro
gram na jutro. 14.15 Antoni Dworzak (pły
ty). 15.05 Recital altówkowY Mieczysława 
Szaleskiego. 15.30 Muzyka obiadowa w 
wykonaniu Tria P. R. 16.30 Muzyka po
pularna (płyty). 17.05 życie kulturalne 11to 
Jlcy. 17.15 Dawne tańce stylizowane (pły
ty). 17.45 „Poezja świętojańska" - kwan 
drans poetycki. 18.00 Przerwa. 21.05 Fry
deryk Chopin (płyty). 21.1!5 Cezar Franck 
(płyty). 

Rolnictwo angielskie 
przygotowuie sie do woinr 

Nowa organizacja zamierza pod
nieść poziom życia, zwalczać pijań
stwo, intrygi i mordy na tle polity
cznem. W swej proklamacji oświad
czyła ona, iż pragnie zrównać czer
wonoskórego z metysem i białym, 
aby w ten sposób stworzyć jeden 
naród. Federacja domaga się też, 
aby Indjanie nie znający języka hisz 
pańskiego mieli te same prawa, co 
ich współplemieńcy, władający tym 
językiem. 

czór pierwszy _pr~yn1ósł, m_1ędzy mnem~, Obfite i bogate wrażenia festiwalu kra
do5konałe WarJat:Je na orkiestrę p. W1- kow1<kiego nie mogą. jednak przesłonić 
tol!ła Lu.to.sławskiego, b?dą~e nowym a szczególnie ciekawej audycji, jaką. był 
';laJzupełmeJ przekonywu,ącym dowode~ Poranek 11-IUZl'Czny, nadany ubiegłej nie
Jei;o prawdzlwegq talen~u ?raz rzetelneJ dzieli z rozgłośni łódzkiej. P. Olgierd 
wiedzy muzyczneJ, s~IImenme nabytej u Straszyński, który tym porankiem dyry- W związku z intensywnemi przy· 
pi:ot. w. Mal!szewsk~ego. T~g9 8!llllego gowal. a który z całym pietyzmem opra- t . m1· AnglJ'1" na wypadek e 
wieczora prof. J. śmidowicz swietme za- cowuje nieznane dzisiejszemu pokoleniu go owania • 
grai piękny II Koncert fortepianowy kompozycje polskich muzyków z Moniusz- wentualnej wojny, projektuje się O• 
c-moll Henryka Melcera, a p. E. Ban- ką. na czele, wykonał tym razem Uwer- hecnie dalekoidące przeobrażenia 
drow_ska-Turska .z~ _zwy1tłą swą. maestrj~ turę do melodramatu „Błogosławieństwo • z odśpiewała ._,4 p1esru ks1ętniczk1 z baśni macierzyl'iskie" i fragment z u aktu ba· angielskiej gospodarki rolniczeJ. 
Szyma?owskiego. . !etu „Monte Christo" autora „Halki". uwagi na niewystarczalność produk 

Najciekawszym numerem drugiego wie- Nie są. to zapewne utwory bardzo wyso· 
kiej miary, ale dobrze się stało, że je p. cji zbóż i dużą W tej dziedzinie za

400 kozic 60 koziorożców • I 
UJ Tatrach polskich 

Po odzyskaniu Tatr Jaworzyń- nad 60 sztu:k w odzys"nych Ta· 
skich powiększył się znacznie stan trach Bielskich, przeważnie na zer
zwie1 zyny górskiej w obrębie Tatr wach skalnych Hawrania, Nowego 
Polskich. i Murania. 

Zwłaszcza liczba kozic, które na Ochronę kozic i k-0ziorożców za-
dawnym terenie Tatr Polskich by- pewni organizacja Tatrzańskiego 
ły już :niezmiernie rzadkim zjawi· Parku Przyrody, przewidująca w 
skiem, podniosła się wybitnie. Dziś uzgodnieniu postulatów turystycz
w obrębie granic Polski znajduje nych z ochroniarsko - naukowemi 
się ponad 400 kozic. kilk:· większych rezerwatów dla 

Istnieją w Tatrach rówruez zwierzyny górskiej, stanowiącb je
przedstawiciele autentyczni rodzi-1 den ze wspanialszych skarbów i 
ny !kóz - dzikie kozły górskie. Są bogactw przyrody Tatr Polskich. 
to ~ ~7 w lkzbie po-

Straszyński radjosłuchaczom pokazał, po- leżność Wielkiej Brytanji od dowo• 
winniśmy bowiem znać całego bez wyjąt- zu z zewnątrz, 1·stru'eJ· e zamiar pr'"7 ku Moniuszkę, a niestety, daleko nam ~J 
Jeszcze do tego. Dlatego też należy się gotowania sobie większych rezerw. 
p. Straszyńsklemu szczere podziękowanie w kraJ·u, dla łatwjejszego zniesienia 
l słowa zachęty, by w pracy swej nad 
wyszukiwaniem i opracowywaniem daw- e:v~ntualnych przypadko:vYCh utru.d 
nej muzyki polskiej nie ustawał, rzetel- men w dostawach morskich. Na za-
nie bowiem dobrej sprawie sluey. I 

początkowanie tej akcji przeznacza„ 
no już 250,000 mórg łąk, które bę-

- dą zorane i pójdą pod uprawę zbóż 
i kartofli. Zwraca się przytem uwa
gę, że w stosunku do stanu z pierw
szych lat po woJme ś.wiatowej, 
zmniejszyła się w Anglji ziemia or~ 
na ogółem o 2 miljn, mórg. 

Fundusz Obł'ony Morskiej
konto w P .LO. 42.000 .. - ---:i>!----·---
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Zakończony rok szkolny 
Zakończony rok &zkolny 1938-39 

dał nam pierwszych •aturzystów 
licealnych i zmmeiszył też po 
raz pierw&zy zast~P młodziezy, 
która mając świadectwa doirza
łośc1 a nie mcijąc warunków do 
dalszego prowadzema stuaiów, 
pow1~kszała jeavni1 szeregi bez
robotnej intehg1ncj1 bez zadoej 
nadziei na zaspokoienie ambi· 
cji stania si~ wartqściowym 
współczynnikiem w dziele dal
szej budowy pot~g1 Polsl.d. 

my1łowych w przemyśle,handlu 
i rzemiośle. Reforma szkolna 
przeprowadzona przed paru la
ty uwzględniła życzenia kierow 
DIClych sfer naszego życia go· 
spodarczego i daje im obecme 
pierwsze zastępy młodzieży od 
pow1ednio przygotowanej. Obec· 
nie przeto oczeku1emy, że ze 
swej strony przemysł, handel 
i rzemioiło skorzysta z mozl1· 
wości, ialde stworzyło życiu 
gospodarczemw szkolnictwo za· 
woaowe. 

swo~ej produ~cji, która dzieki I Bracia w walce . . 
swe1m wysokim walorom zcio • • 
bvwa. cora~ to nowe rvnki w , Z zyw1ołem 
dalekim zasięgu. A szczególnie . . 
wielkim popytem cieszy sie pi · \ W rzece .w poblizu wsi W~ź 
wo Braulińskiego w s;fonach. mk1 pod Piotrkowem •. kąpał s1~ 
Piwo w 5\ fonach posiada zaw· 12-letm Wacław Rychhk. W pew 
sze pctrzebną ilość gazu i mo- nym momencie trafu on na głę 
cy, wobec czego nie ulega fer· gie ~ p~cz~ł tonąć. Na p~mo_c 
mentacji podczas najdłuższych rzucił s1~ ieg~ brat! 1_4·letm Mi: 
i najdalszych wycieczek, stano· · chał, kto,ry ~1e um1e1ąc pływac 
wiąc dobrą i prayjemną ochło· począł rown1f.ż tonąc. M1~1lała 
dę dla wycieczkowiczów pod Ryc~llka zdqłanCJ ura.t9wa,c, na: 
czas upałów i na stole w każ· tom1ast brat 1ego pomosł smierc 
dym domu. w nurtach rzekł, 

Nie niemieckie 
ani też nie włoskie 

HALDA-NORDEN 
SZWEDZKIE 

maszyny do pisania 
są najlepsze ! 

Maszyny do pisania Halda „ 
Norden nowe i UZ\lwane 
poleca firma 
,~LF PAfq"SKI, SPADK." 
Piotrków Tryb., Le~onów L: 2. 

Inaczej przedstawia s1~ rzeca 
w roku biezącym. Zawodowe 
licea dały nam poważa y zastep 
młodz1ezy przygotowane) do pod 
i~c1a wspołpracy ze starszym 
pokolemem na każdym odcinl<u 
naszego zvc1a ~ospodarczego. 
Handel, rzemiosło, bankowość 
a po cz~ści przemysł otrzymują 
młody element przygotowany 
do odp.owiedzialnej pracy, ele
ment, Który rozpiera ząaza czy
nu. U przysi~pmenie przez insty 
tucje gospoaarcze 1 handlowe 
praktycznego wykorzystania zdo 
bytej przez młodzież wied.zi 
1 umie1~tne wykorzystame jej 
młodzieńczego zapału do pracy 
-przymesie naszej gospodarce 
narodgwej 11iewątpl1we korzyści. 

Z życia młodzieży 
Zatarg gromady riemieilniczej 
z Zarządem gminnym 

Oszczędzać na Obronę Na· 
rodową-to narażać kraj na 
wojnę, wydawać go na ł:up 
wroga, to za każdy oszczę· 
dzony grosz płacić krwią t d k ł 13 Założona przed kilku miesią-

0 ereny po sz o " cami świetlica ala młodzieży narodu. 
Uruchomienie Kolejki 
~ułejowskiej. 

Skarzyhśmy &1~ stale na brak 
niłodziety, która poza ogólnym 
wykrDztałceniem posiadała by ao
stateczny zasób wiadomości te· 
oretycznych, które by pozwoliły 
na podniesienie poziomu zawo 
c1owego rzeszy pracowników u· 

Podoficerowie chcą 
odbyć swój zjazd 
ogólno-polski 
w Gdańsku 

Na zebraniu Zarządu Głów· 
nego Związku Podohcerow Re
zerwy w Warszawie poct prze· 
woc1nictwem prezesa ienatora 
Jakubowskiego postanowiono 
zwrócić aię do miaroda1nych 
czynmkow, aby lipcowy zjazd 

Pomi'=dly samorządem gro· 
madzkim osady Wolbórz, a za
rcądem gmmnym gmmv Bogu
sta1A11ce w pow. p1otr1<ows1<1m 
powstał zatarg o tereny szKol· 
ne. Samorz4d gminny bowiem 
wybudował szkołę, do któr~j 
do1ście prowadzi przez grunta 
szkolne, stanowiące własność 
gromady WolbOrz. Zarząd gmi· 
11y Bogusławice pragnie tereny 
te prze1ąć celem przekazaaia 
ich do uzytku izkoły. 

Zatarg ten oparr się o Urząd 
Wojewodzki, dokąd ze skarg~ 
udał si~ Zarząd gminny. Pan 
wojewoaa wydał w teJ sprawie 
oneczen1e, przyznające sporne 
tereny zarządowi gmmnemu.Sa· 
mortąd gromadzki nadal Jednak 
stoi twardo pr,y swoim zdanui 
i obecnie prowadzone pertrak· 
ta11cje pomi~dzy sam..irząaem 
gromadzium i gmmnym prt.y 
wspołUdliale Wvaziału Powia 
tuwego ma1ą na celu zlikwido· 
wame zatargu. 

podoficerów z całej Polski mógł zASTOsowAK••= , 

odbyć się w GaańsKu. liRYPA.PRZEZ!'lBIENIE 
Wobec całkowuego oddania &CLE liŁDWY. ZEIOWitp. 

sie 60-tysi~cznej rzeszy podof1- ~~.,.,i.- ..... -. .KOGUTEK· 
cerów rezerwy do dyspozycji . GĄSECKIEGO r 
Naczelnego Wodza, stwierdzić 171ko. opakowaniu-=-. w TOREBKACH 

należy, że podoficer w rezerwii --
iest dostatecznie przygotowany 
i tak jak niedawno potrafił wy· 
kazać swą ofiarność na dozbro 
jenie armil, tak dzis gotowy jest 
w każdej chwili zł1>zyć na ołta· 
rzu Ojczyzny nie tvlko 5We mie· 
nie, ale i życie. 

Zw. Podoficerów Rez. w Piotr 
kowie, poc1 nowym zarząctem na 
którego czele stoi prezes Janusz 
Kuczborski, rozwija sie coraz 
pomyślniej, wysuwając sie na 
czoło organizacyj b.wojskowych. 

17 .OOO zł. bezprocen
towej pożyczki 
na budowę szkół 
w Piotrkowskim 

Nie zaniedbujmy 
reklamy 

D Liś doceniają ją 
wszystkie narody 

Pewnego rodzaj u egzaminem 
inicjahwy i przedsiębiorczości 
przemysłowca I kupca jest ra· 
cjonalne i 11miejętne posługiwa 
nie się reklamą. Znaczenie re· 
klamy doceniają dziś narody, 
które nie chcą zezwolić na to, 
bv twór ich pracy wyczekiwał 
bezczynnie na klienta i szczę
śliwy traf. Jak ważną ie ~ t rekla 
ma dowodzą fakta. 

Jakie znaczenie posł1da re· 
klama, zrozumiał to dyr. Wła-

W tych dniach Towarzystwo dysław Rybiński, właściciel zna 
Popierania Budowy Publicznvch nei powszechnie wytwórni le· 
Szkół Powszechnych przyznało moaiad i wód gazowych. Traf 
dla powiatu Piotrkowskiego nie i celowo obmyślana rekla· 
17.000 zł. tytułem bezpr0cento· ma ze smakiem artystycznym 
wej pożyczki na okres 20 lat. produkcji p. Rybińskiego, daje 
Pożyczka ta zużyta zostanie na pozytywne wyniki. Na wszy~+ 
wvkończenle budynkó1.v szkol - kich butelkach widnieją orygi
nych na terenie 4 gmin w po· ·nalne etykiety, wykonane w e· 
wiecie piotrkowskim. fektownym kolorycie o ładnym 

Niezależnie od tego w rb. rysunku milej są widziane na 
. wykończone i oddane po uro· stole a~lżell szablonowy druk 
czystym poświ~ceniu do użytk~ inny~h t-? QO rodzaju •przedsi~
zostaną szkoły powszechne wvz biorstwc. 
szego typu w Komorni.kach, Również istniejący ed 300 lat 
WadlewJe i Srocku (im. Marszała w Piotrkowie, browar miejsca· 
Rydza· ~!Digłego) oraz szereg wy, produkujący, poza doskona 
szkół ntzszego typu. łym piwem, również I wody 

gazowe, w zrozumieni• donio· 
slego znaczenia reklamy, pro· 

Popierajcie P. C. K. wadzi systematyczną ksmpani~ 

rzemieślniczej w Piotrkowie cie 
say się dużą frekwenc1ą. W świet 
licy hczme gromadzi s1~ mło
dzież, sp~dza1ąc czas poiytecz· 
me 1 w miłym, serdecznym na· 
stroju. 

03tatnio staraniem komitetu 
świetlicowego przy Zw. Rze· 
mieśmików chrześcijan miała 
odbyć s1e wyc:eczka do last.t, 
leci: z powodu niepogody zaim · 
prowizowano w świetlicy zaba· 
wę, która ściągneła liczną mło· 
dzież. 
Wśród miłej atmosfery mło· 

dzież w serdecznym nastroju 
pod opieką kierownika szkoły 
dokształcającej haż. Zagrzejew· 
skiego, p. Sokołowskiego 1 in· 
oych, spedziła .kilka godzin wśród 
tańców przy doborowej własne) 
orkieitrze. 

Dzień Spółdzielczości 
w Piotrkowie 

·z dniem 1 ccerwca br. uru • 
chumiona została P1otrkowsKo· 
S1.1le1owska Kolej l.>ojazdowa. 

Z Piotrkowa oacho•t:ą po· 
· \ciągi: o gg'1zm1e 8'4o, 15·30 i :..!0'15 

W d.mu 18 bm., staranle?t ~ su1e1owa (lartal<J ao P1otr-
sp6ł_dz1el~zego srowarz~izema . kowa: 0 gedz. 6 J5, 10· 15 i 18 Ju. 
spo~yw~ow w P~otrko~~e z o· Gwaga: Oct 18 czerwca br. 
kaz11 dnia spó~daielczos.c~ o~by· kursować b~dą w niedzielę i 
ła się w sah im: K1hnsk1e~o święta dodatkowe poci4g1. Z 
urocz.ysta akademia, w czasie Piotrkowa odcholitzić będzie o go
które1 wygłoszone zostały ref~· dzinie 23· 15 do stacil Sule1ow; 
raty oraz wykonana została częsć a z Sulejowa 21 ·45, 
wokalno-muzyczna. 

Po akademii odbyła się pro· 
pagandowa sprzedaż artykułów 
społdzielczej produkcji. Sklep kolonialno·ryboy do 

brze prosperujący w . centrum 
Piotrkowa, z powodu wyiazau 
do sprzedania, Wiadomość 
Piłsudskiego 40. Silna flota wojenna - to 

bezpieczeństwo na morzu 

H t kl f d I 
i wybrzeżu. 

u y sz a u un o- Kursy spółdzielcze 
wały 4 CKM dla Armii I 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m 

Dyrekcja, pracownicy umysło 
wi 1 fityczm, zatrudmeni w hu· 
tach Sll.da Hortens1a i Kara w 
P1utrkow1e ufund.owały 4 CKM 
wraz z uprzęzą dla pułku pie
choty z1e~11i Piotrkows1ue1. 

I 
Przekazanie sprzętu wojenne 

go oabędzie si~ w dniach naj
ouższych w Piotrkowie w obec 
nośc1 przedstaw1c1eli w1adz woj 
skowych, państwuw~ch, organi· 
.tacyi społecznych I zwiątków 
cawod.owych. 

Hutnicy piotrkowscy 
w Persji 

Z Piotrkowa w dniach naj· 
bliższy eh wvieżdża kilku butni· 
ków facltowców do Persji, gazie 
zostali zaangażowani ao huty 
szkia w Teheranie. W czasie 
najbliższvm udaje się tam rów· 
nież p. Edward Lange, wvb1tny 
specjalista w dziedzinie szkła. 
galanteryjnego. 

Na ,,Dni Morza i Koloni" 
polecamy 

RAKIETY 
i wszelkie 
ognie sztuczne 

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

POKÓJ KAWALERSKI UME· 
BLOWANV z niekr~pującym 
we1śc1em w śródmieściu poszu
kiwany - od zaraz. -

Zgłoszenia w Administracji 
•Dziennika Narodowegoc. 

Staraniem organizacyj m~o
dzieżo wych, dz1ała1ących w po· 
wiecie piotrkowskim orgamzo
wane są w róznych osroakach 
kursy społdz1elcze, na których 
referaty wygłaszaią fachowi pre· 
legencł. 

Kursy rzemieślnicze 
~taraniem Izby rzemieślnh:zej 

w ł.odz1 zorgamzowane zostaną 
w Piotrkowie i Sule1ow1e kur· 
sy doksztatcaiące dla młodz1ezy 
rzem1eślmczej. 

Z kursów korzystać będzie 
około 200 osób. 

po zł. t.25 
W.ORKil AN.TY.M;QLOWE w 
znakomitym ~atunku poleca fir
ma „ADOLF P AASKJ. SP.A.OK.' 

MI O• o pszczelny lipcowy praw· 
dziwy bez domiHzki. iiwa

rantowany 3 kg / ,20 zł., 5 ki i! zł., 
10 kg .il zł., 20 kii 41 zL wraz z na· 
c;yniem i opłatą pocztową wyayła za 

, · pobraniem właściciel na1wit;kszej pa1ie-Qp or Władzy ki w pa~stwie .l::ugeniusz .Biliński i Syn 
~ w Zbarazu. 

Gruźlica płuc jest nieubłagalną i 
Przez miejscowy Komisariat corocznie nie biora,c różnicy dla. pło-i 

zostali pociągni~ci dO Odpowie· wieku i ~tanu kosi milieny ludzi ...:.1 
d_z~~lności karnej: Mazerant Ka· P r z y a w' a 1 o z a n i u cho- PLAC OBOK HALI TARGO. 
z1m1erz, lat 30, zam. w P1otrko· .r 6 b p ł 61, c n y c h, b r o n· I WiEJ do WYN.A.JĘ1CIA. Nadaje 
wie, Zeromskiego 20 za czynny c h i t u uporczywego m~czącego I · kł d 1 1 b dr 
opór stawiony policjantowi pod . ' . 

1 
się na s a węg a u zewa, 

k · ł · b · B · kaszlu, g r Y P Y 1 t. P·, stoau1ą: P· nawozów sztucznych papy smo-
czas wy onywama s uz V I a1· lekarze - „BALSAM TRIKOLAN" I ł · t w·-..i ś'.'N t ·• zert Stanisław, lat 33, zam. w . . . Y 1 4>· 1C1JUomo c. airu OWll 

P. t k I L' kl 13 Ga,seckiego, który ułatwia wydziela· cza 24 I piętro U adm. W m. P• 
IO r _ow e, . imano ws ego nie si11 plwociny wzmacnia organizm · L d ' · ' 

za opilstwo 1 awantury. . . • . \ ~ owe1. 
1 samopoczucie chorego, oraz powięk· 

Z kroniki kradzieży 
W nocv na 19 bm., na szko· 

de Litmanowicza Jakuba, zam. 
w Piotrkowie, Krakowska 1, 
skradziono ze składu apteczne· 
go różne przedmioty, wartości 
okołe 580 zł. 

W nocy na 20 bm., na szko· 
d~ Siurka Władysława, zam. w 
f'lotrkowie, Pierackiego 6, skra 
dziono z mieszkania platery, 
wartości około 70 zł. 

1za wagę ciała i usuwa kauel. 
Sprzedaj~ apteki. 

Ani dnia bez gazety 

„O.ilfHHIK NARODOWY" 

Reperłua• kina 

Kino „CZARY" 
c BUNT ZliłOGI• 

Kino „ROMA" 
•ŻVD StJSS• 

towarzyszy ci na nrlop. Kino „AS" 
Zmiana adresu bezpła tnl c24 GODZINV MlłOŚCh 

CENY OGł'..OSZEfll: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekście 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz { Redakcja i adminiatracja 1 
Prenumerata za ,,DZIENNIK NARODOWY'' wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złete miesic:cznie. ul. Słowackiego nr. 28, parter wejście od frontu. 

' 
Redaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. • ZHłady Oraficzne •Adolf Pański Spadlc." Piotrków Tryb. Legioaów a 
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