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gandv Rzeszy NlemtOOldeJ do ro
botnlków nieinłeckloh Jest cha.rak· 
terystyczne. Nie dlatego, że jest 
pełne wewnętrmego zdenerwowa
nia. I nie dlatego, że stanowi jesz
cze jedną apoteooę „Wodza". I na
wet nie dlatego, że min. Goebbels 
wycofuje się zr~e z zajętej po
pr~dnlo PGa:Y-cJł,- twierdząc, ii wy
głaszając swoją ostatnią mowę, 
wcale nie myślał o tero, ie Niem
cy muszą dostać zpowrotem wszy
stko, co niegdyś posiadały„„ 

,,lrmvdr„ Nilmc6w w Polsce 
Nowy chwyt propagandy hitlerowskiej 

Ale przedewszystkiem dlatego, źe 
mówca bardzo usilnie starał się o
balić „klin, jaki obca propaganda 
usiłuje wbić między naród, a jego 
Wodza". Klin ten, zdaniem pana 
Goebbelsa, został wymyślony przez 
wrogów Niemiec. W Niemczech 
jest jeden wódz ł jeden naród: 
„ wodzostwo ł naród są nierozdziel
ne". 

~ tocŻącej się obecnie „białej padają najostrzejsze pociski - I wzięli uchwałę zerwania wszel
wojnie" nerwów ci, którym naj- jest Wrocław. kich stosunków ze studentami 
bardziej zależy na jej możliwie Zaczęło się to równolegle do Polakami na samym uniwersyte
największem zaostrzeniu - a pierwszej po tylu miesiącach wi- cie i poza jego murami, a także 
więc Niemcy - chwytają się raz zyty ambasadora Rzeszy Nie- i w Polsce - pod pretekstem, iż 
po raz coraz nowych środków. mieckiej w naszem Ministerstwie na uniwersytetach polskich dzie-
Mając zresztą w swem ręku Spraw Zagranicznych. Opowia- je się krzywda studentom oby

wszystkie „ośrodki dyspozycyjne" dano sobie wtedy powszechnie, watelom polskim narodowości 
rząd niemiecki, w swej perfidnej iż tematem rozmów między am- niemieckiej, że profesorowie od
grze ima się najróżniejszych in- basadorem v. Moltke a wicemi- mawiają im podpisów, nie do
strumentów. Walka toczy się raz nistrem Spraw Zagranicznych p. puszczają do ~wiczeń i labora
na łamach prasy, drugi raz prze- Szembekiem była sprawa - za- torjów, że koledzy Polacy usu
nosi się w głąb samych zaatako- pewne między innemi - usto- wają ich przemocą z sal wykła
wanych społeczeństw, aby osła- sunkowania się opinji polskiej dowych itd, itd. Długi to był re
tecznie przenieść się do środo- do jej zachodniego sąsiada; że jestr „krzywd", od początku do 
wisk społecznych najróżniejszego ambasador v. Moltke uskarżać końca wyssany dosłownie z pal-

Czy naprawdę? Czy rzeczywiście 
min. Goebbels jest tego tak bardzo 
pewny? 

Zazwyczaj o rzeczach bardzo pe
wnych i oczywistych mówi się ma
ło i niechętnie. Jeżeli zaś zaczy
na się ludzi przekonywać o tem, 
czem są i z kim poczuwają się do 
łączności - nasuwa to przypusz
czenie, iż„. w pozornie pewnej spra
wie zarysoWUJą się pewne wątpli
wości I nadłamania. Kiedy się czy
ta wywody p. Goebbelsa, tym wąt
pliwościom właśnie co do oczywi
stoścj jego poglądów trudno zaiste 
się opędzić„. 

autoramentu. się miał na ton prasy polskiej, ca. 
Ostatnio tern korytem, przez na niektóre imprezy teatralne Na naszych wyższych uczel-

które płynie fala p1·opagandy i t. d. niach dzieje się bowiem studen-
niemieckiej jest młodzież uniwer I Tego samego dnia studenci u- łom - Niemcom bardzo dobrze, 
sytecka. centrum zaś z którego niwersytetu we Wrocławiu po- można nawet powiedzie~, wy-

Nam się bowiem wydaje, iż wła
śnie w ustrojach totalnych bardzo 
wyraźnie wystąpU już podział na 

&bomb w Londy_nie 
„masy" i „ wodzów". 

We Włoszech jest to jui objaw 
jaskrawy. Wystarczy pobyć łam 
przez pewien czas 1 pomowić z prze LONDYN, 25.6. Nocy ubiegłej 
ciętnym Włochem, aby usłyszeć po- nastąpiło ogółem sześć wybuchów 
polarną piosenkę o tem, że co In- bomb, skutkiem czego 17 osób 
nego jesteśmy „my" a co innego masła.no opatrzyć w szpitala.eh. 
stanowią „oni". · · 

w Niemczech ii.te występowało to LONDYN, 25.6. W godzinę po 
tak wyraźnie, Niemcy bowiem są wybuehu bomby zegarowej na Pi
na.pewno bardziej zdyscyplinowani i cadilly Circus, o godz. 23.15 o kil
opanowanł, bardziej skryci t - kaset kroków od poprzedniego 
bardziej ostrożni. Ale i tam już wy miejsca eksplozji wybuchła druga 
czuwa się ten podział na „nas" i bomba, podrrLUcona tym razem obok 
na. „nieb"„. Ma~y ~a.sklepiają się słynnego hotelu Picadilly na skrzy
w so~ie, odd~Ją się .od elitf, rzą.-1 żowaniu ulicy Picadilly z ulicą Sac
dZ!ł'JCJ• przestaJą z '!lą wspołdzi~ kville przy wejściu do oddziału sa-
łac, a ~rzedewszystkiem prze9taJą , , ' 
poczuwac się do odpowiedzialności fes ow banku Lloyd. 
za to, co ona robi. Wybuch bomby należący do typu 
do '/,eeta.k jest isto~ie, .musiała nas t. zw. bomb bal~nowych, nle po-

r szty przekonac piątkowa mo- ciągnął za sobą na szczęście żad-
wa p. Goebbelsa. (n.) h fi 1 d · h J dn k d * nyc o ar w u ziac . e a e-

• • tonacja była tak silna, że w po-
JUż DZISIAJ daje się odczuwać bliskich domach wypadły wszyst

w Niemczech brak pracowników, kie szyby, huk zaś pomimo silne
zwłaszcza wykwalifikowanych, brak go ruchu ulicznego słyszany był w 
'W taldch rozmiarach, że nie daje promieniu kilometra. 
się okryć przed swoimi I obcymi. 
Brak bardzo silny w rolnictwie, Sprawca podrzucenia bomby zo-
brak w przemyśle metalowym, stał ujęty. W chwilę po wybuchu 
brak !lawet w zakresie służby 

0

do- zebrał się na Picadilly Street ol
moweJ. Przeprowadzone w wielu brzymi tłum, który usiłował zlyn
dziedzina,ch przedłużenie czasu pra- czować sprawcę zamachu, tak, iż 
cy nie wystarcza już, aby zapobiec jedynie silna eskorta policyjna o
temu. 

Sprowadzanie robotników z u a 

17 rannych 
chroniła zamachowca przed samo· 1 jeszcze jednego mężczyznę l kobie
sądem. tę, podejrzanych o współdziałanie w 

Wraz z osobnikiem, który pod- zamachu. 
rzucił bombę, policja aresztowała r 

Nuncjusz Cortesi w Rzymie 
'Z wakująeyeb biskupstw 

Wyjazd do Rzymu J. E. ks. 
Nuncjusza Cortesiego wywołał wie 
le komentarzy nietylko w prasie 
polskiej, ale l zagranicznej. 

Jak podaje „Katolicka Agencja 
Prasowa" niesłusznie nadaje się wy 
jazdowi na odpoczynek ks. Nuncju
sza charakter polityczny. 

Podczas pobytu swego w Rzy
mie niewątpliwie Nuncjusz Apostol
ski będzie mógł poinformować o· 
sobiście Ojca św. o sprawach Ko
ścioła w Polsce, o szczerem prag
nieniu naszego narodu zachowania 
pokoju ze wszystkimi sąsiadami, 
pokoju, jak to zaznaczył w imieniu 
naszego państwa min. Beck, opar
tego o zasady słuszności i honoru. 
Sprawy powyższe i inne, które ks. 
Nuncjusz będzie uważał za właści
we w Rzymie poruszyć, wchodzą w 

„ ··-· q 

zakres jego kompetencji, jako 
przedstawiciela Stolicy Swiętej. 
Opinję polską, jak to widać z 

głosów naszej prasy, żywo intere· 
suje kwestja pomyślnego załatwie
nia szeregu spraw kościelnych, głó
wnie obsady wakujących stolic bi
skupich w Warszawie, Siedlcach, w 
Tarnowie, w Sandomierzu, we 
Lwowie (arcybiskupstwo ormiań
sko - katolickie), jak również 2-ch 
nowych biskupstw, które mają być 
utworzone w Grodnie i w Stani
sławowie. 

Musimy stwierdzić, że wbrew te
mu, co obecnie insynuuje wroga 
nam propaganda, zwłaszcza na te
renie amerykańskim, stosunki Sto
licy Sw. z naszem państwem ukła
dają się jak najlepiej. 

Jątkowo dobrze. Nie było "'Y· 
padku, aby jakiś profesor odmó
wił studentowi - Niemcowi swe 
go podpisu, nie było wypadku, 
aby student - Niemiec doznał ja 
kiejkolwiek szykany ze strony 
władz akademickich. Studenci -
Niemcy mają wszędzie swoje sto 
warzyszenia akademickie, Ani 
jedno takie stowarzyszenie nie zo 
stało zamkni~te. Przeciwnie, cie
szy się ono w dalszym ciągu nie 
zmienną opieką władz akade
mickich. Na dorocznych uroczy
stościach niemieckiego „ Verein 
der deutschen Hochschiiler" by
wają stale przedstawiciele poi· 
skich władz akademickich. W 
niektórych uniwersytetach stu
denci - Niemcy zajmują posady 
asystentów, prowadzą lektoraty 
itd. Możemy każde z tych twier
dzeń poprzeć konkretnemi do
wodami. Wszystko to, co posłusz 
na oczywiście rozkazom i wska
zaniom zgóry młodzież niemiec
ka na uniwersytecie we Wrocła
wiu śmie głosić na temat ucisku 
młodzieży niemieckiej w uczel
niach akademickich w Polsce -
jest najzwyklejszą kalumnją. 

Pierwszy występ tak dbałych o 
dobro swych kolegów w Polsce 
studentów we Wrocławiu opinja 
polska przyjęła ze spokojem. l\fy 
w Polsce jesteśmy zawsze skłon
ni w stosunku do młodzieży 
wszelkiej narodowości do maxi
mum tolerancji i pobłażliwości. 
Byliśmy zresztą przekonani, iż 
niewczesny zapał młodzieży wro
cławskiej zostanie przez odnośne 
władze ostatecznie ukrócony. W, 
każdym człowieku kulturalnym 
tłuką się jeszcze przecież jakieś 
resztki myślenia logicznego, nie
łatwo też jest uwierzyć w to, 
aby jakakolwiek zorganizowana 
propaganda uznała już nie za 
godziwe, ale za celowe i wska
zane posługiwać się argumenta
mi, których kłamliwość i fałszy· 
wość leży jak na dłonł. 

(Dokotlczente na str. 2-eJ) 

Wło~h, wypędzanie Czechów l Sło
wakow na roboty do Niemiec też 
nie ratuje całkowicie sytuacji. 
Przymusowe zatrzymanie ludności 
na wsi przez zakaz przesiedlania slę 
do miast ma zapobiec nietylko wy
ludnieniu się tep-o rezerwuaru dia 
przyrostu ludnosci, ale ma też do
raźnie ułatwić roboty rolne. Temu 
samemu celowi służy wysyłanie ca
łych oddziałów młodzieży na wieś 
w okresie żniw do pomocy przy 
zbiorach. 

Blok 200 miljonów przeciw Germanom 

Tak jest d z I s ł aj. w okresie 
pokoju. 

A co będzie w okresie m o b l
i I z a c j I czy w o j n y, któ
ra nakazywałaby wzmóc produkcję 
przemysłową i rolniczą? 

Słowianie na arenie światowej 
„Czy mtler jest narzędziem w 

rękach Opatrzności, jak to sam 
często podkreślał?" - zapytuje po
czytne pismo angielskie „World Di
gest". 

dego pokolenia, skłaniającego się 
dawniej do różnych koncepcyj tota
lizmu. 

modzielnego Czechów i Słowaków 
nie powiodła się. Nie mają oni in
nego wyjścia, jak zginąć w morzu 
niemiedh.iem lub znaleźć oparcie w 
Polsce. 

„Z Czechów - jak pisze paryska 
„La Croix" - już spada sztuczna 
patyna niemczyzny pod wpływem 
teroru stosowanego przez nazich„. 
Czesi zaczynają rozumieć, że ra
tunek ich jest już dziś zależny od 
losów Polski". 

ideologji, odrębną grupę, ale l oni 
siłą wydarzeń nadchodzących będą 
musieli przerobić się na modłę, o
bowiązującą Słowian, jako całość. 
Rosja w ciągłej izolacji nie zdoła 
wykonać swych przenaczeń. 

„Na horyzoncie dziejów zjawia 
się coraz wyraźndej olbrzymi blok 
ludów, wynoszący jui dziś ponad 
200 miljonów.„ W jakim kierunku 
jeżeli chodzi o rozwój duchowy, 
pójdą te plemiona i narody słowiań
skie? Otóż najbardziej skonsolido-

Nie my. się będziemy tem martwi~„ 
u.„ raczej „pełnomocnik do wyko
nania planu czteroletniego", p. pre
mjer Uermann Goerini,. Tylko„. 
trmlno bardzo planowac w takiej 
sytuacji. I dotychczasowe planowa
nie jakoś niebardzo może poradzić 
M>bie z tem zagadnieniem, zasad
niczem, mogącem przesądzić we 
wszystkich innych za.mierzeniach. 

„Bezwarunkowo tak! Jest narzę
dziem, którego Opatrzność używa 
do czasu, aby je potem odrzucić, 
w tym sensie, jak „opatrznościowi" 
byli Atylla, Neron, i inni, którzy 
wnosili do życia ludzkości tyranję 
i ucisk. - Były to narzędzia oczy
szczające i karzące, byli to ludzie, 
realizujący w sobie skutki nadużyć 
społecznych narodów, z których 
łona wyszli". 

Hitler mimowoli przyczynił się 
do powrotu reszty Sląska Cieszyń
skiego do Polski, do stworzenia 
wspólnej granicy polsko - węgier· 
skiej, do zbliżenia Litwy ku Pol
sce, a wreszcie - co najważniej
sze - hitleryzm swą brutalnością 
w stosunku do okupowanych Cze
chów i Słowaków i agresją, skiero
waną ku Jugosławji, sprawił, że 
narody słowiańskie zaczynają po
kładać coraz większe na.dzieje w 
Polsce". 

Niemiecki historjozof Walter wanym pierwiiastklem religijnym w 
Schubart w głośnej pracy „Europa Słowiańszczyźnie współczesnej jest . 
a dusza Wschodu" podkreśla, że katolicyzm. Prawosławie Rosji o
na horyzoncie dziejów zarysowują słabło, inne wy1Znania wśród Sło· 

(x) Jeżeli chodzi o Polskę, to - jak Słusznie się dziś podkreśla, że się już kontury olbrzymich zma.gań wian odgrywają znikomą rolę. 
słusznie podkreśla londyński „The zadaniem historycznem Polski jest dwóch żywiołów - germanizmu i „Jeżeli więc Polska będzie od
Tablet" - „Hitler wbrew własnej zwycięskie odparcie fali germań- słowiańswzyzny. Polska siłą wy- grywała rolę przodowniczki ducho

Niebezpieczeństwo woli przyoeynił się swą taktyką dCl skiej. We władaniu Niemców znaj- padków po wojnie światowej i w wej, na co się już zanosi, to i ka
konsolidacji l spot;ęgowanla sił na· ~u~e ~ię 1. i pół ~ljona Polaków, czasac~ ostatnich coraz więcej wy- tolicyzm zatriumfuje. Otwiera się dla narodu ro~u P?lsk!ego. _Hitl~r s'Yą napa- cwierc ~ona Łuzy~an a ~t~t- suwa się na czoło zagadnień, zwią- nowe, olbrzymie pole dla Kościoła 

, sthwosc1ą i grozbanu., . skiero.wane- nio 7 milJ~nów Czecho~ i 3 milJO· zanych ~ . l~sami ~łowi~ńszczyzny w ~~ropie. W prawach dziejowych 
Zarzuty kłore są przestrogą mi pod. adresem Polski prawie do-1 ny Słowakow. Polsce me wolno od- ZachodmeJ 1 PołudmoweJ. Wpraw- cywilizacji po szczepooh romań.-

' s~czętme ~ko:zenił sym.J?atje pro- da~ 12. miljonów _!'łowial~ na pa- 1 dzie Rosjanie stanowią wskutek ob- "ildch i germańskich na aren . 

(Pam;ifiie Zi"' iWii Sl iiif Oef iM:b·IeiODfiiilm. iO·iriiZDije duciitif~~riiif I iiiillliski;u o 



"Krzywdy'' Niemców Polsce 
(Dalszy eląg ze str. i·ei) 

• 

Węgry h1iduią - labrykl 
Prezes Klarner o przyjaźni polsko•węgierskiei 

Sen. Klarner, prezes Związku Izb 
Przemysłowo - Handlowych, po
wrócił z Węgier, gdzie bawił na 
czele <legacji przemysłowców pol
skich. W wywiadzie prasowym o• 
świadczył prezes Klamer m. inn.; 

rosnącą. Dzięki uzyskaniu wspólnej 
granicy , ·a także i innych przy
czyn spodziewamy się dalszego wy
bitnego zwiększenia się wymiany. 
· Polityka nie jest moją -dziedziną, 
zak()ńczyi prezes Klarnęr, ale mogę 
zapewni6, w eo wierzę najgoręcej, 
że fadna polityka nie zamąci przy
jaźni polsko - węgierskiej. 

- Węgry, których gęstość zalud
nienia po wojnie wzrosła z . 64 na 
100 na km. kw. znalazły się' w ko
nieczności rozbudowania swego prz~ 
mysłu. W ciągu ostatnich 20 lat 
ilość fabryk na Węgrzech wzrosła Sowiecko"' chiński 
dwukrotnie, osiągając lica;bę 4.000, ki ~ h dl 
a wysokość produkcji prawie trzy- tra a „ an owy 
krotnie, osiągając w roku ubiegłym MOSKW .A, 25.6, Agencja Tass 
wartość 3,5 miliarda pengo. donosi, !e dnia 16 czerwca r. b, 

Regent Węgier w swem niedaw- podpisany został w Moskwie trak
nem przemówieniu podkreślił wolę tat handlowy pomiędzy Z. S. R. R. 
Węgier do rozbudowy przemysłu a republiką chińską. · 
krajpwego. Przykład Polski może Traktat opiera się na zasadzie 
być w tym względzie tylko zachętą równości i wzajemności. Zawiera on 
dla naszych przyjaciół węgierskich. postanowienia o klauzuli największe 

Polska nie obawia się rozwoju go uprzywilejowania, reguluje spra
przemysłu węgierskiego, ale prze- wy handlu i żeglugi morskiej ·oraz 
ciwnie zachęca Węgrów jak najgo- . ok,reśla sytuację prawną przedsta
ręcej dei postępowania po do tych· wkielstwa handlowego Z. · S. R. R. 
czasowej drodze. w republice chińskiej. Traktat pod-

Po podróży min. Gafencu · 

N a pytanie, . jak przedstawia się pisany został ze strony ·Rosji:przez 
sprawa wymiany towarowej polsko- komisarza handlu zewnętrznego Z. 
węgierskiej, . odpowiedział p. Klar- S. R. R. Mi'kojana, a ze strony 
ner, że nasze obroty towarowe są J Chin przez dr Sunfo, specjalnego 
obecnie ośmiokrotnie mniejsze niż wysłannika narodowego rządu re
w roku 1930, ale mają tendencję publiki chińskiej. 

do lnkary i lten Kongres sjonistyczny w New.Yorku Cel i wyniki obu oficjalnych wi-
zyt, jekie minister Gafencu złożył , • , • • 
w dwóch zaprzyjaźnionyc stolicach, I Odpow1ed~ na Białą Księgę 
zostały całkowicie wyjaśnione . w l . · · . 
deklaracjach i komunikatach, u- [ NOWY_ JORK, 25.6. W sobotę o- Wiania propagandy powstańczej I 
dzielonych prasie. twarty zo~ta~ w Nowym Jorku 42 wzywania współwyznawców· do prze 

l kongres sJomstyczny, który ma na ciwstawiania się siłą polityce „bia· 
celu ustalenie odpowiedzi żydów ą- lej księgi". Umiarkowane koła ży· 

Dr. Maczek wezwany do ·regenta? 
merykańskich na „Białą księgę". do wskie organizują . ruch, mający 
W kon~resie, któremu przewodni- na ·celu zwalczanie terroru. · Koła te 
czy Salomon Goldman, bierze u- wydały odezwę, wzywającą ludność 
dział. przeszło tysii:i,c ·delegatów . z żydowską d.o niedawania posłuchu 

Porozumienie z Chorwatom~ bliskie 44 stanów. · · · podszeptom terrorystów. 

Swastyka w Dalmacji 

Prezydent · Roosevelt przesłał 
Goldmanowi pismo, w którem wyra
ża zainteresowanie sprawą Palesty~ 
ny i podkreśla udział żydów ,ame
rykańskich w rozwoju Palestyny. 

TEL A Vrv, .· 25.6. Aresztowano 
tu 12 żydów pod zarzutem upra-. 

.Oberwanie ~ię chmury nad Warszawą 

„ 

Pioruny ,,_. Grad - Hura11anowy wiair 
drzewa z korzeniami, wywracał słu słupów telegraficznych. 
PY telegraficzne i latarnie. Najbar Największy popłoch wywołał jed
dziej ucierpiała ulica Wilcza, gdzie nak huragan nad Wisłą na plażach, 
niemal wszystkie drzewa zostały gdzie zg.romadziło się około 100 
wywrócone, odcinek Marszałkow- tysięcy warszawiaków. 
skiej od ·wilczej w kierunku Mo- Już pierwszy podmuch huraganu 
kotowa, gdzie równ~eż ~ele ~rze"'.' w.ywrócił niemal wszystkie żagló~
padło, · zatarasowuJąc Jezdmę i ki będące na wodzie. Ten ·sam los 
~reszc~e kolonja Staszica. ~derz~-1 spotkał wiele kajaków. Burza: przy
ma wichru były tak potęzne, ze szła tak gwałtownie że niewielu z 
wytłac~ały szyb~ z oki~n nawet plażowiczów zdołoło' się schronić, 
zamkmętych. Ofiarą takiego sztur- zresztą nie bardzo było gdzie, gdyż 
mu .P'.1-~ł do.~ ~a rogu _Marszałko- budynki przystani i klubów nie 
~sk1eJ i żulmskieg~>, gdzi~ wypada- mogły pomieścić tych tysięcy ludzi. 
Jące ~~yby poramły dwoch prze- Wskutek wywrócenia się ' łodzi 
chodmow. . kilka osób utonęło. Na Saskiej Kę-

I_>rz:( ul. . S;);'rokomh na Nowem pie porażony śmiertelnie piorunem 
Brodnie wywrocony został słup te- został sprzedawca wody sodowej 
lefoniczny, zaś na ul. Juljanow- J. Walendziak . 
skiej, s.łup wysoki~go napi~cia. Na Wskutek W:Vwrócenia kilku · słu-
szczęscie obe~zło się _bez ofiar: pów telegraficznych zwoje drutu 

!:'rzy ul. Miai;ówskiego 4, wichur~ zn~lazły się na ziemi, co spowodo
zmo.sła 3 kommy .. Wezwana str~z wało dwa dalsze wypadltj. Wprost 
ogmowa przystąpiła do usuwama plaży miejskiej ' nadepnął na taki 
resztek. . . . drut przechodzeń niewiadomego na-

P7zy ul. Grochowsk~e) 3~9, w Je-. zwiska ulegając ciężkiemu poraże
dneJ z fabryk zawaliła się ~zopa niu. Lżejszym oparzeniom i ogól
oraz zer.wany został dach z mne- nemu porażeniu uległa jakaś ko
go budynku: Również dach zerwał bieta. - . · 
huragan z ~angaru .klubu sporto- Pogotowia elęktrowni, tramwa-
wego Makab1 nad. Wisłą. jów, inspekcji wodociągowej uży-
N~ ul. StaloweJ, wskutek uszko- wane .były w kilkunastu jeszcze· 

dzen~a kabla wstrzym9;11Y został na . wypadkach. 
go~~mę. r.uch tr~mwaJÓW. Na. ul. Około godziny 15-ej wszystko 
GroJeckieJ . wywrocony został kiosk uspokoiło si~ i zapanowała z powro
z gazetami, zaś na Modlińskiej 8 tern upalna słoneozna , pogoda. 

1 ·oficerów skaza~o 
na $mlert 

w · Królewcu · 
KROLEWIEC, 24.6. W Królew· 

cu zakońćiył się cl.fugi proces ofi· 
cerów oska.rżonych o spisek; wy
rokiem śmiarci na 7 oficerów oraz 
·na dożywotnie więzienie 8 ofice· 
rów. · 

Aleksandretta-bazą 
strate_giczną 

ANKARA, 24.6. Reute):' donosi, 
iż Tnrcj&. zamierza uc-Lynic z portu 
Aleksandretty ważnłi bazę strate
giczną. 

}>ort ma być rozbudowany i ufor 
tyfikowany. · 

W wojskowych kołach tureckich 
uważają, . , iż Aleksandretta . będzie 
ważnym uzupełnieniem umocnień 
znajdu.iących się w Dardanelach ! 
w pobliżu Kanału Suezkiego. 

7-milionowa subwencja 
dla „oanziger Voroosten" 
Z Gdańska donoszą: 
Po powrocie Gauleitera Forstera 

z Berlina kolportuje s~ę wiadomość, 
że wydawnictwo „Danziger Vorpo· 
sten" otrzyma nową subwenćję w 
wysokości 7 miljonów RM. 

Suma ta w pierwszej linji będzie 
przeznaczona na dokończenie budo· 
wy „Domu narodowo - socjalisty· 
cznej prasy". 

Tajne drukarnie 
w Słowacji · 

BRATYSŁAWA, 24.6. Szef propt 
gandy Szano Mach oświadczył wcze 
raj wieczorem, że udało mu się wy· 
kryć szereg tajnych drukarń, w któ 
rych drukowano .ulotki antyrządowe 
Drukarnie takie wykryto w Lipto
wie, w Trenczynie, Bratysławie i na 
Spiżu. 

„Skarb" na 9 miejscu 
w Derbach niemieckich 

Wczoraj rozegrały · się w Ham· 
burgu ogólnoniemieckie „Derby". 
które wzbudziły u nas pewne zain: 
teresowanie, gdyż w gonitwie tej 
brał udział polski źrebiec „Skarb". 

Crack ten nie spełnił ·pokłada
n~ch . w nim .nad~ieji, gdyż zają' 
dzaeWJąte mieJsce na 10 startują.· 
cych koni. 

Pierwszy był ogier niemieo 
„Wehr - Dich". 



i--
' 

'Niebc!zpiec.zeństwo dla narodu 
n a marginesie uchwał Rady 1 · z f kf 1 f rodowe I metody, nacechowane 

Naczelnej P. P. S. wyrażo- arzu y, ore sq przes rogq umiarem. W ty m rytmie. powin-

no w „Gazecie Polskiej" . ny być też organizowane serca, 

pogląd, będący zresztą częstym· nawet organizm będzie marniał, I Nie wiemy również, czy miały ujemnych. Pomijając bowiem, że , umysły i ręce wsi polskiej. In
gościem na łamach tego pisma, I jeśli ~ie ~a. warun~ó'; normalne- 11 iejsce jakieś poważniejsze pró- do centrolewicowych koncepcyj ny rytm niesie z sobą groźbę tej 

0 
przeżyciu się, degeneracji go istmema, t. J., Jak w tym by nawiązywania m c1 między odnosiliśmy się zawsze z najda- najgorszej dezorganizacji, jaką 

przedwojenych partyj politycz- , wypadku, możności szerszego, Str. Ludowem a lewicą. Gdyby lej idącemi zastrzeżeniami, uwa- jest dezorganizacja psychłr„na. 
nych. I odpowiedzialnego działania. Czyn tak jednak było, poczytywalibyś- żarny, że normalnemi, zdrowemi, A trudno zaprzeczyć, że w W'I.· 

'V 
, , . G t p 1 k~ztałci, odświeża, wyrabia nie- my to za jeden ze skutków nie- twórczerni cechami duszy chłop- runkach dzisiejszych, kiedy na 

szczegolnosc1, „ aze a o · . · . . 1 d 1 • ł „ · ki • k' · • • d dó k „ . . 1 
ty lko m1ęśme, ale i pog ą y; norma neJ sy uaCJI, w JR eJ I s ie.1 są me ,;mię zynaro w o- normalną organizację opinji pa-

ska ,kp:zykJm~Jąc zhap ałuzemś ~o- 1 bezczynność degeneruje i jedno I znajduje się wielki ruch poli-1 we" kryłerja i nie radykalno-lewl- ]!tycznej społeczeństwa wiele 
cząte i omec uc wa , po wu~- · , / I • 

h b 
, . k . k l i drugie. tyczny. Skutkow, rzecz prosta, cowe metody, leez krytcrJa na- mieJsca niema, niebezpieczeń-

conyc o ronnosc1 raju, s ry- i 
~~w~a kh ~o~~ kMry pr~=========================================~ stwo ~kiaj d9o~animtji ~t 

r:::t:ałd~d::a1~:ę~z~:::;:::~0 Doroczny okres „ wysokiego napięcia'' ~zczególnie duże. 
Nie jesteśmy rzecznikami blo

ków ideologicznych. Nie uważa
my ich jednak tak bardzo za 
przeżytek. Czyżby „Gazeta Pol
ska" stała na stanowisku, że fa. 

małego nie podzielamy rado-w lnrilii o mowach . Goebbelsa fri „Gazt'ły Polskiej". która 
każdy Ostatnie mowy ministra Goebbel

sa nie cieszyły się w Anglji dobrą 
prasą. W istocie mistrza propa
gandy spotkała największa klęska 
- zignarowano go. Jeśli zaszczy

szyzm, a więc i walka z nim, sto- cono ·dra Goebbelsa komentarzami, 
ją u kresu dni swoich? Nie są- to utrzymane one były przeważnie 

d · Od - · · · w kpią.cym tonie. 
zimy. nosimy raczeJ wrazeme, Znany tygodnik ,The Economist" 

że symptomatów degenrracji dopa 1 pisze: 
trzyła się „Gazeta" w tych uch-! „W przeszłości nte było zwycza-

1 • h"tl kim strzegać świat wałach socjalistycznych które Jem i e~ows • o „ _ 
' przed maJą.celDl nastą.pic aneksJa· 

posw1ęcono sprawom wewnętrz- mi. Dlatego też jest rzeczą niezwy-
nym. Te wprawdzie nie zosta- kłą, iż powrót Gdańska do Rzeszy 
ly opublikowane ale nie trzeba I został zo~owiedz~any, z nieokre~_Io-. ' . . . I nym terrrunem, me tylko przez Fiih-
szczególneJ przemkhwoścr, aby 

rera ale i przez dr Goebbelsa. Nie- Gdyby milczał, moglibyśmy podej- skwapliwie wyzyskuje 
miecki minister propagandy mówił rzewać , że w przygotowaniu jest pr1 eja w, §wiadc:zący, że strou-
ki'lka dni· temu bardzo obszernie o J·ak1·s· zamach · nfrb•,ra haM sterują fałszywie, 
tern, że Flihrer jest zdeterminowa- Jednakowoż polskie nerwy wytrzy • . . 
ny połączyć Gdańsk z Rzeszą, zaś mują bardzo dobrze tę wrzawę. Do- bądź tez, że ster wymyka im ioię 
w środę przyrzekł, iż „zajmiemy się roc.~ny .okre.s „_wys?kiego napięc~a" I z rąk. P. zt>jawy te traktujemy 
tą sprawą w bliskiej przyszłości", zbhza się, mem1eckie. manewry (Jak nalomia •t jako przeslro"ę i w~ką 
dodając, że „chcemy zdobyć wszyst- zwykle na skalę „mgdy przedtem 1 • • , "' • 

ko co należało do nas w historji". niewidzianą w . czasie pokoju") są 1ówkę J:<l rzynmkow, od kto-
Część siły dra Goebbelsa w tej już przedmiotem dyskusyji jeśli za-1 rych zal~7y czy udziałem i.tron

wojni~ słów i i:erwów polega na mierza s.ię zastosować najsilnieJ- nictw µ:Jlitycznych będzie od
tem, ze nie obawif. on się przesady. szą presJę, dr Goebbels mlJ.SI się . . . . . 
Wie on, że nikt z pośród jego słu- j wprowadzać w coraz silniejsze i co- powiedz1alne działame, czy tez 
chaczów ni_e jest s~łonny, do śmie-

1
. ra.z wię~sze a~aki f~rji. Ale tym - najeżona rozlicznemi pokusa-

ch u, w kazdym ra~1e g~<?snego. razem m€ będ~ie on ich wyładowy- mi nieobciążona odpowiedzial-
Jest dobrym znakiem, 1z dr. Goeb wał na narodzie opus.zczonym pr~ez ' ~I K 

bels uderza w tak wielkie bębny. sprzymierzeńców." (R), n ością wegetacja. • • · 

u a aur -domyślić się dokoła czego się 0· 1· 

brac~y... li' §Htietle orasQ 
Trudno nam jednak ocenia~ 

1 
------------------

nieznane; w każdym razie nie- Fłota woł. eona podpisaną przoz anonimowy „Komitet n Od woli ledneao swe bramy mały teatrzyk rewJowo-
! Polaków Kresów Wschodnich", w któ • .:J „ ,... kabaretowy pod nazwą: „Wiener 

znane oficjalnie. Pogodzimy się Polska Zbrojna" omawia z o- rej uslluje się straszyć ludność poi- człowieka Werkel" czyli „wiedeńska kataryn-
jednak z tern, zwłaszcza, że nie I ka~ji „Dni Morza" pilne zadania ską Ziemi Czerwieńskiej, zbliża,iącą ABC" które na jednem miej- ka". Co wieczór wszystkie m~c~sca 

. h .
1
. 'd . na morzu: się wojną I jej konsekwencjami. Poza " d 'd . . d k H'tl . , są wykupione. Aby dostać m1eJsca 

o to nam w tej c WI i I zie. : „Jeszcze nie tak ·dawno naród choć stekiem bz<lur!'tw, których tutaj nie s~u owo zi, z: upa e . i e.ra 1 trzeba na tydzień naprzód je zamó· 
Następnego dnia ukazał się w instynktem garnął się do morza, to powtarzamy, odezwa grozi Połakom ~itlery~mu w J;liemc~ech ni~ lezy w I wić. Jeżeli „wiedeńsl•a katarynka" 

1 J d k 1 ty J t onle zagad śmiercią I wygnaniem. mteres1e Polski, na mnem mformu- takim popytem się cieszy, zawdzię· 
„Czasie" artykuł, omawiający . o~e:~a r:;e p::. ~:}:Cia~ r Jeszcze ~ Celem tej odezwy jest wywołanie je, że „nienawiść do Polski kieru- cza to programowi, który w dosad
zkolei ewolucję poglądów Stron-' pierwszych latach po odzyskaniu do- paniki wśród ludności polskiej I spa- je Hitlerem": n~'ch słowach I piosenkach pod płasz-

. t L d A stępu do morza twierdzono w nie- raliżowanie polsldej akcji, wymlerzo- „Nienawiść do Polsld jest głównym czykiem stosunkó'! japoń~ko - cbiii-
DlC wa u owego. utor wsporo- których sferach, że nasze poczyna- nej przeciw wywrotpwym za11ędom u- rysem charakterystycznym Hitlera sklch krytykuje .1 b1czu~e stosunki 
niał przytem o rozmowach, jakie nia morskie skazane są na nlepowo- kraińskim. l'tóry jednak, jako dobry taktyk nie wiedeńskie pod rezimem hitlerowskim. 

d b · ł · · · d I drenie Fakt, że odezw?' ta zro.d_ził~ się W będzie się wahał wyzyskać każdej Sala ryczy od śmiechu, a brawa. 
po 0 no mia Y miejsce mię zy : Pod· tym względem ci nasi pesymi· kołach se11arat:l-'.stow ukrams~ich, nie nadarzające.i się sposobności, by u- rozsadzają jej mury, gdy aktorzy 
czołowemi osobistościami tego i (;ci zgodni byli zupełnie z wrogami potrzebuje spe_cJ~l~y~h dowodow. Wy- derzyć w najsłabsze miejsce frontu m6wią: 0 rzymskim prokonsulu ucha.
stronnictwa. a przedstawicielami I Polski, J?isz~cyml o polskiej „Mari- starczy rozwazyc JOJ treść, a ponadto polmjowego mocarstw". rakteryzowanym na „Biirkla austrja-

nekavałerie" 1 o „sezonowych ekspe- styl. . _ Pismo cytuje opinję wydalonego ckiego gauleitera" I o gębatych tokij· 
lewicy. Powrotne widmo Cent- , rymentach". Byli I tacy, którzy t~zp~cz~ł:1' ~_ięh więc akct sefiar~ty-, z Niemiec korespondenta angielskie czyka.ch, niby o berllńc:r.yklll.lh, któ-
rolewu"· Taka oba•"'a zdaj'e si'ę · twierdzili, że i. za sto lat Polska nic s :ow u rams ic na roz az er ma. d · ·k D -1 T 1 h d rzy chcą wiedeńczyków pozbawić ich 

" d Akn -a ta n-ie zastraszy PolaJ·ów któ go zienm a a1 Y e egrap an .. _ I nad morzem me wskóra, a wy ane na ~J _ · ' ' . . ',', chińskiego warkocza (tradycJi), któ· 
przebijać z łamów „Czasu". I ten cel pieniądze są dosłownie rzu- rzy nie w takich '."!lr~nk~ch, dawa~i M~rnm~ Post '. C3;rleto.na Gr~ene, ry sięga 1000 lat i przetrwał najazd 

O 'ś . ó . I cone do wody". sobie radę z ukrarnsk1eMJ bandami. ktory Jest zdama, ze Hitler wierzy Awarów 1 Turków' 
czywi cie, napoz r mema ża- 1 T mczasem Polska dokonała na Przyczyni się ona tyłko do silniej- w 'wojnę błyskawiczną": . . K I 

dnej łączności między tern, co Bałf.•ku olbrzymiego wysiłku, zbu-, szego zwarcia szeregów polskich". li „I~tni~ją "'.szelkie. powody do. mnie: l KulNa sckie?,1e wrs~ępuje ~~l~~k~= a: 
• ' J • • • mania ze Hitler wierzy w mozliwośc czyc mow „o 0 • • 

pisze organ ozonowy, a tern, co 1 dow_ała wielki p~rt w Gdym, zor- Złł iście we W rol'ła w iu wygra~ia „błyskawicznej" wojny 1 bę Wiedeń oswobodził" i „kawą Jego u-
głosi organ konserwatywny. W 1 gamzowała pokazną flotę handlo- I 

0 
'l d . t d t. p _I dzie się starał wybrać jaknajdogod- sługi zapłacił", lecz teraz za tokij· 

. . . . . I wą: . , przes a ~wamu s _u en ow o niejszy moment dla Niemiec. czyków „psiakrew" kawy niema. Tu 
zasadniczym punkcie istnieje na-

1
· „Pols~a pragnąc żyć w zgo~zle ze la~ow na un~wersyte~1e wrocław- j Nie spotka się on z opozycją amlji. sala szaleje od śmiechu l aplauzu." 

wet wielka rozbieżność poglą- wszystkimi, skierowała swe pierwsze skim przynosi „KurJer Warszaw- 1 Zarówno gen. von BraucWtsch, jak 1 Zamiast „Heil Hitier" mówią Wie 
dó . I wysiłki morskie raczej drogą rozwo- ski" bliższe szczegóły: 1 gen. Keitel, są potulneml narzędziami deńczycy nadal „Gross Gott", po-

w. prasa ozonowa pragnęłaby, I ju dziedzin ekonomicznych, stworzy~a Studentom Polakom obywatelom w ręku Hitlera. Niezwykle uzdolnlo- syłają swoje dzieci do bierzmowa-
jak wiadomo, zlikwidować „przed , morskie gospodarstwo n_arodowe. Dziś n1~'m1eckim zakazano wstępu na unl- ny_ szef ~ztabu g~neralnego gen ~eck, nia w tumie św. Szczepana i na 

. „ . . , jednalr dalsza supremacJa strony eko- wersytet we Wrocławiu. Przed kilku ktory usiłował zachować nlezałezność f · ' j 
WOJenne partJe polityczne, zo- i nomlcznej nad polityczno . • ~trate- dniami ukazało się na tablicach w na swem stanowisku, musiał ustąpić każdym kroku mani csluJą swo 
stawiając na placu, w charakte- ' ~iczną, wobec nowych wydarzen dzle salach wykładowych uniwersytetu ob- I i:»iejsca generałowi Halderowl, który wrogi stosunek do hitleryzmu. 

. . · JOWych, byłaby niewskazana. ~zeka wieszczenie podpisane przez „Deutsche ! Jest w 100 proc. zwolennikiem naro-
rze monopartyjnego jedynaka nas tedy Jeszcze Jeden potęzny 11 Studentensschaft", wymieniające 1- i dowych socjalistów. G„nby niefałł t 
O. Z. N.; „Czas" natomiast jest trudn- ~ ... ..-ocny w sknkitkach jwy- miennie studentów Polaków i zakazu-

1 
Zresztą popularność Hitlera w ar- „Dziennik Powszechny" zari·mu-

siłek: ... .abudowa marynar wo en- j · ł d · · , - i ·- 1 · f k i ... j k ·u 
za realną jawną działalnością .„ ące m o z1ezy n_aszeJ. uczęszczan a mJ1 ?P era się na a c e, ... e ego on- je się strachem „Gazety Pols deJ 

• neJ • na wykłady I ćw1czema uniwersytec- cepcJe przeprowadzone wbrew dorad- przed ewentualnym nawrote~ fali 
różnych ugrupowań politycz- .,. , I ,, kie. - com wo.iskowym, udawały się. Powo- demokratycznej w Polsce (mowa 0 
nych, z tem wszakże zastrzeże- "~lłl szczęse a Zalmz ten reali~owano istotnie na dzenle ~ampanji. czeskiej zapewniło 

. , • „Gazeta Polska", naczelny organ terenie całego umwersyte_tu. Przy~y- m.t1ero~1 całkowitą uległość korpusu cytowanym wczoraj przez nas ar-
niem, ze dziś .na walki o władzę . Ozonu, zajmuje się Centralnym 0.

1

1 l~ch na wykłady studentow ~olakow 1 of•ct;rsk1ego. w tyc~ waru_nkach przy- tykule Tadeusza Lutosławskiego) i 
nie pora co Jest słuszne 0 tyle k . p ysłowym i wskazuje wyproszono z sali oświadczaJąc, że , szłosć Europy z11lezy w~łącznie od dochodzi do wniosku, że jest to 

' • · ręgiem .rzem . „pokazywanie się w przyszłości na 1 jednego człowieka, t. j. Hitlera''. „atak na delegację płk. Koca": 
że, istotnie, nie pora dziś na roz- 1 na geologi.~zn7 odkrycia surowców I wykładach uważane będzie za pro- I „A więa atak na delegację polską.„ 

· · h t h I na tych ziemiach: wokację". 1 Rzc„zw IE!, kandal·1 ... ~n""''! I t tnl l d k J Gd bv Jednali 
cmame naszyc . wew.nę rznyc . „Na_jlstotnlejszą cechą obecnej fazy ' Tego samego dnia przybyła do poi- •• ... ·.' '' "' . .... •· ~·· s o e n e ys rec a. Y „ 

I p łt b t k d f na tem p. Lutoslawskl poprzestał -
węzłów w trybie walki; trzeba rozwoJowej Centralnego Okręgu rze· 1 sklej bursy akademickiej we Wrocła- . „ o o m zapow1a a . m orm1~- cale jego „niedyskrecje" wyglądałyby 

J·e natomiast rozwiązywać t mysłowego jest ~-stępowanie wiei· wlu delegacja 5 studentów nlemiec- CJe o „rzeczach skandahcznych : bardzo, powiedzmy, podejrzenie. Nie 
• w ry- kich baz surowca o plerwswrzędnem' kich, która oświadczyła studentom ,,W najbllższym numerze poda.my 

bie zgody i porozumienia, co, znaczeniu dla wszelkiego rodza,ju in- ·11 polskim, że „na skutek sytuacji stu-1' korespondencję o szefie ozonowej zrozumiałby czyf!'lnlk 0 co chodzi, 
westy<'yj wytwórczych. Trzeba stwier dentów niemieckich w Polsce jest „Młodej Polski", który był równocze- albo zrozumla.łby opacznie, ot np. 

rzecz prosta, obowiązuje wszyst- ć 0 0 p j ł d dzł k , tak: pieniądze brać - · owszem, ale 
dzl , że . . ., na m o sze ee o I wstęp studentom Polakom do sal wy- I śnie działaczem hitlerowskiej orga.ni- nic więcej, broń Boże, zarazić się de-

kich. naszej pozycji polityczno • gospodar- 1 kładoun•ch 1 lnstytntów uniwersyte- I zacJ"l. 
h bi " " mokracJ-ą." J czej i naszych mooarstwOWJ'C am · . tu we Wrocławiu k:ttegorycznie za- 1 Równlet niejaki p. Swieży z Bleru-

eżeli mimo tej rozbieżności cyj, nie tylko wykazał należyte po- ! broniony". Grożono nawet, że w ra- : nla był współpra.c-0W!1.lklem „Sląskiej P. Lutosławski SWOJ artykulik 
omawiamy al.Ja te artykuły ra- stępy, ale i nadspodziewane choć przy i zie nie res1Jektowanla zakuzu ni<'młec Prawdy", organu utrzymującego kon- „fobo - demokratyczny" połączył z 

t dl . r_odzone, talenty. Możemy powiedzieć, '1 ka młodzież za nic nie odpowiada. takty z III Rzeszą (a więc była to równoczesnvm atakiem na biuro· 
zcm, o alego, że zwracaJ'ą one Jki 1 1 zasługa J ze poza wsze em naszem • 1 Całkiem niezrozumiała była groź- , sobie„. obca a.gentura). Tenże Awle- krację polską, pouczając ją, ile te 
pośrednio uwagę na jedno i to ml w kiernnku rozbudowy naszego 'I ba następująca: jeżeli jPden ze stu- ży był równocze..4nle prelegentem O· sprawności administ racyjnej może 
samo zJ'awisko : na niebezpie- ol<ręgu przemysłowego - lnwesty- dentów niemieckich we Wrocławiu kręgowej Komendy „l\llodej Polski" się ona nauczy-·ć od Anglików. Ter 

cjom dokonywanym w tym okręgn padnie, to i;tudentów Polaków zginie na śląsku. 
czeństwo, jakiem grozi obecny sprzyja. - jakieś specjalne powodze- 1 przynajmniej pięciu". . 1 „Młoda Polska" zorganizowała wstęp, P· L. skomentował „Dz. Po-

nie. W C',entrainym Okrę.gu Przemy- J Studenci niemieccw powoływali się · zbiórkę na F. o. N. i wydała 170 wszechny" następująco: 
pseudomcmopartyjny stan rze- . slowym inwestuje równlez przysłowlo I przytem na informacje · prasy nie- I list zbiórkowych. Nikt nie wie je- „l\lamy poważne wątpliwości, czy 
C.!i'J. ,. wy łut szczęścia". mleckłej o rzek_omych .P~ześladowa- ~nak. Ile pieniędzy zebrano na · t.e atak wyjdzie na zdrowie „Gaa:ecłe 

N" . . . , .J , k , nlach niemieckiej młodz1ezy akade- listy l t. d. Są to skandaliczne rze- Polskiej". M6j Bote, blurokra('f... a 
le wmkamy W to, czy rację I Stras1.ł) ~ O i łł OW mickiej w Polsce- Kiedy zaś przed- czy, tolerowane niewiadomo w jakich przecież z ty<'h bh1rokNt.ów tvje ga-

ma „Gazeta Polska", dowodząc i ,IKC" donosi ze Lwowa o no- I stawlciele młodzieży polskiej .w od- celach przez „Ozon" na Sląsk•1". 7,eta, na ty<'.b blurnkl'lll~h :-.pi<!ra sti:i 
. . . . ' . h k . , k' . k .. powłedzi na zanut podnieśli, ze żad- cala organl~Ja pollty~zna 1•1urodaw-

na przykładzie P. P. S. , iz przed - wych ~rze.ia"'.ac u r~ms leJ .a CJl n:'l·ch prześladowań młodzlP.ży niemleo 1 ,~Griis~ GoU" c6w gu.ety. 
wojenne partje zna 'du 'ą sie w teroryscyczneJ , pod':Jt?OwaneJ w . kll'j w Połs<'e nie ma, a nawet stu- ' • „ . . . A -atem, czyt to tłtktnwne bl6 

J J ' Małopolsce WschodmeJ na rozkaz 1lentom nar<'<lowoścl niemieckiej urlzle W 1rnrespondencJI z W1edma m- ~ vcll czvi lnlkó ?" 
stad jum dekadencji. Nie dziwili- Beriina: laue są pra1't:'\·kl w polskich urzęda.ch formuje „Czas": . we T w asn • !! w 
(>,•śmy się wszelako gdyby tak W mrocznych podziemiach O.U.N-, pań„twowych, delegacja niemiecka o- 1 ,.N!~1tleko od katedry św. Szcze-1 Na k<>nlec d.zjennlk sądzi, że p. L. 
• ~. . . pod dyktRtem niemleckł<'h instrukt-0- ' śwbtdczyła, te miarodajne są wyłącz- I pa1111„ na jednej z wąskich starodaw- popełnił grułly niet.alrt wobec na· 
wlaśnJe h)'ło. Bo naJzywotmeJszy rów wysmażono odezwę do Polaków, 1 n!e <!'Jnleslenla prasy nlemJeckleJ". nych uliczek śródmh'Śela, otwonył szych przyjaciół .A.n1llk6w. 
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Nowe inwestycje 
w porcie gdańskim 

Dyrektor departamentu morskie
go Ministerstwa Przemysłu i Han
dlu, inż • Mozdzeński przeprowadził 

Pożyczka francuska dla Jugosł·awji IU~JER SPO AT OWY 
JĘDRZEJOWSKA .MISTRZYNIĄ. 

LONDYNU 

pod firmą amerykańskiego banku W finale gry pojedyńczej pa:d na 
mistrzostwach tenisowych Londynu, 
Jędrzejowska . odniosła wieUd sukces 
bijąc Dunkę Sperling - Krahwinkel 
6:1, 6:4. Polka grała bardzo dobrze, 
mając wielką przewagę nad swę prze 
przeciwniczką. Dobra torma. Jędrze· 
jowskiej przed turniejem wimbledo:d
skim pozwala spodziewać się, że na
sza tenisistka będzie miała na nim 
dużo do powiedzenia i że może spra
wić nam nie jedną miłą niespodzian
kę. 

dn. 24 b ro. inspekcję robót inwe- BELGRAD, 24.6. W tutejszych 
stycyjnych w porde gdańskim. ~ołach gosp~darczyeh oświad<;zają, 

Dyr. Mozdzeński omówił szeze- ze JugosławJa miała otrzymae no· 
gółowo i ustalił plan do~atkowych wą I?ropozycję • pożyczki za~ani
inwestyeyj w porcie gdanskim. I czneJ. PropozycJa ta miała hyc wy-

Roboty te są niezbędne, panie- sunięta przez. ba_:nk amerykański 
waż zdolność przeładowcza portu Selima.na, ktory JUŻ w r. 1925 u
gdańskiego, pomimo poważnej roz- dzielił długoterminowej pożyczki 

Jngosławji. 
Obecna pożyczka wynosićby miała 
600 mllj. franków fr., z czego 400 
milj. przeznac'Lonoby na dozbroje
nie, a 180 milj. fr. fr. na budowę 2 
fabryk celulozy w Bośni. 

Pożyczka udzielona byłaby na o-

kres 14 lat, a spłata następowała
by w drodze dostarczania Francji 
celulozy. 

Jak słychać bank Seligmana da
je jedynie firmę temu przedsięwzię
ciu, a kapitału dostarczyć mają 
banki francuskie. 

budowy jego urządzeń w r. b. oka
zuje się już teraz niewystarczają
ca w związku ze stałym znacznym 
wzrostem przeładunku, zwłaszcza 
w ostatnich miesiącach r. b. · 

Krwawe starcie żołnlerz9 słowackich z okupantami WYPOCZYNEK W DOMU POLSKIM 
W WARNIE. 

Przed ziazdem 
lef.tionowym 

Konterer•da w, Krakowie 

Jest wielu zabitych i rannych Na ·pięknej plaży czarnomorskiej 
spędzą okres wypoczynku letniego u
czestnicy wycieczek do Bułgarii, or
ganizowanych przez Orbis w ciągu 
całego sezonu. 

BUDAPESZT, 24.6. W mieście 
Żylina, wielkim węźle kolejo'wym 
na trasie Bratysława - Wiedeń -
Budapeszt, w niedzielę, dn. 18 b. m. 
doszło do :noważnego starcia mię
dzy fołuierzami słowackimi i woj
skiem niemieckiem, stll:.Cjonowanem 

w żylinie. 
Jest wielu rannych i zabitych. 
N a jakim tle doszło do starcia, 

i jakie były jego rozmiary, do
ty~hozas nie udało się dociec. 

Wiadomo natomiast, że władze 
niemieckie zażądały od „władz" 

słowackich wprowadzenia w Żyli
nie specjalnych zarządzeń na po
dobieństwo zastosowanych przez 
„protektorat" czeski w Kładnie. 

N a tle wydarzeń . w Żylinie w 
Słowacji panuje wzburzenill, W Dómu im. Józefa Piłsudskiego 

w Oleandrach odbyła się pod prze· 
wodructwem Komendanta Naczel
nego Związku Legjonistów min. 
Ulrycha konferencja w sprawie 
zjazdu legjonowego, zwołanego, jak 
wiadomo, do Krakowa na 6 sierp
nia r. b. jako w 25-tą rocznicę po
wstania Legjonów. 

-~owe desanty japońskie 

Wycieczki lokowane są w komfor
towo urządzonym Domu Polskim pod 
Warną, który otoczony pięknym o
grodem położony jest nad szeroką 

piaszczystą plażą. W nowocześnie u
rządzonym 2. piętrowym budynku 
mieści się kilkadziesiąt pokoi, wygo
dnie umeblowanych z wodą bieżącą. 
W Domu, prowadzonym na zasadach 
polskiej gościnności panuje zawsze 
przyjemna i wesoła atmosfera. 

w konferencji wzięli udział: 
przedstawiciele władz wojskowych, 
Urzędu Wojewódzkiego, prezydjum 
miasta, delegaci ministerstwa Ko
munikacji, reprezentanci Związku 
Legjonistów, P. O. W., Związku 
Strzeleckiego i Ozonu. 

Japończycy nadal szykanują Anglików Koszt udziału w wycieczkach do 
Domu Polskiego w Warnie· skalkulo
wany został bardzo przystępnie. O
płata za wycieczkę 15-dniową wynosi 
zł 250.-, wycieczka miesięczna 

zł 365.-. 

Na konferencji omówiono pro· 
gram zjazdu. 

„lllustration" o wojsku 
polski em 

Specialny numer 
iye:odnika lra oeusk ie~o 

Tygodnik francuski „Illustra-
tion" zamieszcza w ostatnim nu
merze obszerny artykuł swego spe
cjalnego wysłannika p. Rene Zu
bera o armji polskiej, opatrzony 
fotografją Marszałka śmigłego Ry
dza oraz świetnym materjałem fo
tograficznym, ilustrującym specjal
nie polskie lotnictwo, artylerję i 
wojska pancerne. 

SW ATOW, 24.6. Japońskie wła
dze morskie ogłosiły dziś, że okrę
ty brytyjskie mają w. dał!'zym , cią-. 
go prawo wolnego wjazdu do por
tu w Swatow. 

TOKIO, 24.6. A.gee.ja Domei do
nosi, że japońskie siły morskie za
jęły wyspy, położone nawprost za
toki Hanczoo, w celu skuteczniej
szego zapewnienia blokady wybrze
ży chińskich. 

LONDYN, 24.6. Według nades2'P 
łych tu raportów dyplomatycznych, 
obywatele brytyjscy w Tientsinie 
są nadal maltretowani przez wła
dze japońskie. 

Zniesione zostały ograniczenia do· 
tyc-Lące ruchu osób i wwozu arty. 
kołów żywnościowych. 
Koła dyplomatyczne w Londynie 

oświadczają w związku z wiadomo
ściami, jakoby Sjrun domagać się 
miał od rządu brytyjskiego zagwa
rantowania integralności, że tego 
rodzaju wniosek . nie nadszedł do 
Londynu. 

SPOKOJNE W AKACJE 
zapewni zawarcie ubezpieczenia mienia od 

KRADZIEŻY I OGNIA 
w Krakowskiem Towarzystwie Ubezpieczeń 

,,Florjanka'' S. A. 
Oddział w Warszawie, ul. H.-zowiec"a 4, •elełon 199-89-

TIENTSIN, 24.6. Strażnicy japoń
scy usiłowali dziś porą.z pierwszy 
zrewidować oficera wojsk brytyj
skich, który w mundurze chciał 
wjechać samochodem do japońskiej 

dzielnicy miasta. 
Oficer odmówił . poddania się re

wizji i powrócił do koncesji bry
tyjs~ej. 

Egzekucja nie będzie „widowiskiem" 
Dekret prezydenta Fraocii 

P ARY:2:. 24.6. Wśród tekstów de- wielokrotnego mordercy Weldemanna. 
kretów przedstawionych dziś do pod W~starczyły krótkie,. telegraficzne 
pisu prezydentowi Lebrun znajduje relacJe z ~j egzekucji w 'Yersalu, 
się ro. inn. dekret, orzekający, iż. aby .zda6 sobie sprawę z ~eJ ?,hydy 

ł ' l ki , I i ni I takiego publicznego „widowiska , na 
w przysz osc wyr~ sm erc ti które z Paryża . zjechały tłumy 
będą. ~konywane Jak ~otychczas, shisteryzowanych kobiet. Szczegółowe 
publiczrue, lecz na podworzach wię i „barwne" opisy ścięcia Weidemanna 
ziennych. Obecni będą tylko przed któreml zapełnione były szpalty naj-
stawiciele władz i kościoła. poczytniejszych lecz goniących za 

* niezdrową sensacją dzienników pa-
Decyzja rządu fTancusklego zasługu- ryskich, jeszcze bardziej tę ohydę 

je na najwyższe uznanie. Nlewątpli- podkreśliły. 
wie podjęta został!ł ona po doko'!lanPj Dobrze się stało, że położono kres 
w ub. tygodniu egzekucji na osobie takim „widowiskom". 

Tajna organizacja terorystyczna 
działa w protektoracie 

BIALOGRóD, 24.6. O istnieniu J elementy czeskie i niemieckich so
na terenie niemieckiego protektora- cjalistów. Jak twierdzi dziennik, or
tu Czech i Moraw tajnej terorysty- ganizacja odgrywa dużą rolę w sze

. czno-wywrotowej organizacji, wal- rzeniu propagandy antyniemieckiej, 
czącej z Niemcami,i.ygnalizuje dzien w działalności sabotażowej oraz w 
nik „Dan". ułatwianiu prześladowanym przez 

Organizacja ta, nosząca nazwę Gestapo Czechom ucieczki zagrani-
„Siko", łączy w sobie patrjotyczne cę. 

POL! GOJ! WICZl'ŃSO ~i================== , li 

W cenę wliczone są przejazdy ko
lejowe, pełne utrzymanie, pomieszcze
nie w hotelu w Bukareszcie wraz z 
utrzymaniem, przewóz bagażu, wstęp 
na plażę, taksa klimatyczna itp. 

W czasie pobytu w , Domu Polskim 
odbyć można wycieczkę statkiem do 
Konstantynopola oraz liczne wyciecz-
ki w okolice Warny. · 

Zgłoszenia zarówno indywidualne, 
jak i zamkniętych grup organiza
cyj, stowarzyszeń itp. przyjmowłne 
są przez wszystkie placówki Orbflu. 

BALSAMICZNA 
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WIĘTA. . RZEKA I . . POWIEŚĆ 

- Jeśli Sze;jda tak mówil -, Kogoż więc ściąga do granicy, 
odpowiedziafa Jolanta czerwie- jak nie jego? ... Czy nie. pamięta 
niąc się i blednąc - to zapewne... tego spotkania w sklepie i osłu

- Miłościwa, miłościwa! .. - piałych spojrzeń Jolanty? ... Sku
krzyknęła z dołu Eryka - tele- biąc winogrona Kaifoszka spoj
fonl... rzała na Szejdową i oczy jej 

- Chwileczkę, Zuzanno! rze- błysnęły gniewnie, Zapach kawy 
kła Jolanta już spokojnie i bez drażnił jej nozdrza, a słowa Jo
pośpiechu zeszła na dół. Stała lanty drażniły ją jeszcze · bardziej. 
tam Eryka, czerwona z przeję- To słowa na odczepne, tak!... Nie 
cia. Dziewczyna poznała głos nie- stoi o to, niech tam, widać prze
dawnego gościa, który tak chodził znaczone jest by oni cierpieli i 
za panią i tak się do niej zale- zaciskali zęby. Chodzi jej o Jo-

Roześmiały się nie głośno i bez Ujęła mały kapęlusik i musnę- ły rozdarły ciszę domu. Jolanta cał. lantę, o jej warjactwo. Toć w 

uciecl1y. - Jakże tyż tu pięknie ła go końcami palców, a potem ·zerwała się i usiadła, mówiąc. - Słucham - rzekła Jolanta- Cieszynie będzie na widoku, gdzie 

imają - myślała Kaifoszka roz- odłożyła do szafy. Ręce jej :;i.cz- - Nic _nie wiem!... Szejda nie to pan? ... Proszę czekać przy mo- ją tam ciągnie, patrzajcie!.. 

'glądając ·się po pokoju. W trosce kolwiek spokojne, wciąż sięgały mówi mi o' tych rzeczach... No ście, przy granicy, za dziesięć - Widzę Jolanto, żeś ty nie 

swojej nie zwróciła uwagi na roz-1 po jakąś rzecz, aby ją zaraz po- więc?... minut będę tam. Tak. Tak. Tak. całkiem jeszcze doszła do swego 

largnienie Jolanty. Podobnych rzucić. Śmieszna rzecz, czuła się Machinalnie podsunęła w stro- I odłożyła tubkę, mówiąc: - rozumu, nie? ... 

wspaniałości nie widziała jesz-I słaba i winna w obecności Kai- nę gościa tackę na której ciem- Prędko, Eryko, przynieść mi Jolanta, w kapeluszu już, sto· 

cze! ... Ona także spodziewała się foszki, tak jak przed laty. Kor- niały winogrona, a Zuzanna skub- klucz od auta z pokoju pana i jąc przed lustrem z ramionami 

dobrego losu i domku, lecz ją to ciło ją też żeby robić naprzekór, nęła gronko koniuszczkami pal- otwórz garaż! ... Teraz zapanował wzniesionemi, odwróciła się i rze· 

ominęło. I krzywiąc się nieco, żeby się sprzeciwić. Wreszcie ców i rozsiadła się . wygodniej, w niej spokój, mogła powrócić kła gwałtownie: 
ciągnęła: - · Prosiła .adwokata chwyciła torbę i wyłowiła pa- przypominając sobie wszystkie na górę i przerwać gadatliwość - Co to znaczy? ... W oczach jej 

Szejdę o wstawiennictwo i przy- pierośnicę. Aha, to już i pali? ... odwiedziny u Szejdów, podczas Kaifoszki. Szejda jest w Ostrawie, błysnął taki sam gniew, nieomal 

obiecał jej. Dla Kaifoszki nie było to niespo- których i ona i Jolanta paplały jak tylko wroc1 zapyta go o nienawiść gdy patrzyła na Kai-

- Szak dyrektor Bayer i Vy- dzianką i nowością. zawzięcie dzieląc się nowinami ze wszystko. Pawlica?„. tak, zapew- foszkę. Potrzebowała wiele dni, 

vial goszczą u was, nie?... - \Vcześniej r.aczynasz - rze- Starej- Kolonji i z miasta. W gar- ne. Vyvial? .. Vyvial... nie, z Vy- wiele namysłu, walki i tqskno-

Jolanta spojrzała na zegarek. kła - babka twoja poczęła ku- dle jej zaschło. Niewątpliwie jed- vialem to trudna sprawa, wcale ty, aby wezwać Czołhańskiego, 
Vyvial? ... tak!.. Od godziny Czoł- rzyć fajkę gdy jej szło pod sześć- nak Jolanta k'.łże podać kawę jak go nie goszczą u siebie, to docent, w pobliże. Chciała jechać do War 

hański J-ył już zapewne w Cieszy-I dziesiątkę. W górach siedziała a to zwykle bywało, czuła już za- jego rodzony brat, docent z Pra- szawy, Szejda nie stawiając prze

nie, na tamtej stronie. Dlaczego tam niewiasty niektóre kurzą, bo pach jaki niósł się z kuchni. Na gi. szkód, nie mówiąc nic wyraźnie 
nie pozostawią jej w spokoju? ... j ich ponosi, cni im się. Lecz cho- dole Eryka wrzeszczała; - hallo? - Porządny człowiek, bądź poplątał jej plany. A teraz Zuzan

Czuła spojrzenie Zuzanny na Idzi mi też o Pawlica... hallo? ... a Kaifoszka ciągnęła za- spokojna Zuzanno, napiszę do na! .. Siedziała m i •ozmyślała i 
swem czole i wzdrygnęła się. By- - Jakiego Pawlica? ... nic nie wiłą opowieść o Pawlicy. niego, przemówi za Kaifoszem do walczyła. A teraz ... 

ło to mądre i wiedzące spojrze- i wierni - krzyknęła niecierpliwie ·_ Dał Kaifoszowi kup, Szejda brata. Dwadzieścia pięć kcz .. ? to - No, no, nie bój si", ·wiem 

nie. Skąd Zuzanna mogła wie- j Jolanta. uprzedził go iż zostanie wysiedlo- wielki dla was ubytek. ja dobrze! - r.zekła Kaifoszka, 

azieć?... I - Hm ... tego ano, co go mają ny. Tego jednak nie widać, ja Była uszczęśliwiona i Kaifosz- surowa i blada. - Wiem, co ci 
Opanowała się. · wyciepnąć na drugę stronę... zaś podniosłam pieniądze z Reif-, ka w jednej chwili przeniknęła chodzi po głowie - zważaj jed-

- Szejda nic mi nie mówił, I Telefon na dole wrzasnął urwa- feizenki. ·wszystko zmarnuje się, .ją, słyszała telefon. i rozmowę. nak na Szejdę ... Szejda ... 

zapytam gol... nym głosem. Trzy krótkie sygna- trza mieć pewność nie?.. ł Gość odjechał do Polski, tak? {D. e. n.)' 
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Jana i Pawła 
W. sł. ~ m. 16. Z. , 19 m. 59 

W featracb 
Teat:r Narodowy: .,Lśnhicy stnimld". 
Teatr rolski: „Koletankl". 
Teatr Mały: „Ostro!nie. śwleto mało· 

wane". 
Teatr Nowy: .. Prawdziwe tycie Anny". 
Teatr Letni: „Król bridża". 
Teatr Ateneum: „Szczęśliwe dni". 
Instytut Reduty: „lianeczka I duch'". 
Teatr lllalicikieJ: „Ju!Ja lrupuJe sobie 

dziecko'•, 
Teatr ,,8,13": „Baron Ktmmel". 
Teatr Ali Baba (Karowa 18) : DzlA I co

dziennie rewja polityczna w 20-tu obra· 
zach „Orzeł czy Rzeszka„." z Mirą ZI· 
mińską, Krukowskim, Foggiem, Sempollfl· 
eklm na czele zespołu. Pocz.: 7.80 I 10 w. 

Szopka Polityczna w kawiarni Pluty
ków (IPS). pocz. o 7.30 I 9.30 wlecz. 

L.~FORMACJE O FILMACH 
DOZWOLONYCH OLA MWDZIEZl' 

TELEFON 1·11-26. 

W kinach 
Adria: „Mściciele". 
Atlantlr: „ W1e1 ltJ walc"'• 
Bałtyk: „Bałkany". 
Casino: „Marinella". 
Capitol: „Francja czuwa" „Włóczęgi 

Północy". 
C1oloool'om: „ Trader Horn", 
Czary: „Przeklęty skarb" - dodatki. 
„Ełite": „Towarzysze broni" I ,,CJ• 

gan ka'". 
Europa: „Sześciu z przedmieścia". 
Fama: „Dwaj rywale". 
Filharmuu.ia: „Gibraltar". 
Helios: ,.Ich stu I one jedna" t „Ko

bieta Tarzan", 
Hollywood: „Burza nad Bengali" re-

wja. 
Imperial: .. Szaleństwo młodoAcl". 
Italia: „Dziewczęta z Nowolipek". 
Jurata: „Nleiny bohater" I „30 kara-

tów szczęścia". 
Kino par. Sw. Andrzeja: „Bolek i Lo-

lek". 
MleJ8kle: .. ~na - lalka". 
:3fajestic: „Niewidzialna rywalka". 
Mewa: „Rosalle" I ,.Czarny upiór". 
Napoleon : „ Wielka wygrana". 
Nowa Tombola: „Dla clehle Senorlto" 
„zaufaj m1··. 

Olza: „Płomienne serca". 
PalladJum: „Wyspa rozbitków''. 
Pan: „Pokusa" I .• Rumba". 
Petit Trianon: „Wakacje" I „Królowa 

l'nedmleścia". 
Rlalto: „Na jej rozkaz", 
Res: „Sygnały" I „Czerwone Jabł11Sz.lro". 
Roma: „Dr. Klldare·•. 
Sfinks: „Wielbiciele panny Nancy". 
Sokół: „Dama pikowa" 1 „Krysya 

1knńczony". 
Sorento: „Wrzos" i „święto Hawajskie". 
StudJO' „Dama ' Malakki", 
Stylowyt „Szarlatan". 
Rwłatowld: .. Ukochany"'. 
. włt: ,.Droga w nieznane". 
Ton: „Alpejskie osły'• i dodatki. 
Uciecha: „l:'erty korony". 
Victoria: „Port siedmiu mórz". 
Fotophutlkon (t.:I. Manszalk11 8'oclla a) 

wyświetla codziennie od coda. JJ..eJ do 
22-ej plastyczne widoki w aaturalnycb 
kolorach z Jawy. 

Panorama (Nowy Swlat !7) wyświetla 
zdjęcia Algieru I floty wojennej I handlo· 
wej francusklej w Algierze. Panorama 
c:zynna codziennie od 10 do 22. 

WIELKI SUKCES SZCZJl;SLIWYCH 
DNI" W ATENEUM 

Wesoła komed.ia „Szczęśliwe dni" zdo
była sobie kolosalny sukces. Codziennie 
widownia pełna do ostatniego miejsca 
rozbrzmiewa huraganami śmiechu i ser
decznie oklaskuje najmłodsza ekipę ak
torska: Janinę Anusiakównę, Jagnę Ja
necką. Marję Nobisównę, Tadeusza Fi
jewskiego, Leszka Pośpiełowskiego i Zbi· 
gniewa Rakowieckiego. 

PIĄTY TYDZIE~ POWODZENIA 
„KOLE:tANEK" xnzywosZEWSKI GO 

W TEATRZE POLSKil\I 
Swietna komedja Stefana Krzywoszew· 

skiego „Koleżanki", której treść oparta 
jest na pasjonujących zdarzeniach ze 
współczesnego życia warszawskiego, roz
poczyna dziś na scenie Teatru Polskiego 
piąty tydzień przedstawień. uwieńczo
nych pełnem powodzeniem zarówuo arty
stycznem, jak kasowem. 

Widownia co wieczór zapełniona. Pu
bliczność hucznie oklaskuje wyborną gro 
artystów z Andryczówna, Borowską, Mal
kiewicz - Domańską, Munclingrową, Bry
dzińskim. Samborskim, Kondradtem, Kur
nakowiczem. Myszkiewiczem. Pichełskim, 
Sochą i Wilamowskim w rolach ważniej
szych. 
„OSTRO:tNIE, S\VIE:tO l\IALOWANE!" -

NOWY SUKCES TEATRU MAŁEGO. 
Bardzo dobrze przyjęta przez krytykę 

Alołeczną komedja w 3-ch aktach Rene 
Faucho!s w przekładzie K. Rychłowskie
go. „Ostrożnie, świeżo malowane!" zapo
wiada się jako nowy sukces Teatru Ma
łego. Co wieczór od dnia premjery roz
bawiona publiczność frenetycznie oklas
kuje zarówno zabawne perypetje komedjl, 
jak I jej świetnych wykonawców z .Jac
kiem Woszczerowiczem przekapitalnym le
karzem prowincjonalnym bez pacjentów, 
Heleną Buczyńską, Kurylukówną, Step
niówną, G. Buszyńskim, St. Grolickim, 
Bu•Jdewiczem i Kaliszewskim w wybor
nej reżyserj! Edmunda Wiercińskiego. 

Zarząd Towarzystwa Fabryk Port
land-Cementu „Wysoka" Spółki Ak
cyjnej zawiadamia pp. Akcjonarju
szów, że od dnia 1 lipca 1939 roku 
wypłacana będzie w biurze Zarządu 
w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 
Nr 7, w godz. od 11-ej do 14-ej, przy 
złożeniu kuponu dywidendowego Nr. 2, 
dywidenda za rok 1938-y w kwocie 
zł 6.- od każdej akcji wartości no
minalnej zł 100.-. , 

. fłG 

Ma~twa natura 
w Muzeom Narodowem 

W tych dniach otwarto znów nową 
wystawę w Muzeum Narodowym w 
Warszawie. Tym razem jest to wy
stawa obrazów mistrzów obcych z 
XVI, XVI! i XVIII w. A więc jest to 
wysta retrospektywna, która po
zwala nam rzucić okiem na minione 
wieki w malarstwie, a przedewszyst
kiem w malarstwie, którego tematem 
była „martwa natura". 

W malarstwie tak wtedy, jak i po 
dziś dzień „martwa natura" oznacza 
kilka malowanych przedmiotów t. z. 
„martwych" w przeciwieństwie do po
staci osób i zwierząt żywych lub wre
szcie w przeciwieństwie do malowa
nego krajobrazu. Naturalnie, że ta
kie określenie 'nie wyczerpuje poję

cia t. zw. martwej natury w malar
stwie. Lepiej mvże określiłaby je nie
miecka nomenklatura: „stilleben" co 
znaczy dosłownie „ciche życie". Otóż 

takie „martwe natury" albo jak 
kto chce „ciche życie" malowali naj
więksi mistrze w wiekach minionych. 
Wówczas obraz był nietylko sztuką, 

która miała wielu wielbicieli, ale był 
także elementem dekoracyjnym t. j. 
poniekąd meblem zdobionym miesz
kanie. Toteż martwe natury z owych. 
czasów uważać należy przedewszyst· 
kiem za element dekoracyjny miesz
kalnego wnętrza. 

Najwięcej martwych natur w sztu
ce XVI do XVIII stulecia spotykamy 
przedewszystkiem w malarstwie ho
lendersklem. Mistrze holenderscy z 
zamiłowaniem oddawali się malowaniu 
martwych natur chociażby z tego 
względu, że były one naogół bardzo 
cenione i łatwo znalazły nabywców, 
którzy wieszając je w swych izbach 
w ten sposób zdobili sobie mieszka
nia. Malowano przeważnie owoce po
rozkładane na stole wraz z cenne
mi naczyniami 1 drogą porcelaną. i 
szkłem. Nierzadko malarz holenderski 
dodawał do tego i rybę lub ubitą 

zwierzynę - a nawet Rembrandt, 
jak to wiemy, wymalował całego o
dartego ze skóry wołu, który to o
braz jest dziś ozdobą paryskiego 
Louvre'u. Często taże malarze aby o
żywić monotonję „martwej natury" 
malowali obok owoców, martwych 
ptaków i ryb, także żywych ludzi w 
charakterze przekupni lub kucharzy. 

Obrazy malarzy holenderskich były 
kupowane w całym świecie, a znacz
na ich ilość zawędrowała i do Polski, 
gdzie zdobiła ściany pałaców moż

nych panów. 
Stąd też przedewszystkiem na obe

cnej wystawie w Muzeum Narodowym 
spotykamy tak dużą liczbę martwych 
natur pendzla malarzy holenderskich. 
Często autorami tych obrazów są 

malarze dziś już zapomniani, których 
nazwiska rzadko spotyka się w wiel
kich Muzeach europejskich. Między 

tymi licznymi eksponatami (znajdu
je się na tej wystawie około sto 
czterdzieści płócien) rzadko spotyka
my tutaj nazwisko bardzo znane. 

Pierwsze miejsce z pośród sław

nych dzierży tutaj Dawid Teniers 
młodszy, - jeden z najwybitniej
szych malarzy flamandzkich XVI! w. 
Malował przeważnie pejzaże, portre
ty, a także martwe natury. Na wy
stawie w Muzeum Narodowem widzi
my jego „Wnętrze haty" jedno z naj
lepszych dzieł tego malarza. Przed
stawia on wnętrze dużej izby wieś

niaka czy też niezamożnego miesz
czanina, - z kilku ludzkimi posta
ciami w głębi - na środku zaś izby 
znajduje się jako „martwa natura", 
nagromadzonych wiele sprzętów do
mowego użytku. Obraz ten jest in
teresujący z tego względu, że malarz 
połączył tutaj temat rodzajowy z 
„martwą naturą''. Luis Molender na
leży do lepszych malarzy hiszpań

skich XVIII stulecia. Jego dziełem 

TERPSYCHOR.lł~ł. 
_____________________ .__ ....... 

są owe słynne hiszpańskie „martwe miotów przypomina jednego z fran
natury", które zwano wtedy „bode- cuskich braci I,.e Nain. 
gones". Wystawiono tutaj jego mar- Zwracają uwagę widza także ob
twą naturę z wężem i żabą. Jest to razy Cornelius Jacobs'a Delfta, Wil
jeden z najlepiej namalowanych ob- Iem Hedd, Juna Dawida de · Heemd, 
razów, jakie spotykamy na tej wy- a także bardzo dobrze namalowane 
stawie. ryby Jana Van Peenena. 
Również do znakomitych malarzy Mimo staranności urządzenia wy-

flamandzkich zaliczyć należy Franza stawa ta nie odznacza się ekspona
Suidersa, który obok portretów ma- tarni sławnymi lub wybitnymi, ma 
lował także martwe natury. Jedną z , jednak swój duży poziom i jak na 
tych jego prac widzimy obecnie na j nasze stosunki jest ona jednym z naj
wysta wie w Muzeum Narodowym pt. 1 lepszych pokazów sztuki, jakie ostat
„Małpa wśród owoców". I nio oglądaliśmy w dalszych salach 

Poza tymi kilku wybitnymi i o du- , Muzeum, przeznaczonych na wysta
żych „markach" artystami spotyka wy tymczasowe. Wystawa ta może 
się tutaj bardzo dużo dzieł artystów wiele nauczyć nietylko widzów, ale 
drugorzędnych - które jednak w ni-1 przedewszystkiem malarzy, przez po-' 
czym nie ustępują „arcydziełom" pod równanie techniki i realizacji tak ró
względem techniki i kompozycji. Do 1 żnych między sobą obrazów namalo
obrazów nieprzeciętnie interesujących I wanych przez tak różnych i indywi
należy np. „Na targu" Pieter Pieter- j dualnych malarzy. 
szona, który układem figur i przed- Tytus Czyżewski 

Protestq awehsll 

Obok upadłości ogłoszonych firmom han
dlowym i przemysłowym w ciągu lat kon
junktury i depresji gospodarczej - drugim 
elementem, nustrującym intensywność I 
zdrowie życia gospodarczego są protesty 
weksli. 

Jak widzimy z rysunku w ciągu ostat
niego dziesięciolecia. sumy, na jakie zapro 
testowano weksle, mają stałą tendencję 

spadkową. W roku ubiegłym suma ta jest 
niemal siedmiokrotnie nltsża od sumy z 
r. 1930 . .Jeśli chodzi o ilość wekall zapro· 
testowanych, to w r. 1930 było . Ich 5.526.000, 
a w roku ubiegłym około 1.700.000. Prze
ciętna zatem kwota zaprotestowanego we
ksla w r. 1930 wynosiła 247 zł.; a w roku 
1938 - 123 zł. 

Goering przeciw Goebbelsowi 
„Filmy niemieckie są mało warte" 

Dziedziną, na którą kultura i pro-1 wicie osiągnąć istotnej artystyomej 
paganda nar. socjalistyczna, a ści- przemiany. Ale jak długo zdajemy 

ślej Ministerstwo Propagandy, zwró sobie z tego sprawę i nie dajemy 

ciły baczną uwagę od pierwszej się niczem omao::iić, nic nie jest je

chwili rządów hitlerowskich był szcze stracone". „Pocieszywszy" w 
film. ten sposób min. Goebbelsa, „Natio-

Na tle tych wysiłków Minister- na! Zeitung" stwierdza, że radykal

stwa Propagandy i Izby Filmowej nej zmiany mogą dokonać jedynie 

Rzeszy doszło ostatnio do bardzo nowi szefowie produkcji. Należy 

charakterystycznego wystąpienia tego dokonać, jakkolwiek maszyne

„National Zeitung", organu mar- rja ateliers produkcyjnych na.sta.

szałka. Goeringa. wiona. jest od lat na. zakłamany 

Zawarte w tym dzienniku kryty- kicz". . . . . . . . 
czne słowa oceny niemieckiego fil- „Skoro dZJ.StaJ widzowie kmowi 

mu są pew~ą osobistą rozgrywką ~ak .re~~;iją . na filmy, że, chrzą~a.
między najbliższymi współpraoow- Ją, s~eJą ~1ę z mom~ntow,. kto~e 
nikami Hitlera.: Goeringiem i Goeb· pomyslano Jako powazne, i kpią 

belsem. Osobistości te nie czują do głośno z niektó~yc_h nieprawdopo

siebie zbyt wielkiej sympatji, wyko- dobnych. sytuacyJ, Jest to wszystko 

rzystując skrzętnie wszelkie możli- w gruncie rzeczy oznaką polepsze

wości do wytykania sobie wzajem- ni3; się sma~u i k~ytyc~;imu" 
nych błędów, aczkolwiek, rzecz jas- konczy „National Zeitung • 

na, dzieje się to w formie oględnej Wystąpienie t~go dziennika nie 

i, że użyjemy modnego dziś wyra- dziwi w Niemczech nikogo. Wszyst
zu, „okrążającej". kim tam jest znana rywalizacja 

„W film.ie - jakkolwiek nigdy między Goerigiem i Goebbelsem, 

dotąd nie było pomyślniejszych wa- jakkolwiek przybrana w słodkie 

runków, nie udało się nam - pi- słowa i ubrana w piękne szaty. 

sze wspomniany dziennik - całko-

Obiecuj~cy narybek 
szkoły Tacjany Wysockiej 

szych doskonale zaprezentowała się 

w czardaszu Ocioszyńska, a najwięk

sze postępy zrobiła Godlewska, która 
ma specjalny dryg do tańców rewjo
wych i odpowiednią ku temu apary
cję. 

Ale nawet już wśród uczennic I-go 
kursu znać zdolności, naprawdę bar
dzo obiecujące. Więc np. zupełnie cza
rująca jest Kazimierska, wyróżnia

jąca się coprawda bardziej w tai'lcach 
zespołowych, bo w solowym była jak
by nieco stremowana. Ale to z pew
nością świetny materjał na pierwszo
rzędną tancerkę. 

Jeżeli nie jakościowy, to z pewno-, stwierdzić naocznie. Przy tej samej 
ścią ilościowy rekord zdobyła Tacjan- sposobności uzyskała również zasłu

na Wysocka, demonstrując na popisie żony dyplom na kursie tanecznym Ja
swej szkoły w sali YMCA aż 90 niakówna. W prześlicznych kostju
( dosłownie dziewięćdziesiąt) tańców w mach odtańczyła kujawiaka, walca, 
ciągu niespełna trzech godzin. W cią- taniec akrobatyczny i rumbę, ujaw
gu blisko ćwierćwiecza mej pracy niając wszechstronność swych umie
krytyczno - tanecznej nie spotykałem jętności. Najlepiej spisała się w tań

się z , takim wyczynem, rzeczywiście cu akrobatycznym, rozpoczętym „tu
imponującym. W takim tłumie nie reckim szpagatem", do czego na.stęp
wszystko mogło być na wysokości nie doszły najrozmaitsze trudności, 

zadania, ale interesujące było niemal jak „szpagat powietrzny" w obrotach 
wszystko z naprawdę bardzo nielicz- i finałowy ze stójki na łokciach, bar
nem! wyjątkami. Gdy zaś stwierdzi- dzo długo i efektownie wytrzymany. 
my, że połowa była rzetelnie dobra, Kogóż wyróżnić z tłumu pop!sują

to 1 tak. przecież mamy już plon, nie- cej się młodzieży? Nie ulega wątpli
tylko obfity, ale i piękny. wości, że w dzieciarni najmniejszej 
Był to jednocześnie pokaz kompo- góruje rutynką i talencikiem Orlińska, 

zycyjny. Po za kilkoma tańcami, re- a . wśród dzieci nieco starszych zna
szta była układu uczennic p. Wyso- komita czwórka: Santorówna, Niżni

ckiej: Lukaszewiczówny, Smosżew- kowska or11z dwie fenomenalne bliź

skiej i Wernerówny oraz tegorocz- niaczki D. i B. Kołodziejskie. To 
nych dyplomantek kursu pedagogicz- wszystko niewątpliwie przyszłe gwiaz 
nego Zakrzewskiej i Zegrzówny, któ- dy taneczne pierwszej wielkości. 0-
re chlubnie wywiązały się po kilku statnio przyłączyła się do nich Kaw
dniach ze swych prac egzaminacyj- czyńska, zdumiewająca zdolnościami 

D.1.ch, co miałem miłą sposobność i wszechstronnością. Wśród nieco star-

Swego rodzaju rewelacją były u
miejętności akrobatyczne Filipiaków
ny, której postępy, dokonane w krót
kim czasie wróżą duży sukces w tej 
odmianie tańca. Ładnie akrobatyzuje 
również Garlicka, gdy w tańcach lu
dowych celuje Zalewska. Wydają się 

cennym narybkiem również: Kałuszyń 
ska, Kostecka. Mioduszewska, Piela
kówna i Solecka. 

Oto w pobieżnym skrócte wszystko, 
co zwróciło na siebie baczniejszą. uwa
gę wyraźnem! zdolnościami. Ale i po
zatem, zwłaszcza wśród najmniejszej 
dzieciarni jest jeszcze bardzo wiele 
interesujących talencików. Trudno je
dnak ciągnąć dalej tę listę. O innych 
już na przyszły rok. 

Ta.n. 

Rad jo 
PONIEDZIAŁEK, !8 czerwca 

WARSZAWA I (Raszyn) 
6.30 Pleśń „Kiedy ranne wstają zorze". 

6.85. Gimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty). 
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka (pły· 
ty). 8.15 „Kupiec dokształca praktyk.an· 
ta" - pogadanka dla kupców wygł. A. 
Tatoń. 8.25 Zjazd Rzemiosła Pomorskie· 
go. 8.30 Przerwa. 11.30 Audycja dla po
borowych. 11.57 Sygnał czasu I hejnał 
z Krakowa. 12.03 Audycja popołudniowa. 
13.00 Przerwa. 14.45 „Polska bota w Ka· 
merunie". 15.15 Muzyka angielska. 15.45 
Wiadomości gospodarcze. 16.10 Dziennik 
popołudnlowY. 16.10 „Miasteczko żyje z 
mebll". 16.20 Recital skrzypcowy Stefa
na Rachonia. Przy fortepianie prof. Lud· 
wlk Urstein. 16.45 Kronika naukowa: Na· 
uki 8poleczne - w oprac. dr. Aleksandra 
HertZ'a. 17.00 Muzyka taneczna (płyty). 
l.8.00 Recital śpiewaczy. 18.20 Transmisja 
fragm. z odjazdu z Gdyni pierwszej mor· 
sklej chłopskiej wycieczki do Danjl. 18.30 
Utwory fortepianowe Jana Brahmsa w wy 
konaniu Zbigniewa Drzewieckiego. 19.00 
Audycja strzelecka. 19.30 „Przy wlecze· 
rzy" - gra Orkiestra Rozgłośni Wileń
skiej. 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Audy· 
cje Informacyjne: Dziennik wieczorny. 
Wiadomości meteorologiczne, sportowe. 
Nasz program na jutro. 21.00 „Z Kroniki 
Długosza": Z dziejów Gdańska 1 Pomo
' .a. 21.00 Transmisja z sell Teatru 
Wielkiego w Warszawie II częaci kon· 
1·ertu pod protektoratem Marszałka Ed
warda amiglego-Rydza. Wyk.: Ewa Ban
drowska-Turska-sopran. Orkiestra P. R. 
pod dyr. Grzegorza Fitelberga, Jerzy Le
feld-akomp. 22.25 „Echa mocy i chwa
ły". 22.30 „Nasze morze" - audycja mu• 
zyczna. 28.00 Ostatnie wiadomości dzien
nika wieczornego. Komunikat meteorolo
giczny. 23.05 Wiadomości z Polski w ję• 
zyku niemieckim. 23:13 Wiadomości z 
Polski w języku angielskim. 

PONIEDZIA.LEK, 26 czerwca. 
18.00 Recital Apiewac!llY Juno Gordes 
18.20 Transmisja fragmentów "' od-

jazdu z Gdyru pierwszej morskiej 
chłopskiej wycieczki do Danji, 

Zl.00 Z Kronllrl Długosza: „Z dzle· 
Jów Gdańska i Pomorza". 

H.20 II czę§6 Koncertu z sall Te
atru Wielkiego pod protektoratem 
Marsz. Edwarda Smtgłego Bydza. 

22.25 „Echa mocy l chwały", 

WABSZ4WA ll (Mokotów). 
13.00 Zespół Wiesława Wilkosza, 14.00 

Parę lntormacyj: Wiadomości sportowe, 
Program na jutro. 14.15 · „Chopin a Llazt" · 
(płyty). 15.15 Recital wiolonczelowy Zo• 1 

fjl Adamskiej. 15.38 Muzyka obiadowa 
(płyty). 16.30 Muzyka popularna w wy• 
konaniu Malej Orkiestry P. R. 17.05 ~ycle 
kulturalne stolicy. 17.16 Chwilka L.O.P.P. 
17.20 Trio P. R. 18.00 Przerwa. 21.15 Ha• 
zlitt: „O słonecznych zegarach. 21.SO Mu• 
zyka operoy~. 22.05 Muzyka polska (pły• 
ty), 23.00 •111;Vka do tańca (płyty), 

I 
WTOREK, dn. 27 czerwca 1989 r. ' 1 

WARSZAWA I (Ba.tzyn) ~ 

6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstaj" zorze", 1 

6.35 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty), l'i 
7.00 Dziennik poranny. '7.16 - 8.15 Muzy"' 
ka (plyty). 8.15 „Pogotowie przechvUro.le• i 
niowe". 8.30 Przerwa. 11.30 Audycja dla j' 
poborowych. 11.57 Sygnał czasu i hejnał 
z Krakowa. 12.03 Audycja popołudniowa, J 
lS.00 Przerwa. 14.45 „Mieszkańcy gliniane· J 
go balkonu". 15.05 Muzyka popularna w ' 
wykonaniu Orkiestry Rozgłośni Lwow· 
sklej. 15.45 Wladomo~ci gospodarcze. 15.50 

1
i 

Przegląd aktualności finansowo • r:ospo• 
darczych. 16.00 Dziennik popołudniowy. 
16.10 Pogadankp. aktualna. 16.20 Utwory j 
na fale w wykonaniu Henryka Bartnlkow• j 
skiego. 16.45 Kronika literacka. 17.00 Mu· 'j 
zyka taneczna (płyty), 17.45 Skrzynka o
gólna - dr. Marjan Stępowski. 18.00 „Aple · 
polskich pionierów kolonjalnych" - audy· i 
cja słowno - muzyczna, w opr. Janusza j 
Stępowskiego. 18.30 Koncert muzyki fran• I 
cusklej (z Lodzi), 19.00 Audycja dla ro• 
botn\ków. 19.30 „Przy wieczerzy". Wy. 
konawcy: Mała Orkiestra P. R. 20.25 Au• 
dycja dla wsi. 20.40 Audycje lnrotmacyj• 
ne. Dziennik wieczorny. Wiadomości me
teorologiczne. Wiadomości sportowe. Nasz 
program na jutro. 21.00 „Mllda" - kan
tata mitologiczna Stanisława Moniuszld„ 
słowa J. I. Kra.szewsldego (z Wilna). 21.40 I 
„z perspektywy ćwierćwiecza". Wybuch J 
Wielkiej Wojny'' - odczyt prof. Ja.na Dll· • 
browskiego (z Krakowa). 21.55 Utwocy, ; 
fortepianowe w wykonaniu Edmunda Rll- • 
slera. 22.15 Koncert kameralny. 23.00 Ostat 4 
nie wiadomości z dziennika wieczornego. ~ 
Komunikat meteoroloi;iczny. 23.05 Wiado
mości z Polski w języku niemieckim. 23.13 
Wiadomości z Polski w języku angiel· 
skim. 

WTOREK, dn. 27 czerwca. 
18.00 Apel polskich pionierów "o

lonjalnych. 21.00 „Milda" - kanta
ta mitologiczna Stanisława ;Monlusz
ld. 21 • .W „z perspektywy 6wierliwłe· 
cza" - odczyt prof, J~a. Dąbrow
skiego. 21.55 Recital fortepianowy 
Edm. 9g1era. 

WARSZAWA II (Mokotów). 
13.00 Muzyka lekka (płyty), 14.00 Poga

danka gospodarska: Krajowe rodzynki. 
14.05 - 14.15 Parę Informacyj. Wiadomo
ści sportowe. Program na jutro. 14.15 Mu
zyka organowa w epoce J. S. Bacha (pły
ty). 15.00 Arje i pieśni w wYkonanlu Ady 
Witowskiej Kamińskiej. 17.05 eycie kultu· 
ralne stolicy. 17.25 Utwory skrzypcowe .Ja• 
na Seba.stjana Bacha (płyty). 21.05 „Obraz
ki muzyczne" - koncert popularny (pły
ty). 22.05 Różne wiązanki (płyty). 22.0S. 
Muzyka do tańca. 

Srebrne wyroby: nakrycia, półnU• ' 
skl itd., złoto, blżuterjęJ 

Kupno. Sprzedaż. Kwity lombardowe.. 

N~1;:~sza Henryk, J u w i I er 
5 Q-to 5 telefon 6.55.28 (dawniej 

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

Froterowanie, ~ii~:k::n~:'ei ~:: 
peracja posadzek. mycie okien. 

Sprzątanie biur, ~i:;:::j~. c~; 
uczenie tapet I sufitów, odkurzanie 
1parataml elelltrycineml oraz stała łeb 
konserwacja. J. Cegielski ol. Browar• 

>.O u 2ł, teld. 0-28-IJJ-



Str. 10. •oztENNIK NARODOWY. 

Huty szkła 
motorem życia gospodarczego 

Trybunalskiego 

I ELEKTROWNIA w PIOTRKOWIE 5-. A-. : ~~~!~::s~v1~hwe~~'::~~:ard~~~ 
I posażona w tak modernistvcz· Grodu podaje do wiadomości swych P. T. Odblorcó·.u P'ądu, że po· ne inwestycje, jakich poskąpić 

czynając od dnia 30 czerwca 1939 r. ·ej może niejedna akteka w st1.1 

W pewnych orgaRaca prasy za 
miejscowej pojawiają si~ wzmian 
kl o rzekomym redukowaniu ro 
botnlków w hutach szkła > Hor 
tensja• I •Kara•. wzgl~dnie o 
zamierzonym aamkni~ciu t, eh 
przedsleblorstw. 

Na podstawie informa.cyj, z~· 
1hagnietych u źródła m1aroda1· 
atgo, możemy stwierdzić, że 
wiadomości te są nieścisłe, a 
cz-:sto tendencyjnie rozpowszech 
niane przez osoby, wrogo usto 
sunkowane do tych zakładów 
przemysłowych. 

Co do huty szkła •Kara•, 
produkującej szkło okienne zna 
ne ze swel płerwszorzcdnej ja· 
kości, jak również szkło drucia· 
ne. ornamentowe, katedralne 
białe I kolorowe oraz lustrzane. 
pracuje ona w całej pełni i powiek 
szyła w 01tatnich tygodniach 
swoi- załoge 

z 300 na łOO robotników. 
Z tego widać, ie nie ma mo· 

wy o re~ulłcU personelu. l~cz 
przeciwnie ·o znacznvm powiek 
szeniu zatrudnienia. Jakiekol· 
wlell zmniejszenie personelu na 
najblifsze miesi,ce wog6le nie 
l••t przewidywane. 

Przy tej sposobności należa· 
loby nadmienić, że huta •Kara• 
w ubiegłym roku uletła zniaz· 
czeniu przez pożar i została w 
bardzo krótkim czasie gruntow 
nie odbudowana; pod wzgled .- m 
technicznym wysoce zmoderni· 
zowaa•, tak, te huta ta ucho
dzi słusznie dzł§ w Polsce jako 
jedyna ••lleplej wyposażona. 
Dzl,ki temu I jej wyroby stoją 
na bardzo wysokim poziomie. 

Co de huty •Hortensja 1 to 
1ytuacja przedstawia sie w te• 
1posób, te huta ta posiada ca· 
łr sz1re1 pleców, które. lak 
wiadomo, w h11tnictwie szkła· 
nym. po pewnvm okresie pracy 
musz~ być poddane pewnemu 
remontowi aby ponownie mo
gły spełnlat z pożytkiem swoie 
zadanie. Remonty te zwykle 
przeprowadza si~ w okresie let 
nim. Taka okolicznołć także I w 
•Hortensji• obecnie ma miejsce, 
gdzie po 3 letniej pracy jeaae· 
go i pieców, 
piec ten musiał być wyga
szony I znajduje etę w re-

moncie. 
Zarząd huty •Hortensja• pro 

wadzi remont w tempie przy
spieszonym. Po wykończeniu 
remontu piec ten natychmiast 
b•dzle uruchomiony. 

Przewidziany w tym roku jest 
rtmonł jetzcze jednego pieca, 
który r6wniet jak najsiybclej zo· 
stanie wyremontowany, tak. że 
za klika tygodni huta > Horten· 
1ja• bcdzle znów w pełnym ru 
chu. Przy obecnym 1tanie za· 
rtudnlenla jeszcze około 1 ooo 
pracuje w hucie •Hortensja•. 
Zb. tecznvm bvłoby dodawać 
pieca, który rówależ jak naj· 
szybciej zostanie wyremontowa· 
ny, tak. że za kilka tygodni 
buta •Hortenata• będzie 
znów w pełnym ruchu. 
Po przeprowadzeniu inwesty· 

-; ' 
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cvi. htóre bezw2glednle pnyczy 
nią si~ do jeszcze wiekazego 
usprawnienia produkcji, huta 
•Hortensja• bedził! mogła za· 
trudnić nie tylko tvch, którzy z 
powodu remontu zostali zwol· 
nieni czaso'.A. o, lecz zwiek1zy 
jeszcze stan zatrudnienia. 

Zbytecznym byłoby nadmie· 
niać, że szkło galanteryjne i kry 
ształy huty •Hortensja• mają 
oddawna ustaloną rencme nie 
tylko w kraju, ale i zagranicą. 
Obie piotrkowskie huty szkła 
>Hortensja• i >Kara• są moto· 
rem życia gospodarczego Piotr· 
kowa, którym wiele placówek 
handlowych i rzemieślniczych 
rawdzlecza swój rozwój i egzy 
stencfe. Ostatnio Dyrekcja hut 
i pracownicy umysłowi, oraz 
robotnicy ufundowali 4 Cld· 
kle Karabiny Maszvnowe wraz 
z całkowitym sprzętem dla puł· 
ku Ziemi Piotrkowskiej. Uroczy 
stość przekazania sprzctu wo· 
jennego Armii odbędzie się w 
Piotrkowie w czasie najblitszym. 

Toteż te nafwlflksze w Ziemi 
Piotrkowskiej Zakłady Przemy· 
słowe, które są chlubą przemv· 
siu rodzinnego, spełniaf bedą 
i nadal swe trudne zadania w 
atmosftrze wzajemnej współ· 
pracy i zaufania. 

Ofiarność Kupiectwa 
Piotrkowskiego 
na f. O. N. 

Stow. Kupców Polskich, speł 
niai•c swój obywatel1kl obo· 
wiązek, zbiera wśród swoich 
członków ofiary na F.O.N. Do· 
tychczas zebrano jut około 1500 
złotych. Byłoby wskazane, aby 
w tej akcji wzleło •dział r6w· 
nie! I kupiect1A10 niHrzeszone, 
dając w ten sposób wyraz swym 
patrlotvcznvm porywom. 
Również 9tow. Kupców Pol· 

skich zbiera obligacje Potyczek 
na Obrone Przeciwlotniczą, któ 
re również przekazane zostan• 
na F. O. N. Pożyczki te przyj
muje Stow. K1.1pc6w Polskich 
w lokalu własnym {ul. Słowac· 
kiego 22) od godziny 10-2. 

3 dziewczynki poką· 
sane przez wiciekłego 
psa 

We wsi Włodzimierzów pod 
Piotrkowem bezpański pies po· 
kąsał 3 wracające z wycieczki 
dziewczynki: 10 11tnią Krystvnc 
Tworek, 10 letni• Cecyllc Ml· 
chalską I 11 ·letnią Helene Sv· 
kus. 

Jak sie okazało - pies był 
wściekły, wcbec czego dzlew· 
czynkl poddano szczepieniom 
ochronnym, a psa zabito. 

Rozwój Przysposo
bienia Rolniczego 
w Piotrkowie 

Ostatnio odbyły sle w Majko 
wie, Przygłowl1 i Ignacowie pod 
Piotrkowem odprawy przodow
ników . Przysposobl•nia Rolni· 
czego z bardzo dutvm udziałem 
konkursistów i przodowników 
z pobliskich okolic oraz doko· 
nana została inspekcja poka· 
zów, llustrulących d robek P. 
R. w dziedzinie hodowlanej i 
produkcU roślin, a szczególnie 
nasion oleistych I lniarsklej. 
Na odprawach tvch omówiono 
sprawy uprawv gleby na rb • 
I przyszły z uwzglednlenlem 
rozszerzenia uprawy nasion t'· 

el~cle dla Interesantów hcy, czy w innym wielkim oś· 
W 1::t ' rodku. Mieszkańcy dzielnicy po 

w godzinach czynności biura I kasv łudniowej Piotrkowa jak rów· 
w dni powszednie w godzinach od 8 do 13 nież włościjanle, przybywający 
w soboty w godzinach od 8 do 12 od 1treny Milejowa, Buien, Wo· 

otwarte b•dzle tylko od strony 11 Krzvsztoporskiej, Krzyżanowa 
ltd. do miasta, są zadowoleni.ł. ul. Z~elonei (przy ul. Czarna Droga) ż• doczekali si~ apt•kl. 

Wszelkie reklamacje poza wytel wymienionymi godzinami Jest 1eszcze zachodnia dziel· 
czynności biura naleh zgłaszać w portierni Elektrowni ul. Na· nica miasta-za przejazdem i tu 
rutowicza Nr. 35, telefon 11·78. nelem kolejowym, która całymi 

kilometrami musi w~drować po 

leistvch I lnu oraz walki z chwa I Siekierą rozpłatał 
staml, poza tym ułożono plan • d · ł 
wzajemnych wycieczek sąsiedz- Sąsta OWI g OWtł 

lekarstwa do najbllższtl apte~i. 
Jeszcze w ciągu dnia-pół ble· 
dy, Ale, jak zajdzie wypadek, 
te w nocy trze~a wcdrować po 
lekarstwo na przeciwległy kra· 
niec miasta do dyżuruj,cej ap· 
teki-to już jest kres udrcczen. 
Toteż aktualną sle staje sprawa 
ot..varcia sz•stej apteki dla ob· 
sługiwania klłentell w dzielnicy 
za plantem kolejowym I s•sied 
nick. Z chwilą powstania jesz· 
cze jednej apteki rozwiązan• 
byłabv również kwestia nocnych 
dyżurów, które równocześnie 
mogłyby rpełnić dwie apteki -
dla dog1dności interesantów. 

kich. 
Rozw61 Przysposobienia Rol 

niczego w pewlecle plotrkow· 
skim z każdym rokiem przyno· 
sł rolnictwu nowe zdeibycze w 
dzidzinle hodowli i uprawy, 
dzlekl czemu wieś piotrkowska 
coraz bardziej uniezależnia sie 
pod wzgledem gospodarczym. 
Obecnie z ważniejszych zespo· 
łów P. R. wymienić naleiy- te, 
które stai• sic niejako stacjami 
doświadczalnymi I punktami 
zaopatrywania w malerlał zaro· 
dowy dla całego powiatu piotr· 
kowskiego, jak ośrod'cl uprawy 
lnu, obejmujące 7 zespołów, o 
łącznej powierzchni 1750 mtr. 
kw. dla wychoc1owanla spectal· 
•vcll odmian, kilka zespołów 
uprawy roślin oleistych, hodo· 
wll owiec I trzody chlewnej(za· 
rodowe) i t. p. 
Wspaniały rozw61 P. R. jHt 

wielką zasługą instruktora Inż. 
Sławomira lagieńsklego. 

Silna flota wojenna - to 
bezpieczeństwo na morzu 

i wybrzeżu. 

Grdlica płuc jeat ai...W.,.._ i 
corocuie, aie 1tior~ r6&aier łla piel, 
wielu& i ab.au, koai .w„T ldai, -
Prsy awale1aai11 cho· 
r 6 b p ł 6 C a f' C h1 b I O A• 

c h i t 11 uporcsyweao, -.c: ... ce&o 
kudu, I r T p y i t. p., 1toauj11i p. 

Na polach wsi Dąbrowa, gm. 
Reczno, w pow. piotrkowskim, 
doszło do krwawej b6jkl pomie 
dzv 1ąsiadującvml z sobą rol· 
nikami: Adamem ł.vsoniem i Sta 
nisławem Malczewskim. Spór 
powstał z błahe I przyczyny. 
Uwiązana aa łańcuchu krowa 

Łysonia skubała traw~ na grun 
cie Malczewskiego, który z te· 
go powodu wszczął sprzeczlu: 
z sasładem. W pewnym momen 
cle Łysoń chwycił leżącą na zie 
mi slekiert: i zadał nią kilka 
cło16w w głowe Malczewskie· 
mu, któ . y zalewając się krwią 
padł nieprzytomny na ziemit. 
W stanie beznadzlejnvm odwie 
złono go do szpitdla. Łysonia 
osadzono w wlezieniu. 

Z RADOMSKA 

300 hutników bez 
pracy 

Właściciel huty szkła •Mary· 
walu• p. B. Morawsr<I wymówił 
prace 1 dn. 8 lipca całel zało· 
dze w liczbie 300. 

Decyzje swą p. Morawski mo· 
tyw•i• konieczności• przepro-

Z kroniki kradzieży 
Uruchomienie Kolejki 
Sulejowskiej. 

Z dniem 1 czerwca br. •ru· 
chomlona 101tała Piotrkowsllo· 
Sul1jow11la Kolet Dojaz~ow1. 

Z Piotrkowa odcho~tą po· 
ciągi: o goclzlnte 1'45, 15'30 i 20'15 

Z Sulejowa (tartak) do Piotr· 
kowa: o gedz. 6 35, 10·16 11130. 

Gwaga: Od 11 czerwca br. 
kursowat b, d' w niedziele I 
śwlc1a dodatkowe poci•gł. Z 
Piotrkowa edchodzit bedzie o go
dzinie 23·15 do stacU Sulei6"'; 
a z Sulejowa 21 ·u. 

wadzenia remontu wanny. -„„„.„ 
Remont pótrwa około 2·ch -

mleslecy. I Prawdziwie .tobr1 
u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m I 
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Odzie chodzi o panowanie n.a 
Morzu, tam istnHe tvlko jeden pi· wg ,,OIOCJI" sposób osiągnięcia celu: budo· w 
wa zawczasu tak silnej floty, 
aby zabe?pieczvła całkowicie 
Interesy kraju i swobo ~ dróg 
morsklc'h. 

W RESTAURACJI 

„SWITEZIANKA" 

Jckar.cc - "BALSAM TRJKOLAN" Ob O J ł p· ł 
G"cc:k&eio, kt6rr l&łatwia wy4aiela· ' OZY f ą Z 10 f• 

ul. Słowackleg6 32. „„„„„. 
Nie niemieckie 

ni• li• ,1wocm1, wsaacai• or,..ua. kowskiego w Buso-
i 1amopooncie chon&o, oru po~k· • k . R • 
Ili w••• oiała i Ull&Wa kauel. Wł s u I ęczn Ie 

ani też nie włoskie 
Staraniem powiatowej komen 

s, ... „.,_ apt•ld. 

dyZwlązkuStf7eleckl•gowPiotr HALDA • NORDEN 
kowle w rb. zastanie Wftłanych S z WED z KIE 

Sklep kotonla'no· rybny do z Piotrkowa i powl•tu 40 orla· • • 
brze prosperul~cy w centrum I k6w strzeleckich. na obozv do lllSZJDJ do plSIBll 
Piotrkowa, z powodu wyf azdu zdrowetnel mle1scowoścl Bus· 1 

do sprzedania. Wiadomośł kowlsko oow. Turka w Mało· są najlepsze ! 
Piłsudskiego łO. oolsce. Chłopcf WTl•d• z Piotr Maszyny do pisania Haida· 

kowa pr1ed 1 lipca i wr6ca po Norden nowe i użvwane 
całomlesi,cznvm pob•cle. Kie· 

ZOINĄł. W!!KSEL z wvstawle 
nla Jana Lechowskiego na 50 
zł. In blanko, kt6r·1 •olewał· 
nl1m. 

rownictwo obozu piotrkowskie· poleca firma 
go spoc7.vwał b'dzie w rękach ,,ADOLF P~SKI, SPADK." 
dvr. l Krasonia. 

W Recznie pod Piotrkowem Piotrków Tryb., Leiionów L : 2. 
odbed• sle obozv dla dziew· 
cz•ł żeńskiego oddziału Zw 

Andrzej Strzelczyk. Strzeleckiego. 

Czy pówstanie szósta 
apteka w Piotrkówie? Re P • r tu•• k I n a 

POSZUKUJĘ POł<OlU z kuch
nią. Wlaclamołł w Redakcji. 

DWA PLACl!-połudnlowe do 
sprzedania. Wiadomośł w Re· 
dakcfl. 

Założona niedawno I prowa· 
dlona wzorowo przez pana D·ra 
Filipczaka pl~ta w Pfotrkowie 
apteka przy Aiejl 3 Mata I Ja· 
glellońsklej zj•dnała sobie iuź 
w tym niedługim czasie u1na· 
nie ze strony szerokich kół pu· 
btlcznoścl. Przedewszv~ tkim -
co bezstronni.! nalety podniełł ----------=--apteka p. Dra f'tlipczaka u· 

Kino „CZARY" 
•WESOŁY ORDYNANS• 

Kino „ROMA" 
•DZIS AJ I ZAWSZE c 

Kino „AS" 
•H A L I< A• 

CENY OGLOSZEf'.c: za wi~rn milimetrowy jednoszpaltowy 40 1roai:y; w tekście 60 rrony. Oirłonenia drobne 20 rroazy za wyraz { Red.akcla I d.minietracta 1 
Preaumerata za ,,!DZIENNIK NARODOWY" wraz z dostaw\ do domu lub przHyłk\ pocztow\ wynHi 3 złete mieaięcznie, ul. ISłewacklego nr. 28, parter welł :łe od frontu 

lledaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. • Zakladv Oraflaae •Adolf Plńsl< i Si>ailc." Piotrków Tryb. Legioaów a 
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