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* • * JEtELI JAPON.JA dywersją na 
Dalekim Wschodzie oddać chciała 
przysługę" swoim „osiowym" pr:&y
Jacłołom, to bieg ostatnich wyda
rzeń zdaje się w8kazywa-0 na to, że 
przysługa ta była zaiste - niedź
wiedzia. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, Iż 
nietylko kierownicze koła niemiec
kie, ale przedewsiystklem szeroka 
opinja niemiecJrn, bała slę jak o
~nia l boi si@ w dalszym ciągu so
JUSZU angielsko • francusko • so
wiecldego. Ulica Berlina ulega. w 
mązku z tą. sprawą prawdziwej 
l rzetelnej pa.nice. W obecnej też 
sytuacji światowej najwięks:tą klę
ską dla ~olityki Rzeszy byłoby wła
śnie dojscie do skutku tego soju
szu. 

Japońska dywersja na Dalekim 
Wschodzie - mająca. na celu prze 
dewszystkiem przysporzenie kłopo
tów Anglji I Sowietom - w fina.I· 
nym swym wpi~u. osiągnęła - na.
razie przynaJmDieJ - jeden sku
tek widoczny: wypadki ·w Tientsi
nie skłoniły pośrednio Anglję do 
większej ustępliwości wobec So· 
wietów; t. zw. ,1mała wo.Ina" ja
pońsko • sowiecsa wpłyn e może 
na większą ustępliwość i kompro
misowość Sowietów. Wszystko to 
razem umożliwiło p. Strangowl po
zostanie w 1'loskwie i dal•ze pro
wadzenie rozmów, które groziły w 
pewnej chwili zupełnem rozbiciem.. 

Nie znaczy to oczywiście, aby
śmy w tej cłiwllł stan ·rokowan mo
skiewskich oceniali jako specjalnie 
zadowalający. Przeżyliśmy w tym 
zakresie już tyle niespodzianek! 
Nie zamykamy też bynajmniej 
oczu na to niebezpieczeństwo dla 
pokoju europejskiego, jakie się kry 
Je w zmianie stanowiska angielskie
go w sprawie państw bałtyckich. 
Podkreślamy tylko, ft Jeżeli roko· 
wania moskiewskie doprowadzone 
bęą ostatecznie dt? .iakłegoś konk
retnego celu, Anglja. i Sowiety hę· 
Wł to miał}' do zawdzięczenia mię-
d&y inne1DJ akcji Japonji. . 

Jest rzeczą conajm.niej wą.tplł
wą, aby wywołać to miało specjał· 
ne zadowolenie I specjalną wdzię-
czność w państwach „osi". n. 

Zbliża się zmierzch 
dyktatur 

Odrodzony świat wróci do 
ustroju wolnościowego 

lPatn artykuł wsti-pny oa !Itr. S) 

Znowu nalot bombowców 
na Mongolie sowiecka 

MOSKWA. 29.6. Agencja TASS 
aonosi: Samoloty japońsko. • mand 
żu:rskie w liczbie 15 bombowców, 
którym towarzyszyły samoloty my
śliwskie, przelMiały ponownie nad 
gra.nicą Mongoljl zewnętrznej w o
kolicy jeziora Buirnor. Przyjęto je 
ogniem artylerji przeciwlotniczej, 
oraz ogniem karabinów maszyno
wych mongolskich samolotów . po
ścigowych. 

Samoloty japońskie, rzucając bez 
przerwy bomby, powróciły na tery
torjum mandturskie nie przyjmu
jllC bitwy. 

Artylerja ·przeciwlotnicza strąci
ła 2 samoloty japońsko • mandżur
skie, które spadły na terytorjum 
Moitgolji wewnętrznej. 

Dla lotnictwa U. s. A. 
motorr za 25 mmn. do1ar6w 

WASzyNGTON, 29.6. Minister
stwo Wojny St. Zjed.n. zamówiło w 
rómych za.kładach lotniczych moto
ry samolotowe na sumę przeszło 25 
miln. dolarów. 

Jest to największe za.mówienie 
motorów od czasu wojny świato
wej. 

Departament Wojny nie ujawnił 
liczby zamówionych motorów. 

- W Brnie rozpoczęły slQ obrady 
franęusko • szwajcarskiej konferencji, 
kt6.ra ma &IQ zają6 badaniami nad u
spławnieniem Rodanu, przez co Jezioro 
Genewskie uzyskałoby połączenie z "°rzem łr6clzlemnem. 

Wiatr od ~orzanadPołską 
.. Wiełotysi~ezne rzesze manifestują w stolicy 

Nad Warszawą w piękny gorący pełni cały dynamizm uczuciowy spo 
dzień czerwcowy wiał wczoraj łeczeństwa, skierowany ku Pomo-

zna.czyi się specja1nym nastrojem 
już od samego rana. Tramwaje i 
autobusy, zdążające do pl. Mar· 
szałka Piłsudskiego były przepeł
nione. Chodnilki pełne publiczności 
spieszącej na wielkie manifestacyj
ne zgromadzenie obyWatelskie. 

ły nieprzeliczone rzesze publiczno
ści. 

wiatr od morza„. rzu. O g~z. 10 pl. Piłsudskiego za· 
pełnił się całkowicie. Na śrc>dku u· 
sta.wiono trybunę przybraną bar· 
wami narodowemi. Obok na wyso· 
kim mMtcie powiewała chorągiew 
LMK. Napływająca publiczność i or· 
ganitacje stanęły frontem do Szta
bu Głównego. 

Łopotały flagi biało . czerwone, Pi~knie Pan Prezydent R·zeczy-
porozwiesza.ne w calem mieście, nio- pospolitej powiedział w przemów'ie
sła się szeroką falą melodja hym- niu swojem, że w~zystlde ziemie, 
nu morskiego. Stolica była sercem składające się na Ojczyznę są dro
przy Bałtyku. gie ser-0u Polaka, ale ziemia pO· O go<W. 9.30 nadciągnęły grupy 

organizacyjne ze sztandarami i trans 
parentarni, zajmując przeznaczone 
im miejsca. 

W ciągu ostatnich dni urządzo-1 morska i wybrzeże są dla nas wa.r· 
no w Warszawie szereg uroczysto- tością bez.cenną. 
ści w ramach „Dni Morza". Ale do- X 
piero dzień wczorajszy wyzwolił w Dzień wczorajszy w stolicy za· Z wszystkich wylotów ulic płynę- Przy trybunie w zwartym szyku 

ustawił się korpus oficerów mary
narki wojennej, z kontradmirałem 
ŚWirskim i kontradllllirałem Czer· 
nickim na czele, dalej przedstawi· 
ciele władz LMK z min. :KuhMm, 
m!n. Lisiewiczem, gen. Kwaśruew· 
skim, dyr. Uhmą, wiceprezesem Bed 
narskim oraz dr. Rosińskim.. 

WnieśliśmJ pakói i twórcza prare 
P. Prezydent R. P. o roli Polski nad Bałtykiem 

Wczoraj o godz. 11-ej przed po
łudniem z okazji „Dni morza" zo
stało odprawione w kaplicy Zamku 
królewskiego w Warszawie przez 
ks. dziekana Humpolę uroczyste 
nabóżeństwo, na którem obecny 
był Pa.n Prezydent R. P. prof. Ig
nacy Mościcki w otoczeniu Domu 
Cywiln~g.:> i Wojskowego. 

Następnie o godz. 12·ej Pan Pre
zydent R. P. wygłosił z Za.mku 
królewskiego następuj~e przemó
wienie, transmitowane przez wszy
stkie rozgłośnie Polskiego Ra.dja. 

11W tradycyjnych· dorocznych 
„Dniach Morza" skupiają się myśll 
I uczucia całej Polski na brzegu 
mol'8kłnt - ne. odcinku naszej gra· 
nicy najkrótszym - a j11.kże do· 
nloslym, gdy przechodzi przezeń 
przeszło trzy czwarte naszej zagra
niet.mej wymiany. 

Dlatego t.o porty gdyński i gdań
ski mają tak wyjl!!tkowo wielkie 
znaczenie dla naszego gospodarstwa 
na.rodowego, dlat.cgo Gdynia oto
czona jest miłością l troską całego 
narodu, dlatego w. miasto Gdańsk, 
tak jak przez wieki, związane jest 
z nami licznemi więzami. Obydwa. 
te porty są otwartemi bra,mami wyj 
ścia na świat dla obywateli Baeczy· 
pospolitej i om>ców Ich pracy -
stanowiąc rówttleź wolne, bezpo· 
średn.ie dostępy do Polski dla ban· 
der wszystkich na.rodów - dla stat 
ków wszystkich państw morskich, 
ldóre zwozą do nas •woje surow
ce i wyroby. 

Gdy dzisiaj, w dniu świotych apo· 
stołów Piotra. i Pawła, patronów 
rybaków, myśl nasza biegnie wzdłuż 
Wisły, królowej polskich rzek, do 
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Gdań!!lka i Gdyttl, do port6w I wsi twórozej pracy, którą ożyło całe 
rybackich, do tych którzy pracują polskie wybrzeże. Dzisiejsze pokole· 
na wybrzeżu i n10t"Zu I do tych, któ· nie nie zmarnowało lo.t, które są 
rzy pełnią na.d niem zaszcz:ytną JUZ poza. nami, odrobiło i w tej 
straż - a więc naszej marynarki dziedzinie wiele zaległości i za.nied· 
wojennej - to jest to tylko od- bań, wygralo niejedną bitwę w wy· 
świętny, radosny wyraz stałej, C!>· ścigu pracy, nakazanym nam przez 
dziennej, ·nierozerwalnej łączności Józefa Piłsudskiego. Tej pracy po• 
wsżystktOO. Polaków z ziehlią. po· kojowej chcemy i nadal poświ~a-0 
morską. I się dla dobra. R'leczypospolitej, na 

Bo choć każdy zagon ziemi poi- pożytek własny i innych narodów, 
skiej jednako nam jest drogi i błi· 1 z k~:óremi pragniemy coraz to sze· 
ski, jednako składa. się na wielką rzej rozwijać nasze stosunki go•po• 
całość tta81Zej ojczyzny, ale ziemia I darcze l kulturalne. 
pomorska l brzeg nadmorski - żyjemy jednak w ozasach, gdy 
fundamenty naszej niezależności świat powrócił do wyśeigu zbroje6, 
gospodarczej i politycznej - są gdy, Zlvłaszoza, nad monami sary· 
wartościami bez ceny, 8lł P,Owle· sowują się niebezpieczeństwa kon· 
trzem i słoncem naszego życia pań· fliktów. Pragnieniem naszem jest 
stwowego. utrzymanie i utrwalenie pokoju nad 
Swiadomość tej wartości żyje dzi· Bałtykiem, ale •pada. stąd na nas 

siaj w sereach i umysłach wszyst- obowiązek powiększania polskiej si
kich Polaków, a im większe napo· ły zbrojnej na morzu. 
tykamy przeciwności - im bardziej „Dni morza" są dniami poświ~
niepnyjame są okoliczności ze- nemi polskiej marynarce wojennej. 
wnętrzne, tern niezłomniej ujawnia. Powszechna. zbiórka na Fundusz O· 
się nasza wola i gotowość ponosze· brony Morskiej, organizowana przez 
nła największych ofiar, po to, by Ligę Morską i Kolonjalną, która 
powrót państwa polskiego nad mo· przyniosła już realne wynlld w po· 
rze wykorzystywa.ć I utrwala.6 po stacł okrętn podwodnego „Orzeł", 
wsze czasy. jest zar11tLem najlepszym spo~-

Powróclliśmy nad Bałtyk jako hem popularyzacji naszych po
państwo, bo ostaliśmy się nad nhn I trzeb w dziedzinie obrony morskiej 
nieprzerwanie jalm naród; stąd w I - i najcelowszym wyrazem uczuć 
dniach radosnych, pośwłęconyeh I społeczeństwa dla naszej marynarki 
morzu, myśl nasza biegnie I ku wojennej. 
przeszłości, składając hołd pamięci Silni na lądzie i w powietrzu pra
tych pokoleń, które okres niewoli gniemy sta6 si~ silnymi l na mo· 
nieugięcie nad Bałtykiem przetrwa- rzu, by zapewnić nieprzerwany roz· 
ły. wój nllSllej pracy morskiej, by w 
Powracając nad morze państwo pełni rozwinąć morskie powołania. 

nasze niosło pokój 1 dobrodziejstwa. narodu polskiego." 

Po kilkunastu minutach umilkły 
orkiestry i z trybuny rozległy się 
mocne słowa min. Kłihna, prete11& 
stoi. komitetu „Dni Mott&": 
„SWiętuJemy Aolldarnte dnł morza 

- motni i ubodzy, sllnl l słabi, wszy
stkie stany, wszystkie zawody. 

Awlętujerny radośnie, bo po Wie
kowej zg6rą nlewoll przed :!O laty od· 
&Y•kaliśmy Wllllte &tare polskie nmrre, 
bo pamiętamy. że największy roz
kwit gospodarczy I polityczny Polski 
datuje się z czaaów, gdy ki.'61 Włady
sław IV rządzll \V oparcia o morze. 
budując sllną flotę wojenną l mary· 
narkę handlową, bo wteraymy, że 
dtwlgnlemy slę na. morzu do tego 
stanu kiedy to flota. polska królowa
ła na Bałtyku. 
Są wprawdzie usiłowania, by n11.

szą radośó z posladanła morza zabl6. 
Ale ł!lzantat, który tu 1 ówdzie udał 
tę, w !ltosllDku do nas nie uda !lię. 

A pr6ba rozbiela nas skoil.czy slę 
klęskit podpala.czy łwlata 11 pomno
żeniem naszego dobra, naszych praw 
I naszych granic. 

My o powiększenie naszego stanu 
posiadania. oręta. li.le wyciągamy, bo 
pokój szczerze miłujemy, po cudze 
ręki Jlie \'Pyclągamy, ale kto po na
sze dobro W)'Cllłgnłe rękę, to mu J'ł 
odetniemy, 

Ofiar ole poszczędzbny, wytrwałośó 
okażemy. 

Obywatele, - zakoil.czył mia. Kiihn 
- gdztekolwlek Jesreścle, "W Polsce 
lub poza jej granicami, wznłdele 
wraz ze mną gromki z Cllłego 1erea 
płynący okrzyk: 

NASZA NAJJAANIEJSZA BZECZ· 
POSPOLITA OPARTA MOON() I 
TRWALE NA MORZU - NIECH 
ZYJE! "· 

(Ookotlcr.enJe aa str. 1-ej). 
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Klucz sytuacji znów lN rEtkach Anglli 
Wilhelm II... Niechże Czytelni

cy nie dziwią się, że nagle na ła
my naszego pisma wzyW"amy te
go zapomnianego już na zawsze, 
zdałoby się, ducha. To nie my 
przywołaliśmy go z jego samot
ni w .Doorn. Wyręczyła nas w 
tern dzisiejsza sytuacja politycz
na, przedewszystkiem zaś frapu
jąca analogja toczących się wy
darzeń i narastających z dnia 
na dzień wypadków. 

Dwadzieścia pięć lat temu 
świat cały w najwyższym niepo
kojem wpatrzony był w cesarza 
Rzeszy Niemieckiej - z jego bo
wiem. ust miało paść słowo„ któ
re zadecydować miało o wojnie 
czy pokoju. W godzinę po za
bójstwie austrjackiej pary na
stępców tronu w Sarajewie zor
jeutowauo się bowiem na całym 
~wiecie, it o tem, Jakle będą kon-

sekwencje tego zabójstwa„ deey- wszelkim pozorom niewiele zmie I telmen angielski ma jakiś wspól 
dowuć będzie nie Wiedeńt lecz niło się pod tym względell1 na ny język np. z „dżentelmenem" 
Berlin. świecie. Tak bowiem było i w z S. A. Stąd też to ciągłe roz-

Otóż Wilhelm II do samego r. 1914, czego Niemcy również. mijanie się między sobą mów· 
niemal wybuchu wojny nie wie- nie doceniali. ców politycznych w Anglji i w 
rzył, iż Wielka Bryłanja wdmie Niewiele też zmienili się od tej Niemczech, stąd niemożność już 
udział w nadchodzącej wielkiemi pory Anglicy. nietylko porozumienia się, ale 
krokami zawierusze. Nie jest na- Jak przed ćwierć wiekiem, poprostu dogadania się tak, aby 
pewno rzeczą przypadku, iż pra- 1110w1ą swoim własnym, specjał- jeden partner wiedział, czego ua
sa francuska w ćwierćwieczną nym bardzo językiem - trudno prawdę chce drugi. 
rocznicę wybuchu wielkiej woj- dostępnym i zrozumiałym i dla Tak było przed ćwierć wiekiem 
ny to właśnie z takim naciskiem tych, którzy Anglję podziwiają i :....__ tak jest i teraz. 
przypotnina i podkreśla. dlo tych, którzy jej nienawidzą. X 

Prasa niemiecka może sobie .Jak przed ćwierć wiekiem mają Na wielką mowę premjera 
wypisywać co chce o słabości i czas i cierpliwość. i jak przed Chamberlaina w Cardiff odpo
rozkładzie wewnętrznym Wiei- ćwierć wiekiem potrafią na cięż- wiedziała prasa niemiecka - po 
kiej Brytanji, minister Propngan- ką próbę· nerwów wystawić lud-1 tokiem wymysłów. Inaczej prze. 
dy Rzeszy p. Goebbels, tnoże w ność przynajmniej połowy świa- cież nie sposób określić tonu, ja 
polemice z Anglją używać na- La. 

1 

ki prasa ta, oczywiście na zlece-
wet tak niewybrednych słów Anglicy popełniają przytem nie zgóry, uznała za stosowne o-
jak np. „idjota". Klucz całej sy- niezawodnie jeden błąd bardzo brać w swej polemice z Anglika
tuacji polityeznt' j świata leży w l poważny: mierzą innych swo.fą I mi. 
rękach angielskich i wbrew miarą, są przekonani, iż dżen- (Doko6czenle .na Itr, z.en.._ 

;nane ze swej ~o~roei piwa, lemonia~1 i wo~1 1azowe poleca Mowar Branlińskiego 



-. 
Wiatr od ,„ o rza n· ad "o Isk~ ·Nowe orędzie Roos~velt.a 

.... PARYŻ, 28.6. „Excelsior dono-
. si, że w kołach amerykańskłyh Pa
ryża przywiązują dużą ,.Fagę do o· 
statniej podróży atnerykańskiej 

klubów wioślarskich ambasadora st. Zjednoczonych Bul· 

(Dokoóezenie ze str. f-ei) 
· Przemówienie wywołał-0 burzę 0-1 depchnęć się nie da. Lączymy się z I dniosło się ko górze, dziesiątki ty. 
klasków. nimi myślą I ślubujemy: sięcy ust powtórzyło w skopieniu 

Zkolei na trybunę wszedł gen. I odwieczny~h praw Polski . do Ba~ty: słowa ślubowania. 
K • . ki L' . M k' · 1 ku I morskich przeznaczen RzphteJ O d 'ł d d . . wasruews , prezes 1g1 ors ieJ strzec Nad ujściem Wisły straż nie go z. po o rugieJ rozpoczę-
i Kolonjalnej. . . . złomn~ trzymać. Dorobek Polski na ła s!ę na Wiśle wspaniała defilada 
„Głęboko w ~1emi lezy ~iewzru- wybrzeżu I morzu stale po1nnażać. łodzi. 

ll!!IQna prawda historyczna, lezy geo-1 Braci naszych za kordonełl'..;, nlero- . . • 
g·rafJ'a narodów. Leży tam i ta pra- ,_ <ć N od p lskl Defiladę otwierała motorowka, . . zerwau.ą częs ar u o ego, d ł • kt • wda o polskości UJśCia do morza nie- wspomagać 1 bronić. pro wa . ząca pr?m z cz? giem z · o-
tylko Wisły... - powiedział gen. TAK NAM DOPOMóż BOG. rego ział ogien karabmu maszyno-
Kwaśni~wski. . wego. Za łodzią płynął statek z 

Rok Jest burzliwy i moze za wia- Była to chwila wzniosła i wzru- transparentem: „Od ujścia Wisły, 
trem tym od morza id~ie burza, hu- szająca .. Dziesiątki tysięcy rąk po· wara!" a następnie kilkaset łodzi ragan idzie. Tembard:Qej na czasie ' 

sportowych 
stolicy. 

Specjalnie efektownie przedsta
wiał się zespół kajaków harcer
skich i LMK. Pięknie wyglądały 
również łodzie żaglowe oficerskiego 
Yacnt Klubu i „Wisły". 

Uroczystości wczorajsze były wy 
raze!Jl· tego, jak iywo bije serce 
stolicy na zew od morza, na hasło 
obrony naszych odwiecznych praw. 

(h. j.). 

litta, który powrócił w poniedzia· 
łek do Paryża. 

W kołach tych mają twierdzić. 
jak donosi ,,Excelsior" - że .. jest 
rzeczą· możliwą, iż w ·najbliższych 
dniach prezydent Roosevelt może 
wystąpić z nowem orędziem do 
świata, które miałoby na celu ' wy
tknięcie drogi do znalezienia roz· 
wiązań pokojowych dla konflikt.ó\v 
europejskiego i światowego. 

jest nasza pieśń, . ~o mówi, że choć 
burza huczy w kolo nas, do góry 
wznieśmy skroń, bo nie straszny dla 
nas burzy czas. 

Przed wręczeniem Związkowi Ma
rynarzy Rezerwy sztandaru, ufun
dowanego przez L. M. K., gen. 

Anglicy • nie co fną· się 
P ARYż, 28.6, Premjer Daladier 

przyjął dziś ambasadora St. Zjedn. 
Bullltta, po południu zaś ambasa
dor przyjęty był przez ministra 
Bonnet. 

3 wielkie pożary 
w Londynie 

Kwaśniewski powiedział: 
Niechaj° ten sztandar będzie po 

Churchill o zbliżającym się kryzysie europejskim 
wszystkie czasy naszzym wspóbtym LONDYN. 28.6. Przemawia.iąc I wnio,ku, iż należy sic; spodzie-, LONDYN, 28.6. W mowie, wy
sztandarem, symbolem pracy ku chwa na bankiecie Carltoo - Clubu w wać na,J'dorszego i to w niedale- głoszoneJ' w Gredingtoo, Eden, le Polski, która każdy zamach na ,., 
je.i morski czy lądowy stan posiada- Londynie Winston Churchill o- kiej p1•zyszłości. nawiązując do przemówienia pre
nia odeprze, tale, że się rozpadnie w świadczył, iż, zdaniem jego, mie- Sytuacja obecna jest podobna mjera Daladier, oświadczył, że 
proch 1 pył - zaborcza zawierucha. siące lipiec, sierpień i wrzt>sit>ń do sytuacji z września r. ub. z nie należy obawiać si~ prawdy, 

LONDYN, 28.6. Dziś wybuchł 
8-ci wielki pożar w ciągu ostatnich 
8 dni. Zwraca uwagę fakt, te 
wszystkie pożary , powstawa.ły w 
jednej dzielnicy w promieniu jed· 
nej mili. X b~dą okresem, gdy napic:cie w tą ważną zmianą, że dla n,;as, choćby ta była nieprzyjemna. 

Z placu Marsz. Piłsudskiego ru- Europie słanie si~ niebezpieczne. Anglików, o jakiemkolwiek od- Trzeba być twardym, twardo 
szył wielki pochód ulicami miasta Staniemy - ciągnął mówea- wrocie mo\vv być nie może. mówić i . twardo działać. jeśli to ku Wybrzeżu Kościuszkowskiemu. ·" d i ł 

Pierwszy pożar powstał w po
niedziałek w .gmachu firmy mak· 
lerskiej. W pożarze tym zginęła Olbrzymie rzesze lu<lności stolicy w obliczu wypadków groźuiP.,f- Gdyby słowa moje - powie- będzie przyczynkiem do ze a 

znalazły się .na brzegu Wisły. Włą· szych, niż te. jakich byliśmy dział ChurcWll 1- mogły dotrzeć pokoju. jedna. stenotypistka. · 
czono megafony radjGwe i wszy- świadkami w niespokojnym okre do Hitlera, powiedziałbym: za- Największem niebezpieeze6-
scy w · skupieniu wyJłuchali prze- sie, który dotychczas przciywa- stanów sic:, zanim wypowiesz stwem dla pokoju - powiedział 
mówienia Pana Prezydenta R. P. liśmy. słowa nieodwołalne. Chciałbym Eden - jest objaw braku zro-

Na skwerze Wybrzeża Kościusz- Pomimo, że Churchill nie uwa również uświadomić .kanclerzo· zumienia, jakie okazują p.ewne 

We wtorek pożar, kt.óry wybuchł 
w składach pewnego domu w City 
rozprzestrzenił się b. szybko i zni· 
szczyl 7 domów, a 8 uszkodził po• 
ważnie. W tym pożarze. 4 oi;ioby kowskiego przy post_awio~ym ołta-1 ża wojny za nieuniknioną, jed-

1 

wi Hitlerowi, że naród angiel- rządy dla powziętych pl'zez nas 
rzu polowym ustawiły się .P0~zty nak biorąc pod uwagę przygoto- ski i brytyjskie lmperjum stanę- stanowczych decyzyj. 
sztandarow~ LMK., akadermckiego wania niemieckie dochodzi do ło już na granicy cierpliwości. Zw. Morskiego, towarzystw i klu- ' 

odniosły rany. · 
Dizś znów pożar powstał w fa

bryce wyrobów popierniczych przy 
Upper Thames Street, . mieszczącej 
się w niewielkiej odległości od miej
ca wczorajszego pożaru. Pożar nie 
zwykle seybko ogarnął cały , cńe
ropiętrowy budynek. ' · 

:v:;:;:;~::„.::~ ::.:: Rokowania japońsko-brytyjskie 
nister komunikacji inż. Piasecki, 
jako reprezentant P. Prezydenta 
R. P., kontradmirał Swirsk~, wi-

' 
W ażoiejsze po.riy Chin w rękach Japończyków 

cewojewoda Jurgielewicz, przewod- LONDYN. 28.6. Prem.jer Cham-, nicznych Arita. Przedstawiciele Io· 
niczący stołecznego komitetu „Dni berlain oświadczył dziś w Izbie kalnych władz Japonji i W. Bry
morza" b. min. Kiihn, z ramienia Gmin, że rządy brytyjski i japoń- tanji odgrywać będą raczej rolę 
LMK prezes gen. Kwaśniewski i dr ski zgodziły się na rozpoczęcie w ekspertów. 

odbyły się pomiędzy premje.rem 
Aritą a ministrami Wojny' i Mary· 
narki, ustalono postępowanie w sto

Katastrofalna powódź 
w BułgorU 

Rosiński i inn. Tokjo rokowań co do załatwienia Aczkolwiek Chamberlain wyraź-
Mszę św. odprawił ks. kanonik różnych spraw, wynikających z sy- nie podkreślił, że rokowania doty

telazowski, poczem przedstawiciel tuacji w Tientsinie. czyć będą jedynie lokalnego sporu 
głównego komitetu „Dni morza" Przedstawiciele władz brytyj- w Tientsinie, to jednak w kołach 
dr W. Rosiński, wygłosił krótkie skich i japońskich w Tientsinie za miarodajnych w Londynie przypusz 
przemówienie, zakończone ślubowa· proszeni zostali do Tokjo w tym czają, że rząd Japonji będzie usl· 
niem: celu, aby przeprowadzić rokowania, łował rozszerzyć płaszczyznę roko-

su~ku do propozycyj brytyjskich, SOFJA. 29.6. Bułgarja została 
dotyczących incydentu w Tientsinie. nawiedzona katastrofalną powo-

Min. Arita oświadczył, iż rząd dzią. 

W t.ej chwili współobywatele oraz które rozpoczną się już w dnia wań i omówić całokształt zagad· 
przedstawiciele naszych władz ufo-, 29 b. m. Odnosić się będą one do nień brytyjsko • japońskich w pół 
czyście nad brzegiem fal morskich za- spraw lokalnych i będą miały na nocnych Chinach, przyczem nie
świadczają, że Polska od Bałtyku o- celu zapewnienie takiego stanu rze wątpliwie poruszona będzie ze stro 

czy, w którym przy zachowaniu ny japońskiej sprawa 50 miljonów 
li całkowitej neutralności koncesyj, po dolarów w srebrze, zdeponowanych 

japoński postanowił nawiązać ro- Burza, która spowodowała po
kowania z rządem brytyjskim, w wódź, rozszalała się w nocy n1:1.d 
celu załatwienia różnych spraw, Bałkanami. Rzeka Rossica zaczęła 
związanych z obecną sytuacją w nagle wzbierać. Poziom · WQdy 
Tientsinie. W tym celu przedstawi- wkrótce sięgał wysokości 10 intr. 
ciele władz japoński~h w Tientsinie Wszystkie mosty zostały zerwane. 
zostali wezwani do Tokjo. Wezbrane fale porwały i znisz~zy-

Rokowania dyplomatyczne w To· ły około 60 domów. Przeszło 100 
kjo odbędą się na płaszczyźnie Io- domów zostało uszkodzonych. 
kalnej w początkach przyszłego ty- Dotychczas wydobyto zwłoki 16 

ParozumieniP. prasowe stu1aty brytyjskie w granicach kon w chińskim banku w koncesji bry-

i cesyj miałyby pozostać nienaru- ty,iskiej w Tientsinie. 

godnia. osób, które zatonęły. :µiczba zagi-
W razie gdyby zaszła potrzeba, nionych przewyższa 50 osób. Zbo

nastąpi wymiana zdań pomiędzy I ża zostały zniszczone. Całe stada 
ministrem Spraw Zagr. a ambasa· owiec i bydła zatonęły. Straty się-estoósko•polskie szalne. TOKJO, 20.6. Agencja Domei do-

W · dz 12 30 . d ._I Chamberlain wyraził nadzieję, że nosi, iż po szeregu rozmów, jakie 
. czo.raJ 0 go. · . · w Sie zi • z racji tych rokowań wszelkie bru· 

dorem brytyjskim, Craigiem. gają wielu miljonów lew. 

b1e. 2!wiązku Dzi.en.mkarzy R. P. w I talne metody stosowane wobec oby -------------------------------------------S_eJime odbył~. się uroczys~e otwar- wateli angielskich w Tientsillie zo· 
Cie konfe~encJl poro:run;iema praso- staną zaniechane. 
wego prusko - e~tonsk1ego. w tych wąrunkach rząd J.K.M. 

Na kon_fe.re~CJ~ . przybył poseł nie jest skłonny rozważać przeka
nadzwycz3:~ny 1 numster pełnomo~- zania sporu do Rady Liił Naro· 
ny ~stonJI p. Markus, naczelnik dów. 
WY_dZJ.a~ prasowe.go .M. S. Z. p. ~: Głównymi negocjatorami tych ro 
Sk1wski, attache WOJS~owy EstonJI kowań będą oczywiście ambasado· 
pł~. Tombak, . lektor J_ezyka ~ston- rzy: brytyjski w Tokjo Craigie j 
s~ego na umwe.rsytec1e J .. P1łs1;1d- japoński minister Spraw za.,.ra· 
sk1ego prof. Ermts, delegacJa dz1en "' 
nikarzy estońskich z red. kpt. Truu- j 
vere na ezele, oraz liczne grono I 
dziennikarzy polskich. Wezwany do Moskwy 

Obrady za.gaił wiceprezes Związ- przedstawiciel Sowietów 
rzyński. w Tokio 
ku Dziennikarzy R. P. red. H. Wie-1 

Z kol;i red. _Truuv~~ . złoż:fł spra· TOKJO, 28.6. Według informacji 
wo~da.i:ie z działalnosc1 komitetu e- agenc.ii Domei, sowiecki chargee 
stonskiego. d'affaires Smetanln został wezwany 
~a z~ończenie in~_uguracyjnego do Moskwy. 

pos1edzema konferencJI red. Wacław Smetanin odjedzie 5 lipca do Wła· 
Syruczek wygłosił refer.at. pt. „Cha- dywostoku, a stamtąd do Mo&kwy. 
rnkter narod-0wy polski Jako czyn- Smetanin pełnił obowiązki amba
nik polityczny w współczesnej Eu- sadora w charakte.-ze charge d'af
ropie". faires od maja r. nb., t. j. od cza-

su odwołania ambasadora. 
Płatni pasażerowie 

na samolocie Awans naczelnego dowódcy 
. iraosatlaotyckim · sił -morskich Frnncii 
NOWY JORK, 29.6. Samolot PARYŻ, 28.6. Jutrzejszy Dzien· 

transatlantycki „Dbcie Clipper" wy- j nik Urzędowy przyniesie nominację 
startował do Europy, zabierając na wiceadmirała Darlan, szefa Sztabu 
swym pokładzie 22 pasażerów. Generalnego marynarki na admfoa· 

Samolot zatrzyma się, jak zwyk- ła - naczelnego dowódcę francu-
le, w Horta, Lizbonie i Marsylji. skich sił morskich. 

Jest to pierwsza. podróż wielkie· 
go samolotu transatlantyckiego z Nowe insłrukćie z lóndynu 
pasa.terami, krony zapłacili za bi-
lety. node-szły iuz do Most. w~ 

. lUOSKW A, 28.6. W dniu dzisiej-
. . • sz~·m ambasador brytyjsl>i Seeds 

- Człone~ lrlandzkleJ ArmJI Re- i otrzymał . nowe instrukcje z Londy-
publlkaf1skieJ, John Keane, został · vi. k · S · t 
'!ka.zR!ly w Londynie na. 10 lat wł~ i n~ w spra\ e 1·0 owan z owie a· 
r.ienla. za przeckowywanie materiałów l nu. . . . 
wybuchowych do wyrobu maszyn pie· Ins~ukcJe te zaw1eraJą projekt 
ldelnych. noweJ formuły. 

25 lat temu i dziś 
(Dokoócz~oie ze str. «•ei) 

„Bardzo daleko · zaszedł - pisze bie wyobrazić aby premjer rzą- ·Wschodzie. Ze szczeaólną żarli-
„V o l ki scher Beobachter" - d J K "1 ·'· • ł · k' · · · ł " · t upadek Wielkiej Brytanji. w Azji u. . . ~ osc! mog Jesz~ze. ie- wo~~,1ą op1syw_a y gazety. pans w 
Wschodniej śmieją się dzisiaj ludzie dys powtorzyc tę melodję I na „osi wszystkie wybryki . władz 
z pogróżek h".a. ~ryt~js1;c1ego. Jedną tym tonie wygrywać. Opozycja I japońskich w Tientsinie. W .pi
tapę ma on dzisiaJ uwięzrnną na Bał- 1 przeciw polityce Chamberlaina smach włoskich i niemieckich aż tyku, drugą na Morzu Czarnem, • , • • ł ' . 
trzecią na murze zachodnim czwartą I coraz zywsza w łome Jego w a- czarno było od karykatur przed-
wreszcie na Gibraltarze, tak, iż tyl- snego stronnictwa konse1•wa- stawiających„. osobiste rewizje 
ko ogonem _może słabo wyma~hiwać. I tywnego, z I.ego ob1·otu spl'awy przeprowadzane P,rzez żołnierzy 
!ego rodzaJu groteskowy twor, nie też będzie zapewne umiała wy· japońskich na osobach podda-
Jest naprawdę powołany do tego, aby . • d • d • · k' h J l{ l\" ś · · 
wzbudzać postrach i werbować przy- ciągnąc O PO\~IC me wmos I. .

1 

nyc · . . ·~o CI. . . 

jaciół". Jesteśmy tez głęboko przeko- Z nieukrywanem też niezado· 
. z dziwnem uczuci~~ przeczy- nani, i~ wsp~niała mowa Win- woleniem _ wyraźniejszem w 
lać musiał opis tego meszczęsne- słona Chul'ehlłla, wygłoszona w I Rzymie niż w Berlinie _ p.rzy
go Iwa brytyjskiero „mo.nachij: 1 sobotę w .kon~erwaty':ny~1 Car}-

1

1 Jęto we Włoszech i w Niem· 
czyk" Chamberlam, człowiek, kto ton Klubie City odbić się dziś czech wiadomość o tern„ iż kon
ry w imię pokoju poświęcił już musiała w całej Anglji echem flikt w Tientsinie zbliżać s\ę zda
lyle.„ autorytetu osobistego i pre ba.rdzo ~ywem i gło.śnem. M~w! je ku likwidacji i że tematem 
sti".J swej wielkiej ojczyzny, po- tej nalezy uczyć się napam1ęc. przyszłych rokowań an!!iels.ko _ 
lityk, który do tej chwiJi - ni~: ~o~e ·w1·eszcie zrozumi~ją ją tak japońskich bc;dzie zape~ne nie 
zbadane są· tajniki psychołogp ze 1 .w Nie?1czech - 1_11e szeroka całokształt spraw chińskich, jak 
angielskiej - nie wyrzekł się publicznośe: do której _ona pra- sobie tego życzyła Japonja, lecz 
może całkowicie tej idei, któ~~ wdop~dobm~ wcale me ?otrze, wyłącznie lokalne zagadnienie 
stała -tt kolebki paktu monachIJ· a~e ~1er~wmcze koła pohtyków Tientsinu. \V sferach politycz
skiego. Kiedy i;ię czyta tego ~o- 111em1eck1ch.. . . . nych włoskich pocieszają się 
dzaju elukubracje prasy me- ~n_ąd bowiem pohtyk1 ang1el- wpr_awdzie tern, że rokowania 
m ieckiej, trudno zai• te oprzeć skieJ w naszych czasach polega dalekowschodnie będą bardzo tru 
się przemożrtem:1 \".rażeniu, ż~ nie na. j';j istocie.-- którą trze- 1 ·dne,' nie ukrywa się jednak u
propaganda. ~.1en11ecka . ~obi ba um1ec. zrozumieć --: al~ . n~ l czu~ia pewnego !odzaju zawo
wszystko co moze - aby p1 em- formach 1 metodach . .i pi 7< rl 1 - du 1 rozczarowama .. 
,jerowi Cham?er!ai~owi L~lebrać ;szystktmf na ~n~~~ni: zd~cy- Stanowcza postawa, jaką w 
resztę złudzen, Jeśli coś Jcszc.ze ~w1an,yc .. ormu' .otre. yt o~~o- Azji przybrała Anglja, zrobiła 
z nich pozostało. Po tern przy.1ę· Wta( a y .!CJ rzcczywis eJ resc1. swoje. 
ciu, jakiego w Niemczech rlozoa- X • . . 
ła m owa w Cardiff - mowa peł Obelgi, na klóre pozwoliła so- · Lew brytyjski machnął ogo-
na umiaru i ostrożności, usiłują- hie prasa niemiecka pod adre- nem i mimo proroctw „Volki
ca mimo wszystko prz~· trzymać sem całc:'j \Viclkiej Brytanji. u- schera'. ' -;--- machnięcie to oka
w ostatniej chwili dr·lwi bliskie warunkowane były przedews~yst zało się Jednak skuteczne. 
Już zatrzaśnięcia - trudno so- kiem zamieszkami na Dabkim N. 

\ 
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Zhliża ~i~ zmierzeh dyktator 
Odrodzony - świat wróci do ustroju wolnościowego 

- pod lylułem „\Volność czy I podział władz. Ten grzech pier- mowanego, rządnego liberalizmu, I nadrzędnym strażnikiem. Pod- przekonywującą tego ilustrac,ią. 
dyktatura" ukazała się w worodny demokracji, który się opartego o podział władz: Rząd murowanie zaś konstytucji ideo- To też i r.mierzch tych -syste-
„Revue des Deul: Mon- niemiłosiernie mścił od począt- rządzi, parlament uchwala usta- logją chrześcijańską zapewnia mów wydaje się bliski. 

des" bardzo ciekawa l ak ku (Robespierre - Dyrektorjat wy a sądy wymierzają sprawie- przytem nietylko „ochronę praw I w obecnvm okresie groźne
tualna praca p. Louis Mar- . - Napolebn), sprzyjając zawsze dliwość. Te trzy władze muszą człowieka i obywatela", lecz ró- go napięcia " międzyflarodowego 
lio. Chociaż pewne jego u- dyktatorom, stał się właśnie być wzajemnie od siebie niezale- wnież przestrzeganie maksymy, rządna demokracja walorami 
wagi nasuwają zastrzeżenia, zgo P.rzyczyną po~ażnego załamania żne, z tern jednem za.strzeżeniem, że „prawa nie wolno łamać usta-1 swoJemt przewyższa o całe nie
dzimy się jednak napewno z się dernokracJI wobec faszyzmu, że rząd posiadać musi zaufa- wą". Istnieją bowiem kanony bo pozome korzyści dyklatul'y. 
najważniejszym jego wnioskiem: j hitleryzmu i sowietyzmu. Dziś, nie społeczeilstwa, wyrażane mu odwiecz~1e, prawa przyrodzon~, I Już wojna światowa wykazała, 
Przyszłość należy nie do totali- po twardej szkole dyktatur, o- w odpowiedniej formie przez par poręczaJ~ce normalne byto~ame 

1 

że enluzjazm narodów świado
zmu lecz do zreformowanego li- pinja europejska powraca nie-, lament. Zaś Głowa państwa, re- społeczen~tw; fatalne skutki eks- mych słusznych celów wojny i 
beraiizmu. wątpliwie do ideałów demokra- prezentująca suwerenność naro- perymentow gospodarcz~ch d~k: rządzonych demokratycznie, pe-

Komunizm wogóle przestał być tycznych, lecz w postaci zrefor- du, jest tego podziału władz tatur totalnych są na.1bardz1e.1 ,vniejszym był gwarantęm · zwy-
światopoglądem; w Rosji zastę- cięstwa od cesarskich ustrojów 
puje on dawny mistycyzm pan- policyjnych, w których opinję 

slawistyczny. równie nienawi- Wywłaszcz· ani·e gospodarstw ,., Ni·emczech publiczną tworzyła ce;1wra i dzący „zgniłego zachodu" i prze li których parlamenty albo były 
radza się w swoisty eurazyjski bezsilne, albo wogóle nie repre-
nacjonalizm, przeciwstawiany eu- Rolnicy do „poźylecznieiszei" pracy zentowały mas. Gospodarka libe-
ropeizacyjnej orjentacji Romano- ralna, tworząca bogactwa pro-
wych. Biały carat przeistoczył W związku z ciężkiem p-0łoże-1 leży zastosować przepisy ustawy 3) Zagrody dziedziczne poniżej duklywne i dążąca do bogacenia 
się w czerwony. Na zachodzie I niem rolnictwa niemieckiego odby- o liknidacji małych „nierentow- 15 ha oraz gospodarstwa mniejsze społeczef1stw, wolna jest od ry
komunizm całkowicie został skom ła się konferencja z udziałem Hit-1 nych" warsztatów. nie skomasowane mają być zorga· zyka gospodarki totalnej, fiskal
promitowany przez płatne wyslu- j lera Goeringa i Darre'go. W wyni- .Na podstawie tyc~ przepi.s~w nizowane w t. zw. „wspólnoty ma- no _ militarnej, produkującej ho
giwanie się interesom rosyjsk. im. I ku jej przyjęto. przed~ożony. przez l w.1ele małych warszta~ow rzem1esl- szynowe" dla zaoszczędzenia Judz- gactwa nieopłacalne i niszczeją
Ręakcja narodowa zmiotła „fołks- .

1 

~arszałka Goermga, _Jako kierow-
1 
m~z.ych .zostało _zamkmętych, a wła kiej siły roboczej i wyzyskania po- ce, a narażającej państwo na ka

fronty", powracając do praw- i_iika plan.u czteroletm~go .. następ_u- 1 śc1C1el~ ich „s!derow~ z. urzęd_u stępów mechanicznych w rolnic- tastrofę _ 
0 

ile nie znajdzie u-
d · j d k ·· I · od te- Jący proJekt reorgamzaCJl rolmc- do pozyteezneJ pracy' - Jak mo- twie. 

Ziwe emo r.acJl, wo neJ twa niemieckiego: : wią przepisy wykonawcze ustawy. 4) W najbliższym czasie ukazać sprawiedliwienia w ciągty~h suk-
roru syndykahst~c~nego. · I 1) Małe gospodarstwa rolne ma- 1 Innemi słowy, niezależni dotych- się ma ustawa o planowej gospo- cesach i zaskoczeniach. Kapitały 

Narodowy. s~cjahzm zaś zde- ją być zniesione i w miejsce ich czas rzemieślnicy zostali sproleta- darce, dająca rządowi prawo wy- światowe wyraźnie grawitują ku 
maskował się Jako mało wybre- powstają nowe zagrody dziedzicz- ryzowani i zmuszeni do pracy w wtaszczenia majątków I gospo· ustrojom liberalnym, zapewnia· 
dny parawan frazeologiczny, za- ne. fabrykach, pracujących przeważ- darstw, nadających się do stwo- jąc im zwycięstwo w wyścigu 
ledwie maskujący brutalną dyk- 1 W tym celu zostaje stworzony nie dla ~elów wojskow~ch. :o sa- rzenia domen państwowych i za- zbrojeń; niespodzianki technicz-
taturę, utrzymującą się przy wła I gwarantowany przez Rzeszę, spe- mo będzie teraz z rc>lmkam1. gród dziedz}cznych. ne nie są zaś niczyim monopo-
dzy zapomocą nowoczesnych I cjalny kredyt rolny. Kwest~a, kt~- Iem. Pozornie większa spraw-
pretorjanów i teroru policyjne-I re gospodarstwo rolne nalezy za.Il· z ominięciem Niemiec ność dyktatur znika z chwilą 
go, który można porównać do czyć do małych, a ti:m samem m~- wybuchu wojny, kiedy rządy de-
krwawych .. rządów Rohespierre·a I ;?j~;~~~~ych~r~~~~ 0~ie=~~~~ wycit-'-'Zk i za2ranieę mokra tyczne zyskują dyktator-
we FrancJI. . I które rozpatrzą tę sprawę pod ką- Rozmaite szykany i utrudnienia, I cych wycieczki do Francji, Belgji, skie uprawnienia! 

Odraza do hitleryzmu spowo-1 tem interesów narodu niemieckie- stosowane przez władze konsular- Anglji i t. d., przewidują w mie- N81'ody chcą dziś być rządzo-
dowała niewątpliwie pewne zbli- go i "gospodarki niemieckiej". ne Rzeszy Niemieckiej wobec oby- siącu lipcu i sierpniu liczne wy- ne, zasłrze~ają sobie jednak wy· 
żenie sił, których wzajemne an- 2) W stosunku do opornych rol- wateli polskich, pociągnęły za so- cieczki z ominięciem terenu Rze- bór i konlroł~ właściwych kan-
tagonizmy do nieda,vna wyda- 1 ników, którzy nie będą chcieli się bą zmiany w marszrucie wycieczek szy Niemieckiej. dydatów; 8 to zapewnia jedynie 
wały się nie do przezwyciężenia. 

1 
wyrzec swych gospodarstw i odstą- organizowanych zagranicę do Wycieczki te wyruszą do ustróJ wolnościowy. 

Masoni i Żydzi podziwiają po- 1 pić ich „dla stworzenia gospodar- państw zachodnio - europejskich. państw europejskich drogą morską 
iitykę Watykanu ... ". Nic w tern I czo wartościowych jednostek" na- Plany biur podróży, urządzają- przez Gdynię. 
~z1~~kg?· p-onkiewó aż zasady ehr~e I • • • , • -- 121 • • 

A. U. 

a,. • V --eCIJ&DS Je, -t rym patronuje 
Papiestwo, tam wsz~dzie, gdzie łt' ŚUJfetfe prOSl:J 
~cłelane są w ustroje państwo- I ---------------------------
we, zapewniają właśnie i jedno-
stkom na.jdale,f idące poszanowa
nie indywidualnych praw czło 

Prześladowania 
na pn2ra niezu 

wieka i nm•odom przestrzeganie w „Kurjer Warszawski" informuje 
polityce miłości bliźniego, poręcza I z Berlina: 
jącej pokój „ludziom dobrej wo-1 „w Niemczech na terenie pow. Ba
li". Obozy które chętnie nazy-1 bi l\lost I Międzyrzeckiego, zaszły 

' wydarzenia, śwlaclczące o zorganłzo-
w~m.~ utartym sza}'>l~mem „)~- 1 wanej_ akcji niemieckich władz poli
w1ca , coraz bardz1e.1 zaczyna,1ą 1 cyjnych, która zmierza do wyrugo
rozumieć, że swoją dotychczaso- j wani~ życia p_olskiego ~ tego terenu. 
wą polityką torowały drogę z 1 TaJna P?liCJa rozwiązała s.zereg 

· · _ · . j organlzacyJ polskich. Ofiarą. teJ ak-
~onlecznoścJ t~k kom~mzmow1 cji padł oddział zw. Polaków w Niem 
Jak faszyzmowi (czy h1tłeryzmo- ' czech 1 Tow. robotnicze w Wielldej 
wi). Skrajna dcmagugja socjali-I ~ąbrówce, kółka rolnicze w Małych 
styczna doprowadzifo HosJ·ę do i Wielkich Podmok!aeh, tow. polsko-

. . . katolickie robotnlkow I kółek rolni-
kom um.zmu, a więc do tota~1- c7.ych w Nowym Kramsku. We wszy-
styczneJ dyktatury czerwonej; stkich wypadkach Gestapo zarządzllo 

· ,\Vłochy zaś i Niemcy do faszy. r'3kw~zycję majątku. mleD_:ta I aktów 
zmu i nacjonalsocjalizmu 3 więc rozwiązanych stowarzy~zen. 

. · . ' ' Wszystlde orgavlzacJe dostały je-
do totahslyczneJ ~yktatury czar- ; dnobrzmlące dekrety, nakazujące 11-
nej czy brunatnej. kwldację, w któr~·ch jako uzasaclnie

'Vszystkic te dyktatury są gro- · nie podano, te „11ziałalność _od1l~iału, 
źne dla pokoju. Dla podtrzyma- względnie tow11r:t.ł'stwa wydaJe się ze 

. . . · " . , względu na bozpiec7.oństwo publiczne 
ma rez1mu trzebll utrzymac w , nicpotndan'!'". 
k • k t • • · I „ .. , 

ra.1u osz owne 1 potęzne s1- 1 u członków zarządn rozwiązanych 
ły zbrojne; by jednak usprawie-1 towarzystw przep1·owadzono rewizje 
d1iwić wobec narodu lak po- os?biste. . 

łyby anektować Gclatisk I oświadcza
ją, że potem nie domagałyby się ni
czego Innego. Jeśli opinja p. Reissa 
ma jakikolwiek sens - oznacza ona, 
że Niemcy domagałyby się conaj
mnlej zniszczenia portu w Gdyni. 

Warto zaznaczyć, że gdy „Berliner 
Boersen Ztg." ogłasza artykuł p. Rels 
sa p. t. „Legendy Bałtyku", „Danzl
ger Vorposten" zatytułował go bar
dziej soczyście: „Swięto Morza" -
nieprawdopodobny kicz polskiej pro
pagandy". 

Skandal poliCy~zny 
„Robotnik" zajmuje się skanda

lem po li tycznym w Chropaczowie 
na Górnym Sfąsku: 

„\Vykryto, że szef „Młodej Polski" 
(młody Ozon) w Chropaczowle, nie
jaki Lończyk, urzędnik kopalni 
„Słąsk", był równocześnie przedstawi 
clelem organizacji hitlerowskiej. 
Tenże Lończyk odznaczony Srebr

nym Krzyżem Zasługi, •.. jest człon
J;:iem organizacji „Bund der Deutscllen 
Angcstellten", organizacji nawskroś 
hltlerom!ldej. Należał on najpierw do 
„Affabundu", a w roku 198'..! przystą
pił clo „Bund der Dcutschen Ange
stellten". 

Nie warCo tworne ciQżary bezpieczciistwa Z pogranicza zaczęto wydalać Po-
, laków. Wydalono czterech gospoda- C " · k d 

wewnętrznego, trzeba przekony- rzy z WlelkleJ Dąbrówki, pozbawlo- „ zas zanucszcza orespon en-
wać masy o rzekomo wyłąc7.nem no nauczyciela, kierownika szkoły poi cję z Rzymu, traktującą o napaś
przcznaczeniu tych sił... do o- sklej. z te.J mieJ.scowoścl, prawa nau- ciach prasy wło!kiej na Polskę i 

"brony hl'itnąccgo stanu kraJ·lt 1 czama. Z Wielkich Podmokli wydalo- dochodzi do wniosków następują-
. . ' . 1 uo 2 gospodar:t:~', w tt-m pre~..esa od- cych: 

przed zaw1~c1ą zagramcy. . dzłnłu zw. l'olaków. \\' Star,ym KrRm „Ba1·dzo dużo napaści na Polskę 
Reakcja społe<'Zl'ń.slw przeci-1 sku odebrano prawo nau<-7.yclelowi zamieszczano ostatnio w prasie wfo-

wko koszmarowi współczesnych kierownikowi szkoły polskiej". sldej. .Jednak rzadko, bard7.o rzadko, 
dyktatur mmwpar:y.1"nych i au-I • • , z1larr.a,ją się art;rkuly, których ton · • Cb I b ł C po:r;wafa na od1)on ledt. łarkieznych spn:yj•l odrodzeniu Cle I l' ZO SZCZY Dz!~ nie ma żadnego prakt~·c:mego 
Jiber&łncm1~. '~Te F~ancji, o~!da-1 Gd.nit; znaczonła, czy tfzlennlkarze włoscy 
wna „nada.1ąceJ ton ewolUCJI u~ ' Korespondent berliński „Gazety po7.nają, czy też nie prąw1lziwą rze-. • k. • · ezywlsf.ość polslią, bo i tak nie mo-strOJOW, rea CJa przeciwko a- ' Polskiej" donosi telefonem: glltiy te!{o napisać bez nara:>:enln się 
narchji Frvnlu Ludowego nie '1 „P. Artur Reis11, wurszawskl kore- na najpownżnleji-.ze kon~ekwen<'jf:'. 
poszła w kierunku fas:.-;yzują- spondent „Be~llner B~ersim Ztg." ł Obozy l••m•:entrac~jne pod Salermo, 
cvch haseł płk. de La P.ocque- I I :,Danzlgur \ orposteu ogłaaza ~r- czy wyspy 1.tp11Tyj'lltiP, mogą b~-ć 

J • • •• _ , I ty1•uł, po~\V!~ny polskiemu „Svnę- przcp6łnbne, 11le to nli! ouuu•1,a, hy 
lecz " . kierunku . na\\ It.•tu uo tn 1\for11:1\". :lłoślhvostkl. jaki~ ter. ar- nie miało sic tam 7.nulcźć jellzcz:e je
„rządncJ demokracj/'. Błąd bo· · tyli-ul zawiera, nu nłe Interesują. Na J dno miejsce ... 
wiem wi~ksZMflł demokratów ~ tomlast naleiy zacytować dosło\rnle Pru&a po!Aka, znając warunki pra-
przed wojny gwiatowcj pol„„nł O!llnję r•· ReisM o Gdyni: cy wło!lkich dziennikarzy, uważa, że 

t • _ ł i d k ·iie „Gdynht obok Gdańllkn - pisze p. dyskutować 7. prasą włoską nie war-
na u ozsaro an u emo raej z Ite!ss - jest zbytec:irui. '.r4'tl port je11t to". „ 
omnipcł..,..cją parhm-entu. Był tl.tt-łem propugandy paft!lltwit, które 
wctJtu francuskiego, k tót:t pl z.-_ w'bre\l sensowi włMnycJi dziejów, wła 

' f k" k · &nego bytu, Ntłnje ZStjąć na morzu 
wei. •• :.i rancu! _1c~o, ·tore prle- stimowiAko nie tillWa""'n~one tadnewl 
k~lała całkow1de klasyczne za- nonn'll!leml prZlleł~nkRnu". 
sady demokratyczne, oparte o Niemcy - jaJI wfac.1-no - ohcla-

„Dzjecnnik Ludowy" ujawnia ta
jemnice „Biura planowania" Ow
nu: 

„Biuro Planowania pracowało do· 
tąd nad dwoma rodzajami spraw: 1) 
przygotowywało tezy programowe dla 
Rady Naczelnej OZN., 2) opracowy 
wało projekty z dziedziny motoryza-

cji lu-aju. 
Po opracowaniu tez w jednej I w 

drugiej sprawie - rozpoczął się w 
biurze planowania sezon ogórkowy, 
25 pracownil;,ów biura, żądnych „pra 
cowitego" planowania znalazło się w 
obliczu grozy „bezrobocia". Nie w sen 
sie finansowym, bo „pracodawca", 
którym jest sztab OZN., nadsyła pen
sje punktualnie. 

W ciągu ostatnich kliku miesięcy, 
do biura nadesłano 5 recept ocale
nia I łatwego „dźwignięcia kraju w 
górę". Wśród tych recept ocalenia 
większość to „genjalne" projekty wa
lutowe. 

Po „dokładnem przestud,jowaniu" 
biuro planowania OZN odrzuciło 
wszystkie „genjalne" projekty. 

Z braku lepszego zajęcia planiści 
biura planowania rozg·rywają mlęclzy 
sobą batalje na tle personalnem I kii 
l•owem. 

n:rzywo więc patrzą. na siebie pla
niści ex - endecy na planistów ex -
mojżeszowego wyzmmia, dyplomowani 
inżynierzy na niedouczonych ekonomi
stów, zaufani płk. \Vendy na zaufa
n;1•ch wlcepremjera. Kwlatkowsklt!go. 

Pierwszego nadejdll gaże ze Sztabu 
OZN., I powutna sytuacja ulegnie od
prężeniu". 

R..-~ztki nadzit"i 
„ABC" wypowiada interesujące 

opinje o sytuacji międzynaro~owej: 
„Na pruh.tawl" ostatnich lnł'orm1t

cyj, prz.) •lhod1.ących z Dalekiego 
Wschocln, r:1ot..nu l'rz~·1mszcza1\ te !IY
tuacjH. pollt.yt7.na 111„gnle tam c>l!pr~
umlu, n rl'7poczęte rokowania augłel
słto - jnpońi;lde d1ul:t.1} pomyślny wy
nik. 

Jeśli te przewidywania się spraw
dzą. należy oceniać tuki rozw{•j wy
i>l11lków po:t.;\·t_ywnle z p1mktu widze
nia Jnterei;ów Polsld. 

.Jeśli og-nf!<lco na Dalekint Wscho
d:t.ii>, z kt•>rcgo mogła wybuchnąć 
11-ojna z11.~ : 1-r1„ państwa ziu>hodnle 
b~1lą mogły :•ir '.7.aj<)Ć wyłącznlo spra
wą Europy. \\' t~· ch wanmkach po
lityka zaborcza Niemiec musi utracić 
resztlii nn.Jzlel 1m pow!ld7Amle". 

nabrał tywlołowego rozmachu. Cl, co 
za kordonem twfordzą, że pęd do 
morza został rozdmuchany sztucznie, 
niech Idą do chat wieśniaczych, czy 
sadyb robotniczych, od Sl::iska po Po
lesia, i niech spytają... Otrz~·mnją 
wszędzie jednaką odpowiedź: Ocl Ruł
tyku odepchnąć się nie damy - bo 
to nasze inawo do życia. Więcej -
to stara słowiańslm włr-!'noM~. zagra 
blona prred półtora wiekiem. 

Instynkt morski, a zatem Instynkt 
mocarstwowy narodu, raz obudzony, 
nie da się już ani uśpić, ani zastra
szyć ... Dynamicznie dążyć on będzie 
do osiągnięcia przeczuwanego celu: 
programowego stworzenia pełnowar
tościowej taktycznie siły zbro,j11ej na 
n1-0rzu, która raz na zawsze usunęła
by z polskich dróg morskich I z 
polskłego wybrzuża - widmo nie
bezpieczeństwa polityezncgo czy stra
tegicznego". 

!t1ręd7-y dya"n1tnr;,ami 
„Wieczór Warsz." rk..nosi i Kra

kowa o niezwyhłym incydenr.ie 
między dwoma dygnitarzami. Do
niesienie to brzmi jak fantastycz· 
na opowieść: 

„Przedmiotem ożywionych komenta
rzy jest ostatnio w Krakowie wymia
na ltstów, jaka miała. nJlejsce mięllzy 
szefem OZN, gen. Sk;'!'arczyń!>klm, a 
b. wicemars7.Rłk!Pm Senatu I b. 'l"io
jewod11 dr. Kwa4ni€'w'lklm, 11tórego wy 
bór na prezydonta m. J\rnk1n\':1 do
t~·chczas nie doczekał się j!ll,oś za
twll•rdzenla. 

Gen. Skwarczyński przesiał miano
wl<'ie dr. J{wuAnlewsklemu list :z za
pytaniem, czy jest autorem pisma, 
wystanego prre<l paru dniami z So
snowca pod adresem szefa OZ:S. a 
pełnego obra:Ulwych Inwektyw. List 
gen. Skw1u'•'7..Yń,,.ldego utrzymany był 
w tonie oschłym, bez n.agłó\\ lm ł 
grzecznrik!vweJ formułłd n:t l•oncu. 

W odpowi'!d11l dr. KwRśntc''' !i i za
pruczyt, llb.Y był autorem 1• !<wllu 
I wyraził pn.ypuszczenie, :te 1 · •'l<l to 
być umyślną Intrygą jego iir hvnl
ków polity<":r.n~-ch z łona... v . Z. N. 
Pismo swe niedoszły prezl·llcnt m. 
Krakowa zakończył ostrą krytyką 
działalności Obozu. 

Gen. Skwarczyński wkrótce 7.awfa
clomił dr. Kwnśnlew11klego listownic, 

I ~„c „ nit• on rodu że wyJun1en1e Jego przyJ"ł 110 w1a-
1_,_ Zb, : " . •· oomołc!. Dr. Kwainle'Mlkl, ura:tony 

„Po:.an.a . 1 o.,na wypowtadll i t11nem I fonną plerwnego listu szefa 
z1pi>.trrwar.:.e, U- w kwc:i~tj1 mon-:.:.' n. z. :s., rn!M ekierowa6 spraw~ do 
pt"ttmh'""H instynkt nP:cdu: I ~i:łu ko:\ll'ieil91dego Zwtą.zku LegJoni-

„tn1tyn"1 pn:ebłldllJl Alę 1 odmzu „tó-v". · 

,_ 



Gra niemiecka zdemaskowana w Londynie, · raryźu 
t Berlinie 

Wizyty bołgarski.e 
układu morskiego SOFIA, 28.6. Przewodnleząey, 

• parlamentu bułg.arskleg~~ Mosza-

Odpowiedź brytyjska na zerwanie 
LONDYN. 28.6. Rząd brytyjski I rząd brytyjski nie miały · żadnego 

'doręceył dziś , rządowi niemiec~e- _ ~ego celu, jak tylk«? przyczynie
niu memorjał, w któ-rym odpoma- me się na rzec~ usumęcła. tych ~
da na komentarze za.warte w me- baw przez· udzielenie innym pa.n
morjale rządu niemieckiego z 27 stwom pomocy, aby się_ czuły bez: 
kwietnia b. r. gdy rząd Rzeszy u- piecznemI w korzystamu ze sweJ 
znał układ m~.rski zawarty między niepodległości, do ·której posiadają 

takie same prawa jak W. Brytan.ja. 
lub Niemcy. 
. Zobowiązania., Jakie W. ~yta.nja. 
ostatnio przyjęła na. słebię, mają 
tylko te cele na myśli i wchodzą 
w · życie w tym wypadku, gdyby 
kraje te stały się ofi&.l'ą agresji. 

~zeszą a W. Brytanją w ro~ 1935 
za _nięitotniejąey •• 

W niemorjale swym rząd bry
tyjski polemizuje z memorjałem 
niemieckim, w którym ze strony 
niemieckiej podkreślono, że propo· 
zycja układu morskiego z 1935 r. 
· uczymona. została na podstawie 
przeświadczenia., że po wszystkie 
czasy wykluczona jest możl~wość 
konfliktu wojennego między Niem-

SPOKOJNE : W AKACJE 
zapewni zawarcie ubezpieczenia mienia od 

KRADZIEŻY I OGNIA 
w Krakowskiem Towarqstwłe Ubezpieczeń 

cami a W. Brytanją. ~ 
Rząd niemiecki, uzasadniaj~ ,,Florjanka'' s. A. 

swą a.koję uznania układu morskie 
go za wygasły, przytacza jako JM!· 
wód, że stanowisko rządq bxytyJ· 
skiego wskazuje Il& to, jakoby W. 
Brytanja. obecnie uważa.I!', iż w 
którejkolwiek części Em.-opy Niem
cy mogłyby być wciągnięte do kon· 
fliktu wojennego, W. Brytanja mu-
si zawsze być Niemcom wroga, na. 
wet w wy-padkach, w kt6ryeh ln
te:resy Ąnglji przez taki konflikt 
dotknięte nie są. 

Zdaniem memorja.łu, brytyjskiego 
·sprawa tak się przedstawia.: W. 
Bryta.ńja- zajęłaby wobec Niemiec 
tylko wówczas wrogie stanowisko, 
g(łyby Niemcy podjęły akcję agre
sywną pr~eciwko innemu krajowi, 
zaś decyzje polityczne, na które 
powołuje się rząd niemiecki w swo 
im memorja.le, a dotyczące gwaran 
cyj brytyjskich dla pewnych kra· 

, · jów, mogłyby nabrać mocy diia
łania tylko o ileby kraje te zost~ 
ty przez Niemców zaatakowane. 

Przechodzą-0 następnie do zarzu. 
tu, za.wartego w memorjale rządu 
niemieckiego, jakoby polityka. bry
tyjska wyobraziła politykę okrąż&
nla Niemiec, memorjał brytyjsld 
podkreśla, że tego rodzaju ocena 
jest nieuzasadniona i wskazuje n-. 
brak zrozumienia. właściwych ce
lów rządu brytyjskte,go. _. ..., ,-

. Podjęta niedawno prżez rząd nie 
rniecki akcja, w wyniku której pe
wne terytorja. zostały wcielone do 
Rzeszy - oświadcza memorja.ł bry· 
tyjski ' - niezależnie od uzasad-
nień przytoczonych ze strony nie
~eckiej jako powody tej akcji, nie 
wą1ieliwie spowodow;a.la. znaczny 
wzro~t powszechnego zaniepokoje
nJa. Kroki podjęte ..., potem przez 

GRIJŹLICl PŁIJC 
jest ttieubłagana t corocznie, nie ~ 
biąc różnicy dla płcl, wieku 1 11tanu, 
kosi miljony ludzi. P i: z y z w a l· 
czantu chorób płucnyc~ 

bronchitu upo~zy
wego. męczącego ka
szlu, g r y p y st9$1· 

. ją p. p. Lekarze -
,,l3At.SĄM T Rllt OLAN"-Gą· 
aeckiego, który ułatwia wydiielan1e 
się plwociny, wzmacnia organizm 1 
samopoczucie chorego oraz pov.iększa 
wagę ciała i usuwa kaszel SprzedajQ 

· apteki. 815 

Oddział w Warszawie, ul. Mazowiec"a 4, iełelon 299-89-

Rząd I. K. M nie zamierza reaiować 
na niemieekie ataki prasowe 

LONDYN, 28.6. Odpowiadając na 
interpelację. H;endersona. w spra.wle 
ataków dzlenni.ków niemieckich np. 
W. Brytanję, Chambedlain odparł, 
iż w prasie niemieckiej daje się za
uważyć artykuły usiłujące . znie
kształcić mowy ang:ielsldch mężów 
stanu, którzy pragną zrozumieć 

sytuację w Rzeszy. 
Mogę tylko wyrazić moje ubole

wanie - powiedział Chamberlain ~ 
z powodu prób zatrucia stosunków 
między obn krajami. Rząd J. K. M. 
nie ~amierza. interwenjować z tego 
powodu wobec rządu Rzeszy. 

Scisla wsp,ółpraca llot powietrznych 
niemieekiej. i włoskie-i 

RZYM, 28.6. Agencja Stąfam.i d-0- rzyszących mu oficerów misji wło-
nosi z Berlina: ski ej. 

Po zako.ńczeniu wizyty gen. Val- Pomiędzy feldmarsz. Goerln-
le, podsekretarz Stanu we włos- giem i gen. Valle odbyła. się dwu~ 
kiem .ministerstwie ~· Lotnictwa, godzinna. · rozmowa. Obaj rozmów· 
przed jego odjazdem do Rzymu, ~y Potw,ierdzili z .zadowoleniem po· 
wydany został komunikat tej tre· .pi'zęcitpo powzięte w dziedzinie 
ści: współi>raoy pomiędzy obu armjami 

„Po układzie zawartym w cza. powi.etrznemi postanowienia i zde· 
sie ostatniej wizyty gen. Milcha w eydowaH ułozyó się co do szczegó
Rzymie i po zawarciu p~o~umie- łów rozwinl.ęeia. i pogłębienia współ· 
nia pomiędzy gen. Vallę i . gen. Mil- pJ;aey, zwłasuza w dziedzinie wy• 
chem w Berlinie, feldmarsz. Goe· sZkolenia., wyzyskania ma.te:rjalu 
ring przyjął wczoraj w swej rezy- i Żagadnień technicznych. Podsta
dencji Karinhall gen. Valle i towa- wy dla szerokiej współpracy obu 

armij powietrznych są zapewnione.'' 

Rumunia nie : odda piędzi ziemi 
Oświadezenłe pre1Qiera Calioeseu 

BUKARESZT, 28.6. Pr~mje.r Ca- cki. 
linescu wygłosił w Iżbie Deputowa- Zobrazowawszy wysiłek rzącllł 
nych przemówienie, w · którem sfor· rumuńskiego w kieru~u dozbr-0je
mułował stanowisko Rumu.nji WO• nia armji, premjer Calinescu stwier 
bee zasaidniczych problemów polity- dził, że Rumunja nie cofnie się 
ki zewnętrznej i zagranicznej. p~ed żadną ofiarą, mogącą zapew-

Za.dowołona ze swych gra.nic Ru. nić bezpieczeństwo krajowi. 
munja. nie wysuwa żadnych rewin· Zagadnienie mnie~ościowe -
dyka.cyj - oświadczył p,rem~er - ,zakończył Calinescu - nie może być 
ale z · drugiej st,rony zdecydowani-. tr~ktowane jako problem polityld 
jest bronić całości tego co ~lada, za.gra.niw.nej, !ecz winno bye zała~ 

Rurmmja s.kłomi~ jest do .przy- twione w ramach państwa rumuń
jactelskiej współpracy z tymi, któ· skiego prze.z ~stosowanie ustawo· 
rzy okażą potemu dobrą wolę. · W dawstwa mniejszościowe~o w dzie
tym sensie należy interpretować u~ dzirnie gospodarczej, społecznej i kul 
kład handlowy rumuńsko - niemie- · turalnej. 

POl.l GOJ.lWICZl'ŃSK4 ~1========= 
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ŚWIĘTA RZEKA 
POWIEŚĆ 

Cho6 obaj dołożyli wysiłku i chę-1 Kempa i doktór Rąszka mieli tei I nęło coś w sercu i zapytywali 
ci, udali się do notarjusza Kem- o tern wiadomość, nie ulegało to Ciemną przyszłoś~; może dzisiaj?„ 
py i sporządzili akt, nie mieli się więc zwątpieniu iż · .władze nie I Kaifosz szedł do huty, a Pawlica 
a:io teraz gdzie podziać. Na- zawiodą oczekiwań. Atoli teraz , gorliwie krzątał się koło gospo
tknąwszy się na siebie, patrzyli ucichło i zapadło się pod ziemię l datki, jednakże koło . wieczora 
z podełba czy się już stało, czy aż do podziwienia. Należało cze- coś ich ciągnęło aby się zetknąć 
nie?.„ Jednakże Pawlica nie u- kać ażeby ów nie pluł sobie w ze sobą i poraz setny roztrząsnąć 
chylał się, a I Kaifosz nie następo- brodę iż się pospieszył z sprze- sprawę. Wyszedłszy ze swych 
wał. Nie była to bowiem zwykła dażą, tamten zaś nie następował siedzib zderzali się \ sobą na 
sprawa, kup i snrzedoj, a cho- go z aktem kupna niczem żan- drodze, wpodle oberży pod Czer
dziło o wysiedlenie człowieka z darm z papierkiem wysiedlenia. wonym Kurem. Spojrzenie Kai
jego roli; Pawlica nie oszwabił Wszyscy zgodnie orzekli iż tak fosza zdała godzilo w gębę Pa
Kaifosza, ni Kaifosz jego. Oszwa- należało postąpić, innego wyjścia wlicy, przyodzianą w frasobliwy 
biła ich władza obca za pośred- nie było, bez uchybienia godności. uśmieszek. 
niątwem adwokata Szejdy dająca Każdego rant>: a, gdy wstawali - . Ni? ... 
znać 9 .wysiedleniu. Notarjusz ze snu. jednego i drugiego kol- - NL 

Me~orJał brytyjski podkr~śl~, że now, udaje się w sobotę w pod'" 
pFagmeniem rządu brytyJskiego, • róż w czasie któriej odwiedzi Lon4 
który bynajmniej nie dąży do. woj- ' dyn i Paryż • 
ny z Niemcami, było i jest ustano· . , . 
wienie stosunków angielsko • nie- Aczkolw:iek podT~:t Mosza.now~ 
mieckich na płaszczyźnie wzajemne ma char~ter prywatny, w czasie 
go uznani.a potrzeb, obu krajów w I P?bytu w Londynie spotka się 11 
sposób uwzględniający również pra . killroma wybitnymi osobistoś,cla.ml 
wa lnych państw. I politycznymi. · ·' 1 
Memorjał brytyjski przechodzi PARY~, 28.6. Age:dcja Havasa 

następnie do rozważań natury tech donosi z Sofji, że władomoś6 o . WY~ 
nioznej i na zakończenie nawfąZIJ· jeździe premjera KiQsseiwanowa W. 
je do wyrażonej przez i:ząd nie· dniu 3 lipca do Berlina Z9Stała · °"' 
młeckł w memorjale z 27 kwietnia. ficjalnle potwierdzona. · 
b. r. gotowości rozpoczęcia roko· Premjer bułgarski zwba:wić ima ~ 
wań co do wzajemnych zagadnień · Berlinie . 3 dni. . · · 
morskich na przyszłość, o Heby 
rząd J.. K. M. tego pragnął. 

O ile rząd niemiecki ma na my· 
ś1i negocjowanie nowego układu -
oświadcza memorjał brytyjski -
celem zastąpienia tych postano
wień, które rząd niemiecki uznał 
obecnie za wygasłe, rząd J, K. M. 
rad byłby otrzymać pewne wska
zówl\t co do tego w jakich roz
miarach 1 w jakim celu rząd nie· 
miecki uważałby tego rodzaju u
kład za pożąda~y. Rząd J. K. M., 
zwłaszcza pragnie: 1) wiedzieć kie 
dy wedle poglądów nieniieckich 
rokowania dla zawarcia takiego u· 
kładu miałyby się odbyć oraz 2) 
wied.zieó w jaki sposób rząd nie
mieękJ proponowałby zapewnić, aby 
jakakolwiek akcja, zmierzająca do 
zerwania lub zmiany nowego ukła
du w Qkresie jeg-0 ważności możli
wą była · jedynie za. zgodą obu 
stron. 

Sacha Guitry 
w Akademii Goncourtów 
PARY~, 18.6„ Wybitny aktor i 

autor dramatyczny Sacha Guitry 
wybrany został 7 głosami przeciw
ko 1 ezhmkiem Akademjl Gonco· 
ortów na miejsce opróżnione po 
śmier-Oi Paul Nereau. 

Na indeksie 
ostatnie dzieło d'Annunzla 

CITTA: ' DEL VATICANO, 28.6. 
„Osservatore Romano" ogłaszi;i. d~ 
kret Kongregacji • św. Officilim po ... 
tępiająey ostatnie dzieło Gabriela 
d'Annuruno ~,So1ns ad sola.Di" oraz 
umieszoze.jący to dzieło na fndek· 
sie książek zakam.n.veh. 

W artykule redakcyjnym „Os• 
ser\łatore Romruno" wyjaśbia, ź~ 
ostatni tom d'Amlunzio . wydanY. 
parę miesięcy tmnu stanowi po• 
gwałcenie zasad i uczuć rocbininycli 
oraz jest wyraq;em . degeneracji f 
upadku uczuć mil.ości pomiędzy; 
mężczyzną a niewiastą, 

Antogonista w. muJtlego 
zastrzelony przez lraba 

HAIF A1 28.6. Zllany BĄ,tagonl· 
sta W. Muftiego, działa.oz· arabski, 
Fals Fahum, został dziś zasf;.nelo• 
ny w pobliżu Nazaretu. 

Policjant brytyjski, który . mu to
warzyszył został ranny. Mimo rany 
policjant ostrzeliwał 2-ch zama
chowców, z których jednego zranlL 
Jest to Arab, robotnik kolejowy. 
Wkrótce .pp złotenłn zeznań Arab 

MAT<JZAK PIEBWszy W GDYNI I ką. sensacją. J)yło wyeUmmoWłąlle mi· 
·- W trz;oim etapie kolarskiego Wy- · strza· Francji, Am~rykanina. M. Neil~ 
ścigu · do Morza na trasie Starogard la, przez Jugosłowi~a Kukuljevica 
- Gdynia (121 klm.), pierwszy na w trz_ech setach 4:6, 5:7, .1:6. Ame
metę w Gdyni przybył Matczak (Sy- zr~a1llll był jedn~ z faw.°eytów tur
rena) przed Bańskim (Syrena), Wi- meJu. Pozatem Jeszcze Mie~el prze· 
śniewskim (Polonja) i Bieńldem. grał z Amerykaninem Snuthem. 

. . . W grze mieszanej para Jędrzejow-W cza;u: ~azdy ~pki ~ol~rzy p~ó ska - Baworowski wygrała z parą 
bowały micJować ucieczki, Jednakże angielską. Anderson _ Jarvich 7°5 
próby te zost~ły zlikwi.dowane przez 4:6, 9;7, a para polsko • francusk~ 
resztę za.wodmków. Dopiero w Kartu- Tłoczy:dski _ Pannetier przegrała z 
zach M'.. ~apiak j :Matczak uciekają Niemcami Gulcz _ Dietz 2:6 0:6. 
i zostaWlaJą resztę 1>tawkj za i:;obą. ' 
Wkrótce Kapiakovvi pęka dętka i Mat WIELKA REWJA ASOW SPORTU 
czak, jako pierwszy przyjeżdża do W W ARSZA. WIE. 
Gdyni. Dn. 28 b. m. odbyła się na stadjo· 

Po trzech etapach prowadzi nadal nie W. P. w Warszawie t. zw. wielka 
Wiśniewski przed Bizonem, Kope- rewja asów sportu, z której dochód 
rem, Bańskim, Domańsklm, Rzeź- przeznaczony był w .całości na FON, 
nickim, Jaskólskim i Starzyńskim. Rewja ta oglą<lana po raz pierw• 

TLociY~SKI WYGRYWA 
Na turnieju wimbledońskim Ignacy 

Tłoczyński odniósł drugie zkolei zwy 
cięstwo, wygrywając lekko z Angli
lµem Slackiem 6:3, 6:1, 6:1. 

W grach pajedyńczych panów wiel-

Kaifosz klął siarczyście, a Pa
wlica sekundował mu. Niech ich 
pioruny i tak dalej. Bodaj ich 
kolki, i od początku. - Zdyner
wowałem się, że aż mnie w środ
ku holi - mówił wreszcie P11-
wlica. - Lecz musi się znaleźć 
jakoś rada - bąkał Kaifosz. Aże
by się swobodnie pogłowić wcho-
dzili do Czerwonego Kura, gdzie 
oberżysta widząc ich przez okno 
toczył już do kufli piwo, zaś 
chłopak ocierał stół w kątku i 
ustawiał naprzeciw siebie dwa zy 
die. Przec.iwnicy i przyjaciele w 
jednej osobie zasiądąli w milcze
niu, cią!{nąc z namysłem napój 
i myśl. Pbd wpływem piwa gło
wy ich się rozjaśniły, rozum pra
cował bystrzej, cała sprawa wy
łaniała się z owej urzędowej o
pieszałości i gmatwaniny - pro
sta jak kij. - Otóż - wywodził 
Pawlica - mógłbym się zabrać 
i iść do synków na polską stro
nę, nie?„. I Kaifosz skwapliwie 
skinął głową. - Chłopoki moje 
nastają, nima dnia by nie pchnę-

! li kogoś przez góry i nie dopo
minali _sie or.zrlnrcie.. 

szy w Polsce zoroganizowana została 
przez oddział warszawski Związk-u 
Dziennikarzy Sportowych. Rewja 
wypadła pod każdym względem doa· 
konale, zdobywając wielkie uznanie 
publiczności zgromadzonej na trybu• 
nach w liczbia około 8.000 osób, 

- Ano, ano ... 
- Czego tato czeka?.. powłe4 

dają - czy chce się doczeka~ 
czygoś gorszy go? .. 
Dość się tato bił, a teraz czas 

ustać. 

- Toć! - rzekł Kaifosz roz• 
promieniony iż sprawa szła ku 
lepszemu. 

Wszystkie zmarszczki na twa„ 
rzy Pawlicy wyostrzyły się ni
czem klujące igły tworząc wy
raz pełen stanowczości.-Narzą• 
dzili mi już izbę i oczekują. Ksi::i
żek i gazyt nie będzie mi brak~ 
ani jadła, ni drew do komina. 
Ino skoczyć przez góry i mas~ 
dziadzie, pokój. Synowe moje, 
wicie Kaifoszu, · też są przypo
chlebne i moc szumne. kobity. 

Wybuchpęli śmiechem, . niczem 
franty z bukowej góry z lubo
ścią w~pominając kobiece ciepło. 
Nie, to je dobre, to je myśl: Pa
wlica uda słę do synków i amen, 
Atoli teraz twau jego spoważni" 
ła a 
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Teatr 
Teatr 
Teatr 

\\' teatraeh 
Narodowy: „LAnlący etrumle6". 
Polski: •• Koletanki". 
MllłY: „Ostrożnie, śwle~ mało-

w"ne". 
Teatr Nowy: •. Prawdziwe eycte Anny". 
Teatr Letni: „Pensjonat we dworze". 
Teatr Ateneum: „Szczęśliwe dni". 
lnstytnł ftednty: „Haneczka I ducb". 
Teatr ,,ll,J.D": „Baron ~lmmel". 
Teatr All Baba (Karowa 18) : Dztł l ~ 

dziennie rewja polttyczna w 20-tu f)bra
zach „Orzeł czy Bzeuka ••• " z Mll'!ł Zł· 
mitlską. Krukowskim, Foggiem" 8empoll6· 
lklm na czele zespołu. Pocz.: ·1.SO t 10 w. 

Szopka Polityczna w kawiarni Pluty• 
ków (IPS), pocz. o '1.80 I 9.80 włecs.. 

INFORMACJE O FO.MACH 

DOZWOLONYCH DLA MJ.ODZIEH 

TELEFON '1·11-23. 

W kioaeb 
Adria: „Władczyni". 
Attantl": .. W1e1kl wale'". 
Bałtyk: „Nie damy ziemi". 
Casino: „Marlnella". 
Capitol: „Francja czuwa" l „Włóczęgi 

.i'ólnocy„. 
Colo~senm: ,. Trader Born". 
Cza1y: „Prz„kłęty skarb" - dodatki. 
„"Elite": „Złotowłosa" I „Djabelska es-

kadra". 
~:urupa: .. Sześciu z przedmlełcla". 
ł'ama: „Dwaj rywale". 
l"ilharn1ooja: .. Gibraltar". 
n ... lios: ,. t rh stu I one jedna" 1 „Ko

biet a Tarz·•n ', 
Holly"·oou; „Burza nad Bengal!" I re-

w Ja. 
Imperial: „Mądrala". 
Italia: „Dziewczęta z Nowolipek". 
Jur1da: „Robert l Bertrand" I „Strasz-

ny dwór". 
Kino par. Aw. Andrzeja: „Bolek l Lo

lek". 
Lot: „Niemy bohater" l „30 karatów 

•zcześcia". 
Miejskie: „~ona - lalka". 
MaJe11tlc1 „Nlewldzlalna rywalka". 
lllewa: „Zara" i „Sygnały". 
Napoleon : „ Wielka wyirrana". 
Nowa Tombola: „Cnotliwa Zuzanna" 

t „ ślepy zaułek". 
Olza: „Płomienne serca". 
PalladJum: „Pojedynek kobiet". 
Pan: „Pokusa" I „Rumba". 
Petit Trianon: „Wakacje" l „Królowa 

Przedmieścia". 
Rlalto: „Andy Hardy zakochany". 
Res: „Sy~a.1y" 1 „czerwone Jabłunlic,.., 
Roma: ,.Dr. Klldare". 
Sfinks: „Wielbiclele panny Nancy". 
Sokół: „Idziemy przez tycie" l „04rka 

Szanghaju". , 
Sorento: „Wrzos•• I „Awleto Hawajskie". 
StudJo: .,Dama a Malak.Id", 
Stylowy: „Szarlatan". 
Awlatowld: „ Ultochany". 
awit: „J'adzia". 
Ton: „Alpejskie osły" I 11odatkl. 
Uciecha: „Syn Frankensteina". 
Victoria: „Port siedmiu mórz". 
Fotoplastikon (i;.l. Mar1111ałka ll'ocłla li) 

wyświetla codziennie od godz. U-.j do 
:2-ej plastyczne wtdold w naturalnych 
~olorach z J'awy. 

Panorama (NoW3' Awłat !7) wYŚW!etla 
;djęcla Algieru I floty wojennej t handlo
wej francuskiej w Algierze. Panorama 
czynna codziennie od 10 do 22. 

UTRWALO~Y WIELiil SUKCES 
„KOLEŻANEK" KRZYWOSZl!:W· 
SKIEGO W TEATRZE POLSKIM. 
Pełna pasjonujących perypetyj o

kraszona humorem i werwą, przesy· 
eona głębszem wzruszeniem komedja 
obyczajowa w 3 aktach (6 obrazach) 
Stefana Krzywoszewskiego „Koleżan· 
ki" ściąga nadal co wieczór do Tea
tru Polskiego bardzo liczną publicz
ność, oklaskującą z zapałem sztukę, 
reżyserję Z. Ziembińskiego i znako
mitą grę aktorów. 

Utrwalony wielki sukces sztuki 
Krzywoszewskiego pozwala jej wró
żyć jeszcze długi szereg wieczorów. 

„OSTROŻNIE, śWIEżO MALOWA· 
NE" - W TEATRZE MAŁYM. 
Wyśmienita komedja satyryczna 

R. Fauchois w przekładzie K. Rych· 
łowskiego „Ostrożnie, świeżo malo
wane!" w wybornej reżyserji K. Wier 
cińskiego i znakomitej grze artysów 
z Jackiem Woszczerowiczem w po
pisowej roli komicznej doktora Ga
darin na czele, dostarcza publiczno
ści dwie i pół godziny nieprzerwane
go śmiechu i najprzedniejszej zaba
wy, to też licznie co wieczór zebrana 
publiczność nagradza sztukę i arty-
stów formalną. burzą. oklasków, któ
re niekiedy rozlegają się i przy ot
wartej kurtynie. 

„SZCZĘSLIWE DNI" W NIEDZIELĘ 
POPOLUDNIU. 

Wobec kolosalnego sukcesu, jaki 
odniosły „Szczęśliwe dni" w Teatrze 
Ateneum, w niedzielę odbędą się 2 
przedstawienia tej przemiłej, wiosen
nej komedji o godz. 4.15 po poł. (po 
cenach zniżonych) i o godz. 8.15 wie
czorem. 

„Szczęśliwe dni" kapitalnie grane 
przez Janinę Anusiakównę, Jagnę 
Janecką, Mar;ę Nob!sównę, Tadeu
sza Fijewskiego, Leszka Pośpiełow
skiego 1 Zbigniewa Rakowieckiego 
mają na długo jeszcze zapewnione 
wielkie powodzenie. 

Walory lecznicze Truskawca 
Truskawiec - Zdrój leży w uro

czem podgórzu karpackiem 400 m. 
ponad poziom mMza, w pięknej 
dolinie otoczonej zewsząd lesi.stemi 
wzgórzami, które go znakomicie 
chronią od wiatrów. Klimat posia
da łagodny, średnio -wilgotny, sta
nowi przeto sam przez się znako· 
mitą stację klimatyczną. 

Położooy w środku najbogatszej 
w skarby ziemne okolicy, obok sa
lin Stebnika i Drohobycza, olbrzy
mich obszarów naftowych Borysła
wia i Tustanowic, kopalni wosku 
ziemnego, galmanu i cynku, skąd 
łatwa do zrozumienia - ogromna 
obfitość i rozmaitość jego wód lecz
nfozych - tonie Truskawiec wśród 
niezmiernej ilości drzew d sadów. 

niezrównana w chorobach nerko
wych i w cierpieniach dróg moczo· 
wych, 71Wapnieniu tętnic, reumaty
zmie i cukrzycy. Przy dolegliwoś
ciach żołądkowyeh, choi:obach wąt
roby i woreczka żółciowego, otyło· 
ści, artretyzmie, stosowana jest 
woda pod nazwą „Barbara". Zdrój 
„Bronisławy" działa wybornie ja.ko 
płukanka do gardła i nosa. Cały 
szereg i1nv.y:ch wód działa doskona
le na dolegliwości różnego rodzaju. 
W sezonie ordynuje w Truskawcu 
trzydziestu kilku lekarzy, znakomi· 
tych znawców zdrojowiska i jego 
skarbów natura;lnych, więc też ku· 
l'acjusze znajdują zawsze trokliwą 
i pełną poświęcenia opiekę lekar
ską. 

Na JasnąlGórę 
Dfelgrzvmka niewidomvrh 

W dn. 2 lipca r. b. z kościoła św. 
Alllt<>niego wyrusza pieazo do Czę
stochowy 6-ta z rzędu pielgrzym
ka niewidomych, zorganizowana 
przez Warszawskie Zjednoczenie 
Pracowników Niewidomych. 

Pielgrzymka przybędzie na Ja.s
ną Górę w dn. 16 lipca na święt• 
Matki Boskiej Szkaplerznej i po
wróci do stolicy koleją. 

Niema nudy na urlopie 
gdy „Kurier Polski'' 
;est z Tobq 

Zmiana adres6w dla prenu
meratorów bezpłatnie 
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Na czołowe miejsce wód leczni

czych wybija się w Truskawcu 
słynna, bo nigdzie dotąd w Euro
pie nie spotykana „Naftusia" -

Ciekawostki ze świata W szpitalu Wolskim 

Słub w śwaatku 
filmowym 

W tych dniach w małem, uroczo 
położonem miasteczku Antibes, na 
Jasnym Brzegu odbył się ślub zna
nej artystki filmowej Oberon z re
żyserem filmowym Aleksandrem 
Korda. 

Artystka przybyła z Hollywood 
do Londynu, gdzie z Aleksandrem 
Korda podpisała umowę filmową. 
Artystka kreować ma główną rolę 
w filmie „Urocza Manon". 

W dwa dni później reżyser i 
gwiazda ekranu przybyli wygodną 
limuzyną na Jasny Brzeg do Anti
bes, by tu podpisać innego rodzaju 
umowę, na czas nieograniczony. 

Podpisanie umowy odbyło się ze 
zwykłym w tych wypadkach cere
monjałem przed burmistrzem tego 
miasta, p. Grec. Młoda pani miała 
na sobie skromną ciemną sukienkę, 
a w ręku bukiet z lilij i kwiatów po 
marańczy, które w krajach połud
niowych uważane są jako kwiat 
szczęścia. 

Froterowanie, ~,,i~r::::t!'ei: 
peracja posadzek, mycie okien. 

Sprzątanie biur, :;.i:::::j~. ~;. 
uczenie tapet ł sufitów, odkurzanie 

SUPELJą NA SZNURACH. 

Najstarszy spis ludności, o którym 
mówią. zapiski historyczne, odbył się 
w Chinach w r. 2.255 przed naszą. 
erą.. Po strasznym wylewie rzeki Ho
ang Ho, który zniszczył olbrzymie 
połacie kraju, podzielono paftstwo na 
dziesięć prowincyj i zarządzono spis 
ludności, który wykazał, że w pail
stwie smoka mieszkało wówczas 
39.300.000 osób. Ilość rodzin ustalo
na przez spis wynosiła 13.533.923. 

Równie~ Egipcjanie i Grecy pro
wadzili statystykę ludnościową.. Naj· 
systematyczniej jednak prowadzili ją. 
Rzymianie i to nie tylko na półwys
pie Apeniflskim, ale we wszystkich 
krajach podbitych przez oręż rzymski. 

Z okresu cezarów mamy cyfry, do· 
tyczą.ce zaludnienia poszczególnych 
części świata. W Europie naliczono 
45 miln. ludności, w Azji 27 miln., 
w Afryce 16 miln. 

Oczywiście liczby te dotyczą. jedy
nie ludności w krajach skolonizowa
nych przez ~ymian, którzy w tej 
epoce panowali nad 88 mlljonami lud
ności. 

Ponieważ w· tym okresie sztuka 
czytania i pisania była przywilejem 
niewielu ludzi, radzono sobie w ten 
sposób, że w poszczególnych okrę· 
gach oddawano zarządzającym pew· 
ną. ilość sznurów białych dla kobiet, 
szarych dla mężczyzn, Młtych dla 
dziewczynek, a czerwonych dla chłop
ców. 

aparatami elektryc.znemł orH 1tała lcb Kierują.cy spisem ludności urzędnik 
konserwacja. J. Cegielski al Browar- robił na odpowiednim aznurze supeł· 

10 oe 24. telef. 6-28-92. ki systemem dziesiętnym. 1 supełelt 

r eb wyroby· nakrycia póhn1 na każde 10 osób. Ilość supełków na 1r rne ski itd.·, złoto, bttuterJę: I końcu sznura oddzielona od dziesią.
Kupno. Sprzedaż. Kwity lombardowe. tek odpowiednio dmym węzłem ozna· 
Najstarsza ff k J .1 czała jednostki. 

tirma enry , U W I er w ten sposób nawet z najod1egtej-
c ś-to 5 telefon 6.55.28 (dawniej szych okolic imperium otrzymywano 
"Krzyska ' Nowy świat 59). Filjl bardzo dokładne wyniki spisu lud· 
nie posiadamy. 652 ności. 

Zgłosił się do lecznicy 
raniony gołąb 

Gołębie pocztowe odznaczają się Zainteresowano się tym dziwnym 
dużą inteligencją. Trudno jednak wypadkiem i okazało się, że ptak 
przypuścić, by gołąb potrzebujący postrzelony w czasie drogi spadł a.
interwencji lekarza potrafił sam zna kurat na ogród lecznicy operacyj-
leźć drogę do lecznicy. nej. 
. A jednak wypadek taki miał miej Gołębia, który należy do dobrej 

sce w Baton Rouge w Kanadzie. rasy gołębi pocztowych operowano 
Pewnego dnia personel kliniki dr. i po wyleczeniu oddano go na poli

Roy Rabelais zauważył leżącego na cję, kt.óra na podstawie obręczy, ja
trawniku tuż pod oknem sali opera- ką znalazła na nodze gołębia poszu-
cyjnej skrwawionego gołębia. kuje jego właściciela. 

RYBY Z EPOKI PRZEDIUSTORY· 
CZNEJ 

W Est London, na wschodniem wy
brzeżu Afryki Południowej znalezio
no w grudniu r. ub. rybę nieznanego 
gatunku, długości 1 i pół metra, wa
żą.cą. 57 kg. Kapitan statku rybac
kiego, który dokonał połowów zwró
cił się o opinję do znanego ichtjolo
ga w Albanymuseum w Grahamstown. 
Orzeczenie ichtjologa wzbudziło w 
świecie naukowym dużą. sensację. o. 
kazało się bowiem, że nauka zna ry
by tego gatunku już od 120 lat, do
tychczas jednak spotykano je w po· 
staci skamieniałej. 

Kilka okazów tej ryby, jakie za
chowały się w muzeach znaleziono ja
ko skamieniałości w pokładach wa
piennych. W całym okresie trzecio
rzędnym nie znaleziono już śladu tej 
ryby, z czego wynikałoby, że istniała 
ona przed wielu mlljonami lat. A co 
ciekawsze, że znaleziona w wodach 
Oceanu Indyjskiego ryba należy do 
tego gatunku, z którego rozwinęły 
się w dalszym rozwoju istoty czwo
ronożne, dostosowane do lądowych 
warunków bytowania. 
Cały świat naukowy żywo zainte

resował się sensacyjnem odkryciem 
rybaka angielskiego. 

MILJONERSKIE FANTAZJE 
W Anglji bawi pewien bogaty far· 

otwarfo nowy oddział 
W szpitalu Wolskim uruchomio· 

no, w liczbie 15, pokoiki izolacyj
ne, przeznaczone dla obserwacji che 
rych wewnętrznych i płucnych. Z 
pokoików tych korzystać będą cho
rzy wymagający specjalnej opieki 
i badań k1inicmiych. 

Rad jo 
PIĄTEK, dn. SO czerwca. 
W ABSZA WA I (Raszyn) 

• 

6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze„. 
6. 35 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty), 
7.00 - 7.15 Dziennik poranny. 7.15 -18.15 
Muz3;'ka ()lłyty). 8.15 Kłopoty I rady: „za 
bezp1ei:zeme zapasów przed gazami". 11.30 
A.udycJa dla poborowych. 11.67 Sygnał 
czasu. 12.03 Audycja południowa. 14.4f; 
Jak las sam gospodarzy. 15.00 Muzyka 
popularna w wyk. Ork. Rozgl, Lwow
skiej.. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.0<i 
Dziennik popołudniowy. 16.10 Pogadanke 
aktualna. 16.20 Recital śpiewaczy Włodzi
mierza Derwlesa (tenor). 16.45 Rozmowa 
z chorymi. 17.00 Muzyka taneczna (pły
ty), 18.00 Recital organowy Bronisława 
Rutkowskiego. 18.30 Recital skrzypcowy 
Grażyny Bacewiczówny. 18.55 „Echa mo
cy i chwały". 19.00 „Gdańsk w poezji". 
19.20 Chwila Biura Studjów. 19.30 .,Przy 
wieczerzy" 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 
A.udycje informacyjne: Dziennik wieczor
ny. Wiadomości meteorologiczne. Wiado
mości sportowe. Nasz program na jutro. 
21.00 „Na dalekich morzach„ - koncert. 
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika w!e
c-~ornego. 23.05 Wiadomości z Polskl w 
: ezyku niemieckim. 28.13" Wiadomości 11 
Polski w języku w'-'giersk1m. 

mer australijski z żoną.. Mają.tek far· I I 
' · t I ilk 'lj Pl~TEK, on. SO czerwca. 

mera oceniany Jes na c a mi o- S.15 Zabezpieczenie zapasów przed 
nów funtów. gazami ~ dialog, · 
Małżonkowie wybrali się w podróż 118.00 Recital organowy Bronisława I 

l 
Rutkowskiego. 

po Ang ji własnym samochodem. W 18.55 Echa mocy l chwały. 
czasie jednej z przejażdżek zdarzyła 21.00 „Ns dalekich morzach" - kon· 
się katastrofa, w czasle której samo- ce1·t. 
chód fa:rmera uległ poważnym uszko· :---------------..: 
dzeniom. Podróżni na szczęście wy- WARSZAWA n (Jllokot6w). 
szli z katastrofy bez szwanku. Po- 13.00 Muzyka lekka (płyty), 14.00 Po· 

gawe~a gospodarska: Dtem sezonowy. 
nieważ naprawa wozu kosztować 14.05 Parę informacyj, Wiadomości spor
miała więcej niż nowy wóz, farmer towe. Program na jutro. 14.15 Dwie lon

dyńskie orkiestry symfoniczne (płyty) 
wynajął taksówkę i kare się obwo· 15.0!) Włoskie pieśni ludowe w wykQJla• 
zló po całej Angljl. niu Anieli Szlemitlsklej. 15.25 Muzyka o· 

D t h b ł j Ż bladawa (płyty), 16.30 Muzyka popularna 
o yc czas prze Y on u w wy- (płyty). 17.05 :llycie kulturalne stolicy. 

na.jętej taksówce 5.500 kim., uważa- 17.25 Koncert kameralny. 21.05 -Piosenki 
j „c że ten sposób podróżowani j t filmowe w wykonaniu J'eanette MacDo· 
"" • • a es nald i Nelsona Eddy (płyty). 21.15 „Lo· 

przyjemniejszy i mimo wszystlto tań sy ukończonego filmu". 21.30 Dwa kon-
szy niż kupowanie sobie nowego certy Instrumentalne (płyty). 23.20--23.00 
wozu w AnglJ't Uwertury do oper Webera. 23.00 Muzyka 

do tańca z dancingu. · 
Jak twierdzi farmer samochody w SOBOTA, dnia 1 lipca. 

Australji są co najmniej o 30 proc. WARSZAWA 1 (Raszyn). 
tańsze niż W Anglji. 6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 

lfffJZYKA NA ANTENIE 

6.35 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty). 
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Piosenki ma
rynarskie (płyty) . 7.45 Koncert poranny 
w wyk. ork. wojskowej pod dyr. por. 
Aleksandra Rutki (z Wilna). 8.15 Z mi
krofonem przez Polskę: J'astrzębia Góra 
(z Torunia). 11.57 Sygnał czasu. 12.03 Au· 
dycja południowa. 14.45 Audycja dla dzie
ci: „Jak to miło latem bywa" - w opr. 
Heleny Tymienleckiej. 15.15 Muzyka po
pularna w wyk. Ork. Rozgł. Wileńskiej. 
15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 Dzien 
nik popludniowy. 16.10 Pogadanka aktu• 
alna. 16.20 „Deodat de Severac i Robert 
Schumann". Recital fortepianowy J'erze
go Lefelda. 16.50 „Co się dzieje w gniaz• 
dach?" Młoda para zakłada gniazda. 17.00 
Muzyka taneczna. 18.00 Arje i pieśni wio• 
skle. 18.30 Kwartety Ludwika v. Beetho
vena (płyty), 19.00 „Charaktery": „Teo-i 
dor ma słaby charakter" - powieść mó· 
wiona lłeleny •Boguszewskiej i J'erzego 
Kornackiego. 19.30 Audycja dla Polaków, 
zagranicą. 20.00 Melodje Ziemi Polskiej:: 
„Pomorze śpiewa". 20.25 Audycja dla wsi. 
20.40 Audycje informacyjne: Dziennik wiei 
czorny. Wiadomości meteorologiczne. Wia 
domości sportowe. Nasz program na ju
tro. 21.00 „Panna wodna" - operetka 
morska w 3-cb aktach J'erzego Lawiny„ 
świętochowskiego. 23.00 Ostatnie wiado.. 
mości dziennika wieczornego. Komunikati 
Meteorologiczny. 23.05 Wiadomości z Pol ... 
ski w języku i..iemlecklm. 23.13 Wiadomo• 
ści z Polski w języku angielskim. 23.~ 
;Muzyka taneczna. 

(msk) W listopadzie 1848 r. Moniusz
ko, którego przyjazny stosunek do Jó
zefa Sikorskiego, znakomitego recenzen
ta warszawskiego, coraz to bardziej si1: 
pogłębiał, pisze do niego, że napisał 
„kantalę czy tam balladę" o treści, z; 
czerpniętej z mitologji litewskiej. I do
daje, że „będzie lo, zdaje mi się , że 
utwór dość interesujący„. przekonałem 
się, że ta forma kompozycji jest jedy
na na teraz, której się mam poświę
cić... qaje możność wykonania mniej 
"'ięcej w sposób przyzwoity, o ile się 
kompozytor umie zastosować do naj· 
uboższych zasobów miejscowej muzy. 
kalności.„" W takich to warunkach, nie 
mogąc marzyć o wystawianiu oper na 
scenie wileńskiej, Moniuszko pisał „kan
taty czy tam ballady" swoje. Że jed· 
nak myślał właściwie o kompozycjach 
scenicznych, nie może ulegać żadnej 
wątpliwości. I nielyle może wrodzo
ny oportunizm czy z poczciwości zro· 
dzona bierność i uległość charakteru, 
ile rzeczywista niemożność realizacji 
wyżej zakrojonych zamierzei1, zmuszała 
Moniuszkę do obniżania lotu. W innych 
warunkach trzy kantaty, których tekst 
oparł na „Witoloraudzie" J. I. Kra
szewskiego, byłyby się zapewne zro· 
dziły w postaci trylogji operowej, aż 
dziwnie pokrewnej „Nibelungom" Wag
nera, ale o kilka lat od nich starszej. 
bo szkic teatralogji niemieckiej powstał 
dopiero w 1852 r., a muzykę do ni<'j ,_ 

Wagner pisał w latach 1853-'i i 
1865-74. O podobieństwie kantat 
„Krumine", „Niłoja czyli ·Wundyny" i 
„Mildy" do „Nibelungów" obszernie pi
sze prof. Z. Jachimecki w swojej mo
nografji o Moniuszce. Temat ten wy· 
maga jeszcze głębszego wyjaśnienia, 
łącznie zresztą z zagadnieniem, czy Kra 
szewski, pisząc „Witoloraudę" ulegał 
wpływowi ówczesnych literackich opra
cowań eposów mitologicznych germań
skich i skandynawskich, co nie jest 
niemożliwe. 

Uwagi powyższe nasunęły się z ko· 
nieczności wobec wykonania „Mildy" w 
bardzo dobrej audycji, transmitowanej 
z Wilna. Dyrygował tym razem prof. 
Adam Wyleżyński, a pp. Wanda Hen
drichówna, Janina Pławska, Antoni 
Kwiecień i Edward Romanowski oraz 
Chór „Echo", którngo kierownikiem jest 
zasłużony dyr. Wladysław Kalinowski, 
ze zwykłą swą sumiennością sprawili, 
że „Milda" wypadła bardzo pięknie. 
I mimowoli narzucało się pytanie, dla
czego w \Varszawie kantaty tej nie 
wykonywa się publicznie? 

Z punktu widzenia historyczno-mu
zycznego do równie ciekawych audycyj 
należała transmisja z Poznania utwo· 
rów klarnetowych, w wykonaniu p. Jó
zefa Madei. Usłyszeliśmy tym razem 
Koncert Jana (właściwie: Iwana) Miil
lera (1786-1854), jednego z twórców 

nowoczesnego klarnetu, był bowiem wy
nalazcą szeregu ulepszeń, odrzuconych 
wprawdzie przez urzędowe autorytety 
paryskie, ale uznanych przez„. życie 
Miiller nie był, mówiąc szczerze, wybit
nym kompozytorem, ale koncert jego 
jest doskonałym typem muzyki z okre
su przełomu między klasycyzmem a ro
mantyzmem. Drugim utworem, który 
odegrał p. Madeja, była Fantazja „Sou
venir de Bellini" Karola Bii.rmanna 
(1811-1885): również słynnego klar
necisty, syna Henryka Józefa Barman
na, blisko zaprzyjaźnionego z Webe
rem i Mendelssohnem, którzy właśnie 
pod wpływem tej przyjaini pisali swe 
utwory na klarnet. 
Doskonała była transmbja z roz· 

głośni na Wieży Eiffla opery Ravela 
„L'heure espaguole" pod świetną dy· 
rekcją ·Rosenthala. Kapitalne to opus 
wielkiego kompozytora skrzy się od bu· 
moru i dowcipu muzycznego, opartego 
na niezliczonych finezjach faktury, w 
każdym niemal takcie mistrzowskiej. 

Prof. Lucjan Karniei1ski rozpoczął no
wą „opowieść", tym razem o Schuber
cie. Słuchanie jego niezrównanych zaiste 
opracowań jest prawdziwą rozkoszą dla 
każdego szczerego miłośnika muzyki, 
zarówno bowiem treść, jak i forma 
tych pogadanek, świetnie ilustrowa
nych muzycznie, stoi na najwyższym 
poziomie pod kaidym względem. 

SOBOTA, dnia 1 lipca. 
16.20 Deoclat de Severaee 1 Bobert 

Schumann. 
19.00 „Charaktery" - powieść mó· 

wiona. 
19.SO Audycja dla 'Polaków 11agra· 

nict. 
20.DO Melodje Zii.ti Polskiej: Po· 

morze śpiewa. 
U.OO „'Panna wodna" - operetka 

Jerzego Lawiny-świeto,Mw1k1ego, 

WARSZAWA Il (Mokotów). 1 
13.00 1000 taktów muzyki. 14.00 Pare iJN. 

formacyj. Wiad. sport. Program na jutr11 
14.15 Utwory Fryd. Smetany (płyty). 15.111 
Na fortepianie gra Lucja Drege-Schielo-4 
wa. 15.30 Muzyka obiadowa w wykonantu 
Tria P. R.16.30 Muzyka operowa Rim-. 
skiego-Korsakowa (płyty). 17.05 ~cl~ 
kulturalne stolicy. 17.15 :Muzyka węgiel'lł 
ska (płyty). 18.00 Przerwa. 21.05 Fryd9' 
ryk Chopin - cykl (płyty). 21.85 IV 11'8' 
•tl•~ M..,,~y w """""" „Dol :; wa". Transmisja z Zamku •-~lewskieg 
na Wawelu (zdjęcie dźwieko~-w. Wyk 
nawcy: Orkiestra Symfoniczna R. P. 

.,dyr. Grzegorza Fitelberga i chó~ ł , 



Str. 10. 

Fuzja organizacyj 
nlepodległoSclowych 

· Dn. 28 b. m. odbyło sł~ pod prze
'tVodnictwem min. Kościałkowslde· 
10 zebra.Irle organizacyjne prezy-

. dj6w Stowarzyszeń: Związku Nie
podległościowców z Petersburg 
Związku Filaretów 1 Zrzesze
nia b. członków korporacyj i Fila
recji w Kijowie. 

Uchwalono stworzy~ wspólną 
nadrzędną, organizację celem sko
ordynowania wspólnej pracy ideo• 
wej i społecznej w myśl naczelne
nego hasła obrony kraju, 

Uchwalono m. in. wziąć udział 
w zjezdzie ··krakowskim 6 sierphia 
r. b. 
Powołano do życia tymczasowy 

k<1D'litet połączonyeh organizacyj w 
osobach pp. min. Kośclałkowskie
go jako p:rezesa, Jerzego Wiewiór
skiego, Witolda Wierzejskiego, Wi
tolda ~bikowskiego, jako wicepre
ze5ćw, oraz pp. wicemin. Korsaka, 
Tadeusza Dłużnikiewicza, Tadeusza 
Jakubowskiego, Alfreda Okołowi
cza, Tadeusza Szpotańskiego, Jana 
Firewicza, Wiktora Górskiego, Wła
dysława Markowskiego, Felicjana 
Millera i Antoniego Tarczewskiego. 

Nowa szkoła pilotów 
Lotnisko sportowe 

•iZIENNIK NARODOWY. 

,('·,.'A, - •·. 
„·. #"i· 

Trzyn1a~r.,y· się morza'' uwaoa.·subsk~ybenc1 P~~ 
·I I . , " . . :. · III ratę mozna płacie 

Hold pamięci Staszica w niedzielę 2 b. m • 
.,. . : · „~ · Komisarz generalny Potycm O· 

Piękna aleja na. Bielana<:h, 1pto- ~ 1Z, .kolei min. Kubn w otoczeniu gi do odbudowy politycznej i gos- brony Przeciwlotniczej zawiadamia, 
wa~a do klasztoru oo. Marjanów, p~riwiclell hufca repnmmtacyj· podarczej ojczyzny. Prostą jest te- że dla ułatwienia dokonania pozo. 
uqekorowana była w środe . flaga- nęgo ·°):~. M. K. złożył na. groble plę-- dy rzeczą, że teraz specjalnie w .stałych wpłat przed upływem O>Sta· 
mi o barwach państwowych. kny; . wieniec z żywego kwiecia o okresie ,,Dni Morza" czcimy Jego tecznego terminu t. j. 5 lipca r. b. 

W godzinach wiec.zomych ~- ba.I"Woo'h biało • czerwonych i wy. pamięć." placówki subskrypcyjne będą czyn· 
szła tędy delegacja z min, Ktilt· głosił. krótkie przemówienie: „Sta- Poczem min. KUhn zarządził mi- ne również w niedzielę 2 lipca r. b. 
nem, prezesem Stołecznego Komi- szic. wielki Polak 'i głęboki myśli- nutową ciszę nad drogim wszyst- w godzinach 10-19 oraz w środę 
tetn „Dni Morza." na. czele, żeby ciel,.' nawej; w czasach niewoli jas· kim Polakom grobem. dn. 5 lipca r. b. (ostatni dzień) od 
złożyć hołd pa.mięci Stanisława Sta· nym swym umysłem wskazywał dro (h. J.) godz. 8-19-ej. 

sdca. ~-------------------------W chwili, gdy serca wszystkich 
Polaków biją żywo na dźwięk ha
sła: „Od Bałtyku odepchnąć się 
nie damy" - trzeba było stanąć I 
przy skromnej mogile wielkiego 
patrjoty i myśliciela, przy groble 
ks. Staszica. 

Staszic, rozumiejący głęboko po
trzeby gospodarcze kraju, zostawił 
nam w „Przest rogach dla Polski" 
dobitne wskazanie: „Trzymajmy się 
morza„," 

W uroczyst.ości na Bielanach 
wzięli udział przedstawiciele Ligi 
Morskiej i Kolonjalnej, duęhowl.eń
stwo, liczne organizacje społeczne 
i tłumy publiczności z Warszawy, 
Bielan i okolic. 

Na płycie grobu Staszica umie
szczono orła białego. Nabożeństwo 
odprawił ks. proboszcz Tn.JSzyńsld, 
przy wtórze pieśni religijn~ch, któ
re odśpiewali klerycy. 

Instytut Higieny Morskiej I Tropikalnej 
Nowa placówka nauki polskiej w Gdyni 

Państwowy Zakład Higjeny u
ruchomił w Gdyni Instytut Higje
ny Morskiej i Tropikalnej. 

Instytut ten spełniać będzie rolę 
ośro~a wyszkoleniowego dla le
karzy okrętowych, emigracyjnych 
i kolonjalnych. 

Uroczyste poświęcenie i otwarcie 
Instytutu odbyło się 28 b. m. w 
ramach „Dni Morza". 

Udział w uroczystości otwarcia 
Instytutu wzięli m. inn. woj. Racz 
kiewicz, wicemin. Piestrzyński, 
przedstawiciele władz miejscowych 
z komandorem Frankowskim, Ko
misarzem Rządu Sokołem, dyr. U-

rzędu Morskiego in2:. Łęgowskim 
na czele, przedstawiciel Zarządu 
Głównego L. M. i K. p. Jeziorański 
oraz liczni reprezentanci sfer le-
karskich i naukowych. · 
Inauguracyjne przemówienie przed 
stawiające program działalności In
stytutu wygłosił dyrektor naczel
ny Państwowego Zakładu Higjeny 
Szulc, poczem kanonik Turzyński 
dokonał aktu poświęcenia Instytu
tu. 

Zkolei wygłosił przemówienie wi
ceminister Piestrzyński, oświadcza· 
ją,c m. inn.: 

Hlno RO/lfA 

,„„;i~„!!e~~~~-e~„,,..,„ 'b PICIUdJZV 
w dn. 6 lipca r. b. 6-lł właaną szkoł1: 

We własnym gmachu 
Wydział rolołczy IJ. S. B. 

Dn; 28 b. m. odbyło się w Wil
nie przy ul. Zakrętowej 23 uroczy
ste poświęcenie kamienia węgielne
go pod budowę gmachu wydziału 
rolniczego Uniwersytetu Stefana 
Batorego. 

„Instytut dziś otwarty ma za za.
danie lekarza polskiego wykształcló 
na dobrego lekarza okrętowego a 
przez swe prace naukowe z zakresu 
higjeny morskiej i tropikalnej pod· 
nleśó wyteJ Jeszcze wartośó polskieq 
naukl lekarskiej. W dnlach Swięta Mo 
rza. polskiego zostaje powiększony 
polski arsenał nauki. Lekarz I uczo
ny polski wraz z całym narodem wo 
la - „Jesteśmy słlnl, zwarci I go
towi na. W&jl;yatko". 

, 
plło11tu motorowego. t1 U ' I 

Nowa szkoła pilotów powstaje tym BVG---
razem na Pomorzu, w Grudzi-.dzu. W 
ten sposób wszystkie dzielnice kraju DA.,.CH IJAR• A 
b~d- jui miały swoje poblłskie szkoły, K • 

Międzynarodowy 
festiwal taneezoy 

w Sztokholmle 

co ułatwi szkolenie naszych kadr po- ------------------ Aktu poświęcenia kamienia wę
gielnego dokonał ks. Piekarski. Po 
przemówieniach na-stąpilo .~uro
wanie aktu erekcyjnego. 

wietrznych. X Wycieczka inwalidów 
Po"•staje też nowe lotnisko sporto

we LOPP na Bielanach. Zajmie ono 
puestrzeń 214 ba, z czego 4Ó ba zni· 
welowanego, zmeljorowanego l odarnio
wanego oddane będzie do utytłtn tej Je-

• sieni.Cala przestrze6 lotnl1ka w kształcie 
ellp1y liczy~ będzie 1600 mtr. na 1200 
mtr. terenu idealnie równego do lądo
wań i startów. 

Z wiosną b. r. rozpoczęto juł budo
wę hangarów. Trzy staną na terenie 
lotniska: dwa mniejsze i jeden więlt
szy, przeznaczone dla Aeroklubu War
na wskiego ł OArodka szybowcowego 
LOPP. 

Wkład tegoroczny LOPP i Funduszu 
l>racy na roboty ziemne wyniesie l 
miljon złotych. 

Wypadki oo UJarszaCllle 
POŁKNĄ.Z. ZAPALNIClZq, ,,na 

złość" policji nieją.kl Henryk Micha· 
łowski, sprowadzony w celu spraw
dzenia dokumentów do komisarjatu 
XI-go w Warszawie. Michałowski o• 
świadczył policjantom, te nie b~e 
długo zatrzymany w komisarja.cie, 
bo... połkn!łł zapalniczko i monetę 
2· złotową. Dziwnego desperata prze. 
wieziono do szpitala Dz. JeZUI!, gdzie 
pr?.ebywa na obserwacji. 

. KOLEJARZ DOSTAŁ SIĘ POD 
PABOWóZ na Dworcu Zachodnim 
w Warszawie. Pracownik P. K. P. 
Henryk Kołakowski poniósł Amieró 
na miejscu. Zwłoki ofiary własnej nie 
ostrożności wydano rodzinie. 

NAPADŁ NA WRA.OAJĄ.OEGO 
DO DOMU kelnera, Aleksandra So
wiZdrzała jego sQ.Siad, Feliks Ros14-
tkl, który pobll go, zrabował 50 zł. i 
poszedł sobie na wódk~. Zaw1adoznto
tia pollcja osadziła niebezpiecznego 
łłSiada w 8.l"e$ZCie. 

do Budo pe•ziu 
Na zaproszenie Zwi'łzku InwaJid6w 

Wojennych Węgierskich - Legja Iń
walłdów Wojennych Wojsk Polskich 
im. gen. J. Sowińskiego organizuje '~ 
pierwszych dniach sierpnia wielką pro
pagandową wycieczkę do Budapesztu. 

Wszelkich informac:vł udziela Zarząd 
Główny Legjl. 

Obrazy Matejki 
w hallu 

Muzeuro Narodowep;o 
Swieżo nabyty przez Muzeum Na

rodowe w Warszawie cykl 12-u o
brazów olejnych J. Matejki „Dzie
je cywilizacji w Polsce" został pro
wizorycznie pomieszczony w hallu 
Muzeum na I-ym piętrze. 

W dni świąteczne można bezpła· 
tnie oglądać te arcydzieła od 9-15 
oraz od 17-ej do 19-ej godz. Rów• 
nież otwarte są stałe zbiory Muze· 
um oraz Wystawa Martwej Na.tury 
XVI - XVIlI w., ciesząca się sła
wą jecbiej z najlepszych wystaw 
Muzeum. 

Rozpoczecie budowy gmachu wy
działu rolniczego U. S. B. stało aię 
możliwie dzięki udzieleniu na ten 
cel sumy 150 tys. zł. przez fun
dację naukową Zemłosławską. 

Budowa gmachu, który tworzy6 
będzie prawe skrzydło przyszłego 
wydziału rolniczego, obliczona iest 
na dwa lata. 

Obozy wędrowne 
szkół powszechnych 
Dn. 28 i 29 b. m. wyruszyły w wę

drówkę po kraju kursy-obozy węd
rowne organizowane przez Stoł. ko
mitet pomocy dzieciom i młodzieży 
dla najuboższych absolwentów pu
blicznych szkół powszechnych. 
Wyruszyło 7 obozów, liczących 

165 uczestników. Każdy ma zapew
nioną, w składzie dwuosobowym, 
specjalną opiekę wychowawczą. O· 
bozy wędrowa6 będą w ciągu 14-u 
dni, zwiedzając najciekawsze za· 
kątki kraju, 

Dzieci wystawiały ·weksle 
.llera oszukańeza na 60 t„sięcy zł. 

- Szt.okliofin "organizuj~ w dniach": 
1-6 sierpnia b. r. wielki międzyna
rodowy festiwal taneczny, w któ
z całego świata. Występy tancerzy 
z całego świata. Występy tanecrzy 
odbędą się w różnych publicznych 
punktach· miasta, jak w parkach; 
w muzeum, na wolnem powietrzu 
i t. p. . 

Uczestnicy festiwalu reprezentu
ją ok. 20 państw. M. in. przybędzie 
po 200 tancerzy z Danji i Finlan
dji, po ok. 50 z Bułgarji, Francji, 
Holandji, Jugosławji, Węgier, Ro· 
l!lji i Niemiec, po 20 z Polski, Bel~ 
gji, Estonji, Łotwy, Rumunji, Szko
cji, Szwajcarji, wysp Faro i Ame
ryki. Najwięcej tancerzy wystąpi w 
barwach Szwecji. 
Równocześnie z festiwalem odbę

dzie się w Sztokholmie międzynaro
dowy kongres tańców ludowych, w 
którym wezmą udział przedstawi
ciele szeregu państw europejskich. 

Kompromis małżeftskl 
prezydenta Lincolna 
(b. ·p.). W związku z wizytą an

gielskiej pary królewskiej w Wa
szyngtonie, prezydent Roosevelt 
zdecydował odnowi~ 1 odmalować 
wnętrze Białego Domu. 

Dwaj zawodowi aferzyści, Hersz Tymczasem, kiedy te „klientow- Decyzja ta przypomina nam ane-
Wiśniewsld i Aron Goldman, po Od- skie" weksle poszły do protestu gdotę, bohaterem której był prezy
cierpieniu kary więzienia za różne hurtownicy .stwierdzili z przerate- dent Lincoln, jeden z pierwszych 
oszustwa, założyli przy ul. Gęsiej niem, że wystawcami tych weksli mieszkańców White House'u. 
sklep z manufakturą. Na wspólni- były ••• dzieci, które za fatygę o- Postanowiono wówczas przema
ka przyjęli„. tragarza, J ankla Ba- trzymywaly torebkę cukierków lub lować wielki salon recepcyjny. Pre• 
umberga, któremu wyrobili konto bilet do kina. zydent wybrał kolor niebieski, pa-
czekowe 1 jego czekam.i płacili do- Natychmiast zawiadomiono poli- ni Lincoln Młty. Przez trzy dni 
stawcom za t.owary. cję, która wszczęła energiczne do- Lincoln chodził bez humoru i znu-

Po kilku miesiącach ożywionych chodzende. Według obliczeń posz- dzony, aż wreszcie, gdy czwartego 
obrotów, kombinatorzy postanowili kodowanych hurtowni ł fabryk dnia pokazał się z uśmiechem na 

AYlfEs·BMłtmlORI 
UW l'.lmt • I.U W1DlU05 ·IO A.łłU SAYiR! 
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Kino STUDIO 
Nowy swtiłt 2s, Ohmle1m1 '· 

„Dama z Malakki" 
Egzotyczna opowle&'1 mUoaa 

wg. FR. Dll OBOISSE'l'A 

w roll clówn•.J Edwlge FeaWere 

Poca. 6. '· o.u. 
Ceny mieJso ~. 

zł. L09 t zł. UO. 
072 

-

NAPOLEONP!..111• 
W niedzielę ł iwlęta o 

' godz. 1-ej I S·eJ seanse 
ulgowe. 

• Arcydzieło 

Jullen Duvivtera 

WIELKA 
WYGRANA 
Viviana Romance, Jean Gabin, 
Charles Vanel. Raymond A1mos 

Miejski Poca. ' ' io. 

Luiza Rainer 
MelTyn Douglas 

w filmie 

ŻONA LALKA 
~ wabie • WJJ!łtldem 

•obót I 1"1.ąl 97t Dr, med„ Mf RON HERMAN wyzyskać doskonałą konjunkturę i łódzkich, bielskich, oraz stołecz- ustacJi, sekretarz ośmielił się zapy-
1' ~ n zaufanie, jakie zdobyli u dostaw- nych, aferzyści nabrali ich na su- tać, jaką jest ostateczna decyzja. 

ChOJ'oby weDerycm„ ak6r11e I e>łołowe ców. Zaczęli więc gromadzić ol- mę ponad 63 tysiące złotych. Prezydent odpowiedział: „Doszli-
Hob 541 aa. 5. Tel 9-Uł-88. brzymie zapasy manufaktury, pła- Przebiegli wspólnicy zostali osa- śmy z moją żonfł do kompromisu: (-'odrózuj 

Pnyjmuje do lO-e! r. Jod ł-7 pp. cąc wekslami, rzekomo kllentow- dzeni w wdęz:i.eniu. wielki salon bę .... dz;ie;.p~r~z;e;m;a~lo~w;a;n~y•••••••lll•lll~„„ •• 
„„„„„„„„.a7•4•s•ld•emi.„„„„„ •• „ •. „„„„„„„„ ... „„ ... „.ifili'm' ... • 
„„„„ ... „„„!„ ... „ ... „ ...... „ 

Kat.dy aportiowiec i zwolennilk motoryzacji może n.aibyć s:i · 
mochody motocykle: angielskie, niemieckie, belgijskie i polskie 

MuzyDy do pisania i liczenia., sma.ry i oleje .które poleca 

BIURO TECHNICZNO • HANDLOWE 
Bolesława Konopińskiego 

Piotrk6w Tryb., ul. Słowacl:dego 6, Telefon 10-90 

l'WJMi -
•ua awwwwm~ 

Czas zapłacić prenumeratę I 

Redaktor i Wydawca TOMASZ PLUTA. 

NIGDY NIE JEST W'OtNO """'' o ... =. .... bv-1 ma P. P. IOlel~iDlóW 
dziej, jeieli cierpU& na chorobę: NEREK, PĘCHERZA, Błobów o p 11 
WĄTRiOBY KAMI~ żóLCIOWYCH, ZLEJ PRZEMIA· o " • I a.. 
NY MATERn na b4e artretyczne czy podagryczne, wzdę· 
cia brzucha 'odbij ule się lub sldonnojci do obstrukcji. KWITARIUSZE, 
Pamiętał że

1 

nł'411 nie będzie za późno, o ile ażywat I>ę. WEZWANIA na odprawy służb 
dzie1z ziół moczopę4aycb „DWROL" G„ecldello, kt6re i inne druki dla PP· Komendan· 

zapobiega!• na~omadzeniu się kwasu moczowello i innych tów Bloków o.p.l. . · 
az:kodliwych ala zdrowia substancji rAtruwającycb organizm. Dziś jelJIC%• polec&J' . 
kup pudełeczko ziół "DIUROL" G21seckiego, a gdy pr~konasz się o dodał- po ni.ski.ej cenie Zakł. Grafie~; 
nich skutkac:h ich działania zalecać b~iesz swym zna1owym, ,~LF PA.NSKI, SPADK. 

Sposób użycia na opakowaniu. Otł'ginalne zioła "DIUROL" G'8.okiefo I Piotrków Tryb„ Leiion6w L. 2. 
(:z; kogutkiem) 1pnedają apteki i skłapłecme. 
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