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Uzupełniające zarządzenia uiolsHouie. 
Kraków, 30 sierpnia. 

Władze wydały dodatkowe za
rządzenia zmierzające do zapew

nienia wzmocnienia sił zbrojnych 
R. P. 

Odnośne zarządzenia zostały o-

publikowane przez rozlepienie na 
murach miast do wiadomości za
interesowanych. 

Dlaczego Polska musi wzmocnić 
pogotowie woienn 

WARSZAWA, 3 0 sierpnia. 
Polska Agencja Telegraficzna ogłasza następu

jący komunikat: 
„Rzesza niemiecka prowadzi od szeregu mie-

sięcy agresywną politykę w stosunku do Rzeczy
pospolitej Polskiej. Kampanja prasowa zawierają
ca groźby, oświadczenia kierowniczych czynników 
Niemiec, systematyczne prowokowanie incyden
tów granicznych, zresztą stale wzmagająca się 
koncentracja mobilizowanych sił zbrojnych na 
; anicy polskiej, stanowią tego wyraźny dowód. 

Ostatnio działania na terenie W. M. Gdańska 
zwrócone przeciw niezaprzeczalnym prawom i in
teresom Polski, oraz jawne pretensje terytorialne 
Niemiec w stosunku do państwa polskiego nie po

stawiają wątpliwości, że istnieje zagrożenie Rze
czypospolitej Polskiej. 

Wszelkie próby akcji koncyljacyjnej podjęte 
bądź przez wysokie osobistości działające dla 
sprawy pokoju, bądź też przez rządy państw z Pol

ską zaprzyjaźnionych a ożywionych tym samym 
duchem były stale przyjmowane przez rząd polski 
z pełną aprobatą, nie znalazły jednak dotychczas 
u rządu Rzeszy żadnego oddźwięku. 

W obliczu tych wydarzeń, zwłaszcza po wkro
czeniu wojsk niemieckich na teren ościennego 
państwa Słowacji, rząd polski po wydaniu po
przednich zarządzeń, zmuszony jest w dniu dzi
siejszym uzupełnić pogotowie przez odpowiednie 
do sytuacji obronne zarządzenia wojskowe. 

Polityka rządu polskiego, który nie żywił i nie 
żywi w stosunku do żadnego państwa zamiarów a-
gręsywnych, nie ulegnie zmianie. - Chęć lojalnej 
współpracy ze wszystkiemi państwami, która zna" 
lazła ostatnio wyraz w odpowiedzi, udzjelonej 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Prezy
dentowi Stanów Zjednoczonych, najlepiej charak
teryzuje tendencje polityczne Polski. 

Jak się dowiadujemy, trzeba stwierdzić, że za-
kres wydanych ostatnio zarządzeń jest znacznie 
mniejszy, niż wydanych poprzednio. 

demaskowanie niesłychanej 
prowokacji niemieckiej. 

Bombami dostarczonemi z Rzeszy miano dokonywać zamachów na niemieckie bu
dynki w Polsce. - Druzgocę ce zeznania aresztowanego bombiarza Augusta Frenzia. 

Katowice, 30 sierpnia. 
('E) W sprawie podłożenia bomb pod lo

kal Volksbundu przy ul. Młyńskiej i szko
ły mniejszościowej w Katowicach, ustało, 
ne zostało przez policje, że akademik nie
miecki Hubert Frenzel, urodzony w Biel
sku, gdzie uczęszczaj do gimnazjum, po-
czem studiował w Bernie czeskiem od li
stopada 1936 „r. studiował na uniwersyte
cie we Wrocławiu i tam w r. 1938 na ze
braniu akademicklem poznał Niemca nie
jakiego Nehringa, przywódcę S. S. z Wro
cławia. 

Nehring zaproponował Frenzlowl pewne 
zadania, mianowicie p r z e s y ł a n i a 
s p r a w o z d a ń o P o l s c e . Nehring 
przeniósł sie. następnie do Opola, skąd czę
sto Frenzel wyjeżdżał. Za pośrednictwem 
Kehringa poznał Frenzel w Bytomiu dru-
Siego Niemca dra Helnza Brandta. W mie

szkaniu Brandta spotykał sie. często Fren
zel z Nehringiem w Opolu. 

W sierpniu b. r. poznał sie Frenzel z nie
jakim drem Schubertem. Otóż na polece
ni« Schuberta Frenzel wyjechał do Wro
cławia, a następnie obaj, to jest Schubert 
i Frenzel spotykali sie na dworcu w Opolu. 

Dr Schubert zaproponował Frenzlo-
wi, aby w Bielsku i na Śląsku Cieszyń
skim urządzał zamachy bombowe na 
domy niemieckie, przyczem jednak na
leżało unikać ofiar w ludziach. Dr 
Schubert oświadczył, że należy uszka
dzać domy niemieckie w Bielsku, ponie
waż i tak Polacy je skonfiskują. 

Dnia 13 sierpnia wyjechał Frenzel z Ka
towic do Bytomia, gdzie w tajemniczem 
mieszkaniu spotkał się z drem Schubertem 
i t a j e m n i c z y m N i e m c e m B i l 
l e m . Dx Schubert oświadczył FreaułowŁ 

że Rill pouczy go, jak należy się obchodzić 
z bombami. Frenzel miał uszkadzać gma
chy w Bielsku, w których maja pomiesz
czenie organizacje niemieckie. Chodziło o 
spowodowanie wielkiego huku bez wyrzą
dzania szkód. Istotnie Rill nauczył Frenzia 
jak należy podkładać bomby pod domy. 

Frenzel wrócił następnie do Bielska 17 
sierpnia, s p o t k a ł s i ę z m i e j 
s c o w y m i b o m b i a r z a m i 
T h i e n e m , K ö n i g i e m i H o f f 
m a n n e m . Frenzel zapoznał swoich wspól
ników z zawartością kufrów i ich prze
znaczeniem. Kufry przewiózł Frenzel z By
tomia do Bielska. Spiskowcy chcieli sobie 
dobrać jeszcze dwóch wspólników, z cze
go jednak zrezygnowali. 

Spiskowcy podzielili się między 
soba, zadaniami. 

Truskawiec 
SEZON JESIENNY 
Wrzesień —Październik 
Kuracja naturalnymi kąpielom 
siarczano-solankowymi, boro 

•winowymi i pitna. 
.Naftnsia* orai naturalna woda gon 
Ira i §ól gorzka .Barbara* do oatr-

cl. w aptekach < droc-rłarb 

W czasie od 17 do 25 sierpnia bombiarza 
spotykali się w Bielsku często u Königa. 
Zamierzali oni podłożyć bomby pod lokal 
partji młodo-niemieckiej I pod dom b. se
natora Wiesnera oraz rzucać bomby na 
otwartych placach. 

W dniach od 20 do 25 sierpnia Frenzel 
spotykał się w Bielsku i w Białej z Köni
giem i Hoffmannem. Wyjeżdżał on również 
do Cieszyna I Katowic w celu ustalenia 
terminu dokonania zamachów. 

W piątek jednak Frenzel został 
aresztowany. 

Frenzel zeznał, że zamierzał on uszkadzać 
domy, nie miał jednak najmniejszego za
miaru pozbawić kogokolwiek życia. Poza 
tern zeznał, że w dniu 17 sierpnia, kiedy 
nadszedł samochód z materjałami wybu-
chowemi do Bielska, wyjechał on rowerem 
do Thiena, który mu oświadczył, że za 
kilka minut przybędzie samochód. 

Frenzel dalej zeznał, że zamierzano do
konać zamachów na domy, w których znaj
dują się ośrodki niemieckie. Frenzia po 
aresztowaniu odstawiono do urzędu śled- \ 
czego w Katowicach. Zeznania jego najdo
kładniej demaskują robotę niemieckich 
bombiarzy na Śląsku. 

# * * 
(p) Zeznania spiskowca Frenzia najle

piej oświetlają metody niemieckie i prze
konują, kto i Jak fabrykuje legendy o 
prześladowaniu mniejszości niemieckiej w 
Polsce. 

* * * 
Przasnysz, 30 sierpnia (PAT) 29-go bm. 

około godziny 21-szej placówka strasy gra
nicznej Kwasiły pow. przasnyskiego zo
stała ostrzelana kilkoma serjaml z karabi
nu maszynowego ze strony niemieckiej. 
Strzały nie wyrządziły żadnych szkód. 

Włochy zapewniają Egipt 
o swej przyjaźni. 

Kair, 30 sierpnia. (PAT) Z kół dobrze 
poinformowanych donoszą, że poseł wło
ski w Kairze, Mazzolini po powrocie z 
Włoch odwiedził premiera egipskiego oraz 
zapewnił go o dobrych intencjach Włoch 
wobec Egiptu, z którym Włochy pragną 
żyć w doskonałej harmonji. 

0 

Doniosła misja gen. Weyganda. 
Beyruth, 30 sierpnia (PAT). Wydelego

wany przez rząd francuski ze specjalną 
misją na liskim Wschodzie gen. Weygand, 
przybył samolotem w środę z Paryża do 
Beyruthu, gdzie został powitany przez 
przedstawicieli władz wojskowych i cywil
nych. Gen. Weygand pozostanie w Beyruth 
przez krótki czas. 

Gen. Weygnd odwiedzić ma również Gre
cję i Turcję i omówić sprawę wojskowego 
współdziałania Grecji i Turcji z Wielką 
Brytanią i Francją. 

Do misji jego przywiązują duże znaczą« 
nie. 

* # * 
Ankara, 30 sierpnia (PAT). Elzedl Pa

sza, szef wojskowej misji egipskiej, który 
bawił od szeregu dni w Turcji, odjechał do 
Kairu. Misja morska Egiptu pozostaje na
dal w Tim-ji, prowH''«fl końcowe rokowa« 
ola. 

A 



ILUSTROWANY KURIER Codzienny Nr. 241- Piątek, 1 września 1939 r. 

N a k a z y chwili. 

Jak wygrać wolne nerwów? 
Kraków, 30 sierpnia. 

itrasanie spowszedniało już przez ciągłe 
powtarzanie w ostatnich dniach wyraże
ni^ „wojna nerwów". 

Omawia sie. ją, jak jakieś nowe odkry
ci P. które uczyniono dopiero w_ tych ty-
K" dnia eh. Zapomniano o tem, że „woj 114 
ł.srwćw" toczymy przez całe życie — ka
żdego roku. każdego miesiąca, dnia i go
dziny. I musimy ją wygrywać — póki ży; 
jemy. Jest to bowiem wojna z życiem 1 
Tvfalciwa walka o byt. 

Niemniej są momenty, kiedy natężenie 
tej codziennej wojny nerwów wzrasta. Ta
ki moment mamy obecnie. Jest to bowiem 
moment walki o byt zarówno dla każdej 
jednostki, jak dla całego narodu i całego 
11 deczeństwa — moment podwójnego wy-

tc;;ciiia wszystkich wysiłków, całej ener
gii każdej jednostki, aby napieeie_ zbioro
wej energji wypadło jak najpoteżniej. 

Otóż w takich momentach potrzeba o 
nerwach nie tylko wywodów, czem są ner
wy i czem jest „neurastenja" — lecz trzy
mania się wskazówkę nasuwanych przez 
chwile i położenie. „Nerwy" ma każdy, 
takie lub inne — zagadnienie to polega 
na tem, że nerwy trzeba trzymać na wo-
dzy. 

•laki jest na to sposób? 
•Tak zwykle — najprostszy. 
Oto przedewszystkiem trzeba 

unikać — bezczynności. 
Bezczynność bowiem jest nie tylko matka 
wszystkich złych zachceń, ale także tak 

anego „zdenerwowania". Kto niema co 
robić, albo zaprzestał swej zwykłej robo
ty, — temu się wszystko dwoi, troi I roi. 
Wyobraźnia, ta matka sztuki, Jest także 
matką — niepotrzebnych obaw. 

A zatem pierwszem przykazaniem ko
mendy w „wojnie nerwów jest — odda
wać sie. swemu zwykłemu zajęciu, o ile 
oczywiście ktoś nie został od niego naka
zem wyższym oderwany. 

Dalej wykonywać to swoje zwykłe «a-
«ele „tak, Jakby nic nie było" — a nawet 
eszcze lepiej, ze zdwojoną energją, uwa-

«a, pilnością I punktualnością. 
Jest to zresztą potrzebne nietylko dla 

wojny nerwów danej jednostki, lecz dla 
ogółu: gdy cześć z nas została oderwana 
od zwykłych zajęć, pozostali 

muszą pracować przynajmniej 
za dwóch. 

Jest to najwyższy i najważniejszy na
k a z c h w i l i . . . . . . 

Nie potrzeba wtedy specjalnie „brać sie. 
w garść", ani nakazywać sobie spokoju — 
człowiek bowiem pracujący normalnie ma 
spokojne nerwy, bez żadnego specjalnego 
zmuszania sie. 

Po trzecie: 
Do ludzi pracujących, którzy maja cały 

czas zajęty, niema przystępu największy 
wróg Człowieka, zarówno w czasach zwy
kłych, jak w momentach wyjątkowych: 

gadulstwo i podawanie ucha 
plotkom. 

Ten, który pracuje, nie ma czasu zajmo
wać sią plotkami — ani ich tworzyć, ani 
powtarzać, ani słuchać. Jest zajęty tem, 
Co ma do roboty w danej chwili i tem, co 
będzie musiał robić jutro. « 

Kto pracuje, ten zawsze wygrywa woj
nę nerwów: i w czasach zwykłych i w mo
mentach wyjątkowych. St. M. 

* * 
Do tego trzeba dodać jeszcze kilka uwag, 

wypływających z materjalnyoh nakazów 
chwili: 

Po pierwsze więc — ci, którym praca 
zwykła zawodowa na ich stanowisku i w 
rodzinie nie zabiera całego czasu, muszą 
pamiętać o tem, że czas wolny mają obra-
«?« na potrzeby społeczne. 

Takich wyjątkowych potrzeb społecznych 
mamy obecnie wiele, a wskazują je specjal
ne rozporządzenia urzędowe, które należy 
uważnie czytać i skrupulatnie się de mich 
stosować. 

Z pomiędzy tych osajęć społecznych 
„pierwszej potrzeby" wymienić należy prze
dewszystkiem te, do którego wzywają już 
władze zarówno państwowe, jak miejskie 
akie od kilku dni: 

kopanie rowów na schrony 

Skandynawja nie wierzy 
obietnicom Niemiec. 
Sztokholm, 29 sierpnia (PAT). Cała pra

sa szwedzka zamieszcza doniesienia o za
pewnieniach niemieckich o poszanowaniu 
neutralności Belgji i Holandji pod iro
nicznymi tytułami: „Tak, jak w roku 1914" 
i donosi zarazem, że państwa te przyspie
szają zarządzenia obronne właśnie po de
klaracji niemieckiej. 

Z Kopenhagi donoszą, że analogiczne 
zapewnienia otrzymała Danja, która na
tychmiast powołała 25 tys. ludzi do obro
ny przeciwlotniczej oraz wyasygnowała 
f mlln. koron na OPL. stolicy. 

W Kopenhadze przygotowano 35 tysięcy 
worków z piaskiem. W razie dalszego za 
ostrzenia sytuacji przewidziane jest 
wołaaii 

przeciwlotnicze. 
Jest to powszechny obowiązek pracy, nie-
zanotowany wprawdzie przez literę para
grafów, który niemniej wszyscy bez wyjąt
ku, w miarę możności, wypełniać powinni. 

Drugim obowiązkiem jest u w a g a i 

orientacja: uwaga na ewentualne 

próby działania złych, a nawet 
zbrodniczych elementów. 

wśród nas. 
Nie należy może przesadzać w tej uwa

dze, a zwłaszcza w podejrzliwości. 
Niemniej jednak przykłady dywersaaic 

kich zamachów przez wroga wywołanych 
(np. w Tarnowie) i w innych miejsce w 
'ciach, każą pamiętać o tem, że ten w r ó g 
n i e s t e t y o i y h a , nawet wwwnati-?, 
kraju. 

Niewątpliwie czuwają nad bezpieczeń
stwem władze i armia. Niemniej powoła 
ny jes-t do takiego czuwania każdy — w 
miarę swej możności i otjentacji. Bez pris-
sady, ale stanowczo I bacznie. 

Wykrycie niemieckiego gniazda szpiegów 
i dywersantów w pow. nowosądeckim. 

Kraków, 30 sierpnia. 
(PAT) Wczesnym rankiem 29 sierpnia r. b. władze po-

licyjne zlikwidowały na terenie powiatu nowosądeckiego 
niemiecki ośrodek dywersyjno-szpiegowskl. . 

Przeprowadzone rewizje dały obfity materjał dowodo
wy o charakterze wybitnie dywersyjnym oraz dowody 
z zakresu szpiegostwa na rzecz Niemiec. M'. In. znaleziono 
dowody, świadczące o zamiarze zamachu na most kolejowy 

Nieustanne zbrojne napady 
na pograniczu śląskiem. 

Rybnik, 30 sierpnia. (PAT) Ubiegłej no
cy bandy niemieckie ostrzeliwały z terenu 
niemieckiego w czasie od godz. 24-tej do 
godz. 1.20 odcinek graniczny koło Szczy-

w Kamionce. 
W wyniku rewizyj, dokonanych na terenie Nowego S ' 

cza I Chełmca aresztowano 14-stu obywateli polskich na» 
rodowości niemieckiej oraz Jednego obywatela niemieckie» 
go. 
Kierownikami szajki byli Oswald Decker, student filozofj"; 
zamieszkały w Nowym Sączu oraz Maks Jenkner. OJteJ 
zostali ujęci. 

głowice w pow. rybnickim na przestrzeni 
około 1 km. 

Szczególnie silnie ostrzeliwano urząd 
celny w Krywałdzle oraz fabryką „Llgno-
za". Poza tem ogniem z karabinów maszy
nowych rzucono około 12 granatów ręcz
nych. 

Tej samej nocy bojówki nlemleck 
ostrzeliwały od godz. 23 do 1-ej zabudów? 
nla, położone w odległości ok. 400 m od 
urzędu celnego w Wilczy Dolnej, pow. ry'c 
nicki. W obu wypadkach napady zosta 
odparte przez straż obywatelską. 

Strat w ludziach nie było. 

W y k r y c i e spisku 
przeciw przywódcom gdańskimi. 

Aresztowanie wysokich dygnitarzy partyjnych. 
Gdańsk, 29 sierpnia. Odkryto w Gdańsku 

szeroko zakrojony plan zamachu na obec
nych przewódców Wolnego Miasta. 

W związku z tem Gestapo dokonała licz
nych aresztowań pośród członków sztafet 
ochronnych oraz S. A., którzy pełnili róż

ne wyższe funkcje w partjl narodowo-so-
cjalistycznej. 

Około 30 ludzi zostało skierowanych do 
więzienia berlińskiego, inni zeji znajdują 
sie. w aresztach gdańskich. 

••••-

Stocznia w Gdańsku wydaliła 
pracowników Polaków. 

Gdańsk, 29 sierpnia. 
(PAT.) Stocznia gdańska wypowiedziała pracę wszystkim ro

botnikom Polakom w liczbie przeszło 200, przyczem nietylko, że 
zatrzymano Ich zarobki, ale zatrzymano również ich papiery oso* 
biste. 

PoBicja gdaflska wyrzuca Polaków 
z mieszkań. 

Gdańsk, 30 sierpnia. 
(PAT) W ciągu nocy z dnia 29 na 30 i w ciągu godzin przedpołudnio

wych z dnia dzisiejszego policja gdańska przystąpiła do usuwania siłą Pola
ków z mieszkań na terenie Wolnego Miasta Gdańska. 

W ciągu dnia 29 i 30 nastąpił cały szereg nowych aresztowań Polaków 
w Gdańsku, wśród tego przedewszystkiem kolejarzy. Dotychczas stwierdzono 
ponad 20 wypadków aresztowań. 

Gdańsk zarekwirował drzewo polskie. 

wołanie pod broń 4 roczników rezerwistów 

Gdańsk, 29 sierpnia (PAT.) Wo wtorek 
senat Wolnego Miasta wydał zakaz wywo
zu i dysponowania drzewem, które składa
ne jest w tutejszym „Paged". 

Wartość tego drzewa wynosi 5 miljonów 
złotych. 

Sabotaż kolejowy. 
Gdańsk, 30 sierpnia (PAT). Od pewnego 

czasu na terenie Wolnego Miasta uprawia
ny Jest sabotaż w stosunku do taboru ko
lejowego I obowiązującego rozkładu Ja
zdy, wyrażający sie. m. in. w masowych 
aresztowaniach kolejarzy polskich. 

Sprawy te były przedmiotem codziennej 
Interwencji w ciągu ostatnich 5-oiu dni 
komisarza generalnego R P. u Senatu 
Wolnego Miasta. 

Wobec faktów-, iż s a b o t a ż " b j ą ł o* 
e t a t n i o nawe t p o c i ą g i z a ł a d o 
w a n e i p u s t e , i d ą c e d o P o l 

s k i , które na terenie Wolnego Miasta 
sią zatrzymują, koleje polskie ograniczyły 
ruch pociągów w stronę Gdańska. 

Należy zaznaczyć, iż międzynarodowe 
pociągi, Idące tranzytem przez Gdańsk, kur-
sują nadał normalnie. 

Wskutek sztucznych trudnoicl stwarza
nych przez władze gdańskie przez niewy-
puszczanie wagonów z obszaru Wolnego 
Miasta, rewizje przesyłek pospiesznych, ba-

f aźowych, cały ruch osobowy uległ powa-
nym komplikacjom. 
Pociągi na krótkich przestrzeniach spó

źniają sią o kilka godzin. Tak np. pociąg 
osobowy odchodzący z Gdańska o godz. 
15.15 oraz pociąg osobowy odchodzący z 
Gdańska o godz. 17.23, przybyły do Tczewa 
z irzygodzinnem opóźnieniem. 

Chcą wygłodzić Polaków. 
Gdańsk, $0 sierpnia (PAT). W ciągu dnia 

dzisiejszego stwierdzono Vardzo liczne wy
padki odmawiania przez władze gdar ».* 
wydawania obywatelom gdańskim narodo
wości polskiej kartek żywnościowych, bez 
których -- jak wiadomo — wobec sytuacji 
żywnościowej Gdańska, jest się skaza 
na śmierć głodową. 

. Ograniczenie czasu 
otwarcia sklepów. 

Gdańsk, 29 sierpnia (PAT.) Senat gdań
ski wydaj dekret upoważniający go do 
Srzejśclowego zamykania sklepów, wzgle-

nie do ograniczania ilości godzin, w któ
rych sklepy mogą być otwarte. 

Dekret stoi w związku z masowem sku
pywaniem przez ludność gdańską żywnoś
ci i artykułów pierwszej potrzeby. 

Zakaz używania samochodów, 
Gdańsk, 29 sierpnia (PAT.) Senat gdań

ski wydał dekret, wedle którego pojazdy 
mechaniczne i motorówki mogą być uru
chamiane tylko na podstawie specjalne«© 
zezwolenia władz gdańskich. 

Zakaz ładowania statków 
w Gdańsku. 

Gdynia, 29 sierpnia. (PAT). Senat gdań 
śki wydał we wtorek zarządzenie, ".locą 
którego wszystkie statki, znajdujące się 
dziś w porcie gdańskim, nie mogą wy?śc 
Z portu gdańskiego z towarem, natomiast 
mogą wyjść, ale tylko puste. 

Aresztowanie wybitnego patrycjusza 
gdańskiego. 

Gdynia, 30 sierpnia (PAT). Dzisiejszy 
„Der Danziger Vorposten" donosi, 4e wczo* 
raj wieczorem został aresztowany p. Ed
ward Bosselmann w chwili, gdy usiłował 
na duńskim statku opuścić Gdańsk. Jak po
daje „Der Danziger Vorposten". 
resztowania nie są znane. 

Aresztowanie p. Bosselmanna > 
becnej chwili bardzo wymowne, gdyż 
ś w i a d c z y o s t o s u n x 
j e ź d ź c ó w n a G d a ń : 
r d z e n n y c h G d a ń s z c z a 
się bowiem dowiadujemy, p. B 
jest najpoważniejszym armator-
idzie o tonaż statków pływaj :, 
banderą Gdańska. M. in. ]est on ».dsc 
lem znanego statku „Peter von D r »zig* 
Pan Bosselmann jest poza tem zn-.tą po
stacią w tyciu gospodarczym Gdaftska. 

Przed nastaniem reżimts hitlerowskiego 
był on prezesem gdańskiej Iżby Prż rnysłó*-
wo-handlowej i pochodzi on z jedne 
lepszych rodzin patryojuszy gdańskich, . 

file:///etltazy
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Nasze stalowe ptaki. 

Setki eskadr stalowych bombowców I maszyn myśliwskich stój« na straży naszyoh granic 

Robota na krótka metę. 

Zaprzedanie Słowiańszczyzny 
Niemcom f 

Berlina. To, co się dzisiaj dzieje, nie jest 
zatem niespodzianką. 

Nie mieliśmy również złudzeń co da 
roli i co do kierowników obecnego rządu 
słowackiego. Po każdem ich posunięciu, 
Hlinka, na którego ciągle sie. powołują, 
bodaj w grobie się przewraca. Wiemy 
doskonale kto jest ks. Tiso, premjer z nie
prawdopodobnego zdarzenia i wiemy kim 
jest istotny kierownik rządu słowackie
go p. Tuka, niegdyś równie przyjaźnie 
usposobiony dla Węgrów, jak wrogo dla 
Czechów, dziś zaciekły wróg Węgrów, 
sługa Niemiec, wysługujący się im prze
ciw Polakom, u których, jak to dobrze 
pewno pamięta, szukał kiedyś pomocy. 
Wiemy dobrze, jaki jest skład pozostały 
rządu słowackiego. Nie spodziewaliśmy 
sie. nigdy rozsądku politycznego od rzą
du, stojącego na poziomie rady powiato
wej, dyrygowanej przez dygnitarzy nie
mieckich. Mimo to nie przewidywaliśmy 
podobnego zakłamania się, będącego o-
czywistym dowodem, że 

rząd słowacki jest manekinem, 
znajdującym się w kieszeni gauleiterów 
niemieckich. 

Wobec Słowaków zachowywała się 
Polska nie od dzisiaj z największą życz
liwością I ustępliwością, z poświęceniem 
nieraz własnych słusznych praw i inte
resów. W chwilach ciężkich prześlado
wań czeskich znajdowali Słowacy ze 
strony Polski zawsze zrozumienie, po
parcie, a nieraz i schronienie. 

W czasie jesiennego przesilenia Pol
ska na pograniczu słowackiem ograni
czyła swoje żądania do minimum, godząc 
się na pozostawienie w granicach Słowa-
czyzny obszarów niewątpliwie polskich, 
które ówczesny rząd praski byłby oddał 
Polsce bez wahania. Z wiosną br. 

my pierwsi uznaliśmy 
niepodległość Słowaczyzny. 

Mimo to już w jesieni rozpoczęto prze-

KRAK6W, 31 sierpnia. 
(T-s) Premjer słowacki ogłosił odezwę, 

w której, powołując się na zaczerpnięte 
z własnej fantazji czy z dyktatu niemie
ckiego rzekome zagrożenie Słowaczyzny 
przez Polskę, zawiadomił ludność swego 

kraju o dokonującym się obsadzeniu te
rytorjum słowackiego przez wojska nie
mieckie i zapowiedział, że wojska sło
wackie będą z niem współdziałać i bro
nić Słowaczyzny przeciw Polakom. 

Niebywały ten dokument, przetłuma
czony na język codzienny, oznacza 

całkowita ohnpacfc Słowaczgznu 
przez wolsko niemieckie, 

zamienienie jej na bazę wypadową prze
ciw Polsce i rozbrojenie wojsk słowac-

h. 
Nikt przecież nie wierzy, że Niemcy 

cierpieć będą obok siebie jakiekolwiek 
inne elementy wojskowe, elementy w do

datku niepewne i dlatego, że bić się prze
ciw Polsce nie będą chciały i że bić się 
w znacznej części nie umieją. 

Wojsko słowackie nie wyszło, dzięki 
polityce obecnego rządu słowackiego, do
tychczas z fazy przygotowań. W dzisiej

szej sytuaaji musi ono zostać pochłonięte 
przez armję niemiecką i to oczywiście 
nie w roli równouprawnionych z nią kom
batantów, ale sił pomocniczych, w pra
ktyce roboczych. 

Kto znał choć cokolwiek stosunki, pa
nujące na Słowaczyźnie, nie miał złu
dzeń co do takiego rozwoju wypadków. 

Od marca br. jest Słowaczyzna 

czemś pośredniem pomiędzy 
kolonją a marchją niemiecką, 

wysuniętą na przedpole, za Karpaty. Ma 
ona z jednej strony szachować Polskę, 
grożąc jej oskrzydleniem od południa, z 
drugiej zaś trzymać w szachu Węgry, 
grożąc im, że wojska niemieckie spadną 
z gór słowackich na węgierskie równiny, 
jeżeli Węgrzy opierać się będą żądaniom 

Ksiąie wód 
J o d c~ 

wycŁ 
Wskazania dla leczenia w Iwoniczu obejmuje) 
dzięki wszechstronnemu prawie stosowani« 
w medycynie — jodu i bromu, bardzo liczne 
jednostki chorobowe. Informacyj udzielamy 
odwrotnie. sn* Dyrekcjo. 

JALU KUREK 

99 Jłalia fara da se 
(Do przyjaciół z za Alp — posłanie). 

Włosi! 
Pisano o was nieraz na tych szpaltach. Ja 

sam polemizowałem ostatnio z p. Paolo Monel-
li, którego artykuły o Polsce w „C o r r i e-
r e d e l i a S e r a " odbiły się głośnem 
echem. 

Byliśmy waszymi przyjaciółmi i nadal je
steśmy nimi. Nie możemy nigdy zro?" , "W' <v> 
popchnęło wasz słoneczny kraj w ciemne obję
cia germańskie. To nie jest przyjaźń; Niemcy 
nie będą miały nigdy przyjaciół; nie znają 
bowiem bezinteresowności, każda ich przyjaźń 
jest konjunkturalna. Wczoraj największym 
ich 'vrogiem był bolszewizm, a dziś bratają 
się z nim. 

Jak więc możecie iść razem z tym zakłama
nym krajem? Iść w zniszczenie, w zagładę? 
O co się macie bić? O bluźniercze fantazje 
niemieckie? My, zmuszeni do wojny przez za
żartego sąsiada, będziemy wałczyli o Świętą 
sprawę wołności, ale wam nikt nie zagraża 

Opamiętajcie się. Jeszcze jest czas. 
Wspominam Neapol, ciemnozielone „golfo", 

najpiękniejsze piosenki świata, białą Genuę, 
skwarną Sycylję, Riwjerę liguryjską. Iluż 
przyjaciół zostawiłem po tamtej stronie Alp! 
Czy jeszcze żyje szlachetny prof. Gnido delia 

i *i Italia zadecyduje sama o sobie. 

Valle, kierownik moich studjów uniwersytec
kich w Neapolu? Siadywał zawsze przy tej 
katedrze, z której nauczał przed wiekami św. 
Tomasz z Akwinu. Albo prof. Torraca, który 
wprowadzał mnie we wzniosły polot tercyn 
Dantego? Albo prof. Lo Spano, który odkrył 
przed memi olśnionemi oczyma wspaniały 
świat zakrzepłych w lawie domów pompejań-
skich? 

Piękna Italjo! Obudź się! Jeszcze nikt do
brze nie wyszedł na przyjaźni z Niemcami. 
Świat się nauczył wiele po ostatnich smut
nych doświadczeniach i wie, jak traktować 
niemieckie obietnice, pretensje i kłamstwa. 

Panowie profesorzy! Jak mówić do was, 
abyście uwierzyli? Skazani niestety na wia
domości z Berlina, nie wiecie, co się dzieje 
u nas. Kraj kłamców preparuje dla was wia
domości, które czytamy ze szczerym bólem 
w waszej prasie lub z oburzeniem słuchamy 
przez wasze rad jo. 

Czy wiecie o straszliwych prześladowaniach 
mniejszości polskiej w Niemczech? Tam mie
szkają prawie dwa miljony Polaków, maltre
towanych przez władze i ludność niemiecką. 
Czy wiecie o rozmiarach ucisku naszych ro
daków za zachodnim kordonem? Polakom 
zakazuje się śpiewać pieśni polskie w koście
le, mówić po polsku między sobą; oddawna 
zniesiono nabożeństwa polskie i kazania pol

skie. Niemcy karzą więzieniem za posyłanie 
dzieci do kilku szkół polskich, jakie się je
szcze ostały w klimacie potwornego prześla
dowania polskości. W ciągu 24 godzin wyrzu
ca się brutalnie z ojcowizn Polaków i masa
kruje za to, że śmią przyznawać się do swej 
narodowości. Tłum niemiecki znęca się hc-
stjalsko nad Polakami, uprowadzając ich na
wet z naszego terytorjum, bijąc kobiety i 
dzieci. Młodzież polską z gimnazjum w Kwi-
dzyniu wywieziono wraz z nauczycielami w 
nieznanym kierunku. Zabitemu polskiemu żoł
nierzowi podczas sekcji w Gdańsku włożono 
do brzucha resztki wnętrzności z obcych tru-. 
pów, do tego wmieszano śmieci i brzuch za
szyto. I tak shańbione ciało oddano rodzinie. 
Cży to nie za mało powiedziane: degenera-
c/n? 

Nic o tern nie wiecie Włosi, tak, jak nie wie
cie o setkach zajść granicznych, wywoływa
nych celowo przez bandy prowokatorów nie
mieckich. Napady te są na n a s z e m 
terytorjum, nietrudno więc ustalić, kto na ko
go napada. 

Wy o tern nic nie wiecie Zato słuchacie 
bzdurstw o rzekomem znęcaniu się nad Niem
cami w Polsce, kłamstw o masakrowaniu 
więźniów i podpalaniu majątków niemieckich. 
Jeden Niemiec siedzi w areszcie puckim za to, 
że podpalił swoją drukarnię, ubezpieczoną na 
130 tysięcy zł. W dwóch majątkach niemiec
kich wykryto podpalenie i — co najdziwniej
sze — radjo niemieckie podało wiadomość o 
obu pożarach zanim jeszcze ogień wybuchł. 

Tak fabrykują męczenników sprawy nie
mieckiej notoryczni siewcy fałszerstw. Dlacze
go nie macie własnych informacyj, lecz idzie
cie na pasku Berlina? 

Przysięgamy wam na wolność — najwięk

szą cenę naszego życia — że nie my, lecz 
Niemcy w sposób perfidny i cyniczny stwo
rzyły w Gdańsku atmosferę pół-wojny. Nie 
my, lecz Niemcy prowokują setkami zajścia 
na pograniczu i mają swój interes w przed
stawianiu Polski jako narodu, który wywo
łał ten stan napięcia. Prowokacje niemieckie 
w Gdańsku nie ustają. Miasto, ironicznie na
zwane Wolnem, stało się poza polską kontro
lą warownym obozem, najeżonym Heinwehrą 
i armatami. 

Ale my z zaciśniętemi zębami nie dajemy 
się prowokować. 35-miljonowy naród ocze
kuje na decyzję wodza. Naród włoski powi
nien poznać i uznać polską rację stanu. 

Ocknijcie się! Propaganda zgrozy lo znana 
metoda pruska. W odniesieniu do Polski za
stosowano chwyt sudecki. Wzniecono alarm 
na cały świat, że u nas prześladuje się Niem
ców i że ojczyzna ich musi wyzwolić ; jda-
ków z pod ucisku. Nie wierzcie Niemcom! Po 
„A n s c h 1 u s s i e" mówili, że już nie 
mają pretensyj terytorjalnych, a jednak nie
bawem nastąpił zabór Sudetów, poczem Hi
tler oświadczył, że nie zbiera mniejszości. 
I zaraz potem nastąpił zabór Czech i Moraw. 
Myślicie, że Rzesza zadowoliła się tem? Nie
bawem połknęła Kłajpedę z okolicą. Temu 
żołądkowi nigdy nie jest dość. Znowu przy
chodzi wilczy głód. Kanclerz oświadcza świa
tu: Gdańsk. Po to, aby za chwilę powiedzieć: 
Pomorze polskie. A jutro, gdy pożre tamto, 
powie: Śląsk polski. 

My znamy swoich sąsiadów; niestety zna
my ich za dobrze. A wy nie wiecie, kim jest 
wasz towarzysz osi. Jest krajem głodnych i 
nienasyconych, który pożera wszystkich bez 
wyjątku, nawet własnych sojuszników i bra
c i 



'4 
ciw nam nieprzytomną kampanj« o te 
małe skrawki ziemi. Ta kampanja pod-
szezuwajiia przeeiw polsce toczy sie. tam 
dalej od miesięcy i to w chwili, gdy rząd 
słowacki zgodził sio oddać Niemcom 
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przedmieścia Bratisławy, a wśród nich 
p r a s t a r ą , ś w i ę t ą d l a S ł o 
w a k ó w m i e j s c o w o ś ć . 

Fakty te mówią za siebie. Wiemy do
brze, że 

lud słowacki życzliwie usposobiony 
dla Polski nie ma z tą całą kampanja 

nic wspólnego, 
z* jest to robota grupki, która znalazł
eś«? sie. u steru przy pomocy Niemiec, 
Niemcom się wysługuje ku wyraźnej 
szkodzie własnego narodu. 

Jest to zresztą robota na krótką metę. 
Wypadki znieść muszą te. grupkę, bez 
śladu i zmiotą ją z pewnością niezadłu

go. Wtedy będzie można mówić o trwa
łem „urządzeniu" Słowaczyzny opartem 
&a przyjaźni do Polski, o takiem urzą
dzeniu, któreby wykluczyło raz na zaw
sze używanie jej za narządzie przeciw 
Polsce. 

Zdrowe 
pełne plony 
gdy »law uprawiony! 

USPULUN uniwersalna 
zaprawa 
krajowa 

Nad granicami czuwa nasza arm j a -
możemy pracować normanle 1 w spo
koju! 

Koncepcja „konia trojańskiego 
w Polsce - zawiedzie! 

Prawda o mniejszości niemieckiej 
KRAKOW, 31 sierpnia, 

(mr) W próbie „sudetyzacji" Europy 
podjętej obecnie przez Niemcy odgrywa 
olbrzymią rolę w huraganowym ogniu 
niemieckiej propagandy kwestja niemie
ckiej mniejszości w Polsce. Ze strony 
Berlina, nawet z ust odpowiedzialnych 
czynników padają cyfry, zarzuty i sfor
mułowania, mijające się w sposób jaskra
wy z prawdą i stanem faktycznym. 

Niemcy podnoszą w chwili obecnej 
dwje grupy zarzutów: pierwsza dotyczy 
rzekomego teroru I prześladowań w sto
sunku do Niemców w Polsce — druga 
wysuwa prawną sytuację mniejszości 
niemieckiej w Polsce, określając ją ' jako 
niewystarczającą i uniemożliwiającą 
swobodny rozwój. Propaganda niemie
cka stara się sprawę mniejszości niemie
ckiej „zabsurdalizcwać", uczynić z niej 
oś zagadnienia, oraz odskocznię do u-
sprawiedłiwienia żądań terytorialnych 
w stosunku do Polski. 

Spokojnie sine ira et studio rozważmy 
to zagadnienie pod obu kątami widzenia. 
Jesteśmy państwem praworządnem — 
nic się nie dzieje u nas w tajemnicy — 
cyfry, ustawa, postanowi.uia władz — 
wszystko to jest każdemu dostępne. Nie 
matny powodu nic ukrywać i niczego 
taić. 

* • _ ' • • * * 

Mniejszość niemiecka nie nadaje żad
nemu województwu czy powiatowi, a na
wet żadnej gminie flzjonomji czysto nie-
niemieckiej. Stąd usiłowanie propagan
dy niemieckiej, by przez wyliczanie 
,,krzywd" wywołać wrażenie, że w Pol
sce żyje jakaś jednolita niemiecka gru
pa mniejszościowa, musi być z góry ska
zane na zupełne fiasko. 

Z drugiej strony jest rzeczą charakte
rystyczną, że rzekome „krzywdy", o któ
rych trąbi zgiełkliwa propaganda nie
miecka, dotyczą niemal wyłącznie Niem
ców, zamieszkałych w województwach 
zachodnich) co na całą sprawę rzuca w 
obecnej sytuacji specjalne światło. 

Eozpatrując problem mniejszości nie
mieckiej w Polsce, winniśmy pamiętać, 
że z chwilą dojścia do władzy w Niem
czech narodowych socjalistów, wiązy łą
czące Niemców mieszkających w Polsce 
z Trzecie Rzeszą stały się daleko inten
sywniejsze niż uprzednio, gdyż w polity
cznych założeniach Berlina mniejszość 
ta ma odegrać specjalną rolę. Jest to ta 
sama rola, którą odegrała mniejszość 
niemiecka w byłej Czechosłowacji. 

Różnica zasadnicza polega na tem, że 
w pewnych, okręgach sudeekich Niemcy 
mieszkali dość zwartemi grupami, pod
czas gdy w Polsce 

grupa mniejszości niemieckiej 
jako napływowa nie występuje nigdzie 

jednolicie. 
Według oficjalnego spisu ludności z r. 

1931 Polska liczy 741.000 obywateli naro
dowości niemieckiej. Z liczby tej na trzy 
województwa zachodnie (poznańskie, 
Pomorze i Śląsk) przypada zaledwie 
389.000 Niemców. 

Objektywna ocena sytuacji mniejszo
ści niemieckiej w Polsce opierać się mu
si na stwierdzeniu kardynalnego faktu, 
że Niemcy w Polsce są 

elementem napływowym 
a nie autochtonicznvm. 

Żyją oni w drobnych" skupieniach, nie 
stanowiąc nigdzie zwartej grupy. 

Najbardziej atakowaną przez prasę 
niemiecką jest sprawa mniejszościowego 
szkolnictwa niemieckiego w Polsce. 
Niemcy są nietylko niezadowoleni z ilo-
śei zakładów szkolnych niemieckich w 
Polsce, których jest proporcjonalnie 

9 razy więcej niż polskich 
w Niemczech, 

ale utyskują, że ilość dzieci niemieckich 
w wieku szkolnym ustawicznie maleje. 

Trzeba stwierdzić, że wchodzi tu w grę 
kilka momentów: 

Po pierwsze Niemcy w Polsce wykazu-
<a bez porównania mniejszy przyrost na
turalny niż ludność polska, po drugie 
mniejszość niemiecka żyje rozprószona, 
a po trzecie odgrywa tu rolę sprawa re-
polonizacjl tych rodzin w b. zaborze pru
skim, które w czasach • niewoli uległy 
szkolnemu terorowl germanizacylnemu. 

Władze polskie traktują kompleks 
tych spraw z wielkim liberalizmem a nie
rzadkie są wypadki, że dzieci członków 
mniejszości niemieckiej w Polsce do
jeżdżają po 30 km codziennie, aby ko-

Po odpowiedzi kanclerza 
Hitlera. 

Ambasador sir Neville Henderson w towa
rzystwie sir Aleksandra Cadogana ©pw« 
szcza siedzibą prom. Chamberlaina pe wrs* 

ozeniu noty od kanclerza Hitler«: 

rzystać z nauki w szkole niemieckiej. 
Dzieje się to za zezwoleniem Wlad • • 

skich. Jest rzeczą powszechnie znaną, że 
pod względem gospodarczym i pod wzglę
dem materjalnej zamożności mniejszość 
niemiecka w większości wypadków jest 

uprzywi le jowaną w s t o s u n k u 
d o l u d n o ś c i polskie j . 

Dobrobyt materjalny, będący udziałem 
Niemców w Polsce, bierze swój początek 
w czasach, gdy Niemcy w Poznańskiem, 
stanowili warstwę socjalnie nadrzędną. = 
Niemcy dysponują siecią własnych or-
ganizacyj, posiadają 886 spółdzielni, 
zrzeszeni są w szeregu organizacyj rolni
czych, a spółdzielczość niemiecka w Pol
sce wykazuje stale wzrost wkładów 
pieniężnych i wzrost obrotów towarowych. 
co chyba jest najlepszym dowodem i 
najwymowniejszym wskaźnikiem, ze ty
cie grupy mniejszości niemieckiej w Pol
sce rozwija się w warunkach więcej, niż 
korzystnych. 

Pod względem polityczno-prawnymi 

mniejsiość niemiecka korzysta w pełni 
z faktycznego równouprawnienia, 

czego nie można niestety powiedzieć o 
polskiej mniejszości w Niemczech. 

Co więcej, Niemcy w Polsce wskutek 
rozprószenia swej ludności w terenie, 
nie mogąc wybrać własnych przedsta
wicieli parlamentarnych otrzymali ich 
w drodze nominacji przez Pana Prezy

denta R. P. Pakt ten świadczy ai nazbyt 
wyraźnie o traktowaniu żywiołu nie
mieckiego w Polsce na zasadach całko
witego równouprawnienia i bezwzględ
nej sprawiedliwości. 

Mimo, iż przy użyciu zupełnie obiekty
wnych kryterjów udowodnić można, li 

Zanim rzucicie w krwawy bój miljony swo
ich ludzi — namyślcie się. Zwołajcie Wielką 
tłaię Faszystowską. Odwołajcie się do całego 
narodu. Zróbcie „adunałę" jak przed wojną 
abisyńską. Obliczcie zyski i straty. Posłuchaj
cie umysłu i seica. Jeszcze moiedę sie wstrzy
mać, zanim dzwon historji nieubłaganie wybi
je straszną godzinę.. Straszną bowiem będzie 
zaiste ta walka. 

Jakiż interes macie w tem, aby podniecać 
pychę i gwałt germańskiego sąsiada? Wszyst
ko. Co mówi on i pisze o nas, jest wteru-
tnem kłamstwem. Jesteśmy narodem pokojo
wym do ostatnich granic, ale i dla najspo
kojniejszych i najcierpliwszych narodów ist
nieje kres, którego nie można bezkarnie prze
kroczył 

Znamy słowo pokój i kochamy je, ale nie 
istnieje dla nas pokój za wszelką cenę — po
wiedział min. Beck. Nie damy się absolutnie 
odepchnąć od Bałtyku. To jest nasza praw
da, za którą będziemy walczyli do ostatniej 
kropli krwi. Hitler już zdemaskował się. Nie 
idzie mu ó Gdańsk; także o Pomorze. Jutro 
powie coś więcej. To jest jasne. Chce nas 
chwycić za gardło, zdusić. 

Czyż nie przyznacie nam racji? Cobyście 
powiedzieli na to: był gdzieś ktoś. kto praco
wał ciężko przez dwadzieścia lat, ciułał gro
sze, leczył rany, sprawił sobie ubranie i w 
chwili, gdy doszedł do dostatku — nagle przy
szedł zły "sąsiad, wali go po głowie i chce 
mu to wszystko zabrać. Przez dwadzieścia 
lat budowaliśmy to państwo, krwią tylu szla
chetnych ludzi wywalczone, naprawialiśmy w 
uiem'tyh» *?kód '— po to. aby najcenniejsza 
jego «ęść dać zażartym wrogom, którzy wy-
ciągają po nas drapieżne pazury. 

Marsz, Śmigły Rydz posäßdiiefc OS ftffiflÖ 

jest tylko jedna odpowiedź: siła. Silni — o-
czekujemy w spokoju. Wojna nerwów, któ
rą narzucił nam Hitler, została przez niego 
przegrana. 

Jesteśmy spokojni. Oni strzelają do nas. 
My j e s z c z e nie. Mote jeszcze szaleniec 
się wstrzyma. Granica nasza plonie, podpa
lana przez wroga. On sam zawiedzie się sro
dze, gdy wojnę tę wywoła. Nie było w ciągu 
naszych tysiącletnich • dziejów momentu, w 
którym naród byłby bardziej zjednoczony, 
zwarty i zdecydowany na odprawę rabusiom. 
Nigdy z większą pasją nie broni! swej nie
podległości, |ak dziś to będzie czynił. Po
myślcie sobie: sama Polska jett w stanie my~ 
stawić nrmję, prawie równą niemieckiej, a 
pod względem bitności i odwagi przewyższa
jącą tamte o głowę. Dla nas będzie to wojna 
święta, walka straceńcza, lecz radosna, obro
na wolności, poryw, entuzjazm, upojenie — 
dla tamtych zaś ponure wysyłki armatniego 
żeru, marsz na rozkaz w imię fikcyjnego „le-
bensrnumu". 

1 w dodatku nie idziemy sami, lecz z Fran
cją i Anglją. Reprezentujemy potężną machi
nę wojenną. 

A z Niemcami nie idzie nikt. Opamiętajcie 
się. Włosi, narodzie Leonarda, Dantego, Ga
ribaldiego, któryś dał światu kulturę romań
ską, w którego krajobrazie zamknięte są 
wzruszenia wieków. Ziemio słońca i wino
gron — umieściliśmy w tobie nasz senty
ment. W grocie Eneasza, z której poczęła się 
kultura rzymska, w katakumbach, gdzie sie, 
sycił ogień chrześcijaństwa, w pałacach, w 
których «klęto legende Cinqueeenta. na 
skrwawionej ziemi Piemontu, skąd podniesio
no żagiew zjednoczenia, I tam, gdjne kuje 8i<> 
potęg* Cswarjej Italji, odrodzonego imperjum 

rzymskiego: na osuszonych błotach pontyj-
skich, wśród budynków miasta lotniczego 
Guidonii, na wystawie rewolucji faszystow
skiej. 

Dla kogo zdobywaliście to wszystko? Po 
co? Aby uległo zniszczeniu w wojnie, którą 
chcą wywołać Niemcy dla odebrania nam wol
ności? 1 wy macie rękę przykładać do tego? 
Zastanówcie się. Prędzej czy później rozerwie 
się przyjaźń wasza z Niemcami. Lepiej, jeśli 
to zrobicie zaraz. 

Kanclerz Rzeszy napisał wyraźnie w swo-
jem dziele, że potrzebuje miljon kilometrów 
kwadratowych na wschodzie Uważajcie, Wło
si, bo Kanclerz gotów wykroić sobie z tego 
miljona jakiś kawałek nad Adrjatyklem. Już 
dziś penetracja niemiecka zstępuje Z Tyrolu 
do Trieslu, na Bałkaay i opanowuje wybrze
że Adriatyku Ocknijcie się, aby nie było za-
późno! 

Ziemię waszą wymieniamy w narodowym 
hymnie. Może to pierwszy raz w historji sło
wa pieśni tak uroczystej mówią o innym na
rodzie. Z ziemi włoskiej do polskiej szły na
sze legjony. Poco się wam bić o prymat wąt
pliwy dla Niemiec? Cóż wy możecie zarobić 
na tej awanturze, w której klęskę muszą po
nieść Niemcy? 

Kraj bluffu i bankructwa grozi nam wojna, 
Jeżeli chce wojny będzie ją miał. / ta woj
na go zgubi. 

Pamiętajcie: jesteśmy obecnie wysuniętym 
bastjonem pomiędzy bezbożnictwem Rosji a 
neopoganizmem Niemiec Tak więc wracamy 
jeszcze raz do naszej historycznej misji 
pfSedßitftza i-lir/escijań&twa i cywilizacji Bę
dzie to zapisane jako wiekopomna zasługa 
MMÄ % dgiejach, & MskS pierwsza o&mte* 

liła się wstrzymać brutalny marsz niemieckiej 
agresji. 

Będziemy więc bronili naszej wolności i 
honoru. Broniąc ich — będziemy bronili jed
nocześnie kultury chrześcijańskiej. Nasze 
ideały utają na imię: Ri/m, 

Bronimy Rzymu. Jak więc może*'"* iić 
przeciwko nam, Włosi? 

Świecie, który rozumiesz jeszcze co to ludz
kość i wielkość: salut honorowy dla PottW 
Oto rycerski naród, który się nie lęka Oto 
idą ci, którzy zawsze zwyciężali Niemców, 
którzy nie byli nigdy przez nich pokonani. 

Ci, którzy walczą za naszą wolność l waiią. 
I waszą, Włosi. Tak jak »a, czasów 

Garibaldiego walczyli Polacy w jego legio
nach. Za wolnotó i zjednoczenie Włoch. 

Wichrem walki o życie owiani •— nie a-
wanturnicy, lecz bohaterzy — czekamy na 
bieg wypadków. I spozieramy za Alpy. Italjo! 
Italjo! Italjo! 

Wódz wasz nie powiedział jeszcze ostatnie
go słowa. Parę miesięcy temu mówił«m z wy
bitnym pisarzem włoskim, który po powrocie 
z Brazylji rozmawiał z Mussolinim. 

— To ojciec rodziny O n n i e D i o i e 
c h c i e ć " w o j n y . On wstrzymuje wła
śnie tamtego szaleńca. 

Dzisiaj widzisz, drogi przyjacielu,. że sza
leńcy nie zwracają uwagi na rozumnych Ó* 
dejdźcież więc od niego. Pozostawcie go loso
wi szaleńców, świat patrzy na was. Wierze, 
że wybierzecie dobrą drogę.. 

My jesteśmy gotowi Bóg / nami 
A z wami — nasze serce. Bądźcie ró^saJnil 
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WSPANIAŁE ZWYCIĘSTWO NASZYCH PIŁKARZY 
Mimo naprężonej sytuacji polityczne] sport utrzymał się przy swoich prawach. Odbywaj« się zawody I rozgrywki, które wykazuję sprawność 
fizyczne naszej młodzieży. Najlepszym dowodem ducha walki i wol i zwyciąsłwa, którym owiane jest całe społeczeństwo polskie 
jest zwycięstwo odniesione nad najsilniejszą zawodową drużyną piłkarską Wągier. Omówienie tego meczu przynosi 

CENA 3 0 GR I N t R 3 6 RAZ DWA TRZY 
w którym znajduje się wiele ciekawych zdjęć z tego pamiętnego spotkania. 

Ponadto numer przynosi aktualne wiadomości z kraju i zagranicy, strona graficzno-llustracyjna, Jak zwykle, stoi na bardzo wysokim poziomie 

z polskiem ustawodawstwem tak cywil-
nem, jak karnem. Te same przepisy i u-
stawy dotyczą wszystkich obywateli — 
nie możemy jednak wyjmować z rygoru 
prawa tych dywersantów czy szkodni
ków tylko dlatego, że są Niemcami. Kto 
podkłada bombę pod dworzec kolejowy 
czy na szynach, tego musi spotkać zasłu
żona kara nawet choćby był członkiem 
mniejszości niemieckiej... 

W świetle tych faktów rozpatrywać 
trzeba ataki prasy i radja niemieckiego 
o rzekomych „krzywdach" Niemców w 
Polsce. Znamy zbyt dobrze pobudki tych 
ataków. Sądzimy, że obecnie i w samych 
Niemczech nikt na serjo nie łudzi się, ja
koby w chwili obecnej Europa była b. 
Czechosłowacją, a Polska Sudetami. 
K o n c e p c j a „ k o n i a t r o j a ń 
s k i e g o " j e s t w o d n i e s i e n i u 
d o P o l s k i — p o p r o s t u r ó -
w n i e n a i w n ą , j a k ś m i e s z n ą . 

• • • 

Niemcy nie spieszą sie. z opuszczaniem Polski 
mimo rzekomych „prześladowań". 

(mr) Mimo, iż prasa i radjo niemieckie 
krzyczą o „krzywdach" mniejszości nie
mieckiej w Polsce — Niemcom nie jest pil
no opuszczać Polskę, i dobrobyt I spokój za. 
mienić na kartki żywnościowe I teror Ge
stapo. 

Oto, jak donosi „Dziennik Poznański": 
Gdy przedwczoraj konsulat niemiecki w 

Poznaniu wezwał wszystkich Niemców — 
obywatel] niemieckich do opuszczenia Pol

ski ostatnim pociągiem, wielu, bardzo wie
lu Niemców nie wyjechało. Woleli zostać, 
bo p o w i e d z i e l i , ż e ź l e s i e 
b ę d ą e z u l i w o j c z y ź n i e , rzą
dzonej przez reżim hitlerowski. To byli o-
bywatele niemieccy. 

A Niemcy — obywatele polscy! 
W Tczewie jeden z Niemców złożył na rę^ 

ce dowódcy kompanji Obrony Narodowej 
przedwojenne 32 marki niemieckie na FON. 

TOLEDO 
W gminie kolonistów niemieckich pod 
Warszawą tamtejsi Niemcy — obywatele 
polscy przekazali należność za różne swoje 
świadczenia wobec państwa na FON. 

Znalazł sie. natomiast Niemiec, który od
mówił polskim rezerwistom kubka mleka, 
a na wskazanie, iż ma przecież całą bań-* 
kę — mleko rozlał na drodze ze słowami: 

— Ale polskiemu żołnierzowi nie dam. 
Tacy niech sie od nas względów nie spou 

dziewają. Władze nasze przystąpiły do tę-
pienia różnych metod dywersyjnych, któ
re Niemcy próbowali u nas stosować, za« 
pominając, że Polska, to nie Czechy. Są
dy Rzeczypospolitej rozstrzygną, co z nimi 
zrobić. I wierzymy, że zastosują całą su
rowość prawa. 

łycie mniejszości niemieckiej w Polsce 
biegnie wśród warunków nietylko nor
malnych, lecz korzystnych, istnieje wśród 
mniejszości niemieckiej w Polsce ten
dencja do uważania obecnego stanu za 
krzywdzący. 

Składają się na ten fakt dwie przy
czyny. Pierwsza z nich to fakt, że lud
ność niemiecka w Polsce zamieszkała na 
etnicznie polskich ziemiach b. zaboru 
pruskiego nie potrafiła do dnia dzisiej
szego przestawić się psychicznie z elemen
tu rządzącego i nadrzędnego do roli ele
mentu równorzędnego z resztą ludności. 

Dzięki temu nawet w zupełnie natu
ralnych i normalnych zarządzeniach 
władz polskich, Niemcy dopatrują tsię 
subjektywnie a zgoła niesłusznie pozo
rów dyskryminacji. Odnosi się wraże-
nie.^ że przywódcy mniejszości niemiec
kiej w Polsce nie zdają sobie sprawy 
z tego, iż nikt w Państwie Polskiem nie 
może posiadać żadnych przywilejów czy 
praw specjalnych. Wszyscy obywatele 
mają nietylko te same uprawnienia, 
ale i 

te same obowiązki względem Państwa. 
Drugiem źródłem owych dysharmonij 

jest fakt mobilizacji żywiołu niemieckie
go w Polsce pod hasłem służenia impe-
rjalistyczym celom Trzeciej Rzeszy. Fakt 
posiadania obywatelstwa polskiego na-
kładą rzecz prosta obowiązek lojalności 
względem Rzeczpospolitej. Pisaliśmy na 
tych łamach wielokrotnie o tej sprawie. 
Polska gwarantuje pełny rozwój mniej
szości niemieckiej, zapewniając jej swo
bodę w pielęgnowaniu jej narodowych 
odrębności. Co innego jednak jest pie
lęgnowanie odrębności narodowych, a 
co innego jest poddanie się dyktatowi 
czynników dyspozycyjnych drugiego 
państwa, wrogo nastawionego względem 
Rzeczypospolitej. Co innego jest trwanie 
przy narodowych tradycjach a co inne
go jest podkładanie bomb pod dworce 
kolejowe! 

Wykazywaliśmy na tych łamach nie
jednokrotnie, że 

nie można służyć uczciwie i lojalnie 
równocześnie dwom panom! 

Każdy Niemiec w Polsce może wyzna
wać poglądy, jakie się mu podoba, świa
domie współdziałać jednak w robocie 
antypaństwowej, antypolskiej n i e 
m o ż e b e z n a r a ż e n i a s i ę n a 
m i a n o z d r a j c y . Od Niemców, 
mieszkających w Polsce, żyjących wraz 
z rodzinami z polskiego chleba, doma
gamy się jednak lojalności. Polska nie 
jest Abisynją czy Liberją, aby tolerować 
mogła dywersyjną działalność grup 
mniejszościowych. 

Ów lojalizm jest kardynalnym warun
kiem normalnego współżycia pomiędzy 
mniejszością niemiecką a ludnością pol
ską. Widzieć pragniemy w Niemcach w 
Polsce szanujących swe odrębności na
rodowe obywateli, nie zaś forpoczty wro
giego nam imperializmu — agentury hi
tleryzmu, dyszącego nienawiścią do 
wszystkiego, co polskie. Mniejszość nie
miecka winna to dokładnie zrozumieć, 

Na szczęście nie wszyscy Niemcy w 
Polsce są zdrajcami I dywersantami. Są 
i tacy, którzy lojalnie wypełniają swe 
obowiązki wobec Polski i tacy liczyć mo
gą zawsze i wszędzie na ochronę i opiekę 
Rzeczypospolitej. Nikt, kto jest lojalnym 
obywatelem, nie jest u nas prześladowa 
ny bez względu na swą przynależność 
narodową. 

Z drugiej zaś strony przynależność do 
narodowości niemieckiej nikogo w Polsce 
nie uchroni przed odpowiedzialnością i 
karą w wypadku dywersji i działania 
w takiej czy innej formie na szkodę pań 
stwa. G d y d o w i ę z i e n i a i-
d z i e z a m a c h o w i e c , p o d p a 
l a c z c z y s z p i e g o b o j ę t n ą 
j e s t j e g o n a r o d o w o ś ć , a 
r z e c z ą z a s a d n i c z ą c z y n , 
j a k i e g o s i ę d o p u ś c i ł . 

Niema w Polsce ani jednego Niemca, 
któremu spadłby włos z głowy tylko dla
tego, że głosił swe przywiązanie do niem 
czyzny. Polska jest krajem praworząd 
nym — każdemu łatwo się jest zapoznać 

Państwa bałtyckie 
w obliczu nadciągającej burzy. 
Żywiołowy wzrost sympatii dla Polski 

(Oryginalna Uorespondencja „Ilustrowanego Kuryera Codziennego^'). 

Ryga, 28 sierpnia. 
Piękny jest w tym roku sierpień nad 

północnym Bałtykiem. Pogoda wymarzo
na, ani jedna chmurka nie przysłania błę
kitu nieba, woda w morzu ciepła jak w 
wannie. To też doskonale utrzymane ką
pieliska nadmorskie w pobliżu Rygi roją 
się barwnym tłumem mieszkańców stoli
cy, którzy na lato opuszczają duszne mu
ry miasta i przenoszą się do ukrytych 
wśród zieleni uroczych domków, letnisk. 

Pozornie Jest spokojnie i beztrosko, jak 

co roku. Ale 
czuć jakiś 

tylko pozornie, w powietrzu 

niepokój i zdenerwowanie. 
Ludzie rozchwytują gazety, starając się w 
powodzi najbardziej sprzecznych, często 
fantastycznych, wiadomości, wygrzebać 
ziarnko prawdy. 

Tworzą się plotki, powstają najdziwa
czniejsze domysły. 

Czarna giełda pracuje; funt angielski 
zwyżkuje ustawicznie, cena jego dochodzi 

Przygotowania do ewakuacji dzieci Londynu. 

We wszystkich dzielnicach Londynu czynione są przygotowania do ewakuacji dzieci 
na wypadek wojny. Na zdjęciu nauczycielka udziela dziatwie Instrukoyj. 

do 3ß łatów, gdy tymczasem Kurs oficjal
ny jest bez zmian i wynosi 25. Ceny do
mów spadają, gdyż ponoć żydzi wyzbywa
ją sie nieruchomości, woląc pieniądze trzy
mać w płynnej gotówce. 

Dzienniki przynoszą coraz bardziej trwo-
żne telegramy — oto już przerwana została 
komunikacja lotnicza z Berlinem; dziś 
znów biura podróży przestały sprzedawać 
bilety do Niemiec. 

Na lotnisku ryskim ruch niezwykły: set
ki pasażerów chcą się na gwałt dostać do 
Sztokholmu lub Helsinek. Samoloty polr 
skiego „Lotu" i szwedzkiego „Aerotrans-
portu" są oblężone. 

Grzmoty zbierającej się nad Europą 
burzy coraz głośniejszym i tu odzywają 
się echem, «pędzając niejednemu sen z po
wiek. 

Pras» 

przeciwdziała tym nastrojom 
panicznym. 

Nawiasem mówiąc, prasa na Łotwie i w 
Estonji podporządkowana jest w stu pro
centach rządowi i o żadnej krytyce jego 
polityki czy poczynań marzyć nie może. 

Otóż prasa ta, pełna jest optymizmu w 
przewidywaniu przyszłości i dość naiwnie 
zapewnia, że państwa bałtyckie są ostoją 
pokoju w tej części Europy, że stanowią 
błogosławioną wyspę szczęśliwości, która 
wierna zasadom neutralności, uniknie tak 
jak np. Danja w czasie wojny światowej 
nowej zawieruchy rozpętywanej nad Eu
ropą przez Hitlera. 

* * * 

Założenia polityki zagranicznej Łotwy 
i Estonji (z Litwą sprawa przedstawia się 
odmiennie) są w streszczeniu następujące: 

Na terytorjum tych państw krzyżują się 
Interesy sąsiadujących z niemi (pośrednio 
lub bezpośrednio) mocarstw i fakt ten sta
nowi najlepszą gwarancję niepodległości, 
gdyż żadne z tych mocarstw nie zezwoli 
drugiemu na usadowienie się nad brzega
mi Bałtyku. 

Mówiąc przykładowo, Niemcy nie mogą 
dopuścić, by Rosja zagarnęła Łotwę i E-
stonję, .gdyż zaliczają te kraje do swego 
Lebensraumu, Rosja zaś nigdy nie zezwo-
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Angielskie działa przeciwlotnicze 
przy pracy. 

Ba ter ja angielskich dział przeoilotniczych 
ostrzellwuje „nieprzyjacielskie" samoloty 

usiliyace zbombardować Londyn. 

li usadowić sie tam Niemcom, albowiem 
odsuwałoby to ją definitywnie od Bałty
ku, a zagrożony Leningrad przestałby być 
oknem Sowietów na świat. Wreszcie Pol
ska, która walnie przyczyniła sie. do po
wstania tych państw, pomagając Łotwie 
w 1919 r. do odparcia fiord bolszewickich, 
również zainteresowana Jest w utrzyma
niu niezawisłości narodów Bałtyckich. 

Otóż, głoszą dalej te tezy, Łotwa i Esto
nja mają pakt uieagresji z Sowietami, do
bre stosunki z Polską, a ostatnio zawarły 
pakt nieagresji z Niemcami, cóż więc mo
że im grozić?... 

Prawda, że nie tak dawno, bo przed kil
koma zaledwie miesiącami, Rosja oznaj
miła, że gdyby państwa bałtyckie poszły 
na jakieś daleko idące ustępstwa w sto
sunku do innego państwa (czytaj Niemiec), 
to wówczas uznałaby swe Interesy za za
grożone i pakt nieagresji za nieistniejący. 

Prawda również, że rokują/c z Anglją, 
Sowiety wysuwały żądania udzielenia przy
musowych gwarancyj państwom bałtyc
kim, co w praktyce dawałoby prawo zaję
cia tych państw przez armję czerwoną pod 
pretekstem niesienia im pomocy, w mo
mencie wybranym przez wielkorządców z 
Kremlu. 

Wszystko to prawda, ale obecnie, piszą 
dzienniki, Sowiety zrezygnowały z tych 
żądań, Anglia odrzuciła perfidne kombina
cje kom. Mołotowa, a wreszcie przed kil
ku dniami Rosja zawarła pakt nieagresji 
z Niemcami, a więc odpadła groźna dla 
państw bałtyckich ewentualność wojny na 
ich terytorjum między Sowietami i Rze
szą. 

Jednem słowem wszystko świetnie się 
składa, możemy być spokojni, nic nam nie 
groiai!!! Wojna nas ominie... Tak oto mniej 
więcej brzmią oficjalne enuncjacje. 

Społeczeństwo słucha, czyta i... nie wie
rzy. Nie wierzy, bo w tern kunsztownem 
rozumowaniu 

brak zasadniczego ogniwa, 
którem mogłoby być zaufanie do podpisa
nych przez Niemcy i Sowiety paktów, a 
tego zaufania już nikt chyba w świecie 
mieć nie może. 

A co będzie — rozumuje tzw. szary czło
wiek — jeśli Niemcy za cen« paktu obie
cały Sowietom wolną rękę w stosunku do 
państw bałtyckich? Przecież w zwyczaju 
kierowników tego narodu, leżało zawsze 
handlowanie cudzą własnością i cudzemi 
interesami. 

Piszący te słowa miał okazję przed kil
ku miesiącami odbyć rozmowę z wyższym 
rzędnikiem niemieckiego ministerstwa pro
pagandy. 

„Sprawa Gdańska niewątpliwie załatwio
na będzie pokojowo, mówił ów Niemiec. 
Jakiś polubowny sposób napewno się znaj
dzie, a gdyby np. Polska otrzymała wza-
mian Inflanty (łotewska Latgalja)!!... 

W razie agresji 

Łotwa i Estonja będą się bronić 
do ostatniej kropli krwi -

mówią ministrowie, powtarza radjo i pra
sa. 

Bronić się niewątpliwie będą, ale czy o-
brona ta ma szanse powodzenia? 

Łotwa jest krajem doskonale zagospoda
rowanym i doskonale rządzonym, nasta
wionym jednak na pokój, a nie na wojnę. 
Dwa miljony mieszkańców przy obszarze 
przeszło 60 tysięcy km. kwadratowych, ar-
mja w czasie pokoju około 20 tysięcy, w 
czasie wojny może liczyć 150 do 200 tysię
cy — i to już wraz 7, wojskową organiza 
eją Ajsargów (Strzelców). Granice otwar
te! 

Estonja ma zaledwie miljon dwieście ty
sięcy mieszkańców. Czy w tych warunkach 
obrona może być skuteczna? 

Gdyby przynajmniej te dwa sojusznicze 
państwa Łotwa i Estonja uzgodniły swo
je plany wojenne, gdyby zdobyły się na 
wspólne ma wypadek konfliktu dowódz

two... Niestety nigdy nie potrafiły one 
d»jśc do porozumienia, wciąż istniały dro
bne, niemniej dokuczliwe nieporozumiena. 
to natury gospodarczej, to znów kultural
nej czy prestiżowej, wskazujące na ogrom
ną rozbieżność charakterów, istniejącą 
między obu narodami należacemi do dwóch 
zupełnie odmiennych ras (Estończycy jak 
»räadomo to TJgrofinowie, Łotysze nato-

miast rasowo spokrewnieni są z Litwina
mi). 

Szary człowiek Łatwy czy Estonji (a nie 
należy zapominać że ten szaary człowiek to 
całe społeczeństwo, gdyż w tych państwach 
analfabetów niema, każda rodzina czyta 
gazety i słucha rad ja) — snując te niewe
sołe myśli, dochodzi do jedynego logiczne
go wniosku, że 

oparciem dla państw bałtyckich 
może być wyłącznie Polska. 

Trzeba było groźnych wydarzeń ostat
nich miesięcy, by myśl ta zakiełkowała w 
szerokich masach społeczeństw nadbałtyc
kich. Przez lat dwadzieścia p r o p a g a n 
d a p o l s k a d r z e m a ł a , a n i e 
m i e c k a p r a c o w a ł a p e ł n ą 
p a r « . 

Zbrojna pomoc Polski w odzyskaniu Dy-
neburga i Latgalji w 1920, »bagatelizowa
no. 

Praeoiętny Łotysz o Polsce wiedział to 
co mu via Berlin mówiono, że jest to „kraj 
biedny, źle rządzony, zażydaony i drążony 
bezrobociem". 

Jakby na potwierdzenie tej wersji, Ło
tysz widział co roku wielką 

armję 4 0 tysięcy zbiedniałych 
robotników sezonowych 

z Polski, którzy zjeżdżali na Łotwę, by za 
łyżkę marnej strawy i 30 do 40 łatów mie
sięcznie pracować bez wytchnienia na po
lach chłopów łotewskich, ratując ich od 
klęski braku rąk do pracy. 

Jakby na potwierdzenie tych słów wi
dział 80-tysięczną rzeszę mniejszości pol
skiej na Łotwie, bierną, biedną, słabo lub 
wcale niezorganizowaną, która pozwalała 
się wynaradawiać bez protestu. 

Wobec wspaniale zorganizowanego szkol
nictwa niemieckiego na Łotwie, które 
dysponowało i dysponuje nietylko szkoła
mi powszeahnemi i średniemi, ale i wyż
szą uczelnią, jakżeż ubogo wygląda szkol
nictwo, polskie z dwoma zaledwie gimna
zjami i 12 szkółkami powszechnemi, a prze
cież mniejszość niemiecka na Łotwie nie 
jest liczniejsza od polskiej (około 80 ty
sięcy). 

Prasę polską na Łotwie reprezentuje je

den jedyny tygodnik „Nasze Życie" z mi
nimalnym nakładem. Prasę niemiecką 
wielki dziennik i szereg tygodników. Te-
atr niemiecki szczodrze subwencjonowany 
przez Berlin kwitnie i rozwija się, a każdy 
Niemiec wciągnięty jest na listę organiza
cji i podporządkowany jej, jak żołnierz. 

Każdy Niemiec to agent propagandy nie
mieckiej, działającej stale, perfidnie, pla
nowo. 

Opinja Polski ł prasa nie interesowały 
się Łotwą, poprzestając na zdawkowych 
stereotypowych artykulikach, raz do roku 
z okazji jakiejś rocznicy, albo z rzadka 
na mniej lub bardziej nieudolnych repor
tażach. • 

Prasa łotewska mało interesowała sie. 
Polską, patrząc na nią 

przeważnie przez okulary 
niemieckie. 

Przeciętny Łotysz nienawidzi Niemców, 
odczuwał bowiem na własnej skórze, a je
śli nie on sam, to jego przodkowie, ciężar 
pruskiego buta, ale jednocześnie ich się bod, 
w przeświadczeniu, że jest to potęga, któ
rej „nikt oprzeć się nie może . 

Dopiero gdy Polska na wfasnę br. sama 
w pełnem poczuciu swej godności i siły 
przeciwstawiła tlę Rzeszy, gdy pierwsza ze 
wszystkich narodów świata 

krzyknęła Hitlerowi „stać" -
gdy cały naród, jak jeden mąż poderwał 
się, by odeprzeć napór prusaotwa, s p o 
ł e c z e ń s t w a Ł o t w y i B e t o -

Gdy system nerwowy jest wzburzony, o bezsenność* 
nie pozwala nam wypocząć pamiętajcie o ziołach 
magistra Wolskiego ze znak. ochr. „Pasiverosa". za
wierających Passiflorę (Kwiat Męki Pańskiej), roślinę o 
własnościach uspakajających. Łagodzą one zaburze
nia systemu nerwowego: nerwicę serca, bóle i zawroty 
głowy, uczucie niepokoju oraz sprowadzają krzepłą-

naturalny sen nie powodując przyzwyczajenia. 

ZlOt A mag WOLSKIEGO 

Z DNIA. 

Stalin prowadzi „wojnę nerwów" 
z kanclerzem Hitlerem! 

(mr) Bo to było tak. Pertraktacje niemiec-
ko-sowieckie prowadzono w największej ta
jemnicy. Pakt o nieagresji Berlin — Moskwa 
pomyślany był przez Niemcy, jako bomba, 
która miała wstrząsnąć całą Europą Sądzo
no w Berlinie, że Londyn, Paryż, Warszawa, 
Bukareszt i Belgrad gubić się będą w domy
słach — przestraszą się, zdenerwują, zdezo
rientują, no i na tem tle — Niemcy wystą
pią nagle ze swemi żądaniami. Zdezoriento
wany świat ugnie się, przestraszy i nim Eu
ropa przejrzy ów „trick" ze Stalinem — bę
dzie zapóźno... 

Tak to było sprytnie pomyślane i wykon-
cypowane przez „magików" na Wilhelmstras
se. Tymczasem sztuczka się nie powiodła. 
W Londynie i w Paryżu nie przestraszono 
się i nie zdenerwowano. Pakt polsko-angiel
ski został podpisany, a natomiast Japonja — 
dotąd jedna z potęg paktu antykominternow-
skiego — przestawiła swą politykę o 180 sto
pni w stosunku do Angljl. 

Prasa niemiecka przyniosła tekst paktu z 
Sowietami w pełnem brzmieniu na pierw
szych stronach pod czteroszpaltowemi tytu
łami. Ostatnie zdanie urzędowego tekstu 
brzmiało dosłownie: „Obie strony przystąpią 
— o ile możności — jak najprędzej do ra
tyfikowania niniejszego układu". 

I tu zaczyna się nadprogram moskiewski. 

Zbiera się wprawdzie rada najwyższa ZSRR, 
ale równocześnie ukazują się w prasie świa
towej wiadomości, iż sprawa ratyfikacji nie 
została uznana za tak pilną, jakby życzył 
sobie tego Berlin. Okazało się, że jakiś po
datek gruntowy jest kwestją o wiele, wiele 
„ważniejszą", nli pakt nieagresji i Niemca
mi. 

Mimo faktu, że nad Europą wiszą ciężkie 
chmury — przez „twarz" prasy europejskiej 
przewinął się uśmieszek... Wojna nerwów, to 
wojna nerwów... Stalin stosuje wojnę ner
wów do Berlina. Hr. Schulenburg biega po 
Moskwie, odwiedza Mołotowa, sprawa staje 
się głośną, mówi już o niej Reuter i inne 
agencje. T r I c,k M o s k w a — B e r 
l i n i d z i e n i e s k ł a d n i e — 
aktorzy się jąkają... 

A przecież jeszcze kilka dni temu słysze
liśmy w radjo niemieckiem zdania o „epo
kowym" i „historycznym" kroku ku zgodzie 
narodów niemieckiego i rosyjskiego... 

A „towariszcz" Stalin — ot jak Stalinl Zo
baczył reakcję w Paryżu i w Londynie, przy
patrzył się dokładniej zarysowującemu się 
porozumieniu angielsko-japońskiemu, no i 
zwolnił tempa... 

Berlin milczy, a Europa się podśmiechuje! 
Stalin prowadzi wojnę nerwów z Hitlerem 
—< oto czegośmy się doczekali! 

Tani sezon: 
1 wrzesień do 31 października. 
Najsilniejsza woda gorzka i radoak-
tywn« wod» hipotoniczna „Morstyo-
ka". Dom Zdrojowy — wzorowo wy
posażony, komfort — wygoda. Infor
macje: Zarząd Zdrojowy — „Orbis" 
»Par". 

n j i z r o z u m i a ł y c z e m j e s t 
P o l s k a , zrozumiały spoczątku pod
świadomie, później rozumowo, że ich los 
i ich egzystencja związane są z losem 
Polski. 

Rządy mogą przestrzegać najściślejszej 
neutralności, bacząc by ani jednem sło
wem nie uraaić któregoś z potężnych są
siadów, ale 

w duszy narodu wybór już jest 
dokonany. 

Oto kilka przykładów: 
W robotniczej dzielnicy Rygi dwóch har

cerzy Polaków rozmawiających1 po polsku 
zaczepia na ulicy jakiś Niemiec, *może pod
chmielony i słownie ubliża ich godności na
rodowej. Harcerze reagują czynnie. Zbiega 
się kilkunastu robotników łotewskich i 
w s z y s c y s p o n t a n i c z n i e s t a 
j ą p o s t r o n i e P o l a k ó w , 
c h c ą c b i ć N i e m c a . 

W tramwaju rozsiadł się Niemiec; na 
znak przynależności do organizacji hitle-
orwskiej nosi białe pończochy i krótkie 
czarne spodenki. Rozsiadł się butnie, wy
ciągnął nogi, nie zważając, że zawadza 
przechodzącym. „Zabierz pan z przejścia 
swoje hitlerowskie nogi!", zwraca się doń 
Łotysz, z ubioru sądząc, robotnik. „Ty je
szcze będziesz całował te nogi" — woła Nie
miec. „A tymczasek ty całuj łotewski ku
łak", pada odpowiedź wraz z uderzeniem. 

Obrazki wzięte z życia, ale jakże chara
kterystyczne. Postawa Polski wywołała 
przełom w duszy narodów łotewskiego i 
estońskiego. Oni 

nie pójdą śladami 
nieszczęsnych Czechów. 

Estonja powołała pod broń dwa roczni
ki. Łotwa wzmacnia pogotowie Aisargów, 
robi się to po cichu, tajemnie, bo rządy aż 
do przesady chcą przytrzymywać się neu
tralności, ale chłop łotewski czy estoński 
zaciska kułak i wie, że ani szwabów ani 
bolszewików, bezkarnie tu nie wpuści. 

Siłą atrakcyjną Polski nie była jej umie
jętność rządzenia, a może i niezawsze jej 
wspaniała zresztą kultura — to były, są 

i będą jej bohaterskie płomienne zrywy w 
chwilach przełomowych, to były szarże 
pod Kircholmem czy Samosierą, powsta
nia, legjony — szaleńcze zmagania i sza
leństwem okupione zwycięstwa — to były 
sztandary okryte chwałą nieśmiertelną 
z dewizą „za nastą I waszą wolność". 

Jan Lembek, 

Celem uniknięcia 

nieporozumień 
41* 

prosimy ni przekazach I czekach 

podawać cel wpłaty 
Administracja /. K. C. 

Młodociane uczesanie. 

Problem fryzury to niełatwy do zgryzienia 
orzech dla młodocianych debiutantek na 
dworze angielskim. Oto twarzowe i skrom
ne zarazem uczesanie, które otrzymało 
pierwszą nagrodę, na rewjl fryzur dla mło
dych panienek w hotelu Pensylwania w 
Nowym Jorku. Prawdopodobnie fryzura ta 
znajdzie liczne zwolenniczki wśród naj
młodszych a dorosłych przedstawicielek 

płoi piąknej. 
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1:14 i 1:5 
W takich warunkach nie mogą wygrać! 

Kraków, 31 sierpnia. 
Szanse niemieckiej wojny w świetle sta

t y s t y k i i gcografji wyglądają przeraża
jąco. 

Wprawdzie „zwycięstwo liczby nie chce" 
i tam, gdzie jest lepszy duch, t a m może on 
zrównoważyć przewagę, liczbową, to jed
n a k jeżeli w jakie jś wojnie jest i lepszy 
duch i większa przewaga mater ja lna po 
danej stronie, zwycięstwo tem pewniejsze. 

Nie ulega wątpliwości, że żołnierz an
gielski będzie walczyć t a k j a k francuski, 
francuski tak j ak polski — a Polak bije 
się jak lew. Wszystkie te t rzy n a r o d y mi-, 
łują pokój, ale niech Bóg m a w opiece 
nieprzyjaciela, jeżeli dostanie sie. w ich 
ręce. 

Będąc więc zupełnie pewnym co dd du
cha, co do tego 

strasznego impetu, z jakim 
spadniemy na wraże karki, 

zobaczmy teraz j ak wyg lądamy w świetle 
geografjl I statystyki ludnościowej. 

J u ż nieraz omawial i śmy szanse obu blo
ków z tego p u n k t u widzenia. Tak np. w 
os ta tnim numerze I . K. C. podal iśmy obli
czenia p r a s y fińskiej, k t ó r a wykazuje, że 
na 1 mlljard złota, znajdującego się w 

skarbcach napastników wypada 14 miliar
dów złota, które mają w swej kiesie nasi 
sojusznicy. Tak więc z ł o t y c h k u l ma
m y n a d m i a r w ładownicy. Również s t a 
l o w y c h , bo przecież gdzież są surowce, 
potrzebne do wyrobu tych pigułek, które 
d a m y do zażycia panom hitlerowcom, jak 
nie po naszej stronie. 

Spójrzmy jeszcze na dwa aspekty tej 
przyszłej wojny i przekonajmy się, j a k a 
wielka nierównowaga panuje, jeżeli cho
dzi o 

terytorja i ludność. 
Słuchajmy głosu s ta tys tyk i : 

km kw. mleszk. 
Wielka B r y t a n j a . . 40,353.000 520,000.000 
I m p e r j u m F r a n c u s k i e 12,317.000 99,423.000 
P o l s k a 399.000 35,000.000 
Turc ja 763.000 16,000.000 
R u m u n j a 295.000 19,000.000 
Grecja . . . . . 190.000 6,205.000 

Ä tamcit 

Niemcy . 
Włochy 
Kolonje wŁ 
Albanja 

54,317.000 695,028.000 

km kw. 
586.000 
310.000 

3,137.000 
28.000 

mleszk. 
79,000.000 
42,630.000 
12,655.000 
1.000.000 

4,061.000 135,285.000 

Cyfry odnoszące się do Niemiec poda
liśmy oczywiście bez protektoratu I bez 
Słowacji, bo kraje te nietylko nie wezmą 
czynnego udziału w wojnie, ale 

zaangażują niemałą, część sił 
niemieckich, 

celem stłumienia stale grożących buntów. 
Jakżeż więc obrazowo przedstawia się 

ten stosunek? Pod względem obszaru blok 
odporu Jest blisko 14 razy większy od blo
ku napastniczego, k tóry jes t raczej m a ł y m 

bloczkiem. Jeżeli popat rzymy się n a k u l ę 
ziemską, to przekonamy się, że istotnie 
Niemcy są otoczone, otoczone całym świa
tem. I lus t ru je to n a m zamieszczony niżej 
wykres. J a k łatwo mieści się k w a d r a t na
pastników w kwadracie obrońców pokoju. 

Również bardzo niekorzystnie przedsta
wia się stosunek ludnościowy. Dzięki nie
wyczerpanym rezerwom ludzkim .Wielkiej 
Brytan j i i F r a n c j i 

na jednego napastnika wypada 
pięciu, 

którzy go będą unicestwiać! 

Wystarczyłby zaś zupełnie Jeden. Oto ma
my przyczynę dlaczego pan z Berchtesga-
den się waha. Bo tylko człowiek z mental
nością desperata rzucającego się pod po
ciąg — nie wahałby się. 

W każdym „ŚWIATOWIDZIE" 
są cztery obrazy kolorowe, któ
re oprawione, stanę się ozdobą 
mieszkania. 

Z wystawy radjowej 
w Londynie. Listy do niemieckich przyjaciół. 

Największe łgarstwo historji. 

Na wystawie radiowej w Londynie można 
ogladać także wojskowa radiostacja prze

nośna. 

Kochany Doktorze Goebbels! Pozwalam 
sobie zwrócić Panu uprzejmie uwagę, że w 
Ameryce ogłoszony został niedawno konkurs 
z płęknemi nagrodami dla tych, którzy wska
żą największych łgarzy od zarania kultury po 
dzień dzisiejszy. 

Kochany Doktorze! Pan ma wielkie szanse 
uzyskania pierwszej nagrody w tym konkur
sie. Nuże, do dzieła, mistrzu propagandy! 
Wyszukaj Pan w swem archiwum przemó
wienia ffihrera w sprawie Polski Gdańska w 
ciągu ostatniego roku w Reichstagu, wytnij 
odnośne ustępy i poślij do Ameryki. Nagroda 
pierwsza murowana! Świat nie widział je
szcze tak cynicznego, niepohamowanego łga-
rza jak ten, którego przemówienia Pan przy
pomni. 

Aby kochanemu Panu ułatwić robotę, iain 
przytoczę tu odnośne ustępy według urzędo
wego sprawozdania D. N. B. . 

Oto w dniu 20 lutego 1938 fuhrer powie
dział w Reichstagu: 

Napełnia mnie szczerem zadowoleniem 
fakt, iż w 5-tym roku po pierwszym 
wielkim zewnętrzno-politycznym ukła
dzie Rzeszy możemy stwierdzić, iż wła
śnie w naszym stosunku do tego pań
stwa, z którem mieliśmy może najwięcej 
sprzeczności nastąpiło nie tylko odpręże
nie, lecz w ciągu tych lat coraz przyjaź-
niejsze zbliżenie. 

Wiemy bardzo dobrze, zawdzięczać to 
należało w pierwszym rzędzie okolicz
ności, że był wówczas w Warszawie 
nie parlamentaryzm typu zachodniego, 
lecz polski Marszałek, który jako wybit
na ponad miarę osobistość odczuwał waż
ne z punktu widzenia Europy znaczenie 
tego rodzaju niemiecko-polskiego odprę
żenia. 

To dzieło przez wielu wówczas poda
wane w wątpliwość wytrzymało w mię

dzyczasie swoją próbę i mogę powiedzieć, 
że od chwili, gdy Liga Narodów zanie
chała wreszcie swych ciągłych usiłowań 
mącenia w Gdańsku i gdy w osobie no
wego komisarza desygnowała człowieka 
o własnym ciężarze gatunkowym — ten 
właśnie najbardziej niebezpieczny dla 
pokoju Europy punkt wyzbył się całko
wicie zagrażającego pokojowi znaczenia. 

Państwo polskie respektuje narodowe 
stosunki w Gdańsku, a Wolne Miastu o-
raz Niemcy respektują prawa Polski. 

W ten sposób udało się wyrównać dro
gę tego porozumienia, które wychodząc 
z Gdańska potrafiono obecnie mimo prób 
pewnych mącicieli pokoju ostatecznie 
pozbyć się pierwiastków trujących w sto
sunku między Niemcami i Polską i zmie
nić je w szczerą przyjazną współpracę. 

Dnia 26 września 1»38 fiihrer oświ&jczyl 
w Reichstagu: 

„Jesteśmy przekonani, że układ nasz 
przyniesie trwałe uspokojenie. Ten pro
blem w ciągu sześciu lat nie zmienił się. 
Nie żądamy od siebie niczego. Rozumie
my, że są tu dwa narody, z których ża
den nie może usunąć drugiego. Ja zdaję 
sobie z tego sprawę i my musimy- zdać 
sobie z tego sprawę. Stwierdzamy, że 
państwo o 35 miljonach obywateli zaw
sze będzie dążyło do dostępu do morza, 

i 



s 
Dlatego musiała się znaleźć droga do po
rozumienia (Huczne oklaski). 1 znale
ziono ją. Droga ta będzie ciągle rozbu
dowywana. 

Pewnie, że na dole ścierają się w tere
nie twardo sprawy. Tąm spierają się czę
sto narodowości i grupy narodowe z so
bą. Deeydującem jednak jest, ażeby kie
rownictwa obu rządów, wszyscy rozsąd
ni i przewidujący ludzie w obu narodach 
i krajach mieli niezłomną wolą i posta
nowienie ustawicznego polepszenia sto
sunków. Był to wielki pokojowy czyn z 
mojej strony, więcej wart, aniżeli głupia 
gadanina w genewskim pałacu Ligi Na
rodów" (oklaski). 

Dnia 30 stycznia 1939 führer oświadczył: 
„W tych dniach minęła piąta rocznica 

zawarcia naszego paktu nieagresji z Pol
ską. Co do wartości tego układu niema 
dziś chyba wśród wszystkich rzeczywi
stych przyjaciół pokoju różnicy zapatry
wań. Wystarczałoby tylko postawić so
bie pytanie, dokąd zaszłaby Europa, je
żeliby przed pięciu laty nie doszło do tej 
zaiste zbawiennej umowy. 

...Również i w niespokojnych miesią
cach ub. roku przyjaźń polsko-nicniiecka 
była jedynym z uspakajających objawów 
europejskiego życia publicznego". 

No i co Pan na to, Kochany Doktorze Goeb
bels. W dziejach ludzkości nie znajdziemy 
chyba cyniczniejszych kłamstw! Ale wyznam 
Panu, że my w Polsce a przynajmniej spora 
garść ludzi, nie daliśmy się brać na ka.vał. 

Bądź zdrów i zwróć ze swej strony p. King 
Hallowi uwagę na te przemówienia. 

Ludwik Szczepański. 

Prosimy 
P.7. Prenumeratorów 

o czytelne wypełnianie prze
kazów dokładnym adresem, 
pod którym otrzymują nasz 
dziennik, I o zaznaczenie ce
lu wpłaty. 

Czytajcie „Na Szerokim Świecie"! 

Bądź wesoła! 

Port Said rozmawia 
z Neapolem. 

W tych dniach, pełnych napięcia, siedzi
my przy radjoaparacie. Przekręcamy gałkę 
na krótkie fale, w świat pisków, trzasków i 
stuku rytmicznego depesz telegraficznych, 
nadawanych Morsem. 

W pewnem miejscu słyszymy rozmowę te
lefoniczną po włosku. Denerwujące nawoły
wania „pronto", które u Włochów zastępu
je popularny wyraz „hallo". Nareszcie wyła
nia się z trzasków rozmowa. Oto inżynier, 
znajdujący się na statku, jadącym do Asma-
ry, rozmawia z pokładu ze swą żoną w Mes-
synie. Wywiązuje się dialog, pełen tkliwości, 
drobiazgowych zapytań, troskliwości. On jej 
obiecuje wysłać depeszę zaraz po przybiciu 
do Asmary, ona zaś obiecuje mu jeszcze dziś 
wysłać długi list do Erytrei. 

— Jaką masz pogodę — pyta się w pew
nej chwili żona. 

— Ładnie jest — odpowiada mąż — tyl
ko wleje silny wiatr. 

— Pamiętaj Marlo (takie bowiem imię no
si podsłuchany przez nas inżynier), abyś so
bie owinął szyje szalikiem, który ci dałam 
na drogę. Wieczorem jest chłodno i musisz 
uważać na siebie. 

A oto znowu telefonistka łączy inny tele
fon. Woła Port Sald. Jakiś wyższy wojsko
wy rozmawia z Neapolem. Prosi kolegę przy 
telefonie, aby z urzędu kolonjalnego w Nea
polu wydano zarządzenie nadzwyczajne ce
lem umożliwienia powrotu kilkudziesięciu 
wojskowym włoskim, którzy z Abisynji uda-
ts*H się do Włoch. Wstrzymano ich podróż 
w Port Saidzie i biedacy muszą już trzeci 
dzteń siedzieć w porcie bezczynnie. 

Po chwili do rozmowy miesza się matka 
wojskowego. Szlocha coś przy telefonie. Syn 
uspokaja ją. Rozmowa rwie się. Co chwilę 
słychać krzyk: „pronto". Znowu syn dorwał 
się do głosu matki. Już się żegnają, już ostat
nie „addio", jeszcze zrozpaczony z Port Said 
wzywa kolegę, aby natychmiast interwenjo-
wał w urzędzie kolonjalnym i na koniec wo
ta do matki: 

*— Stal allegra! Aneora non c'e niente. 
(Bądź wesoła! Jeszcze nic niema). 

I znów ginie jego głos w powodzi nowych 
wywoływań: „pronto Harrar", »pronto Addis 
Abeba"-

Pod każdą szerokością geograficzną bije 
takie samo serce człowiecze, trwożne, stro
skane i kochające. 

Jal. 
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Grecy wznoszą okrzyk: „niech żyje Polska!" 
Szkolny okrąt „Iskra" na wodach 

ATENY, w sierpniu. 
W pierwszych dniach lipca długo oczeki

wana przez garstkę tutejszych Polaków, 
„Iskra", szkolny okręt polskiej marynarki 
wojennej, wpłynęła do zatoki Falerońsklej, 
starego portu ateńskiego i stanęła na redzie. 
Powoli łopoczące na wietrze żagle zwinięto 
i spuszczono kotwicę. 

Cudowny ranek powitał naszych przyszłych 

Najpierw oficjalne wizyty, które składa do
wódca tutejszym władzom i rewizyty, które 
odbiera, a potem 

można już swobodnie zwiedzić 
okręt, 

bez obawy, ze się przeszkodzi w tej wymia
nie grzeczności. 

„Iskra" rozwija żagle do odjazdu. 

wilków morskich blaskiem słońca I daleką 
wizją Aten z górującem nad miastem wzgó
rzem Lykabetu i jego maleńkim przytulo
nym do skalnego szczytu, jako gniazdo ja
skółcze kościółkiem, i z perłą, cudem ateń
skim, Akropolem różowym w blasku zórz. 
Na lewo Pireus, port ateński ten sam, który 

Witają mnie ogorzałe, świadczące o wspa-
nlalem zdrowiu, twarze podchorążych i u-
śmiechnięte oficerów. Jeśli my jesteśmy tu 
stęsknieni za rodakami, przybywającymi z 
kraju, to i oni, spędziwszy szereg miesięcy 
na morzu, tęsknią za towarzystwem ludzi z 
poza grona najbliższych kolegów. 

Oficerowie polscy I przedstawiciele poselstwa R. P. w Atenach na pokładzie „Iskry". 

służył starożytnym Grekom od czasu Teml-
stoklesa. W głębi daleko trzy szczyty: zale
siony Parnisos, Pentelikon, źródło najpięk
niejszych marmurów i Hymetos, który teraz 
szary i pusty przed wieczorem przybierze 
wspaniałą'barwę fjoletu, barwę attyckicb za
chodów słońca, barwę jedyną, nie spotyka
ną nigdzie na świecie. 

Korzystam z uprzejmości komendanta 1 
zwiedzam okręt od góry "do dołu. Z lśniące
go czystością pokładu Schodzimy niżej, prze
chodzimy obok messy oficerskiej i wchodzi
my do salonu dowódcy. Na środku stół, fo
tele, na ścianach fotografje z różnych kra
jów, radjo, patefon. Obok kajuta nawigacyj
na. Masa instrumentów. W skupieniu stu-

ORIENTINE pn»wraca siwym włosom kolor naturalny. 

Parfumerie d'Orient Sp. »lic. Warszawa 

Żucie i filozofia, 
0 Pyrrhonie, twórcy sceptycyzmu, o-

powiadają następującą historję autenty
czną: 

Pewnego razu ów dostojny filozof wy
szedł na przechadzkę, za miasto. Wraca
jąc, spostrzegł, że jego sędziwy nauczy
ciel, któremu wiele zawdzięczał, wpadł 
do przydrożnego rowu, pełnego biota i 
ani rusz nie mógł się stamtąd wydostać. 

Pyrrhon, który w myśl swoich zasad 
utrzymywał, ze zawsze wiemy za mało, 
aby mieć pewność, że jedna droga dzia
łania jest lepsza od drugiej i w tym wy
padku orzekł, że niema dostatecznego po
wodu do sądzenia, że uczyniłby coś do
brego, wyciągając starca z błota. 

Poczem powoli oddalił się. Nadeszli 
inni ludzie i wyciągnęli z błota nauczy-

DZIECKO POLSKIE - W POLSKIEJ SZKOLE 
POPRZYJ Zbiórkę na SZKOłY POLSKIE ZAGRANICA 

cham objaśnień. Na ścianie barometryczny 
wykres o krzywej, gwałtownie opadającej 
w dół, to 

pamiątka po straszliwej burzy, 
którą „Iskra" przebyła na Atlantyku przed 
kilku laty. 

W przejściu rzucam niedyskretnem okiem 
do wnętrza jakiejś kabiny oficerskiej i wi
dzę łóżko, stolik i półki na książki, ciasny, 
ąle swój własny kącik, mieszkanie na szereg 
miesięcy. Jeszcze kabina dla chorych i ap
teczka zaopatrzona we wszystko, co może być 
potrzebne w razie choroby i schodzimy je
szcze niżej do pomieszczeń dla podchorążych. 
Duża sala, dookoła szafki, długie stoły, a w 
belkach haki. Na nich wiesza się na noc ha
maki. Młodzi chłopcy nie mają tu wielkich 
wygód, ale to wojsko, twarda szkoła zapra
wiająca ich do wspaniałego pełnego bohater
stwa i poświęceń zawodu polskiego oficera 
marynarki wojennej. 

Wracam na pokład, gdzie już zebrali się 
członkowie kolonji polskiej, zaproszeni przez 
gościnnego komendanta komandora Umeckie-
go. Spędzamy na okręcie czarujący wieczór. 

Postój „Iskry" w Faleronie, to okres wy
tężonej pracy 1 ćwiczeń, co nie przeszkodziło 
jednak 

wykorzystać go dla zapoznania się 
ze starą kulturą 

I zabytkami przeszłości greckiej. Wszyscy 
członkowie załogi z wyjątkiem małej garst
ki, która musiała zostać na okręcie, zwiedzi
li Eleusis, Stary Korynt, no i oczywiście Ate
ny, muzea ateńskie i Akropol. 

Wizyta naszego okrętu dała okazję do za
manifestowania greckiej przyjaźni dla nas. 
Minister marynarki wojennej, generał Papa-
•assilioT wydał wspaniałe przyjęcie na cześć 
naszych marynarzy w jednym z luksusowych 
hoteli w Kifisji, miejscowości podgórskiej 
pod Atenami. Dowódca szkoły morskiej Xi-
ros podejmował Polaków w pięknym ogro
dzie szkoły w Pireusie, skąd roztacza się 
wspaniały widok na morze i wyspę Salami-
nę. Poza tem odbył się cały szereg zebrań, 
organizowanych bądź przez Greków, bądź 
przez naszych rodaków. 

Jakże cieszyliśmy się i jakże byli dumni, 
gdy przedstawiciele tutejszej marynarki za
chwycali się poziomem nauki na okręcie, po
stawą naszych podchorążych i ich wiedzą 
praktyczną, którą obserwowali z wielkiem za
interesowaniem i życzliwością. 

Społeczeństwo greckie, z którem się ze
tknęli, podbili nasi rodacy swą kulturą, u-
przejmością, gościnnością i miłą prostotą w 
towarzystwie. Sukces propagandowy jest o-
gromny. Grecy, którzy manifestują swoje u-
znanie i przyjaźń dla Polski z powodu jej 

niezłomnej postawy w okresie 
obecnego kryzysu politycznego, 

mieli okazję poznać kilkudziesięciu jej o-
brońców i przekonać się, że ten daleki, tak 
mało im znany naród zasługuje na gorącą 
przyjaźń z ich strony. To też niejeden toast 
wzniesiono wśród okrzyków „ n i e c h ży
j e P o 1 s k a". Tych trzech słów nauczy
li się bowiem wszyscy bez wyjątku Grecy, 
którzy zetknęli się z naszymi marynarzami. 

To też żal był powszechny, gdy drugiego 
sierpnia „Iskra" opuszczała Faleron. Wiele 
oczu śledziło z brzegu rozwijające się żagle i 
zapewne też z niejednych oczu dziewczęcych 
spłynęła łezka i serduszko ścisnęło się ża
lem, że już może nigdy nie zobaczy chłopca 
o Jasnej czuprynie i błękitnych oczach z da
lekiego kraju... 

Halina Bielska. 

cielą, który miał okazję przekonać się, 
o tem, z jaką konsekwencją jego były 
uczeń wyznawał swoją teorie powątpie
wania o prawdzie przyjętych twierdzeń 
i pojęć ustalonych. 

Pyrrhon ze swoją nauką filozofii nie 
znalazłby dziś zbyt wielu zwolenników, 
praktyczne są bowiem te sądy, które są 
oparte na zdrowym rozsądku. Życie w o-
becnej dobie wymaga od nas wiary w 
możliwość realizacji naszych zamierzeń. 
Tak zwana realna polityka zdrowego roz
sądku, którą wyznają dziś całe narody 
i państwa »trafia do przekonania każde
mu człowiekowi. 

Ci, którzy w n r a l i w ostatnim ciągnie
niu Loterii Klasowej — przy kupnie lo
su kierowali się także zdrowym rozsąd
kiem. Doszli do przekonania, że tego ro
dzaju lokata kapitału przynosi najwięk
sze dochody. 

Wygrali — dziś są szczęśliwi I zado
woleni. 
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23 lał temu... 
O CZEM PISAŁ ĆWIERĆ WIEKU TEMU 
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dnia 31 tierpnia 1939 r. 

Z frontów wojennych. 
Wedle doniesień oficjalnych Rosjanie -w Prusieeh 

Wschodnich ponieśli decydującą klęskę. Na francie 
austrjacko-rosyjskim bitwy toczą sie. ze zmiennem 
.szczęściem, przyczem Rosjanie podsuwają «I« pot) 
Lwów 

Kopanie rowów we Lwowie. 

Kielce 
Z Kielc zamieszcza I. K. C. ilustoacj« 1 fcarespoo-

dencje, opisujące życie miasta pod rządami pol. 
tkicmi. 

Podkreślić należy niezwykle . terdaczny stosun»k, 
jaki zapanował pomiędzy strzelcami i ludnością fcte-
leoką. W nabożeństwie połowem, jalkle się odbyło 
na rynku kieleckim, odprawione przez is. Kosmę 
Leńczewskiego, wzięty udział liczne tłumy ludrooiel 
kieleckiej. 

Z życia miasta i kraju. 
W krakowskim szpitalu garnizonowym przypadko

wo w tej samej sali spotkało się dwóch rannych ofi
cerów, jeden ze służby rosyjskiej, dcruyi austrjae-
kiej. Jak sie okazało, bylii to dwa] krewni, s których 
jeden był synem kolonisty niemieckiego w Rosji 
drugi zaś miał obywatelstwo austriackie. 

Dla dzieci, których żywicieli powołano do wojska, 
•ekcja obywatelska N. K N. otworzyła łwletllce, 
gdzie wydaje sie posiłki i roztacza edę mad niemi 
©piętkę. 

W piwnicy magazynów wojskowych przy ni. Rako
wickiej wybuch! pofar, który jednak w zarodtai zdo
łano stłumić. 

Kasa oszczędności m. Krakowa ofiarowała IM Lo-
gjony ponownie 50.000 K. 

Do Krakowa przybył pociąg z rannymi s tereniu 
walk w Małopolsce Wschodniej. Umieszczono ich w 
•zpitalu, mieszczącym sie w budynku U. 3. 

Lwów żyje pod wrażeniem oofamla edę armii eu-
»trjackiej i spodziewa się zajęcia miasta przez woj
ska rosyjskie. 

Co dzień niesie? 
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Czwartek 
Paulina b., Marka m. 

Słowiański! Świętosława 
Ewanglickl: Paulina 
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Praca polskiego radja dostosowana 
do wymagań chwili. 

Obecna sytuacja nakłada na Polskie Radjo spe
cjalne obowiązki, przedewszystkiem w dziedzinie 
dostosowania programu do wymagań chwili bie
żącej. Z tego względu programy Polskiego Radja 
ulegają często znacznym odchyleniom od tych, 
które są ogłaszane, a to ze względu na koniecz
ność rozszerzenia obsługi informacyjnej, krajo
wej i zagranicznej. 

Wszystkie rozgłośnie Polskiego Radja nadają 
obecnie 6 razy dziennie audycje informacyjne w 
języku polskim, a mianowicie: o godz. 7.00, 12.15, 
16.00, 20.40, 22.00 t 23.00. Niezależnie od tych 
stałych godzin nadawania Dzienników Radjo-
wych, ważniejsze informacje podawane są w cza
sie trwania programu w przerwach koncertów. 

Poza rozszerzonym do 6-ciu emisyj dziennie 
„Dziennikiem Radjowym" — Polskie Radjo po
większyło Ilość audycyj Informacyjnych w języ
kach obcych. 

Rozgłośnie: Warszawa I, Katowice, Poznan 1 
Toruń nadają 3 razy dziennie audycje Informa
cyjne w języku niemieckim, a mianowicie: o godz 
6.45, 0.15 i 23.05. 

Bezpośrednio po audycjach w języku niemiec
kim — dziennik angielski — z wyjątkiem czwart
ków, tylko przez Warszawę I. 

Warszawa 1 również nadaje codziennie o godz. 
22.50 audycje Informacyjne w języku włoskim, 
oraz 3 razy w tygodniu — w poniedziałki, środy 
i patki o godz. 23.20 audycje w języku węgier
skim, z wyjątkiem czwartków, bezpośrednio po 
audycjach w języku niemieckim — dziennik an
gielski. 

Polskie stacje krótkofalowe obsługujące Euro
pę, nadają codziennie o godz. 19.40 dziennik w 
języku polskim, zaś o godz. 20.40 również co
dziennie dziennik w języku francuskim. 

Stacje krótkofalowe obsługujące Amerykę na
dają codziennie dziennik w języku portugalskim 
o godz. 0.35, w języku polskim o godz. 0.45 i w 
języku angielskim o godz. 2.00. 

Normalny ruch pociągów 
przez Tarnów. 

(Pt) Dzięki energicznej akcji usunięto 
szybko gruzy z torów tak, że przechodzące 
pociągi mogły normalnie kursować. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, po
ciąg osobowy przychodzący z Krakowa o 
godz. 23.02 spóźnił się kilka minut, dzięki 
czemu katastrofa nie przybrała większych 
rozmiarów. Pociąg ten bowiem zajeżdża 
na tor pierwszy tuż obok zniszczonego bu
dynku dworca. 

Zakonnice kopia] rowy na Wałach Prezydenta Mościckiego we Lwowie 

A p e l Ojca św. do dobrej woli 
i rozsądku rządzących ludami. 

Podaliśmy przed kilku dniami treść orędzia 
pokojowego Ojca Św., wygłoszonego w Castel 
Gandolfo w dniu 24 bm. Obecnie organ Waty
kanu „Osservatore Romano" zamieszcza pełny 
tekst tego doniosłego wystąpienia Papieża. Orę
dzie to brzmi: 

„Godzina poważna bije znowu dla wielkej ro
dziny ludzkości: godzina postanowień strasznych, 
któremi nie może nie zainteresować się Nasze 
serce, dla których nie powinno ustawać zainte
resowanie Naszej władzy duchowej, od Boga 
Nam danej, by wieść dusze drogami sprawiedli
wości i pokoju. 

I otośmy z wami wszystkimi, którzy w tej 
chwili dźwigacie ciężar wielkiej odpowiedzialno
ści, abyście w Naszych słowach usłyszeli głos te
go Chrystusa, od Którego świat ma najwyższą 
szkolę żywota i w Którym miljony dusz pokła
dają swoją nadzieję w chwili ucisku, gdyż tylko 
Jego słowo opanować może wszystkie niepokoje 
świata. 

Otośmy z wami, przywódcy ludów, mężowie 
stanu i wodzowie armij, pisarze, mówcy radjowi 
I przemawiający z trybuny publicznej, i wy 
wszyscy, którzy stanowicie autorytet dla myśli 
1 czynów waszych braci i macie odpowiedzial
ność za ich losy. 

Niczem innem nie uzbrojeni, jak tylko słowem 

Prawdy, stojąc ponad publicznemi współzawou-
nictwami i namiętnościami, 

mówimy do was w imieniu Boga, 
„z którego wszelkie ojcostwo na niebie i na zie
mi jest nazwane" (Efez. 3, 15) w imieniu Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego, który wszystkich ludzi 
uczynił braćmi, w imieniu Ducha Świętego, daru 
Boga Najwyższego, niewyczerpanego źródła miło
ści w sercach. 

Dziś, gdy mimo Naszych powtarzanych napo
mnień i Naszego szczególniejszego zainteresowa
nia, obawy krwawego konfliktu międzynarodo
wego stały się natarczywe; dziś, gdy napięcie u-
mysłów doszło, zdaje się, do takiego punktu, że 
można sądzić, iż rozpęta się straszliwa burza 
wojny, kierujemy z serca ojcowskiego 

nowe I bardziej jeszcze gorąca 
wezwanie do rządzących i ich ludów; 

do tych pierwszych, aby, wyrzekłszy się oskar
żeń, gróźb, przyczyn wzajemnej nieufności, usi
łowali rozwiązać obecne nieporozumienia przy 
pomocy jedynego właściwego środka, mianowicie 
przez wspólne i uczciwe porozumienie, do dru
gich, aby w spokoju i powadze, bez zbędnego 
wzburzenia, wspierali pokojowe usiłowania tych, 
którzy nimi rządzą. 

D E N T Y S T A T t O M A C Z Y KWIK 

„BADANIA WYKAZUJĄ, ZE 7«%" 
LUDZI POWYŻEJ LAT 17 MA NIE

MIŁY ODDECH. PRZYKRY ZA
PACH POCHODZI PRZEWAŻNIE 

Z NIEWŁAŚCIWIE CZYSZCZO
NYCH ZĘBÓW p o - y j ? 
LECAM PASTĘ D O ^ 
ZĘBÓW COLGATE-^pjgS?^ 

NARESZCIE POZBYŁA SIC 
NIEMIŁEGO ODDECHU I 
CZARUJE UŚMIECHEM 

Specjalna, przenikająca piana Pasty Colgate do
ciera do ukrytych szczelin między zębami, roz
puszcza i zmywa psujące się resztki jedzenia, 
które są najczęściej przyczyną przykrego zapa
chu, matowych, brudno wyglądających zębów, a 
często również ich próchnicy Jednocześnie deli
katny nieszkodliwie polerujący składnik Pasty 

Colgate czyści i rozjaśnia emalje. 
nadając zębom połysk. Kup dziś 
jeszcze tubę. a o wynikach prze
konasz się we własnym lustrze! 

Dzieci uwielbiają doskonały smak pa
sty Colgate. Bez trudu można wiec je 
•Wonie! do czyszczenia zębów, gdyż 
pasta Colgatt uprzyjemnia te ayinoSć 

Siłą rozsądku, a nie siłą oręża, toruję sobie 
drogę sprawiedliwość, a Imperja, nie oparte na 
Sprawiedliwości, nie mają błogosławieństwa Boże
go. Polityka wyzbyta moralności zdradza tych, 
którzy ją taką czynią! Niebezpieczeństwo jest bli
skie, ale jest jeszcze czas. 

Niczego nie traci się przez pokój, wszystko mo
że być stracone przez wojnę. Niech ludzie po
wrócą do wzajemnego zrozumienia, 

niech podejmą na nowo układy. 
Układając się przy dobrej woli i przy poszano
waniu praw wzajemnych, dostrzegą, że szczere i 
faktyczne rokowania nie wyłączają nigdy rezul
tatu honorowego. I poczują się wielkimi — wiel
kością prawdziwą, gdy nakazując milczenie gło
som namiętności, bądź to zbiorowej, bądź to oso
bistej, a dając władzę rozsądkowi, oszczędzą krwi 
braciom, a ojczyźnie zniszczenia. 

Oby Wszechmocny sprawił, by głos tego Ojca 
rodziny chrześcijaństwa, tego Sługi sług, który, 
może niegodnie, ale rzeczywiście, niesie wśród lu
dzi od Jezusa Chrystusa Jego osobę, słowo, au
torytet — znalazł w umysłach i sercach przyję
cie rychłe i chętne. 

Oby usłyszeli Nas silni, aby nie stać się sła
bymi przez niesprawiedliwość. Oby usłyszeli Nas 
możni, jeśli pragną, by moc ich nie była zniszcze
niem, lecz podporą dla ludów i osłoną pokoju, 
porządku i pracy. 
Zaklinamy ich na Krew Chrystusa, Którego si
łą zwycięską nad światem była łagodność w ży
ciu i śmierci, a zaklinając ich, wiemy i czuje
my, że z Nami są wszyscy prawego serca, 
wszyscy ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwo
ści, wszyscy ci, którzy już cierpią wszelki ból 
dla zła żywota. 

Z Nami są serca matek, 
które biją wraz z Naszem sercem, z Nami ojco
wie, którzy musieliby opuścić swoje rodziny, z 
Nami ci pokorni, którzy pracują i nie Wiedzą; 
ci niewinni, nad którymi cięży straszna groźba, 
młodzież, rycerstwo najczystszych i najszlachet
niejszych ideałów. 

I z Nami jest duch tej starej Europy, która 
była dziełem wiary i genjuszü chrześcijańskiego. 
Z Nami cała ludzkość, która czeka sprawiedliwo
ści, chleba, wolności, a nie żelaza, które zabija 
i niszczy. Z Nami ten Chrystus, Który z miłości 
braterskiej uczynił Swoje przykazanie, zasadni
cze, uroczyste, istotę Swojej Religji, przyrzeczenie 
zbawienia jednostek i narodów. 

Pamiętając wreszcie, że poczynania ludzkie nie 
mają wartości bez pomocy Bożej, wzywamy 
wszystkich, by zwrócili wzrok ku Najwyższemu 
i gorącem! modłami błagali Pana nad Pariy, by 
łaska Jego w obfitości spłynęła na ten ; świat 
wzburzony, by uśmierzył złości, do zgody dopro
wadził dusze i rozjaśnił zorzę pogodniejszej przy
szłości. Tego oczekując i na to mając nadzieję, 
udzielamy wszystkim z serca Nasze ojcowskie 
błogosławieństwo". 

Świadczenia przeznaczają na FON. 
(p) Z wielu miejscowości Wołynia sy

gnalizują nam o patrjotyzmie ludności, 
która odbywając świadczenia na rzecz 
wojska coraz częściej zrzeka się należnej 
wypłaty, którą przeznacza na FON. Czy
nią to zwłaszcza iachowcy, a dalej wMśgb 
ciele autobusów, dorożek, właściciele"TuT4 

manek itd. 
Ostatnio w związku z dokonywaną wy* 

płata za wspomniane świadczenia, 2 go
spodarze: Jan Orzechowski i Jefim Sni-
czuk z Powurska, ten drugi Busin, przeka
zali ciałe należne im sumy na FON. 

Jutro 40 miljonów Polaków« 
(j) Pod tym tytułem przynosi poznański 

miesięcznik „ T ę c z a" niezmiernie aktu-1 

alne uwagi o przyroście naszej ludności. 
„Krzywa przyrostu ludności w Polsce 

przestaje piąć sie w górą. Jeszcze przy
bywa nam w ciągu roku 400.000 niemo
wląt, jeszcze rocznie na 1000 mieszkance w 
wypada 25 urodzeń (w 1930 r. wypadano 
30) ,ale spadek zaznacza się wyraźnie. 

W 1938 roku przyrost wynosił 370.271 wo-
bez pół mil jona z 1930 roku. 

Polska jest młoda. Cała nasza siła tkwi
ła w dynamicznym przyroście ludności. 
W takim położeniu jak nasze — zawszą 
decydować będzie to, ile nas jest razem. 
Dlatego sprawa dzieci w małżeństwie jest 
nie tylko kwestją sumienia jednostki, alo 
i jej sprawą wobec Ojczyzny". 

Szykanowali grecki statek -
ale... puścili go do Gdyni. 

(PAT) Do portu gdyńskiego przybył 
z Piladelfji statek grecki „Joannis Carrs" 
z ładunkiem złomu. 

W czasie przejścia kanału kilońskiego 
statek grecki został zatrzymany i zrewido
wany przez umundurowanych żołnierzy i 
uzbrojonych hitlerowców. Na protesty ka
pitana statku grożono mu rewolwerami, wy
krzykując, że z ładunkiem tym nie powi
nien jechać do Gdyni. 

Wkońcu statek po kilkugodzinnem za
trzymaniu został wypuszczony. 

Statek włoski z Gdyni nie uciekał. 
„Polskarob" Polsko-Skandynawskie To

warzystwo transportowe w Gdyni nadsyła 
nam nast. pismo: 

W numerze Nr. 237 z poniedziałku 28-go 
sierpnia na str. 18 ukazała sie wiadomość, 
że statek włoski uciekł z Gdyni bez zapła
ty należności portowych. 

Jako maklerzy statków włoskich w Gdy
ni, a tern samem reprezentujący armato
rów stwierdzamy, że wszystkie statki wło
skie wyszły z portu gdyńskiego z zacho
waniem wszelkich formalności, wymaga
nych przez ustawodawstwo polskie. 

Ponadto stwierdzamy, że s/s „Amelia 
Lauro" był ostatni raz w Gdyni 29 kwie
tnia bx. 
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„Komplementy" Hitlera dla Stalina. 

Wrogi dwugłos dyktatorów 
rozbrzmiewa echem pa latach. 

(mb) Na fałszywe i wyboiste drogi ze
szła propaganda niemiecka. Zapomniała 
o własnem przysłowiu, że kłamstwo ma 
krótkie nogi i dlatego jest łatwo wywrot
ne. I o tern jeszcze zapomnieli Niemcy, wy
tężający wszystkie siły brudnej fantazji 
przeciw Polsce, że kto sie. przewraca na 
krótkich nogach kłamstwa, może upadając 
narazić się na porządnego guza. 

Takie ostrzeżenia wypowiadają całkiem 
wyraźnie, albo za obsłonką dyplomatycz
ną, wszyscy najpoważniejsi mężowie stanu 
w Europie, chór etycznie i sprawiedliwie 
myślącej prasy. Zwłaszcza pakt o nieagre
sje Niemiec z Rosją, a raczej niemiecki 
akt rozpaczy, odbija sie teraz na łamach 
prasy europejskiej w formie reminiscen-
cyj, ośmieszających przedewszystkiem 
Niemcy. Przypomina sie, jak to doniedaw-
na z obydwu wrogich obozów padały wza
jemne oszczercze kalumnje i zaklinania 
sie na wszystkie moce, że nietylko o poro
zumieniu niema mowy, ale że nieprzyjaźń 
trwać będzie po wieczne czasy. 

Co mówił o Rosji Sowieckiej „towarzysz 
Hitler i jego klika", jak wyraża sie iro
nicznie o kanclerzu Niemiec prasa demo
kratyczna? 

„Niechaj_ nigdy nie zapomnn n tom wiel
cy mężowie stanu na całym i ecie, że 
Niemcy zapobiegają rozszerzeniu się ko
munizmu!" (Z przemówienia gen. G-oerin-
ga w Gdańsku 4 kwietnia 1935 r.) 

„Niemcy są zaporą zachodnią przeciw 
bolszewizmowi i zwalczając gq, zastosują 
teror przeciw terorowi, przemoc przeciw 
przemocy". (Hitler, 27 listopada 1935 r.) 

„Rząd sowiecki... histeryczni i zbrodniczy 
manjacy polityczni..." (Goebbels w grudniu 
1935 r.) 

„Podpiszemy pakt nieagresji z całym 
światem, pod warunkiem, że będziemy sto
sownie traktowani. Nie podpiszemy wielo
stronnego paktu wzajemne) pomocy na 
wschodzie, bo pod żadnym warunkiem nie 
chcą Niemcy walczyć razem z bolszewika
mi. Gdybvm miał podnisać taki pakt, ra
czej powiesiłbym się." (Hitler, w maju 

" i r.) j .. 
)rże na myśl o tern, do jakiego chaosu 
za nasz przeludniony kontynent, nara

żając sie na rewolucje bolszewicką w na
stępstwie narzuconej nam doktryny bytu 
azjatyckiej i destruktywne!. Chce rbronić 
Niemcy od wstąpienia na drot»ę do ruiny". 
(Z przemówienia Hitlera z dri. 8 marca 
1936 r., zaczynającego sie od słów: „Nie 
mamy iuż pretensji terytorialnych w Eu
ropie...") 

„Rosja Sowiecka nie chce pokoju. To jest 
widocznie siła, która jest wrogo usposobio
na do pokoju". (Hitler w marcu 1936 r.) 

„Nic nie wiąże nas ściślej z narodowym 
socjalizmem, jak ta jedyna myśl realna, 
że jesteśmy w środku świata, który znaj
duje sie w stanie rozkładu i dnohowego 
nierządu z powodu żydowskich bolszewi
ków w Moskwie". (Hitler we wrześniu 
1937 r.) 

„Z jednem tylko państwem nie chcemy 
absolutni« wejić na drogę normalnych sto
sunków. Tern państwem lest Rosja Sowiec
ka". (Hitler 20 lutego 1938 r.) 

„Niemcy są naibllłszym większym celem 
bolszewlzmu. Byłoby szaleństwem zawrzeć 
stosunki z potęgą, której myślą przewod
nią jest stać sie groźnym wrogiem dla na
szej przyszłości". (Hitler „Mein Kampf"). 

Lecz i wódz Rosji. Stalin, nie pozostał 
dłużny w wrogich wynurzeniach przeciw 
swemu najzawzietszemu przeciwnikowi, Hi
tlerowi i jego państwu. Oto, co powiedział 
Stalin stosunkowo niedawno, bo w marcu 
1939 r., o Niemczech: 

„Istotnie jest to zupełnie możliwe, że są 
warjacl w Niemczech, którzy marzą o za
anektowaniu słonia, t. j . Ukrainy Sowiec
kiej, przez komara, t. j . przez t. zw. Ruś 
Zakarpacką. Jeżeli istotnie są tacy luna
tycy w Niemczech, niech będą zapewnieni, 
że znajdziemy dla nich dosyć kaftanów 

. bezpieczeństwa w naszym kraju". 
„Komintern mówi o wzroście czerwonej 

armji jako o najpewniejszym instrumencie 
zaszachowania Niemiec, ponieważ sądzimy, 
że Hitler zamyśla o wojnie, a obalenie 
Hitlera przez rewolucje proletariatu zni
szczy na zawsze Imperializm niemiecki, 
to gniazdo wojny". (Wskazówki dla spraw 
zagranicznych Kbminternu w kwietniu 
1935 r.) 

„Rząd sowiecki zapowiada, że byłby 
skłonna zorganizować w Moskwie wszyst
kie państwa, które są zainteresowane w 
pracy przeciw Niemcom" (Audycja radio
wa z Moskwy w marcu 1935 r.) 

„Głównym celem partji komunistycznej 
jest doprowadzenie do unji wszystkich sił 
opozycyjnych oraz zniszczenie barbarzyń
skiego rełimu nazistowskiego". (Głos nie
mieckiego komunisty Florina na kongresie 
partji Kominternu w sierpniu 1935 r.) 

..Pozwoliłem sobie sam mówić ze zupeł
ni« s/.r/.er.im'ia. ponieważ sposób publiczne i 
go przemawiania, na który pozwala sobie 
pan Hitler o państwie, które reprezentuje,! 
zwalnia mnie od konieczności uciekania 

sie do słów wymijających. Tem bardziej 
mam prawo to uczynić, ponieważ cały sens 
oświadczeń i propozycyj pana Hitlera się
ga do celu walki z ludami w państwie, 
którego jestem przedstawicielem . (Litwi
now — przemówienie w Lidze Narodów w 
marcu 1936 r.) 

„Niema zbrodni na świecie i w dziejach 
kultury, którejby swastyka nazistowska 

nie była zdolna przygotować". (.Prawda" 
artykuł Radka, luty, 1937 r.) 

Oto garść cytatów z przemówień, zderza
jących sie wzajemnie na fali nienawiścią 
która od lat płynęła z Niemieo do Rosji 
i odwrotnie. Zobaczymy, jakie będą następ
stwa tego sromotnego odwrotu tak długo 
głoszonych „prawd". Wszak koniec wień
czy dzieło... 

Budujmy samochody kaplice 
dla armji 

Piękny zew docałego polskiego społe
czeństwa rzucili Tercjarze z Siedlec: „Fun-
dujmy kapiice-samochody dla armjU" — 

Kaplica-samochód, dar dla Armji. 

Chyba zbyteczną jest rzeczą dowodzić po
żytku takich kaplic. Nie tylko podczas woj
ny krwawej, ale i podczas wojny nerwów, 
a nawet i w czasie manewrów, daje ona 
możność szybkiego przenoszenia sie z miej

sca na miejsce, od oddziału do oddziału, oo 
znacznie ułatwi wykonywanie trudnego za
dania duszpasterzowania. 

Sprawa zbiórki przedstawia sie obecnie 
jak następuje: 

Wszystkie grona tercjarskie otrzymały 
na ręce swych księży dyrektorów czeki na 
P. K. O. i odezwy, wzywające do zebrania 
od każdego należącego do danego grona po 
50 groszy. Ofiary napływają.^ Korzystając a 
pomocy Reklamy pocztowej inicjatorzy 
rozesłali ulotki z przekazami do różnych 
stanów i zawodów, nadto podczas kongre
su w Częstochowie rozdano około 50.000 u-
lotek. 

Oprócz ofiar pieniężnych, wpłacanych na 
P. K. O. nr. 82.184 (O. Victor a Majówka), 
napływają też ofiary w naturze: srebrne 
i złote przedmioty na kielichy i puszki do 
samochodów. Pierwszy isamodhódt-kaplicą 
ufundują Tercjarze, dalej ziemianie, potem 
myśliwi, a jest ich 20.000 zarejestrowanych, 
następnie lekarze, adwokaci itp. Może i 
Czytelnicy nasi przystąpią do tej akcji, 
nadsyłając ofiary pod powyżej podanym 
adresem. 

Pożar w Londynie. 

Pamiętajmy o rodzinach obrońców Ojczyzny 
Niech żołnierz 

niema troski o rodzinę! 
Okras, który przyzywamy f-bocnie nuży 

wany jest nie bez stusÄio+d wojną ner
wów. W wojnie tej — jak dotąd bez rozle
wu krwi i bez huku armat -- nieprzyjaciel 
stara się doprowadzić świat cały do wy
czerpania I rozluźnienia ośrodków woli I 
decyzji W wojnie tej odcinkiem atakowa
nym najintensywniej jest Polska. Pozosta
wiając przygotowanie obrony wojskowej 
naszym siłom zbrojnym i ich Naczelnemu 
Wodzowi, musimy jednak wszyscy już o-
becnie wziąć udział w budowie 

niewzruszonego zaplecza wewnątrz 
kraju. 

Nie ma dziś w Rzeczypospolitej takiego 
miasteczka 6%" ' ' - ^ga ni
żąc j i społecznej, czy rodziny, któraby ol-
mówiła pomocy dla ojców, mężów, synów, 
i braci, powołanych do szeregów. Liczba 
rezerwistów, na których barkach spoczywa 
w tej chwili obrona naszych granic, nasze
go honoru i naszych interesów, rośnie z 
godziny na godzinę. Równocześnie. WACH 
prosta, rolnie liczba rodzin, które pozba
wione żywicieli muszą być otoczone na i 
serdeczniejszą opieką ze strony społeczeń
stwa. Państwo i samorządy przychodzą im 
z pomocą w ramach obowiązujących ustaw. 
Ale to nie wystarcza! 

Niema granic dla obowiązków Jakie ma
my względem Ojczyzny I jej obrońców. — 
Cały świat patrzy dziś :ia Polskę, podzi
wiając jej spokój i całkowite zjednoczenie 
w obliczu niebezpieczeństwa. Słusznie sie 
dzisiaj twierdzi, że w układzie stosunków 
politycznych w Fnronie środkowej Polska 
zainiuie stanowisko Mnercwo. T» rrnwda 
dziejowa jest teraz widoczna ju dla każde
go, kto umie i chce w naszą stronę patrzeć. 
Swoją postawą pogotowia 

osłaniamy nietylko siebie 
ale i Innych 

przed zalewem pogańskiego barbarzyń
stwa — stajemy się przedmurzem obron-
nem zachodniej kultury i cywilizacji opar
tej na ideałach sprawiedliwości i wolności. 
Jest to dla nas honor, ale i trud wielki. 

Aby podołać tym obowiązkom, musimy 
wszyscy, w miarę swoich możliwości, sta
wać do współpracy z wojskiem. Nadeszła 

pora, aby każdy z nas zadał sobie pytanie: 
czy uczyniłem wszystko, co do mnie nale
żało? Nadeszła pora, aby rozproszkowane 
dotąd organizacje podjęły wspólny wysi
łek przedewszystkiem w dziedzinie pomocy 
dla rodzin rezerwistów powołanych do 
wojska. 

Oto znakomita okazja do 
istotnego, realnego zjednoczenia 
całego Narodu, wszystkich jego 

warstw i ugrupowań! 
A roboty jest bardzo wiele. Zdarzyć sie 

może, że władze administracyjne lub samo
rządowe, przeciążone pracą, nie mogą do
syć sprawnie załatwić życiowych spraw ro
dzin rezrwistów. Tu Jest miejsce dla opie
kuńczej i doradczej pracy Komitetów O-
bywatelsklch. Winny one wejść w tym 
celu natychmiast w kontakt z urzędami 
gminnemi (w miastach powiatowych ze 
starostwami), organizować biura porad 
prawnych, społecznej pomocy lekarskiej, 
opieki nad dziećmi i t. d. 

Z różnych stron Rzeczypospolitej nad
chodzą wiadomości, że tego rodzaju 

Komitety Obywatelskie w wielu 
miescowościach już działają 

i — działają sprawnie! Należy utworzyć 
Je bez zwłoki wszędzie tam, gdzie ich do 
tej pory niema. 

Bez względu na to, co przyniesie jutro, 
musimy wszyscy utrzymać normalny bieg 
życia. Dlatego nie wolno spalać sie w je
dnodniowym entuzjazmie. Miejsce słów 
muszą zająć czyny. Jeśli robimy — i słu-
sznie_ parotygodniowe zapasy żywności, że
by nie zawracać sobie głowy, kiedy będzie 
ona zajęta czem innem, I łeby mieć pew-
noić przetrwania pierwszych chwil naj
cięższych, to jednocześnie powinniśmy 

już teraz gromadzić w sobie zapasy 
sił moralnych, 

któreby potrafiły opanować niepożądane 
nastroje i zachować nas w spokoju. 

Ten spokój — bezcenny zwłaszcza dla 
żołnierzy — da im świadomość, że ich naj
bliżsi zostali otoczeni braterską opieką 
społeczeństwa. 

••••• 

Codziennie świątecny nastrój w Ciechocinku 
Wspaniale słoneczny sezon letni w Cie- j la, trwającą cale lalo, aż po koniec jesieni. 

choeinku—-Zdroju jest jakgdyby nieprzęr-1 Znane od kilku pokoleń ze swej skutecz-
wanem świętem wypoczynku jest niedzde-1 nośca kuracje ciechocińskie, przedewszyst-

W Jednym z biur londyńskich wybuchł 
gwałtowny pożar, który w krótkim czasie 
s t r a w i ł górne piętno gmachu. Na zdjęciu 
akcja ratownicza straży p o l a r n e j , której 

przyglądała, sie tłumy publiczności. 

3 

kiem wiec kąpiele solankowe w łazienkach 
I ciepłym basenie ciepliczym, silnie dzia
łające radoczynne okłady borowinowe, tak' 
pomocne w schorzeniach reumo-artretyoz-
nych i kobiecych, inhalacje i liczne inne 
zabiegi lecznicze, nie wyczerpują kuracju
sza, zajmując mu niewiele czasu w godzin 
uach przeważnie porannych. Cały wiec 
dzień właściwie można świętować w spo
sób bardzo urozmaicony. 

Można godzinami wygrzewać sie na pia
szczystych plażach wokół wielkiego base
nu solankowego, wśród tęźni zasycających 
powietrze ozonem. Można całe popołudnie 
wysiadywać w parku zdrojowym z książką 
i gazetami w reku, słuchając doskonałej 
orkiestry filharmonii warszawskiej. Wie
czorem, po wczesnej wieczerzy, — bridż 
albo kino, teatr lub ieden z dancingów. 
Ani chwili nudy! Wycieczki w okolice, 
stakiem, autobusem lub koleją. 

Obecnie w dostępnym dla wszystkich se
zonie ostatnim, wrześniowym, wszystko 
jest znacznie tańsze i taksa kuracyjna i 
zabiegi i pobyt. Zważywszy na zniżki ko
lejowe, jechać można do Ciechocinka na 
kuracje, wytchnienie, z małą kwotą zło
tych, zamieniając ją w tem uroczem uzdro
wisku na zdrowie, na nowe siły odrodzo
nego, wypoczętego organizmu, na radość 
życia! 

Bliskość Ciechocinka od Warszawy i Ło
dzi (4 godziny koleją) jest również wiel-
kiem udogodnieniem. 

Doświadczenia lat ubiegłych uczą, że 
urlop zdrowotny, a zarazem wypoczynko
wy w Ciechocinku w miesiącu wrześniu 
uprzyjemniany jest tradycyjną stałą po
godą. 

Młodzież polska gotowa ze swych 
ciał stworzyć „linję Maginota". 

W Paryżu odbyła swe narady rada gene
ralna ruchu światowych kongresów mło
dzieży. 

Polska organizacja młodzieży _ demokra
tycznej, należąca do tej organizacji,^ nie 
mogąc ze względu na sytuacje wysłać ra
de przedstawicieli ograniczyła sie do wy
słania jedynie listu. W liście tym m. in. 
czytamy: „Organizacja demokratyczna 
młodzieży polskiej, nie mogąc być obecną 
na radzie, tem mniej chce wyrazić jeszcze 
raz żywe przywiązanie do zasad, które łą
czą młodzież postępową całego świata, a 
zwłaszcza do pokoju sprawiedliwego, nie 
osiągniętego za wszelką cenę lub gwałtem 
i szantażem. Młodzież polska gotowa jest z 
ciał swoich stworzyć na wypadek wojny 
nieprzebytą „linię Maginota". Jest gotowa 
walczyć nawet bez sprzymierzeńców. 

Jesteśmy pewni, że nasza i wasza ofiara 
przyniesie zwycięstwo sprawiedliwości i 
pokoju, zwycięstwo demokracji i wolności 
całej Europie". 

Bunty w garnizonach niemieckich 
na porządku dziennym. 

W kilku dużych i małych garnizonach 
na terenie Niemiec wybuchły znów regu
larne bunty, które w kilku wypadkach 
przybrały groźne rozmiary, zwłaszcza w 
Wirtembergii. 

Powodem niesubordynacji były sekatury, 
niedostateczne racje żywnościowe, skosza
rowanie bez możności opuszczenia koszar 
przez 10 dni (to ostatnie w garnizonach po
granicznych). 

Fakty powyższe usiłowano utrzymać w 
bezwzględnej tajemnicy. Przeciw wszyst
kim żołnierzom, którym udowodniono u-
dział w buncie stosuje sie art. 19 niem. 
k. k. wojsk, (kara wiezienia lub twierdzy 
do lat 10, względnie kara śmierci). 

Formacje, zarażone duchem niesubordy
nacji, zostały rozwiązane, a żołnierze wcie
leni do innych pułków odnośnych gatun
ków broni. 

Wiadomości o buntach wywarły wielkia 
wrażenie w Niemczech. 



„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" Nr. 241. Piątek, 1 wrzelnła 1939 r. 11 

w chwili, gdy największy oszust politycz
ny wszystkich czasów rozpętał w świecie pro
pagandę nienawiści, a jego zwierzchnik szan
tażuje ludzkość groźbą wojny w obronie 
»uciśnionych w Polsce Niemców", uważam 
za obowiązek każdego Polaka ujawnianie fak
tów, świadczących o tem, że żaden ucisk nie 
istnieje, a niemiecka Greuel-propaganda jest 
czystym wymysłem. 

Mieszkam w obrębie wojew. krakowskiego, 
w Oświęcimiu. W czasach zaboru austrjackie-
go mieszkało tu wielu Niemców, przeważnie 
pracowników kolejowych i celnych. Do dziś 
w domach kolejowych mieszka kilku Niem
ców, osiadłych w Polsce od kilkudziesięciu 
lub kilkunastu lat. Starsi z nich wcale nie 
władają językiem polskim, poza zdawkowym 
„dzień dobry" i „dowidzenia", to też, aby 
ułatwić im życie, Polacy, obywatele polscy, 
z Niemcami w Polsce rozmawiają p r z e z 
u p r z e j m o ś ć po niemiecku! Czy taka 
rzecz możliwa jest w Niemczech dzisiejszych, 
czy była kiedykolwiek możliwa w granicach 
państwa niemieckiego? 

Codziennie słyszę te rozmowy uprzejmych 
Polaków z Niemcami, prowadzone w języku 
niemieckim — i zestawiam ten fakt z treścią 
enuncjacyj niemieckiego radja i prasy o uci
sku Niemców w Polsce. Wnioski jasne! 

Pomijam w tej chwili okoliczność, czy na
leży aż do tego stopnia tolerować w Polsce 
niechęć Niemców, od lat tu osiadłych, do 
nauczenia się języka narodu, z którym z wła
snej woli współżyją. Nikt ich przecież do 
pozostania w Polsce po upadku Austrji nie 
zmuszał. Kładę nacisk na daleko posuniętą 
uprzejmość Polaków w stosunku do miesz
kających tu Niemców, będącą jaskrawem za
przeczeniem niemieckiej, znanej już całemu 
światu, nienawiści ku Polsce i Polakom, w 
III Rzeszy naprawdę uciskanym. 

Mieszkanka domów kolejowych 
w Oświęcimiu. 

Masowe ulotki antyniemieckie 
w Protektoracie. 

Na terenie protektoratu Czech i Moraw 
rozrzucono w ubiegłym tygodniu setki ty
sięcy ulotek z odezwą „mafji czeskiej", któ
ra nawołuje wszystkich Czechów bez wzglę
du na to, gdzie się znajdują i w jakich wa
runkach żyją, do najostrzejszej walki z 
Niemcami. Odezwa, trawestując hasło Mac-
chiawela, podkreśla, że „kto nie może być 
lwem — niech będzie przynajmniej lisem" 
i szkodzi wrogowi, gdzie tylko się da. 

Odezwy te w kopertach z nadrukiem 
„Propaganda ministerjum, Danzig muss 
zurück zum Reich", rozesłano nawet do li
cznych skupień czeskich w Niemczech. Ma
sowe pojawienie się tej odezwy wzbudziło 
we władzach niemieckich iywe zaniepoko
jenie. 

Od astro-meteorologa p. Fr. A. Prengla 
z Bydgoszczy otrzymujemy następującą 
prognozę na miesiąc wrzesień: 

P i e r w s z a d e k a d a (od 1 do 10 
września): Zachmurzenie zmienne, większe 
w połowie dekady. Poza tem dłułsze roz
pogodzenia. Wahania temperatury dzien
nej około 20 stopni Celsjusza, wyższy stan 
na południu kraju. Skłonność do nagłych 
zmian, burz i deszczów pochodzenia burzo
wego około 2 do 5 i od 7 do 10. 

D r u g a d e k a d a (od 11 do 20 wrze
śnia); Silny napływ powietrza polarno-
morskiego i polarnego powoduje nasam-
przód pogodę niespokojną ze skłonnością 
do większych zmian, zachmurzenia I sko. 
ków temperatury. W drugiej połowie okre
su tendencja do tworzenia się mgieł. Miej
scami burze, wiatry i niepogoda, zwłaszcza 
nad morzem i na teranach wysokogórskich. 
Spadek temperatury, noce bardzo chłodne, 
gdzieniegdzie z przymrozkami. 

T r z e c i a d e k a d a (od 21 do 30 
września): Zapowiada się aura krytyczna, 
niepewna, z różnicami w poszczególnych o-
kręgach Polski, miejscami słoneczna i su
cha, miejscami pochmurna i dżdżysta. Cie
płota dzienna waha się średnio od 15 do 20 
stopni. Okolicami orzecidzie jeszcze spóźnio. 
na fala ciepła. Naogół większa skłonność 
do burz i wichrów jesiennych. 

Ośrodki wpływów krytycznych 
kosmosu 

gromadzą się około 3, 9, od 13 do 20 I od 23 
do 30 września. Zwłaszcza w początkowych 

dniach I w drugiej połowie miesiąca za
znacza się stan katastroficzności, ogólna o-
żywienie, a niepokój wzrasta i nad światem 
skłębi się nowy zwał chmur ołowianych, 
zwiastujących groźbę burzy na horyzoncie 
polityki międzynarodowej, nowe powikła
nia, zamęt i zmiany, lecz jednocześnie do. 
nlosłe wydarzenia i kroki, zmierzające bądf 
do likwidacji stanu naprężenia lub do wy* 
wołania otwartego konfliktu. 

Fr, A. Prengel, Bydgoszcz. 

Wykres zmienności aury we wrześniu. 

Wrzesień 

Krzywa linja pozioma — wahania średniej 
temperatury dzienne] w podzlatka. od O 
do 20 st. (po lewe) stronia wykresu). Linia 
kreskowana — wahania Średniego stopnia 
zachmurzenia. Górne pionowo linie kres
kowane — większa skłonność do opadów. 
Linje spiralne — nasilenie wiatru. Strzał
ki — wyładowania atmosferyczne, skłon

ność do burz. 

Zniżki kolejowe na XX Międzynarodowe 
Targi Wschodnie. 

Ministerstwo Komunikacji przyznało u-
czestnikom (wystawcom i zwiedzającym) 
tegorocznych XIX Międzynarodowych Tar
gów Wschodnich we Lwowie, w czasie od 
2 do 12 września br. zniżkę kolejową w dro
dze powrotnej w wysokości 75 proc., przy 
czym termin ważności karty uczestnictwa 
ustalono na czas od 31 sierpnia do 15 wrze
śnia br. 
T .^.a rT.y nczestnictwa, wydane staraniem 
Ligi Popierania Turystyki, będzie można 
nabyć w cenie zł. 3.— w przedstawiciel
stwach Ligi Popierania Turystyki na wię
kszych stacjach kolejowych oraz w biu
rach podróży „Orbis", „Wagons Lits 
Cook i „Francopol". Wyjeżdżający z mniej
szych stacyj kolejowych powinni zgłosić 
swe zapotrzebowanie u zawiadowcy danej 

stacji na kilka dni przed terminem wyjaz
du, by mogli na czas otrzymać karty u-
czestnietwa. 

Zwraca się uwagę, że przy wyjeździe na
leży ostemplować w kasie stacyjnej kartę 
uczestnictwa przy zakupnie pełnego biletu 
do Lwowa, gdyż jest to koniecznym warun
kiem korzystania ze zniżki w drodze po
wrotnej. W Biurze Administracyjnym (wej
ście od ul. Racławickiej) przy ostemplo
waniu karty uczestnictwa otrzyma właści
ciel karty uczestnictwa bezpłatny bilet 
wstępu na Targi Wschodnie oraz karnet z 
kuponami, upoważniejącymi do zniżek po
bytowych (hotele, restauracje), jako też 
do zniżkowych cen wstępu do muzeów miej
skich i prywatnych, Panoramy Racławic
kiej, Dioramy m. Lwowa, kinoteatrów itp. 

••••-

W Polsce spokój - w Niemczech panika 
- mówi Anglik w radjo londyńskiem. 

Jaką pogodę będziemy mieć 
we wrześniu r. b.? 

Od astro-meteorologa p. Fr. A. Prengla 
z Bydgoszczy otrzymujemy następującą 
prognozę na miesiąc wrzesień: 

P i e r w s z a d e k a d a (od 1 do 10 
września): Zachmurzenie zmienne, większe 
w połowie dekady. Poza tem dłułsze roz
pogodzenia. Wahania temperatury dzien
nej około 20 stopni Celsjusza, wyższy stan 
na południu kraju. Skłonność do nagłych 
zmian, burz i deszczów pochodzenia burzo
wego około 2 do 5 i od 7 do 10. 

D r u g a d e k a d a (od 11 do 20 wrze
śnia); Silny napływ powietrza polarno-
morskiego i polarnego powoduje nasam-
przód pogodę niespokojną ze skłonnością 
do większych zmian, zachmurzenia I sko. 
ków temperatury. W drugiej połowie okre
su tendencja do tworzenia się mgieł. Miej
scami burze, wiatry i niepogoda, zwłaszcza 
nad morzem i na teranach wysokogórskich. 
Spadek temperatury, noce bardzo chłodne, 
gdzieniegdzie z przymrozkami. 

T r z e c i a d e k a d a (od 21 do 30 
września): Zapowiada się aura krytyczna, 
niepewna, z różnicami w poszczególnych o-
kręgach Polski, miejscami słoneczna i su
cha, miejscami pochmurna i dżdżysta. Cie
płota dzienna waha się średnio od 15 do 20 
stopni. Okolicami orzecidzie jeszcze spóźnio. 
na fala ciepła. Naogół większa skłonność 
do burz i wichrów jesiennych. 

Ośrodki wpływów krytycznych 
kosmosu 

gromadzą się około 3, 9, od 13 do 20 I od 23 
do 30 września. Zwłaszcza w początkowych 

dniach I w drugiej połowie miesiąca za
znacza się stan katastroficzności, ogólne o-
żywienie, a niepokój wzrasta i nad światem 
skłębi się nowy zwał chmur ołowianych, 
zwiastujących groźbę burzy na horyzoncie 
polityki międzynarodowej, nowe powikła
nia, zamęt i zmiany, lecz jednocześnie do. 
nlosłe wydarzenia i kroki, zmierzające bądf 
do likwidacji stanu naprężenia lub do wy* 
wołania otwartego konfliktu. 

Fr. A. Prengel, Bydgoszcz. 

Wykres zmienności aury we wrześniu. 

Wrzesień 

Krzywa linja pozioma — wahania średniej 
temperatury dzienne] w podzlatka. od O 
do 20 et. (po lewej stronie wykresu). Linja 
kreskowana — wahania Średniego stopnia 
zachmurzenia. Górne pionowe l inie kres
kowane — większa skłonność do opadów. 
Linje spiralne — nasilenie wiatru. Strzał
ki — wyładowania atmosferyczne, skłon

ność do burz. 

Zniżki kolejowe na XX Międzynarodowe 
Targi Wschodnie. 

Ministerstwo Komunikacji przyznało u-
czestnikom (wystawcom i zwiedzającym) 
tegorocznych XIX Międzynarodowych Tar
gów Wschodnich we Lwowie, w czasie od 
2 do 12 września br. zniżkę kolejową w dro
dze powrotnej w wysokości 75 proc., przy 
czym termin ważności karty uczestnictwa 
ustalono na czas od 31 sierpnia do 15 wrze
śnia br. 
Karty nczestnictwa, wydane staraniem 
Ligi Popierania Turystyki, będzie można 
nabyć w cenie zł. 3.— w przedstawiciel
stwach Ligi Popierania Turystyki na wię
kszych stacjach kolejowych oraz w biu
rach podróży „Orbis", „Wagons Lits 
Oook i „Francopol". Wyjeżdżający z mniej
szych stacyj kolejowych powinni zgłosić 
swe zapotrzebowanie u zawiadowcy danej 

stacji na kilka dni przed terminem wyjaz
du, by mogli na czas otrzymać karty u-
czestnietwa. 

Zwraca się uwagę, że przy wyjeździe na
leży ostemplować w kasie stacyjnej kartę 
uczestnictwa przy zakupnie pełnego biletu 
do Lwowa, gdyż jest to koniecznym warun
kiem korzystania ze zniżki w drodze po
wrotnej. W Biurze Administracyjnym (wej
ście od ul. Racławickiej) przy ostemplo
waniu karty uczestnictwa otrzyma właści
ciel karty uczestnictwa bezpłatny bilet 
wstępu na Targi Wschodnie oraz karnet z 
kuponami, upoważniejącymi do zniżek po
bytowych (hotele, restauracje), jako też 
do zniżkowych cen wstępu do muzeów miej
skich i prywatnych, Panoramy Racławic
kiej, Dioramy m. Lwowa, kinoteatrów itp. 

W Polsce spokój - w Niemczech panika 
- mówi Anglik w radjo londyńskiem. 

ECHA. 
Jak naprawdę „uciska" się Niemców 

w Oświęcimiu.. 

Instytut Pasteura w Paryżu 
wypowiedział wojnę szczurom. 

(Kb) Z inicjatywy Instytutu Pasteura w 
Paryżu rozpoczęto na terenie stolicy Fran
cji na wielką skalę zakrojoną walkę z za-
szczurzenlem podziemi paryskich. Szkody, 
wyrządzone przez te „niewinne" zwierząt
ka, obliczone zostały na 3 miljardy fran
ków rocznie. 

Największe szkody — według opinji In
stytutu — powstają dla ludzi i zwierząt 
domowych i gospodarskich wskutek naj
straszliwszych zarazków, przenoszonych 
przez te właśnie gryzonie. 

Tyfus plamisty, wścieklizna we wszyst
kich jej objawach, pryszczyca, żółtaczka, 
wszelkie wyrzuty skórne, aż do najcięż
szych — wszystko to ma swe bezpośred
nie czy tylko pośrednie źródło w zarazkach, 
roznoszonych przez plemię szczurze. 

Obecnie do zwalczania tej strasznej plagi 
zastosowany zostanie zupełnie nowy śro
dek, będzie to mieszanka, w skład której 
wchodzi i gips. Ten ostatni spowodować 
ma, wedle zapewnienia naukowców z In
stytutu, zupełnie spalenie się tych „nie
przyjaciół ludzkości", przez co wykluczoną 
będzie obawa, że szczury, padłe na skutek 
zastosowania różnych środków trujących, 
gnie będą w miejscach trudno dostępnych, 
co powodowałoby wybuch również strasz
nych chorób zakaźnych. 

Oprócz trucizn wyhodowano w ciągu o-
statnieb trzech lat specjalny rodzaj ko. 
tów, większych, niż to bywa normalnie i 
bardziej krwiożerczych, a to w ilościach 
nienotowanych dotąd w Paryżu, tym eldo
rado kocim. W wielkiem polowaniu na 
szczury, jakie rozpoczyna się obecnie w 
Paryżu, wezmą udział i te koty. 

Szczupak połknął jaskółkę. 
W Szwecji północnej w jednej z rzek wyło

wiono szczupaka, który ważył około 10 kg. — 
W czasie przyrządzania ryby znaleziono w jej 
wnętrznościach wśród resztek innego pożywie
nia jaskółkę. Traf chciał, że nabywcą szczupa
ka był ornitolog, który zainteresował się nie
spotykanym dotychczas faktem, by ryba, nawet 
z kategorji żarłocznych, żywiła się ptakami. 

Uczony przeprowadził sekcję jaskółki i stwier
dził, że ptak w czasie lotu został tknięty ane-
wryzmem serca i opadł na wodę, gdzie stał się 
pastwą szczupaka. 

Radiostacja londyńska nadała dnia 28 
b. m. audycję w języku francuskim i nie
mieckim, poświęconą panującym nastro
jom w Polsce. 

Przed mikrofonem stanął jeden z dzien
nikarzy angielskich, który w czwartek ub. 
tygodnia przejeżdżał przez Polskę, wraca
jąc z Bukaresztu do Londynu. Krótkie, 
lecz wielce interesujące obserwacje An
glika zostały poświęcone stolicy Polski. 

W chwili, gdy padł rozkaz wzmocnienia 
pogotowia obronnego w Polsce, ulica War
szawy wyglądała Jak zwykle. Gdyby nie 
grupy cywilów, udających się spiesznie do 
swoich oddziałów w godzinach rannych, 
zatłoczone pociągi oraz inne środki loko
mocji, nieby nie wskazywało na to, że ty
siące Polaków spieszyło pod broń. Wszę
dzie jednak panował spokój i porządek. 
Na ulicach nie widział grupujących się 
się mieszkańców. Duży plac Marszałka Pił
sudskiego, gdzie mieści się ministerstwo 
wojny (naturalnie Anglik miał na myśl 
sztab główny — przyp. Red.) oraz mini
sterstwo spraw zagranicznych przedstawiał 
codzienny widok. W południe dopiero uli
cami poczęły przejeżdżać samochody z 
mundurami, żywnością, a nawet z żołnie
rzami. Pokazali się pierwsi cywile prze
brani już w mundury polowe. W kinotea
trach gorąco oklaskiwano każdy moment, 

(sw) Specjalny wysłannik c'eszynskiego 
„Dziennika Polskiego", bawiący przez o-
statnie dwa tygodnie na Śląsku Opolskim, 
stwierdził nowy przełom w nastrojach 
ludności niemieckiej, tumanionej, jak wia
domo, od długiego czasu przez propagan
dę niemiecką. Wyzyskała ona w zręczny 
sposób fakt zawarcia paktu o nieagresji 
między Rosją a Niemcami i „szary czło
wiek" niemiecki uwierzył, że pakt ten sta
nowi zapowiedź współpracy wojennej So
wietów z Rzeszą (!). Uwierzył także, że 
Anglja wycofa się z zobowiązań wobec 
Polski. Kiedy pod tym względem nastą
pił zawód i wszystkie rachuby na złama
nie psychiczne Polski zawiodły, zaczęła 
się wśród szerokich warstw społeczeństwa 

związany z Anglją, czy Francją. Teatry 
przepełnione. 

Gdy opuszczał Polskę — na dworcach 
żegnano odjeżdżających rezerwistów. Tu 
i ówdzie padła łezka, a poza tem same ro
ześmiane twarze. Młodzi jechali wesoło, 
śpiewając i żartując. Nigdzie żadnego zde
nerwowania czy też oznak paniki, życie 
płynęło całkowicie normalnym trybem. A 
działo się to w chwili, w której radjo nie
mieckie puszczało w świat najbardziej fan
tastyczne i zmyślone wersje o Polsce. Gdy 
mijał granicę polską, żegnali go uprzejmi, 
spokojni i wysoce taktowni urzędnicy pol
scy, celnicy, policjanci, kolejarze. 

Sam siebie zapytywał się, skąd tyle opa
nowania, umiaru i spokoju w tym gorą
cym narodzie słowiańskim. Znalazł szybko 
odpowiedź na to — charakter narodu pol
skiego, który już tyle trudnych prób prze
był. 

Opuściwszy Polskę, pierwszy kilometr 
na ziemi niemieckiej Drzyniósł gruntowną 
zmianę nastrojów. Tam zdenerwowanie, 
oznaki paniki, strach. Gazety berlińskie 
zapełnione fałszywemi wiadomościami 
straszyły swoch obywateli: „Polska uderzy 
na Niemcy!" 

Jakżeż olbrzymia różnica rzucała się 8 
miejsca w oczy między Polakami a Niem
cami — zakończył swój reportaż dzienni
karz angielski. 

niemieckiego na Śląsku Opolskim wielka 
panika. 

Przestano wierzyć w „end", który Niem
cy wyobrażali sobie jako nowe zwycięstwo 
bez wojny. Nastroje przygnębienia potę
gują również i inne fakty, zwłaszcza trud
ności aprowlzacyjne, zaprowadzenie wo
jennego stanu kartkowego i postawa żoł
nierzy niemieckich, wśród których nie pa
nuje wcale duch wojenny. 

Żołnierze, należący do formacyj saskich, 
rozmieszczonych na Śląsku, wyrażają wo
bec ludności miejscowej przekonanie, że 
wojna jest dla Niemiec bezcelowa i może 
być tylko potrzebna pewnym przywódcom 
niemieckim dla „wzbogacenia" ich osobi

stych historyj. Mówią otwarcie: „Wszak 
Polska niczego od nas nie żąda". 

Charakterystyczna jest również nieu
fność społeczeństwa niemieckiego do in-
formacyj, pochodzących z niemieckich źró
deł urzędowych. Wymieniony wyżej wy
słannik „Dziennika Polskiego" naliczył na 
jednej tylko ulicy Bytomia na peryfe
riach miejskich 9 wypadków słuchania au-
dycyj niemieckich z Katowic i był zdumio
ny, że mógł obserwacje te poczynić na uli
cy. Głośniki nastawione były normalnie 
a okna otwarte. 

* * # 

Przygważdżamy kłamstwo 
niemieckie! 

Od szeregu dni cały niemiecki aparat 
propagandowy z prasą i radjem na czele 
puszcza nieprawdopodobne kłamstwa na 
temat gnębienia mniejszości niemieckiej w 
Polsce. Akcja ta przybrała na sile od prze
szłego tygodnia, kiedy to władze polskie na 
Śląsku wpadły na trop organizacji szpie-
gowsko-dywersyjnej, której dziełem były 
m. im. napad na odcinku granicznym pod 
Rudą Śląską, kiedy to ciężko ranny został 
polski strażnik graniczny Władysław Pie-
czychlebek. oraz zamordowanie na przej
ściu granicznym Szarled w dniu 14 bm. po-

Fot. „Kurjer Pozinański". 
licjanta Wiktora Szwagla. Wśród ujętych 
członków organizacji szpiegowsko-dywer-
eyjnej znalazł się m. in. niejaki Paweł Ka
leta z Piekar Śląskich, co do którego 
stwierdzono niezbicie, że to właśnie on za
mordował posterunkowego Szwagla. Kale
tę, rzecz oczywista, zamknięto w więzieniu. 

Prasa niemiecka przemilczając rzeczywi
ste przyczyny aresztowania Kalety i jego 
towarzyszy, ogłosiła w czwartek ub. tygo-
dnia, że Kaletę zamordowano w bestialski 
sposób w więzieniu, a żonę Jego najpierw 
w nieludzki sposób pobito, poczem areszto
wano i osadzono w więzieniu, zaś5 miesięcz-
nem dzieckiem Kaletów uderzono najpierw 
o ścianę, poczem wyrzucono je z okna. 

Dla przygwożdżenia tego bezprzykładne
go kłamstwa reprodukujemy powyższej fo
tografię rzekomo aresztowanej żony Kale
ty z 5-miesięczną córeczką, rzekomo za
mordowaną! Zdjęcia dokonano 22 bm, w 
Piekarach Śląskich. 

Umarł trzy razy - i żyje. 
(mb) Kilkakrotna śmierć i dalsza egzy

stencja w zdrowiu, przy dobrym humorze 
i apetycie zdarza się tylko aktorom na sce; 
nie, lub na ekranie. Z tem oswojeni są już 
tak sami interpretatorzy ról tragicznych, 
kończących się zgonem, jak i publiczność. 
Natomiast trzykrotny zgon z poświadcze
niem lekarskim a następnie kontynuo
wanie żywota, to już kurjosum, warte mia
na sensacji! 

Taki właśnie niezwykły bieg wypadków 
opisuje prasa węgierska. W P bl żu Buda-
dapesztu mieszka stary strażnik winnicy 
Kowacz, który zmarł trzy razy. Po raz 
pierwszy zdarzyło mu sie to podczas woj
ny światowej. Kowacz otrzymał na froncie 
tak silną ranę, że serce wstrzymało funk
cję. Uznany za zmarłego miał być właśnie 

ochowany. lecz z powodu »późnienia gra-
arzy leżał do wieczora. Gdy przystąpiono 

wreszcie do ceremonji pochowania go. Ko
wacz nagle ołył. Wyleczony z rany, przez 
lata cieszył się najlepszem zdrowiem. 

Przed sześciu laty zmarł Kowacz znowu, 
leez pozorny jego zgon okazał się snem ka-
taleptycznym. Obudził się po 36-ciu godzi
nach i znowu wrócił do normalnego stanu. 
W ubiegłym tygodniu uległ atakowi serca, 
a jego wygląd nie pozostawiał złudzeń na
wet lekarzom, któ^w •• "ni; <** ?& zmarłe
go. Kowacz ..zmartwychwstał" już po przv-
gotowaniaełi do pogrzebu bezp'*re'ni» 
przed pochowaniem go na cmentarzu. Po 
odzyskaniu przytowności noprosił przede-
wszystkiem o — solidna kolacji. 

P a n i k a wśród Niemców 
na Śląsku Opolskim. 



r 12 Ilustrowany kurier codzienny piątek 1 września 1939 r 

Czv potrafisz odpowiedzieć? 
1) Ku czyjej czci jest pleśń „Gaudę Mater 

Polonia"? 
2) Co znaczy właściwie słowo „Wielkopol

ska?" 
3) Który Francuz najbardziej zasłużył sie 

dla dziejopisarstwa polskiego? 
4) Jaki mamy ślad wyrazu „Hansa" w słow

nictwie staropolskiem? 
5) Jak nazywa się po rumuńsku wojna? 
8) Co znaczyła nazwa „Rzeczpospolita" na 

określenie Królestwa Polskiego? 
71 Który król w Polsce pierwszy wybijał 

dukaty? 
81 Skąd pochodzi nazwa stolicy Francji 

..Paryż"? 
Vi Kiedy koło jest Hnją prostą? 
10) Gdzie znajdujemy pierwszy raz zapisa

ną legendę o Esterce? 
Odpowiedź patrz st. 13-

Morderca sobowtóra skazany na karę 
śmierci, zabiega o uchylenie wyroku. 

( P I D ) D o I z b y k a r n e j S ą d u N a j w y ż s z e g o 
w p ł y n ę ł a s k a r g a k a s a c y j n a w s p r a w i e 
W ł a d y s ł a w a Pasternaka, k t ó r y p o p o p e ł 
n i e n i u d e f r a u d a c y j w j e d n e j z f i r m h a n 
d l o w y c h , p o d s t ę p n i e z w a b i ł do l a s u pod 
P i o t r k o w e m s w e g o s o b o w t ó r a i z g ł a d z i ł g o 
d l a u p o z o r o w a n i a w ł a s n e g o s a m o b ó j s t w a . 
" W a r s z a w s k i s ą d a p e l a c y j n y za twierdz i ł 
w y r o k śmierci, w y d a n y p r z e z s ą d I i n s t a n 
cji, w o b e c d r u z g o c ą c e j o p i n j i b i e g ł y c h -

•psychja t rów, k t ó r z y u z n a l i , i ż P a s t e r n a k 
c a ł k o w i c i e o d p o w i a d a za s w e c z y n y . M i 
m o t o o b r o n a m o r d e r c y k w e s t j o n u j e s t a n 
p o c z y t a l n o ś c i s k a z a ń c a i w n i o s ł a skargę, 
k a s a c y j n ą d o S ą d u N a j w y ż s z e g o . 

M o r d e r c a s o b o w t ó r a o c z e k u j e n a w y n i k 

r o z p r a w y w S a d z i e N a j w y ż s z y m w m u r a c h 

w i ę z i e n i a na Św. Krzyżu. 

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY. 

Pogoda z zachmurzeniami -
ciepło. 

(PIMl Wczoraj rano panowała w Polsce po
goda słoneczna o umiarkowanem zachmurzeniu, 
miejscami wiał słaby wiatr z połuduniowo-wscho-
du. 

Obfite deszcze pochodzenia burzowego spadły 
w ciągu doby ubiegłej na Pomorzu i częściowo 
w Poznańskiem. 

Temperatury w górach notowano: Kasprowy 
Wierch 9, Gubałówka 15, Zakopane 11, Krynica 
11, Sianki 15, Pop Iwan 8. Gdynia 18, Toruń 19, 
Poznań 18, Białystok 16, Warszawa 17, Łódź 20, 
Brześć 16, Łuck 1C, Kraków 16, Cieszyn 19, Wil
no 18, Pińsk 17, Suwałki 17, Lwów 16. Tarno
pol 16, — Zagranicą: Stokholm 19, Kopenhaga 
17, Londyn 16, Paryż 20, Lizbona 18, Wiedeń 18. 
Budapeszt 17, Genewa 17, Berlin 18, Madryt 17, 
Rzym 20, Belugrad 17. Kijów 16, Moskwa 15, 
Helsinki 16, Tallin 19, Stambuł 20, Ryga 20, Ko
wno 19. 

W Warszawie o godzinie 1 I-tej było pogodnie 
przy słabym wietrze ze wschodu; ciśnienie noto
wano 753, temperatura 25,1, wilgotność 29 proc. 

Przewidywana pogoda w dniu 31 sierpnia: po
goda słoneczna o umiarkowanem zachmurzeniu 
przy słabym wietrze z południa. Możliwość lek
kich burz. Temperatura w ciągu dnia «miarko
wana. 

% * . * 
(—) Stan wód na rzekach polskich. Instytut 

hydrograficzny przy min. komunikacji podaje 
następujący komunikat o stanie wód na rzekach 
w Polsce: Kraków—Wisła 79 km, —301 cm, ub. 
4 cm, Nowy Sącz—Dunajec 106 km, -f-32 cm, 
ub. 16 cm, Przemyśl—San 177 km, —276 cm, 
stan bez zmiany, Zawichost—Wisła 288 km, 
+ 103 cm, ub. 2 cm, Warszawa—Wisła 514 km, 
-f-68 cm, ub. 6 cm, Wyszków—Bug 77 km, —7 
cm, ub. 1 cm, Pułtusk—Narew 25 km, —5 cm, 
u b 2 cm Płock—Wisła 632 km, + 8 5 cm, ub. 
4 cm, Toruń—Wisła 734 km, +32 cm, ub. 8 cm, 
Grudziądz—Wisła 834 km, + 4 1 cm, ub. 10 cm, 
Tczew—Wisła 909 km —15 cm, ub. 13 cm. Tem
peratura wody Wisły w Warszawie dn. 30 bm. 
o godz.. 7 wynosiła 19.8 st. C. 

•(_-)' MIĘDZYNARODOWE KONGRESY NIE 
ODBĘDĄ SIĘ. Na przyszły tydzień wyznaczono 
terminy międzynarodowych kongresów, które od
być się miały w Warszawie na zaproszenie na-

. szych organizacyj. W dniu 3 września przewi
dziano rozpoczęcie obrad międzynarodowego kon
gresu turystycznego, na który przybyć mieli do 
Polski przedstawiciele blisko 30 państw. Wobec 
trudności komunikacyjnych i zawieszenia ruchu 
pociągów przez Rzeszę niemiecką, nie wiadomo 
czy delegaci ci będą mogli przyjechać do Polski. 
[To samo dotyczy międzynarodowego kongresu 
adwokatów w Warszawie, wyznaczonego na dzień 
9 września br. 

(_) POWOLNY ZANIK PRYSZCZYCY W POL
SCE. Na podstawie danvch ministerstwa rolnic
twa stan pryszczycy w Polsce powoli zanika. — 
,W dniu 31 lipca br. stan pryszczycy był nastę-
pujący: miejscowości 906 z 16.867 zagrodami Po
stępy epidemji pryszczycy w drugiei połowie Mp-
ca br. były tak samo powolne, jak w pierwszej 
połowie tego miesiąca Liczba zapowietrzonych 
zagród co prawda powiększyła się, jednak jeżeli 
rozchodzi się o tempo wzrostu pryszczycy, to 
jest ono prawie dwukrotnie słabsze, a liczba czyn
nych ognisk zarazy w całym kraju trzy razy 
mniejsza n ił przed rokiem. 

Rezerwiści floty angielskiej. 

Powołani do szeregów rezerwiści angielskiej floty wojennej udaj a. sie autobusami 
do swych formacyj macierzystych. 

„Tajemnice niemieckich statków 
w portach amerykańskich. 

s t r a ż y n a d b r z e ż n e j z p r o ś b ą o odszukan i* 
parowca n i e m i e c k i e g o „Wiegand", k t ó r y 
w s o b o t ę o p u ś c i ł F i l a d e l f j ę , u d a j ą c s i ę d o 
N o r f o l k u i k t ó r y o d t e g o c z a s u n ie podał 
swe j pozycj i . W ł a d z e p r a g n ą s t w i e r d z i ć 
t o ż s a m o ś ć d w ó c h ta jemniczych pasażerów, 
z n a j d u j ą c y c h sie. n a p o k ł a d z i e s t a t k u . 

( P A T ) D y r e k t o T s ł u ż b y c e l n e j w p o r c i e 
N o w e g o J o r k u r o z k a z a ł , a b y p e w n a l i c z b a 
p a r o w c ó w c u d z o z i e m s k i c h , a m i a n o w i c i e 
„ B r e m e n " , „ A q u i t a n i a " i „ T r a n s y l w a n i a " 
p o z o s t a ł a p r z y n a b r z e ż u , b y p o z w o l i ć c e l n i 
k o m n a przeprowadzenie rewizji. 

W ł a d z e c e l n e w F i l a d e l f j i z w r ó c i ł y sie. d o 

Trzy miliony kilo złota 
posiada Bank Francji. 

(kb) Waga rezerw złota w Banku Fran
cji wynosi obecnie 3 miljony kilo, które 
leżą w sztabach złotych i vr postaci monet— 
w beczkach. Francuski minister skarbu o-
świadczył niedawno ze słuszną dumą, że 
między narodami, dzierżącymi afłoto, Frań« 
cja Idzie zaraz po Stanach Zjednoczonych 
Ant. Pótn. W czasie jednego tylko miesią

ca lipca r. b. do wspaniale strzeżonego 
skarbca Banku Francji wstawiono jedena
ście nowych beczek złota. 

W grze międzynarodowej takie rezerwy 
mają swoje znaczenie I swą Jasną wymową, 
tern większą, że rezerwy złota w Banku 
AngIJI obliczane są na 2.400 beczek. 

••••• 

Polacy ofiarami zagadkowej tragedji. 
(sw) J a k d o n o s i „ P i t t s b u r o z a n i n " , m i e j 

s c o w o ś ć N e w C a s t l e i c a ł a o k o l i c a z a a l a r 
m o w a n e z o s t a ł y ta jemniczą tragedią, k t ó 
r e j o f i a r ą p a d ł I g n a c y D o m b k o w s k i i j e
g o b r a t a n e k E d w a r d . 

N a d r o d z e H o g H o l l o w R o a d u s ł y s z a ł 
j e d e n z f a r m e r ó w s t a ł y s y g n a ł s a m o c h o 
d o w y i z b l i ż y w s z y s ię u jrzał zwłoki d w ó c h 
l u d z i 

J a k s ię o k a z a ł o , 26-letni E d w a r d D o m b 
k o w s k i , b y ł y „ g w a r d z i s t a n a r o d o w y " , za
strze l i ł s w e g o stryja, p o c z e m u m o c o w a ł 

(—) DENTYŚCI NA FON. W dniu 31 lipca br. 
delegacja Związku Zawodowego Techników Den
tystycznych z dyr. depart. Służby Zdrowia Min. 
Opieki Spot. p. Dr Janem Adamskm na czele, 
w osobach: pp. prezesa Juljana Drapalskiego 
oraz Teodora Grunwalda i M. Szmidta, złożyła 
na ręce Szefa Wojskowej Służby Zdrowia gen. 
bryg dr St. Roupperta sumę zł. 15,321.40 na 
FON, z przeznaczeniem na zakup samochodu sa
nitarnego. 

(—) WALNY ZJAZD DELEGATÓW MIAST MA
ŁOPOLSKICH odbędzie się we Lwowi« 3 i 4 go 
września br. Program zjazdu przewiduje 3 wrze
śnia o godz. 8.30 nabożeństwo w koiciele Archi-
katedralunym obrządku ł a c ; godz. 10-ta otwar
cie zjazdu w sali posiedzeń Rady Miejskiej, spra
wozdania i referaty, następnie zwiedzanie Tar
gów Wschodnich; godz. 17-ta: dalszy ciąg obrad 
plenarnych, a o godz. 18.30 zebranie towarzyskie 
w salonach recepcyjnych ratusza. 4-go września 
posiedzenie sekcji miast mniejszych i obrady ko-
misyj, ciąg daluszy obrad plenarnych i zwiedza
nie urządzeń komunalnych Lwowa. W razie po
gody projektuje się m. in. wyjazd do Malecho
wa, celem zwiedzenia jedn«go z gospodarstw rol
nych gminy m. Lwowa. 

(—) GDZIE MAJĄ SIĘ REJESTROWAĆ AKA-
DEM1CZK1? Organizacja Przysposobienia Woj
skowego Kobiet w porozumieniu z Ministerstwem 
WR i OP wzywa wszystkie akademiczki do jak 
najśpieszniejszego zarejestrowania się w miejscu 
swego pobytu celem otrzymania przydziału i na
tychmiastowego podjęcia prac, związanych z o-
broną państwa. W Warszawie biuro rejestracyj
ne mi cści się w Rmachu uniwersytetu im. Marsz 
J. Piłsudskiego, czynne w godz. 9—19 i 18—20. 
Na prowincji należy zgłaszać się do miejscowych 
władz Organizacji P. W K. 

(—) SZKOLENIE LEKARZY DLA PUBLICZ
NEJ SŁUŻBY ZDROWIA. Wobec dającego się od
czuwać braku kandydatów na stanowiska leka
rzy w publicznej służbie zdrowia, Ministerstwo 
Opi eki Społ. utworzyło specjalny kurs naukowy. 
Kurs ten czynny będzie przy Państwowym Za-
kładzie Higjeny od października br, i potrwać 

p r z y s a m o c h o d z i e , w k t ó r y m w r a z z n i m 
p r z y j e c h a ł , t r ą b k ę s y g n a ł o w ą w t e n s p o 
sób, że s t a l e była czynna, a n a s t ę p n i e po
p e ł n i ł samobó js two, s t r z e l a j ą c p r z e d t e m d o 
p r ó ż n e j b l a s z a n k i p o p i w i e . Z a b ó j c a b y ł 
ż o n a t y o d d w u l a t i m i e s z k a ł w d o m u r o 
dziców, g d z e s t o ł o w a ł s ię r ó w n i e ż s t r y j 
I g n a c y , z k t ó r y m ż y ł w s e r d e c z n e j p r z y 
j a ź n i . 

M i m o s z c z e g ó ł o w y c h b a d a ń n ie w y k r y 
t o dotąd p r z y c z y n y n i e z w y k ł e g o w y p a d k u . 

ma 6 miesięcy. Przeszkolenie kandydatów na le
karzy publicznej służby zdrowia odbywać się 
będzie bezpłatnie. 

(—) SPECJALNY TERMIN ZGŁOSZEŃ NA 
WYŻSZE UCZELNIE DLA ODBYWAJĄCYCH 
POWINNOŚĆ WOJSKOWĄ. Jak donosiła agen
cja PID na skutek zarządzeń Min. WR. i OP. 
rektoraty wyższych uczelni zastosują przy zapi
sach nowowstępujących słuchaczów w roku aka
demickim 1939'40 specjalne udogodnienia dla od
bywających obecnie powinność wojskową. Usta
lono termin dodatkowych zgłoszeń dla tej kate-
gorji kandydatów Zgłoszenia osobiste, bądź t e ł 
za pośrednictwem członków rodziny, jak również 
i drogą pocztową, przyjmowane będą na wyż
szych uczelniach w czasie od 4 do 15 wrześnie. 

(—) ZAMĄŻPĆJŚCIF NIE POWODUJE UTRA
TY PRAWA DO ZASIŁKÓW. Ogłoszone zostało 
zasadnicze orzeczenie Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego interpretujące przepisy usta
wy o ubezpieczeniach społecznych. N. T. A. uznał, 
iż kobieta, która w związku z zawarciem mał-
żaństwa opuszcza zajęcie, uzasadniające obowią
zek ubezpieczenia, nie jest wskutek tego pozba
wiona możności nabycia prawa do świadczeń na 
wypadek braku pracy, jeżeuli czyni starania ce
lem znalezienia nowej pracy zarobkowej u innej 
osoby. W ten sposób opuszczenie pracy li tylko 
wskutek zawarcia związku małżeńskiego daje pra 
wo do otrzymania zasiłku. 

Z KRAJU. 
•(rf) BOCIANY ODLATUJĄ ETAPAMI, « a d 

Klewaniem w powiecie rówieńskim pojawiły się 
liczne gromady bocianów, które połączyły się 
w olbrzymie stado Po kilkakrotnem okrążeniu 
miejscowych lasów, stado bocianów poszybowa
ło w kierunku południowym. 

(—) 2.300 TYSIĘCY WYŁOŻYŁO NA INWE
STYCJE POL. TOW. TATRZAŃSKIE. Według 
zestawienia Polskiego Towarzystwn Tnttzsjskie-
go, w okresie ostatnich 10-ciu lat, gdy prace 
inwestycyjne były najintensywniejsze, Towarzy-

ELŻBIETA JANINA 
Z KRUPÓW 

BOGDANOWICZOWA 
łona inżyniera górniczego 

po krótkich a ciężkich cierpieniach, o-
patrzona Św. Sakramentami, zmarła dnia 

29 sierpnia 1939 r. w Mysłowicach. 
Zwłoki zostaną przewiezione do Krakowa. 
Msza św. przy zwłokach odprawiona zo
stanie w czwartek dnia 31 bm. o godz. 
9 rano w kościele Najśw. Salwatora na 

Zwierzyńcu. I35g 
Popołudniu nastąpi eksportacja na cmen
tarz zwierzyniecki o godz. i, o czem za
wiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Zna
jomych w głębokim smutku pogrążeni 

Mąt 1 Rodzeństwo 
Zaikład Pogrz. O. Fiuta, Grzegórzecka 7. 

»two wyłożyło z własnych funduszów przeszło 
2 miljony złotych, do czego doszły jeszcze sub-
wecje państwowe 1 samorządowe oraz prywat
ne w sumie około 300.000 złotych. 

(—) STAN ZWIERZYNY ŁOWNEJ W PARKU 
NARODOWYM W BIAŁOWIEŻY. Według da
nych Instytutu Badawczego L. P., stan zwierzyny 
łownej w Parku Narodowym w Białowieży przed
stawia się następująco: wilków 5, rysiów 9, li
sów 14, jeleni 72, sarn 90, dzików 120, zajęcy 34, 
borsuków 7. tchórzy 6, kun 5, wydra 1, głusz
ców 13 sztuk. 

(Al) UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE GIM-
NAZ. POL. W ORŁOWEJ ODROCZONE. W dn. 
23—24 września br. odbyć się miały w Orłowcj 
uroczystości związane z 30-leciem istnienia pol
skiego gimnazjum im Juljusza Słowackiego. —* 
W uroczystościach tych mieli wziąć udział wszy* 
scy wychowankowie tego zakładu, oraz społe
czeństwo polskie na Zaolziu. Obecnie otrzyma
liśmy z dyrekcji I. Państw. Gimnazjum im. J . 
Słowackiego w Orłowcj zawiadomienie, i i uro
czystości jubileuszowe przewidziane na 23—24 
września br. nie odbędą się w tym terminie i zo
stają odroczone na czas późniejszy. 

(rf) KONSERWACJA ZABYTKÓW NA WO
ŁYNIU. Władze konserwatorskie uznały za za
bytek cerkiew we wsi Korytno w powiecie du-
bieńskim, gdyż stanowi ona charakterystyczny 
typ budownictwa cerkiewnego z XVIH-go wieku. ' 
Cerkiew w K o r y t a » została zbudowana w 1729 
roku. Pod Korytne'in znajduje się ponadto kilka 
zabytków z czasów wojen z Turkami. Odnoszą 
się do nich w szczególności zniszczone wały ko
ło tej wsi oraz pomnik i kurhan na łące cerkiew
nej. Pamiątkami temi zaopiekowały się także 
wołyńskie władze konserwatorskie. 

(p) POŻAR W POW. KOWELSKIM ZNISZ
CZYŁ 0 GOSPODARSTW. W Okuninie w pow. 
kowelskim z nieustalonej dotychczas przyczyny 
wybuchł pożar w stodole Pawła Krawczuka. — 
Ogień wskutek wiatru przerzucił się na wieś, 
niszcząc stodoły i budynki gospodarcze na szko
dę 9 włościan. Spaliły się też tegoroczne zbiory. 

(Pt) PONIÓSŁ ŚMIERĆ, WYSKAKUJĄC Z PO 
CIĄGU. Na stacji kolejowej w Dębicy wydarzył 
się wypadek, ofiarą którego padł Jan Lejko z 
Mielca. Lejko, wskakując do będącego w biegu 
pociągu, potknął się na stopniach i wpadł pod 
koła wagonu, które obcięły mu nogi. Nieszczę
śliwy zmarł w drodze do szpitala w Tarnowie. 

(p) „TU BYŁ PASKARZ — WYSŁANY DO BE
REZY". Sklepy trzech niesumiennych kupców, a 
m. Uszera Paciornika i Mikołaja Szymańskiego 
w Łucku, oraz Antoniego Wetelskiego w Ołyce, 
którzy za niczem nieusprawiedliwione podbija
nie cen lub ukrywanie towaru zostali ukarani 
i wysłani do Berezy, zostały zabite deskami, a 
drzwi ich firm opatrzone następującym napisem: 
„Tu był paskarz — wysłany do Berezy". 

7.E ŚWIATA. . 

(F) „LUFTHANSA« WZNOWIŁA KOMUNIKA
CJĘ. Po kilkudniowej przerwie niemieckie towa. 
rzystwa lotnicze „Lufthansa" w dniu 28 sierp
nia wznowiło komunikację pasażerską i poczto
wą na linji Berlin—Królewiec—Kowno—Ryga— 
Tallin—Helsinki. Samoloty „Lufthansy" obecnie 
nie przelatują przez Pomorze, a udają się do 
Królewca wzdłuż wybrzeża bałtyckiego drogą 
okrężną. 

(j) POCZTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH A. P. 
zapowiada, jak donoszą „Wiad. Literackie", wy
danie serji 35 znaczków z portretami znakomi
tych osobistości amerykańskich. W serji tej 
znajdzie się 9 pisarzy: Emerson, Twain, Irwing, 
L. Mac Alcott (pisarka dla młodzieży, zmarła 
przed 51 laty), Cooper, Iongfellow, Whittier, Lo. 
wel i Whitman. 

Co grają w kinach krakowskich? 
Apollo: „Trzech Muszkieterów" (Bracia Ritz). 
Apollo: „Wiosna nad Sekwaną" (reż. Al. Kor-

da). 
Atlantic: „Kobieta którą kocham" (Paul Muni) 

I „Pani i cowboy" (Gary Cooper, Merte Oberon). 
Dom Żołnierza: „Moja panna mama" (Danielle 

Darrieux). 
LOPP: „Załoga Nieustraszonych" i „Narodziny 

gwiazdy". 
Promień: „Konflikt" (Corinne Luchaire). 
Scala: „Dr. Kildare" (Lew Ayres, Lionel Barry« 

morę). 
Stella: „Śluby ułańskie" (Brodniewicz, Sielafi-

skS 
Świt: „Czarny księżyc" (Jack Holt, Fay Wrang). 
Sztuka: „Trzech podchorążych" (Louis Hay-

ward, Joan Fontaine). 
Uciecha: „Zeznanie szpiega", t y t oryg. „Con« 

fpwnn« of nazt ł p v " 
Wände: „Lord Jeff" (Freddie Bartholowew, Ml« 

ckey Rooney). 
Zor?a ..Brzdąc" (t.urien Rarouxl. 

FOTOI'LASTIKON, Szczepańska 6: „Z Danjl do 
Szwecji". 
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NASZA CODZIENNA SAŁATKA. 

mnie nie zwojujesz 
W ciężkich chwilach bisurmanin chwyta 

za koran, Lach serdeczny za Trylogję. Try-

pomysłami były afisze nawołujące Anglików 
do ochotniczej służby wojskowej. Na jed
nym afiszu widzimy żołnierza w mundurze. 
Podpis: „On jest szczęśliwy i zadowolony. 
A ty?". Na innym afiszu- ładna czapka żoł
nierska. „Jeżeli w tej czapce ci do twarzy, 
to wstąp dziś do armji". Na innym znowu 
obrazku wojskowym napis: „Czy jesteś pew
ny, że twój t. zw. zdrowy rozsądek nie jest 
tylko egoistyczną wymówką?". 

Anglicy dobrze zrozumieli te hasła i do
brze na nte odpowiedzieli, tak jak m y odpo
wiemy na hasła, rzucone nam przez współ
czesność i przeszłość. I znowu Częstochowa 

ze starą Konstancją, która śpiewa pieśń po
bożną: 

Próżno przegrazasz m l husycie srogi, 
Próżno djabelskie wzywasz w pomoc rogi, 
Napróżno palisz i krwi nie żałujesz, 

Mnie nie zwojujesz! 

Choćby tu przyszły poganów tysiące, 
Choćby na smokach wojska latające, 
Nic nie wskórają miecz, ogień, ni męże, 

Bo ja zwyciężę! 
Takim głosem przemawia dziś do nas na

sza ojczyzna. Miejmy do niej ufność. 
tońmy-

kiem wykonania utworów młodej twórczości polskie] 
i trzymając rękę, na pulsie wybitniejszych dziel no
wszej literatury światowej. Przez umiejętne wyzy
skanie pewnych konjunktur wymiennyoh a zwłasz-
czu przez odpowiednie sugestje wśród zagranicznych 
artystów mogłaby równie* Filharmonia sporo zdzia
łać dla propagandy twórczości naszej na obcych 
terenach. 

TEATR MIEJSKI IM. J. SŁOWACKIEGO 

w czwartek, 31 VIII i w piątek 1 IX 193» 

„Japoński rower 
komedja w 3-ch aktach T. S. Chrzanowskiego 

4851k 

logja była tą racją żywności, jaką żołnierz 

polski przed 25-ciu laty brał do tornistra. 
W srebrne wesele tej wojny otwórzmy kar

ty księgi. „Potop" tom V. str. 162: 
Szwedzi zagrozili klasztorowi Jasnogórskie

mu, że g o wysadzą. N a część załogi padł po
płoch — że „prochy pod kościołem". — 
„ W czasie głuchych nocy niektórym naj-
tchórzłiwszym wydawało się, że słyszą już 
pod ziemią jakieś szmery, jakieś ruchy, że 
Szwedzi są już pod samym klasztorem. 

Tak trwało wśród niepewności parę dni. 
Gdy ksiądz Kordecki wyszedł na podwórzec 
otoczył go tłum żołnierzy i zakonników. Po
częto mówić o grożącem niebezpieczeństwie, 
gdy w tem dyskusję rozstrzygnął jeden z żoł
nierzy, „prosty chłop" : 

— Bądź pochwalone Imię Pańskie!... Od 
trzech dni mówią, iż mogą fortecą wysadzić, 
czemuż nie wysadzają? 

— Chwała Najświętszej Pannie! Czemu n ie 
wysadzają? — powtórzyło kilkanaście gło
sów. 

T o samo i dzisiaj można powtórzyć: grozi, 
że wysadzi Europę, czemuż nie wysadza? 

Tłumaczy to kunktatorstwo karytaturzy-
sta tygodnika „Rire", przedstawiający Hitle
ra jako dyrygenta utworu p. t. „Marche sur 
Dantzig" (Marsz na Gdańsk). 

Dyrygent mówi do siebie: 

*— Zacząć tobym już zaczął, ale przy fi-
pale gotowiśmy się zblamować. 

A tymczasem odbywa się wojna „plskowa", 
jak mówił mi jeden Słowak, dyplomaci i mę
żowie stanu wymieniają poglądy. A propos 
iczy wiecie jaka jest różnica między dyplo
matą, a mężem stanu? Dyplomata to mąż 
stanu, na którego poglądy nikt się nie zga
dza. Mąż stanu to dyplomata, na którego po
glądy nikt nie zwraca uwagi... 

W obecnej chwili wspominamy wielkiego 

dyplomatę i wojownika, który nazywał się 
Kiłchener, człowiek o żelaznej ręce i brylan
towym charakterze, który miał później tra
gicznie zginąć na okręcie w drodze do Rosji. 
Kiłchener był tym człowiekiem, który w r. 
1914 prawie z niczego stworzył groźną armję 
angielska. 

Pisma ,.Daily Telegraph" i ..Morning Post" 
przypominają kilka udatnych chwytów tego 
człowieka, do którego miano zaufanie. Jego 

TEATR LITERATURA*NAUKA»SZTUKA 
ECHA WIELKICH DNI LUBLANY. 

Oszustwo, szalbierstwo l gwałt 
muszą zniknąć z życia międzynarodowego. 

(Jj) W pięknej stolicy Słowenjl, Lublanie, gdzie 
odbył się jak wiadomo, międzynarodowy kongres 
eucharystyczny, mimo wyjątkowo trudnego po
łożenia w polityce światowej, znalazły się liczna 
delegacje różnych krajów. Jedną z najliczniej
szych stanowili Polacy, przyczem Polska dostą
piła wielkiego zaszczytu, ponieważ legatem pa
pieskim został ks. kardynał prymas Hlond. 

Interesujące refleksje po kongresie lublań
skim zamieszcza poznańska „Kultura", druku
jąc artykuł ks. Witolda Klimkiewicza p t „Po 
kongresie Chrystusa-Króla w Lublanie". 

Wśród wielu zagadnień, poruszanych na kon
gresie, dużo miejsca zajęła nader żywotna i 
aktualna sprawa »zadań katolików świeckich w 
hierarchlcznem apostolstwie Kościoła". Zagad
nienie to oświetlał na plenum Kongresu dr Ste
fan Swieżawski ze Lwowa oraz O. B. Bangha z 
Budapesztu. 

Znamienny był apel, uchwalony wraz z rezo
lucjami Kongresu. Był to apel „o utrwalenie po
koju Chrystusowego w Królestwie Chrystuso-
wem". Znalazło się w nim wezwanie do współ
pracy wszystkich nad układem stosunków w du
chu Chrystusowym. 

Apelujemy — brzmiała ta znamienna u-
chwała — do wszystkich narodów świata, 
zarówno Wielkich, jak i małych, aby uwa
żały się za bract, uprawnionych w duchu 
nauki Chrystusowej i aby zjednoczyły swe 
siły dla dobra każdego narodu z osobna 1 
całej ludzkości. 

Oszustwo i szalbierstwo, jak również 
gwałt wszelki, winny być usunięte tak z ży
cia międzynarodowego, jak z prywatnego. W 
życiu narodów winna dominować nie bru
talna siła, ani prawo mocniejszego, ale zor
ganizowana władza prawa 1 sprawiedliwości. 

Restauracja zamku w Dubnie. 
(rf) W bieżącym roku przystąpiono do 

całkowitego wykończenia restauracji zam
ku w Dubnie. Restauracja ta prowadzona 
jest już od 3-ch lat i obecnie w odrestau
rowanej już części zamku mieści sią sta
rostwo i wydział powiatowy, a po ukoń-

rom, a w roku 1649 Chmielnickiemu, który 
poprzestał na złizpieniu miasta, gdzie kazał 
wyciąć 1500 żydów. W zamku tym ks. 0-
strog-scy trzymali swe duła I bogate archi
wum, a w XVII i XVIII wieku również 
i okoliczna szlachta składała tu swe doku-

czeniu robót restauracyjnych, znajdą po
mieszczenie w zamku inne urzędy. Zamek 
ten stoi nad I kwa. Został on wybudowany 
w połowie XV wieku przez ks. Wasyla 0-
strogskiego. W początkach XVII wieka 
kasztelan krakowski, ks. Janusz Ostrojr-
ski odrestaurował go w stylu póżnorene-
sansowym, wówczas też zamek otrzymał 
dwie wieże na rogach od strony miasta. 
W owych czasach zamek dubieński był tak 
silną fortecą, że w r. 1577 oparł sie Tata-

Z MUZYKI. 

Przed nadchodzącym sezonem 
muzycznym. 

(ad) Jak wiadomo kryzys operowy w Warszawie 
znalazł awe organizacyjne rozwiązanie w drodze ob
jęcia Opery przez T. K. K. T. i powierzenie klero-
winctwa artystycznego Adamowi Didurowi. W opu
blikowanych wywiadach nowa dyrekcja podała ramo
wy program zamierzeń repertuarowych, ostatnio zaś 
ogłoszono liste zaaganżowanego personelu śpiewa
czego. 

Niewątpliwie nazwisko Adama Didura, jako znako
mitego śpiewaka i artysty bywałego na wielu sce
nach operowych o światowej skali, zasługuje na kre
dyt artystyczny, choć może posiadanie najwyższego 
nawet kunsztu wokalnego, nie mówi w sposób zde
cydowanie jasny o talentach kierowniczych nad ma
chiną tak niezmiernie trudną i skomplikowaną, jaką 
jest scena operowa. Dyrektorowi Adamowi Didurowi 
nie jest jednak obcy teren kierownictwa Instytucjami 
muzyczneml. Wspomnieć tu wypada chociażby osta
tnie sezony lwowskie, kiedy to Dldur prowadzi) na
wet jednocześnie operą 1 filharmonje (sezon 1988/39). 
Trudno w danym wypadku opierać sic na sądach 
lwowskich sfer muzycznych, oo do poziomu artysty
cznego obu instytucji i wysnuwać jakieś dalej idą
ce wnioski na przyszłość, choćby ze względu na 
niemożność porównania podstaw tinansowyoh, prze
znaczonych na ten dział we Lwowie I stolicy: w kre
sowym grodzie umożliwiały one zaledwie sporady
czne montowanie przedstawień operowych i koncer-

g fr^w. tfriy w Warszawie nastąpiło a: trii'owanie tej 
# materji na płaszczyźnie znacznie rozszerzonej w sto-
f sunku do okresu minionego. 

menta. Wśród zabudowań zamkowych 
wznieśli książęta Lubomirscy w końcu 
XVIII wieku nowy pałac, bogato dekoro
wany. W XIX w., po przejściu dóbr na ks. 
Barjatyńskich. a później w r. 1870 na rząd 
rosyjski, równie stary zamek Ostrogskieh, 
jak i pałac Lubomirskich uległy zniszcze
niu skutkiem zupełnego zaniedbania. O-
gołocono je z ozdób i obrócono na koszary. 
Obecnie mieszczą sie w tym gmachu sta
rostwa powiatowe. 

Trwają równie* przygotowania sezonowe w Filhar
monii Warszawskiej, której zrąb organizaoyjny nie 
uległ zmianie. W dalszym ciągu zarząd spółki ak
cyjnej zamierza prowadzić kampanje. koncertową 
na dotychczasowych zasadach, przy udziale orkie
stry symfonicznej w zasadniczo niezmienionym 
składzie. Byt tej orkiestry miał być polepszony w 
nowym czasokresie przez powiększenie dotaoji rzą
dowej. 

Okres letni wyzyskała kierownictwo Filharmonii 
na częściowe sfinalizowanie pertraktacji z wybitniej
szymi artystami zagranlczneml, których lista przed
stawia sie poważnie i bardzo interesująco. Przewi
dywani są miedzy innemi z pośród kapelmistrzów: 
Bruno Walter, O. Georgesco, sir Adrian Boul 
(pierwszy dyrygent londyńskiej B. B. C), Albert 
Wolff I Charles Munch (Francja), I. Dobrowen, 
J. Horensteln, a. Devreese (Belgja), T. Hannikainen 
(Finlandja), A. Wlklund (Szwecja), planiści: Rachma
ninow, Orłów Petrl. Arrau, Ellgaard, Barentzen, 
skrzypkowie: Mllstein, Szigetl, Kreisler, Franceecatl, 
G. Neveu, wiolonczeliści: Piatigorekl I Marechal I 
wielu innych. 

Z sił krajowych przewidziane są występy na kon
certach symfonicznych M. Mierzejewskiego (dyrek
cja koncertu Inauguracyjnego), Z. Rabcewlczowej, 
J. Turezynskicgo, I. Dublsklej, Z. Drzewieckiego, 
W. Małcuiyńsklego, H. Sztompkl, Sz. Goldberga 
i in. 

Z wyliczonych nazwisk widać, iż nadchodzący se
zon Filharmonii Warszawskie] został pomyślany 
bardzo urozmaicenie i winien dostarczyć ciekawych 
wzorów situkl odtwórczej. Jeśli ogólne warunki 
pozwolą na realizacje tych planów, to należałoby 
spodziewać sie. nadto wydatniejszych rezultatów ar
tystycznych orkiestry symfonicznej i większego u-
r—mrfernJa prrgrrtrów k^nccvi'-vjych Pod tym 
względem ma Fllharmonja Warszawska duże i wdzię
czne pole do spełnienia, umożliwiająo przedewszyst-

Prapremjera Jasnorzewskiej-
PawlikowskieJ w teatrze poznańskim. 

W Teatrze Polskim w Poznaniu wystawiono 
ostatnio najnowsze dzieło sceniczne znakomitej 
poetki Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej pt. »Dewa
luacja Klary". 

Jest to komedja, która sa cel swego ostrza 
satyry wybrała sobie środowiska młodych lite
ratów, grupujących się obok młodgo, zdolnego 
poety Józefa Karabina. 

Rzecz dzieje się w przededniu przyznania na
grody młodych, o którą stara się zarówno Kara
bin, jak i Klara, rozegzaltowana pod wpływem 
jeszcze bardziej rozegzaltowanj matki — poe-
tessa nie bardzo zresztą orjentująca się w zaka
markach sztuki poetyckiej. Dzięki protekcji i 
slosuneczkom Klara uzyskuje nagrodę. 

Z okazji przyznania tej nagrody krytyka fa
chowa zajęła się dwoma tomami wierszy Klary 
i wówczas okazało się, że nietylko sztuka poe
tycka u niej szwankuje, ale i wiadomości z dzie
dziny mitologji, któremi się Klara chętne posłu
guje, są więcej niż słabe. „Zdewaluowana" kry
tyką Klara usiłuje popełnić samobójstwo, ratuje 
ją jednak Karabin, ofarowując swą krew. Jak się 
przy tej sposobności okazało, Karabin oparł swe 
utrzymanie na ofiarach swej krwi. Tutaj zapła
tą jest rączka uratowanej Klary. 

Komedja JasnorsewskieJ-Pawllkowsktej obfi
tuje w moc ciekawych figur. Niemiłosiernie ostro 
rysuje poetka przeczuloną na punkcie poezji 
swej córki — Matkę Klary, daje pocieszne po
stacie ze środowiska młodej poezji polskiej, a 
zarazem daje świetne próbki swej liryki w chwi
lach, gdy Karabin popisuje się swą poezją. Te 
momenty są w komedji Jasnorzewskiej najsil
niejszemu 

Zespół Teatru Polskiego włożył w wykonanie 
sztuki wszystkie swe wysiłki. Reżysersko czu
wał nad komedja p. Jerzy Szyndler, który rów
nocześnie kreował główną rolę poety Karabina. 
P. Paszkowska w roli Klary dała miłą postać 
młodej poetki. Zresztą wszyscy inni wykonawcy 
dali dobre figury sceniczne. Dekoracje p. Szpin-
glera, jak zawsze ciekawe. 

Obecnej na premjerze autorce urządziła pu
bliczność spontaniczną owację. 

H. Sm. 
Itb 

Bohater z pod Ossowa. 
(j) „Najszczęśliwszy ksiądz Rzeczpospolitej" — 

pod tym tytułem zamieszcza Stanisław Helsztyń-
ski artykuł w „Wiadomościach literackich" o 
księdzu Skorupce, dając relację o życiu i zgonie 
bohatera spod Ossowa. 

W opisie bitwy w dn. 15 sierpnia 1920 r. opie
ra się p. Helsztyński na dokumentach z archi
wum wojskowego, ograniczając się do relacji o 
poczynaniach tego oddziału 236 p. p., z którym 
szedł ks. Ignacy Skorupka. 

Ochotnicy 236 p. p., walczący pod Ossowem 
przez sześć do ośmiu godzin zmagali się z wro
giem, aż przyszły posiłki, które wyparły Rosjan 
z Ossowa i Leśniakowizny. Niedoświadczeni, mło
dociani ochotnicy ponieśli duże straty. Ale — 
nienadarmo! 

P. Helsztyński kończy swój artykuł takim ob
razem: „Na zarekwirowanym wozie rzeżniczym 
w nocy ksiądz kapelan — najszczęśliwszy ksiądz 
Rzeczypospolitej, gdyż dane mu było polec za 
Ojczyznę i zyskać czystą, własn< krwią okupio
ną sławę, wracał do stolicy, któ•••> opuścił wczo
raj rano, — a z jego pogodnej \\ /.y, ze skrwa
wionej głowy, owiniętej w czerwoii i chustę przez 
jakąś wieśniaczkę, promieniał w świetle gwiazd 
ten poryw, który go ożywia! o świcie". 

Odpowiedzi do rubryki 
Czy potrafisz odpowiedzieć? 
1) Ku czci św. Stanisława. 
2) „Stara Polska", boć to najstarsza dziel

nica Polski. 
3) Anonim, pochodzący z Prowansji we 

Francji, autor pierwszej kroniki polskiej na
der cennego źródła dla poznania pierwszych 
dziejów Polski, znanej jako Kronika Galla. 
Gallem czyli Francuzem nazwał się ów autor 
w tej kronice. 

4) Jest w staropolskim języku wyraz „chą-
śba", oznaczający rabunek. Wyraz ten pocho
dzi od słowa „Hansa". Tak zwał się związek 
północnych miast niemieckich, do których i 
Gdańsk należał. Wiemy więc teraz co o tej 
Hansie sądzić. 

5) Razboj, z polskiego rozbój. 
6) Rzeczpospolita, czyli publiczna. Tak więc 

Królestwo Polskie mogło być republiką lub 
rzeczpospolitą, pod tym warunkiem, że nie 
było nią w powszechnie przyjętym znaczeniu, 
ale etymologicznym. 

7) Zygmunt Stary. 
8) Od nazwy szczepu mieszkającego w tej 

okolicy, którzy nazywali się Parisii, a ich sto
lica, dzisiejszy Paryż Lutetia Parisiorum (Lu-
tecja Paryżan). 

9) Wtedy, kiedy promień jest linją nieskoń
czoną. 

10) W Kronice Długosza 



KURYER • SPORTOWY 
Tenisiści polscy zwyciężają 

w Talinie. 
Talin, 29 sierpnia (PAT.) W Talinie rozgrywane 

są obecnie międzynarodowe mistrzostwa tenisowe E-
stonji, w których udział biorą m. In. tenisiści pol* 
ecy: Zof.ia Jędrzejowska, Ksawery Tłoczyńskl 1 
Czajkowski. 

W pierwszej rundzie Jędrzejewska pokonała Sm* 
ne 6:1, 6:2, 6:1, Tłoczyńskl zwyclęiył Borka 6:0. 6:4. 
a Czajkowski—Kaldwere 6:3, 6:4. Wszyscy pokonani 
byli reprezentantami Estonji. 

W drugiej rundzie Tłoczyński pokonał Estończyk* 
Kuuse 6:1, 6:0, Czajkowski — Tiksnberga 7:5. 7:5, s 
Jędrzejowska—Prass 6:0, 6:0. 

W trzeciej rundzie Polacy pokonali: Tłoczyńskl — 
Stota 7:5, 6:3, Czajkowski — Lampa 6:0, 6:1, a w 
czwartej rundzie Czajkwoskl pokonał Pikata 6:2, 6:3, 
a Tłoczyńskl — Alas 6:2, 6:1. 

Poza tern para polska Tłoczyńskl—Czajkowski po
konała parę Laane—Walk 6:1, 6:1. 

Motocyklowe „Grand Prix" Polski 
odwołane. 

Warszawa, 30 sierpnia. (A. Sz.) Zarząd Polskiego 
Związku Motocyklowego na ewem ostatniem posie
dzeniu postanowił, ze względu na naprężoną sytua
cje polityczną, odwołać projektowane na 3 września 
wielkie międzynarodowe wyścigi motocyklowe • 
»Grand Prix« Polski. 

Na zawody te zapowiedziany był juz przyjazd 
dwóch motocyklistów estońskich, Tomson« i Welde-
mana, a ponadto wpłynęły zgłoszenia % Węgier i Ło
twy. 

Także wyjazd Jeźdźców na Łotwę 
odwołany. 

Warszawa, 80 sierpnia. (A. Sz.) Wyjazd polskie] 

ekipy Jeździeckiej do Rygi na międzynarodowe za

wody konne, które miały się odbyć od 2—10 wrze

śnie, został przez Polski Związek Jeździecki telegra-

Polska wypowiedziała się 
przeciwko wnioskowi Niemiec. 
Kraków, 29 sierpnia (PAT.) Jaik wiadomo, Niemcy 

zwróciły się do wszystkich państw s prośbą o po
parcie wniosku niemieckiego w sprawie zwołania 
nadzwyczajnego kongresu F. I. 8., który miałby za
decydować, ozy należy narciarstwo wprowadzić s po
wrotem w program igrzysk olimpijskich. Polski Zw. 
narciarski zawiadomił międzynarodową Federację 
narciarską, że jest przeciwny zwołaniu nadzwyczaj
nego kongresu F. I. S. 

Nowa organizacja sportu 
we Francji. 

Paryż, 29 sierpnia (PAT.) Znany sportowy dzien
nik paryski „Auto" komunikuje, te francuskie rai-

,« " i francuski narodowy komitet 
WF i Sports opracowują „kartę sportu francuskie
go" 

Ten sam dziennik notuje kitka ciekawych szczegó
łów „karty", a mianowicie każdy sport kierowany 
będzie przez własną federację, sport zawodowy ist
nieć będzie poza ramami federacji I bazą sportu 
francuskiego pozostanie teza smatorysmu, a sub
wencje rządowe przyznawane będą wyłącznie spor
towi amatorskiemu. 

Dla opracowania szczegółów organizacyjnych po
wołano 4 komisje: 1) sportów atletycznych, 2) wycho
wania fizycznego, 3) przysposobienia wojskowego 1 
strzelectwa, 4) sportów mechanicznych. 

Szwecja prowadzi 
w pięcioboju nowoczesnym. 
Sztokholm, 30 sierpnia (PAT). We wtorek w godzi

nach rannych kontynuowano w Sztokholmie zawody 
przedstawicieli pięciu państw (Szwecja, Filandja, 
Niemcy, Węgry i Szwajcaria w pięcioboju nowo
czesnym-

W drugim dniu pięcioboju rozegrano turniej szpa
dowy. W turnieju tym zwyciężył oficer fiński kpt. 
Vartia, dzieląc pierwsze miejsce z porucznikiem 
Schlothelm (Niemcy). 

Po rozegranych dotychczas dwóch konkurencjach 
(bieg konny w terenie i szpada) w punktacji druży
nowej prowadzi Szwecja przed Niemcami, Szwajca
rią, Finlandją i Węgrami. 

Wyróżnienie wszechstronnego 
sportowca Norwegji. 

Oslo, 30 sierpnia (PAT). Najwyższeni odznaczaniem 
w sporcie norweskim, wyróżniającym sportowca »a 
jego wszechronność, jest nagroda honorowa Egeberg. 

W roku bieżącym nagrodę tę przyznano p. Tippen 
Johajisenowi. Johansen jest postacią sportową nie
zwykłą, nawet na stosunki norweskie. Reprezentował 
on Norwegję w 43 spotkaniach międęzynarodowych, 
grając na pozycji bramkarza. 

Poza <«r. jest on wybitnym narciarzem, zdobył sze
reg pierwszych miejsc na zawodach nareiairskich, wy
różniając się szczególnie na słynnych zawodach w 
Holmenkollen. 

Wreszcie Tippen Johansen jest dobrym hokeistą 
lodowym, jednym z lepszych tenisistów norweskich, 
a wreszcie specjalistą w grze „Bandy". 

Niestety, w ostatnim sezonie zimowym Tippen Jo-
bansen wskutek nieszczęśliwego skoku narciarskiego 
doznał tak licznych uszkodzeń obu nóg, że mie będzie 
jut więcej mógł być czynnym sportowcem. 

Nowe przepisy piłkarskie 
w Protektoracie. 

Prags, 30 sierpnia (PAT). Władze piłkarskie Pro
tektoratu Czech i Moraw opublikowały nowe przepisy 
dotyczące amatorów, a zarazem zawodowców piłkar
skich. W wyniku tych nowych przepisów 450 gra',*»' 
czeskich uznanych zostało za zawodowców. 

Nowe przepisy głoszą, że każdy z czeskich klubów 
sportowych będzie mógł wyp'acac swoim graczom ty. 
tulem miesięcznych odszkodowań sumę, która w żad
nym razie mie może przekraczać 50 procent majątku 
klubu. 

Nowa Federacja sportowa 
Paryż, 30 sierpnia (PAT). W Paryżu powstała osta

tnio nowa federacja sportowa o charakterze mlęędzy-
narodowym, Badaniem której będzie opiekować się 
imprezami, organizowanemi na bieżniach w halach 
krytych. 
wiciele Francji, Danji, Belgji, Włoch i Niemiec. 

W skład nowej federacji weszli narazie przedsta-

Rekord Polski juniorów. 

Mistrzem Polski juniorów w skoku w i w y z został Nikoiau (A. Z. 8. Warszawa), który 
wynikiem 175 cm ustanowił rekord Polski na ostatnio rozegranych mistrzostwaoh 

Bułgarzy odwołali przyjazd 
drużyny piłkarskiej na mecz z Polską 

Warszawa, S0 sierpnia. (A. Sz.) Polski Związek 
Piłki Nożnej otrzymał we środę w południe od 
związku bułgarskiego z Sofji depeszę treści nastę
pującej: 

»Z przyczyn od nas nlezaleinych mecz trzeciego 
wrzelnia odwołany — Związek bułgarski piłki no
żnej«. 

Wobec tej depeszy, zarząd PZPN odwoła łwszelkie 
przygotowania do meczu w Warszawie. 

Przygotowania do wysłania ekspedycji na mecz « 
J ugosławją 6 września (środa) w Belgradzie są pro
wadzone nadal. Drużyna polska wyjedzie z Warsza
wy drogą powietrzną w poniedziałek w południe do 
Budapesztu, skąd uda się pociągiem do Belgradu, 
dokąd przybędzie we wtorek zrana. 

Mecz z Jugosławją będzie 95-tym meczem nsszoj 
reprezentacji piłkarskiej. Dotychczas na 94 mecze 
wygraliśmy 34, zremisowaliśmy 18, a przegraliśmy 
42 Stosunek barmek brzmi 210:303 na korzyść naa-
szej drużyny. 

Po katastrofalnej porażce naszych kolarzy 
w Mediolanie. 
Kraków, 30 sierpnia. 

'Jak już wczoraj podaliśmy, obaj nasi torowcy 
Kupczak i Jędrzejewski oraz zawodowiec Szamo
ta odegrali nader mizerną rolę, odpadłszy juz w 
przedbiegach na kolarskich mistrzostwach świata. 

O ile porażka Szamoty nie zdziwiła u nas ni
kogo, gdyż kolarz ten wśród czołowej klasy za
wodowców nie odegra! nigdy wybitnej roli, to 
jego ostatnie miejsce w repesażu za weteranem 
Kaufmanem świadczy dobitnie, iż Szamota jest 
już n schyłku swojej karjery i nie powinien już 

więcej oficjalnie bronić barw Polski. 
Natomiast porażka dwóch naszych amatorów 

Kupczaka 1 Jędrzejewskiego musi wywołać pewne 
refleksje. Nie liczyliśmy oczywiście, że ci młodzi 
zawodnicy dojdą dalej niż do ćwierćfinału i to 
skłonni byliśmy już uważać za sukces, lecz by 
przegrali swoje spotkanie „do zera" i to z zawo
dnikami niebardzo znanymi, musi budzić pewne 
zastrzeżenia co do celowości ich wyjazdu i nara
żenia na szwank dobrego imienia sportu pol
skiego. 

Mistrzostwa piłkarskie Anglji rozpoczęte. 

Sezon piłkarski w Anglji rozpoczął sio w ob. soboto. Mimo naprężonej sytuacji, mimo 
wydarzeń politycznych wielkiej miary, stadiony piłkarskie w Anglji zapełniły sie tłu
mami widzów, obserwująoemi pierwsze meoze o mistrzostwo ligi angielskiej. Na zdje.-
oiu gorący moment przedbramkowy z meczu o mistrzostwo I. ligi między popular

ną w Polsce Chelsea • Bolton. 

Nie możemy tu winić Polskiego Zw. Kolarskie
go, który wysyłając tych dwóch kolarzy, czynił 
to w tem przeświadczeniu, że ich w spotkaniach 
krajowych uzyskane czasy wahające się w gra
nicach od 12.1 do 12.2 pozwolą im zająć poczesne 
miejsce na mistrzostwach świata w Medjolame. 
Tem przykrzej uderza nas ta niespodziewana po
rażka, która przekreśla aasze dobre mniemanie o 
umiejętnościach naszych torowców. 

Winowajcami z pewnością nie są sami kolarze, 
którzy — jesteśmy przekonani — że wydali «e 
siebie wszystko, co mogli, lecz... „fachowi" sę
dziowie, których sztopery na każdych zawodach 
posiadają przyspieszone tętno i tem samem ten
dencję do „śrubowania" czasu. Bardzo znikoma 
ilość kolarskich sędziów posiada przepisane re
gulaminem schronometry, większość posiada zwy
czajne sztopery z podzialką na 1'5 sekundy. W 
dodatku te „pendułowe" sztopery nie są nigdy 
p"rzed zawodami regulowane i wzajemnie uzga
dniane i tak powstaje chaos. 

Bardzo wielu sędziów poprostu nie umie od
czytać sztopera podając czas „na oko" i w ten 
sposób tworzą się czasy nierealne i fantastyczne 
(Kupczakowi już dyktowano na treningach czas 
poniżej 12 sekund!!), co wzbudza w zawodnikach 
przekonanie o swej wysokiej wartości. 

Przecież niedawno jeszcze po zwycięstwie Ję
drzejowskiego nad Kupczakiem w Łodzi, jedno z 
pism podało, „że wkrótce z Łodzi wyjdzie nowy 
mistrz świata". Takie „bajdurzenie" przewraca 
młodym kolarzom w głowie, którzy skutkiem te
go zaniedbują się w treningu. Posiadamy dar 
wyolbrzymiania każdego lokalnego sukcesu na 
miarę światową 1 to się później mści tak, Jak 
nasz ostatni niefortunny występ na torze Vigo-
relli w Medjolanie. 

A już jak na groteskę zakrawa komunikat Pała, 
który podaje w swem sprawozdaniu, iż ,w dru
gim dniu mistrzostw świata nasi kolarze nie star
towali*. Oczywiście, że nie startowali. Bo i jakże. 
Przegrali, zostali wyeliminowani, kropka basta. 
Zostali tylko w charakterze widzów, może się 
przecież czego nauczą. Po co zatem informować 
czytelników, iż w drugim dniu nie startowali, sko
ro wogóle startować nie będą, gdyż już skończyli 
swoją karjerę w Medjolanie. 

W sobotę dnia 2 września startować będą nasi 
szosowcy Napierała i Wiśniewski w klasie ama
torów, zaś w dniu następnym i zarazem ostatnim 
mistrzostw świata nasi zawodowcy Marcelak, Wi
tek 1 Majorczyk. 

Ach. 

Meeting bokserski zamiast meczu 
Warszawa-Dublin. 

Warszawa, 30 sierpnia. (A. Sz.) Wobec odwołania 
przyjazdu bokserskiej reprezentacji Irlandji na dwa 
mecze do Warszawy (5 i 9 września), zarząd war
szawskiego okręgowego Związku Bokserskiego po
stanowił zorganizować na stadjonie Polonii w dniu 
9 bm. zawody krajowe według programu następują
cego: Baskiewicz—Rundstein, Szatkowski—Brzęczek, 
Sobkowiak—Miller, Tworek—Budziszewski, Kozłow
ski—Czortek, Małecki—Finkelslein, Tomczyński—Ko
walski, Milewski—Grątkowski, Kolczyński—Wasiak. 
Łuka—Karolak, Sylwestrzak—Neuding. 

(Kt) TURNIEJ SIATKÓWKI W PRZEMYŚLU o 
nagród« Kier. Okr. Urzędu W. F. i P. W. został ro
zegrany przy udziale dziesięciu drużyn. Zwycięstwo 
odniosła 1) Polonja 6 pkt., 2) Czuwaj II 6 pkt, 3) 
Polonja II 4 pkt., 4) Czuwaj I 4 pkt., 5) KPW Ruch 
II 4 pkt., 6) Sokół I 3 pkt., 7) Bagibor I 3 pkt., 
8) Sokół II 3 pkt., 9) KPW Ruch I 2 pkt., 10) Ha-
giibor II 1 pkt. 

(Kt) TURNIEJ KOSZYKÓWKI W PRZEMYŚLU 
o nagrodę Kier. Okr. Urzędu W. F. i P. W. zakoń
czył się zwycięstwem Polonji przed Ozuwajem I, Ru
chem I, Sokołem I, Czuwajem II, Hagiborem II, Ha-
giboirem I, Sokołem II, Polonją II i Ruchem L 

(Kt) ZWYCIĘSTWO STALOWEJ WOLI. W Stalo
wej Woli odbyło się towarzyskie spotkanie piłkar
skie pomiędzy KS Stalowa Wola II a Sokołem z Roz
wadowa, zakończone zwycięstwem gospodarzy 3:11 
(8:0). Bramka dla Stalowej Woli zdobyli: Kucharski, 
Koszaneki 1 Miś, zaś dla Sokoła: Stępień. Sędziował 
p. Łaraowski z Nistoa. 

(Kt) NOWE KLUBY W PODOKRĘGU PRZEMY
SKIM. W obecnym sezonie został założony w Prze
worsku klub sportowy Zw. Strzeleckiego, który watą. 
pił do PZPN i został przydzielony do Podokręgil 
Przemyskiego, podobnie jak świeżo powstały w Rze
szowie klub KKS Lisia Góra. 

(Kt) ODRZUCONA PROŚBA OGNISKA RZESZOW
SKIEGO. Zarząd Podokręgu Przemyskiego odrzucił 
ze względów statutowych prośbę KPW Ogniska (Rze. 
szów) o przesunięcie do wyższej klasy. 

(Kt) JAROSŁAWSKI WKS W A KLASIE PRZE
MYSKIEJ. — Drużyna WKS jarosławskiego, który 
spadł z Ligi Okręgowej, grać będzie obecnie w mi
strzostwach A klasy Podokręgu Przemyskiego. Dziw
nym zbiegiem okoliczności rozegra WKS swój pier
wszy mecz o mistrzostwo dnia 3 września z Czuwa-
jem mościckiim, a wiec benjaminkiem A klaiv. W ten 
sposób spotka się klub najmłodszy z klubem naj-
etajrszym. 

(Kt) UMORZENIE DYSKWALIFIKACJI PIŁKA
RZY PRZEMYSKICH. Zarząd LZOPN umorzył dys
kwalifikacje, nałożone na dwóch zawodników Ozu-
waju przemyskiego: Bilans i Kiebuza. 

(at) W TARNOBRZEGU W TOWARZYSKI EM SPO
TKANIU PIŁKARSKIEM miejscowy Sokół pokonał 
mistrz» podokręgu kieleckiego KSZO z Ostrowca w 
stosunku 1:0. Również miedzy temi saanemi klubami 
odbyły się rozgrywki w siatkówkę i koszykówkę, za
kończone zwycięstwem gospodarzy. 

(ZJ) LWOWSKA UKRAINA W STANISŁAWO
WIE. W niedzielę "8 września odbędą się w Stani
sławowie oczekiwane z dużem zainteresowaniem za
wody bokserskie o mistrz. Iwowsk. OZB między 
lwowską „Ukrainą" a miejscową Rewerą. Rewera 
doceniając znaczenie tego spotkania wystawi do za
wodów najlepszy swój skład z Bezenarem, Biała
sem, Krycukiem, Choma, Rederem, Ostrowskim i 
Zasławskim. Zawody ze względu na dobór zawod
ników będą imprezą interesującą i pokazem pię-
śeiarstwa wysokiej klasy. 

(ZJ) ZAWODY PŁYWACKIE W KOSOWIE HU
CULSKIM. W Kosowie Hue. na wybudowanym w 
tym roku wspaniale urządzonym basenie pływackim 
odbyły się pierwsze zawody pływackie, mające cha
rakter propagandowy Wyniki zawodów są nastę
pujące: Bieg na 100 m stylem dowolnym panów wy
grał Gerstman 1.12,3; 100 m stylem klas. pań wy
grała: Niemczycka 1.52: bieg 200 m stylem klas. 
panów wygrał Greczyło 3 52,03; 50 m grzbietem pa
nów: 1) Kociński 55 02: 25 m dla młodzików wygrał 
Krotochwil 15.02. W czasie przerwy serję udatnycb 
skoków z trampoliny wykonali pp. Ryżewski i ko
walski. Kier. zawodów był p. Kowalski A. 
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Wszyscy zgłaszają swoją gotowość 
Zapał najszerszych sfer do prac obronnych. 

(PAT) Prezydent Warszawy przyjął p r i e d-
s t a w i c i e l i W. O. K B. P. P. S. w osobach: 
prezesa Arciszewskiego, wiceprezesa Zarembę i 
prezesa w a r s z a w s k i e j R a d y Z a 
w o d o w e j , Piątka, którzy w myśl wyrażonego 
w uchwałach Rady naczelnej PPS zgłosili sie., 
ceiiem nawiązania b li ż s z e j ł ą c z n o 
ś c i z w ł a d z a m i n i e j a k i e m i. 

Prezydant miasta poinformował delegację o 
stanie dzisiejszym poszczególnych zagadnień, 
podniesionych w czasie rozmowy, zwracając u . 
wagę, że w tej chwli n a j w a ż n i e j s z e m 
z a g a d n i e n i e m d l a a k c j i s p o 
ł e c z n e j j e s t 

kopanie rowów przeciwlotniczych. 
Prezydent miasta zapowiedział, iż w miarę na

rastania zadań społecznych b ę d z i e u t r z y 
m y w a ł k o n t a k t z c z y n n i k i e m 
s p o ł e c z n y m i zwoła zebranie prezesów klu
bów w Radzie miejskiej. 

rem i dyr. J . Jakubowskim brauli udział w ko
paniu rowów na skwerze przed stacją Filtrów. 

* * * 
(PAT) Dzięki napływowi ochotnych, wydział 

techniczny zarządu miejskiego podjął budowę no
wych rowów 

w 64 punktach Warszawy, 
m. in. na plu. Bankowym, PI. Weteranów, na pi. 
Słonecznym, nad Wisłą, na Woli, na Ochocie, w 
wielu miejscach dzielnicy północnej, na Powąz

kach, w Mokotowie, w dzielnicy Belwederskr'j, 
na Powiślu, Kole, Żoliborzu ilp. Szczególnie licz
ne rowy powstają wzdłuż osi ul. Wolskiej i jej 
przecznic. 

W ciągu środy budowę rowów prowadzono 

w z górą 230 punktach, 
gdzie zatrudniono ponad 20.000 ochotników 1 o-
koło 3.000 robotników miejskich. W ciągu ub. 
wtorku ukończono około 25 kim., we środę zaś 
w budowie znajdowało się około 30 kim nowych 
rowów. 

P. Marsz. Piłsudska kopie rowy 
Z Warszawy donosi (PAT). We wtorek 

o godzinie 18-tej odbyła sie. zbiórka człon
kiń Unji Polskich Związków Obrony Oj
czyzny na rogu ul. Szopena, celem wzięcia 

pod Jej przewodnictwem udały sie. ucze
stniczki zbiórki do parku Ujazdowskiego, 
W szybkim czasie wykopano przepisaną 
długość rowu przeciwlotniczego. 

(Si) W niektórych dzielnicach zapał ludności 
Jest tak wielki, iż samorzutne wysiłki poszcze
gólnych grup kopiących m a s z ą b y ć n a 
w e t h a m o w a n e . 

Pamiętać bowiem należy, iż przed rozpoczę
ciem kopania kopiący winni się zwrócić do naj
bliższego komisarjatu OPLG, gdzie urzędują in. 
żynierowie, którzy w każdej chwili u d z i e l a j ą 
w s k a z ó w e k , g d z i e m o ż n a , l u b 
g d z i e n i e n a l e ż y , a przedewszystkieon 

jak trzeba kopać rowy. 
Inaczej trzeba kopać w gruncie gliniastym 

1 podmokłym, gdzie w razie deszczów podnosi 
się woda gruntowa i p r a w i e u n i e m o 
ż l i w i a k o r z y s t a * n l e z r o w n 
o c h r o n n e g o , inaczej zaś w gruncie piaszczy
stym, który może grozić zasypaniem. 

Pamiętajmy więc przed przystąpieniem do k o . 
panią rowów 

zwracać się do najbliższego 
komisarjatu OPLG 

I zasięgać fachowej rady. 

T a r g ó w e k p r z o d u j e w a k e j i 
k o p a n i a r o w ó w przeciwlotniczych. Oprócz 
80-letnieje staruszki Marjanny Starzyk (Mokra 
55), któreje nazwiska podajemy ze względu na 
duże zaintersowanie jej ofiarną pracą, godne za
notowania jest jeszcze zgłoszenie się do omawia, 
nej pracy w Targówku 

83-letniej Anny Sobiech 
(Lusińska 27) w r a z z c z t e r e m a c ó r . 
k a m i . Wszystkie pięć pracują r a z e m c o 
d z i e n n i e p o k i l k a g o d z i n . Poza 
teme pracuje również przy kopaniu robót 70-let-
nia Nojszewska Kołowa 44). 

* * * 
Prezydjura zarządu autonomicznego K o ł a 

e m e r y t ó w m i e j s k i c h przy zwiąż, 
ku zawodowym pracowników samorządowych 
m. st. Warszawy wzywa wszystkich kolegów eme
rytów do udziału w pracach, związanych z ko
paniem rowów obrony przeciwlotniczej i zgła
szanie się do najbliższych punktów OPL. 

* * * 
30 bm. wszyscy pracownicy Izby przemysłowo-

handlowej w Warszawie z prezesem Cz. Klarne-

Dyplomy b. uczestników Korpusu 
Zaolziańskiego. 

(K) Komenda główna ochotniczego-kor
pusu zaoiziańskiego (w likwidacji) przy 
Związku powstańców śląskich, okręg na 
województwa centralne i wschodnie roz
poczęła wydawanie zaświadczeń w formie 
p a-m i ą t-k-o w e g o d y p l o m u b. 
u c z e s t n i k o m o c h o t n i c z e g o 
k o r p u s u z a o i z i a ń s k i e g o w 
pamiętnych dniach września 1938 T. do wal
ki o prastare piastowskie ziemie zaolziań-
skie. 

Zaświadczenie to jako dowód gotowości 
do walki o każdą piędź ziemi ojczystej, 
będzie przypomnieniem na czasie patrio
tycznego obowiązku żołnierskiej g o t o 
w o ś c i w s z y s t k i c h o b y w a 
t e l i w k a ż d y m c z a s i e , a 
zwłaszcza obecnie 

Dyplom jest czterobarwny, wypisany 
wypisany starym gotykiem i będzie wyda
wany jednocześnie z reprodukcją obrazu 
Józefa Ryszkiewicza, przedstawiajcą wkro
czenie wojsk polskich I oddziałów O. K. Z. 
ha Zaolzie. 

W sprawie zaświadczeń dyplomów nale-
vy sic 7-v:rn"i\'' do Związku Powstańców 
śląskich w Warszawie (Ossolińskich 17, tel. 
303-69) za pośrednictwem komendantów 
poszczególnych oddziałów O. K; Z. 

Z teatrów warszawskich. 
(Si) Dziś w czwartek teatr Ateneum gra po raa 

ostatni „Szczęśliwe dni". We wtorek 5 września Ate
neum wystąpi z nremjerą komedjl J . Szaniawskiego 
„Żeglarz", w reżyserii Stanisławy Perzanowskiej, s 
udziałem: Stefana Jaracza, Janiny Anustakówny, 
Jagny Janeckiej, Marji Nocisówny, Heleny Zahor
skiej, Zygm. Chmielewskiego, Stan. Daniłowicza, Je
rzego Kaliszewskiego, Mich. Kalinowicza, Juliusza 
Łuszczewskiego, Konst. Pągowskiego i ia. Oprawa 
dekoracyjna Iwo Galla. 

Stołeczny teatr Powszechny inauguruje sezon 
1939/40 dwiema sztukami. Są to: »Damy I huzary" 
Al. Fredry, oraz «Sprawa Jakubowskiego'' Eleonory 
Łalkowskiej, tragiczne dzieje robotnika polskiego ita 
emigracji niemieckiej. 

Wzorem lat ubiegłych stoi. teatr Powszechny bę
dzie objeżdżał z dwoma zespołami równocześnie pra
wy I lewy brzeg Wisy, docierając do wszystkich 
diielnio wielkiej Warszawy. 

Zespól stołecznego teatru Powszechnego przedsta
wia sie następująco: 

Dyrektor: Eug. Poreda, kierownik admin.: Zenon 
Sulkowski, kierownik propagandy: Eazim. BąVas. 

Artyści: M. Kabakówna, K. Malinowska, J . Eos-
socka, H. Zelwerowiozówna, M. Sciborowa, J . Kali-
towicz, J. Martini, A. Baloerzak, E. Poreda, J. Ba
licki, B. Dobrowolski, E. Fidler, Ł. Jabłoński, J . 
Orchon, Z. Belski, W. Scibor, A. Wzorczykowskl, 
K Związek. 

Bezyserzys K. Budziki, K. Związek, H. Zelwerowi-
czówna, E. Poreda. Doangażowanir S. Purzycki, B. 
Eotsrzyński. Premjery: „Damy 1 huzary" 10 wrze
śnia, „Sprawa Jakubowskleg" 15 września. 

Niedbali stróże - utracą posady. 
(A) Policja wydała nową Instrukcje do 

dozorców domów, w Warszawie. Kładzie 
ona nacisk na to, że dozorcy domowi po
noszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
w domach i winni zwracać pilną uwagę 
na to, co się tam dzieje. Dozorcy niedbali 
bądą usuwani z posad. 

Skazany morderca - prosi 
o łaskę życia. 

(A) Do kancelarii cywilnej P. Prezydenta-
ta R. P. wpłynęło podanie obrony Franciszka, 
ka Nitkowskiego, skazanego na karę śmier-
ci przez powieszenie za dokonanie potrój
nego mordu w rodzinie włościańskiej pod 
Skierniewicami. 

Sąd Najwyższy oddalił skarg« kasacyjną 
i wyrok śmierci się uprawomocnił. Okrut
ny morderca oczekuje na wynik zabiegów 
o łaskę, w murach wiezienia mokotowskie
go. 

11-letnia w płomieniach, 

Na ilustracji P. Marszałkowa Piłsudska w czasie kopania rowów. 

wspólnego udziału w kopaniu rowów prze
ciwlotniczych. 

Kilka minut po godz. 18-tej przybyła Pa
ni Marszałkowa Aleksandra Piłsudska i 

Pani Marszałkowa Piłsudska osobiście 
wzięła udział w tej akcji I przez czas dłuż
szy kopała rowy przeciwlotnicze. 

Dar ociemniałych inwalidów W.P. 
dla wolska. 

Z Warszawy donosi (PAT). We wto
rek p. minister spraw wojskowych gen. 
Kasprzycki otrzymał pismo od związku 
ociemniałych żołnierzy R, P., w którym m. 
in. podają uchwałę zarządu głównego 
związku następującej treści: 

„Meldujemy posłusznie panu generałowi, 
że oddajemy do dyspozycji wojska dwa bu
dynki związkowe, a mianowicie: dom im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Muszy
nie pow. Nowy Sącz, budynek ten nadaje 
się na szpital wojskowy, lub inne cele, po
siada około 100 łóżek, a w razie potrzeby 
pojemność budynku pozwala na pomiesz
czenie większej ilości żołnierzy, oraz bu
dynek Im. Marszałka Edwarda Śmigłego-
Rydza w Bydgoszczy, budynek 4-piętrowy, 
nadający się również na szpital lub inne 
cele wojskowe. 

Niezależnie od rmdvnkow stawiamy do 

dyspozycji pana ministra spraw wojsko
wych cały nasz aparat związkowy i goto
wość naszej pracy, którą bez reszty wraz 
z życiem oddajemy Polsce, gdyż celem na
szym jedynym dla którego żyjemy, jest 
zwycięstwo Najjaśniejszej Rzeczypospoli
tej Polskiej I dzielnych Jej zwycięskich 
wojsk. 

Składając niniejszy żołnierski meldunek, 
zapewniamy raz jeszcze, że każdy obowią
zek i każdy otrzymany rozkaz z pełnem 
poświęceniem wykonamy i z wiarą w zwy
cięstwo wznosimy serdeczny okrzyk: Sław
ne i d/.ielne Wojsko Polskie z Naczelnym 
Wodzem Marszałkiem Edwardem Śmi
głym Rydzem i ministrem spraw wojsko
wych generałem Tadeuszem Kasprzyckim 
niech żyje!" 

(— Zarząd główny zw. ociemniałych 
żołnierzy E. P. 

(Kad). P. Helena Linden z Międzylesia, 
wychodząc po zakupy, zostawiła w miesz
kaniu troje dzieci. Jedna z dziewczynek, 
9 letnia Zosia, pragnąc dolać spirytusu do 
maszynki, uczyniła to jednak tak nieostroż
nie, że płomień maszynki ogarnął sukienkę 
stojącej w pobliżu jej siostry. 11 letniej 
Stanisławy. 

Nieszczęśliwe dziecko, objęte ogniem, wy
biegło z krzykiem na ulice, gdzie padło, 
wijąc się w straszliwym bólu. 

Zaalarmowani sąsiedzi pośpieszyli z po
mocą i przy pomocy worków oraz koców u-
gasili żywą pochodnię. 

Poparzone dziecko przewieziono natych
miast do szpitala, gdzie mimo energicz
nych zabiegów lekarzy, zmarło. 

Ułatwienia w dostawie towarów 
do sklepów. 

(A) Izba przem.-handloWłt w Warszawie komuni
kuje, że komisarjat rządu dla u ł a t w i e ń s k l e 
p o m z a o p a t r y w a n i a s i e w t o w a 
r y, zniósł obowiązujące dotychczas ograniczenia 
ruchu kołowego, jak zakaz krążenia po' śródmieściu 
wozów nieogumowanych, zakaz krążenia wózków 
ręcznych itp. 

Koło prosi o jeszcze jedną linię 
tramwajową. 

(A) Obecnie Koło obsługiwane jest tylko prze« 
dwie linje tramwajowe nr „16" i „B". Wozy te kur
sują w zbyt rzadkich odstępach i są z tego powoda 
nadmiernie przepełnione, szczególnie wozy linji „B". 

Jfflynem rozwiązaniem byłoby przedłużenie trasy 
iinjs Xv !)" od a II; 'i »K Ui ko Aro we j stacji 

1.tramwajowej na Kole, tj. do zbiegu ul. Obozowej 
i ks. Janusza. Jest to tembardziej ułatwione, ie na 
trasie tej, na całej długości ul. Janosza istnieje tor 

tramwajowy, po k t ó r y m d a w n i e ] 
k u r s o w a ł y wozy „B". 

Tramwaj do sadu... 
(Bi) Dyrekcja tramwajów i autobusów zawiadamia, 

że dla p o l e p s z e n i a p o ł ą c z e ń z n o 
w y m g m a c h e m s ą d ó w przy ul. Leszno 
od 1 września br. będzie prezdłuiona linja „ P " . 

„ Wozy tej linji od ul. Branioznej — zamiast przez 
ui. Żabią, plac Bankowy 1 Senatorską — będą biegły 
ulicami: pi. Żelaznej Bramy^ Mirowską, Solną, Le
szno, Żelazną, Nowolipiem, Smoczą, Gęsią, Nalew
kami, Bielańską, do pi Teitralrego i dalej, jak do
tychczas na Powiśle 

Na Targówku - ciemno! 
(A) Tow. miłośników Targówka zabiega w zarzą

dzie miejskim o oświetlenie ul. Węgrowskiej i Wi
tebskiej oraz częściowo Poleskiej i Plantowej. 

Ulice te sn pozbawione jakiegokolwiek oświatlnnia) 
W omawianej części Targówka iświel eoit je*t wo 
gole stanowczo niedostateczne i ze względu na bez
pieczeństwo publiczne inwestycje te w i n n y b y ć 
j a k n a j s z y b c i e j w y k o n a n e . 

(A) DYREKCJA WODOCIĄGÓW I KANALIZA-
CJI oddała do użytku nowe urządzenia asenizacyjne, 
zapewniające czystość na przedmieściach Wanszawy. 
Otwarto 3 nowe wielkie podziemne kanały, prowa
dzące do ulic: Szczęśliwieekiej, Jakubowskiej i Za
jęczej do ogólnej sieci kanałów miejskich. Dłogośó 
nowych kanałów przekracza 600 mtr. 

APEL DO WŁAŚCICIELI AUT, MOTOCYKLI I 
ROWERÓW. Komisarz rządu na m. st. Warszaw« 
wzywa wszystkich właścicieli, których samochody 
ciężarowe i osobowe, motocykle oraz rowery znajdu
ją sie na dworcach kolejowych w Warszawie jako 
nieodebrane przesyłki towarowe lub bagażowe, aby 
natychmiast odbierali wymienione pojazdy, gdyż w 
przeciwnym razie będą one rekwirowane do świad
czeń na rzecz wojska bez wiedzy 1 zgody właścicieli 
lub posiadaczy tych pojazdów. 

(A) NOWE AUTOBUSY NA LINJACH POWIATO
WYCH. Zgodnie z zapowiedzią, roz.pocze.to urucho
mienie nowych wozów w liczbie pięciu, zamówionych 
przez „Autobusy Powiatowe" dla obsługiwanych 
przez sie linij Warszawa—Świder—Otwock—Sródbo-
rów. Warszawa—Karczew [ Warszawa—Okęcie—Pa
luch, łtozklad jazdy na wszystkich tych linjach u-
trzymywany jest bez zmiany. 

(A) BASEN KĄPIELOWY W OGRODZIE SA
SKIM — OTWARTO. Po kilkudniowej przerwie, 
«powodowanej uszkodzeniem pompy, ponowni« o-
twarto basen kąpielowy Pol. Tow, Hlgjenioznego dla 
dzieci w ogrodzie Saskim, Dzięki upalnej pogodzie 
frekwencja kąpiących się dzieci, jest duża. 

(A) PRZY ZBIEGU UL. OSZMI AtiSKI EJ I WITEB
SKIEJ rozebrano przed miesiącem stary drewniany 
budynek. Przy tem równie* usunięto parkan, okala
jący tę nieruchomość; mieszkańcy zburzonego domu 
urządzili sobie na dziedzińcu prowizoryczne szałasy, 
W których mieszkają. Opieka społeczna winna zająć 
się bezdomnymi. 

(A) OGRÓD ZOOLOGICZNY OTRZYMAŁ PIĘĆ 
KACZEK-CZERNIC. W Polsce mamy dwadzieścia 
kilka gatunków kaczek, z których ogród posiadał do
tychczas kilka, to też otrzymanie jeszcze jednego 
gatunku jest dla zoo cenne. Kaczki umieszczono na 
pierwszym basenie przy wejściu. 

(A. Sz.) MARATON PŁYWACKI WILANÓW— 
WARSZAWA. Oficerski Yacht-Klub ustalił już pro
gram wyścigu pływackiego długodystansowego Wil
iamów—Warszawa, który odbędzie się 3 września, a 
mianowicie: godz 8 badania lekarskie na przystani 
klubu, godz. 10 odjazd uczestników na miejsce startu 
pod Wilanowem na 505 km rzeki, «rodź. 12.30 start 
wyścigu, g£dz. 14 meta wyścigu na przystani klu
bu. Na zakończenie odbędzie się uroczystość rozda
nia nagród. Zamknięcie .zapisów upływa V 
12 bm. o godz. w południe, 

http://roz.pocze.to


Z kraju do korespondentów I.K.C 
Środa, 30 sierpnia 1939 r. 

Kronika lwowska. 

Amerykanin - zgłosił się 
d o W o j s k a P o l s k i e g o . 

(C). Obywatel amerykański, zamieszkały 
we Lwowie nrzy ul. Wincentego Pola, p. 
Gustaw Rosenberg, zwrócił sie do ambasa
dy Stanów Zjednoczonych w Warszawie o 
pozwolenie wstąpienia w szeregi Wojska 
Polskiego. 

Równocześnie zwrócił sie on publicznie 
do wszystk;ch zdolnych do noszenia broni 
obywateli amerykańskich, ażeby śladami 
braci w Ameryce utworzyli ochotniczy le
gion amerykański. 

Sklepy spożywcze pod ostrą kontrolą. 
(C) Władze miejskie wspólnie ze staro

stwem grpdzkiem c o d z i e n n i e b a 
d a j ą n a s i l e ń ie p o p y t u i p o -
d a ż y t o w a r ó w s p o ż y w c z y c h 
i kontrolują ceny. 

Baczniejszą uwagą zwrócono na normal» 
ne dostawy pieczywa i w tym celu zlustro
wano większe piekarnie dla sprawdzenia 
posiadanych przez nich zapasów mąki 
i rozmiarów wypieku. 

Okazało sie, że pieczywa jest podostat-
kiem, a obsługa sklepów spożywczych 
przez piekarzy jest normalna. 

(—) KOŁO STUDENTEK SZKÓŁ AKADEMIC
KICH WE LWOWIE ł Sekcja Koleżanek Młodzieży 
Wszechpolskiej wzywa wszystkie przebywające we 
Lwowie koleżanki do bezwzględnego stawienia się w 
lokalu kola studentek, Mikołaja 4 w środę od 13 do 
14 i w czwartek od 12—14 celem zarejestrowania 
się do prac przy kopaniu rowów. 

(C) NIEZALEŻNA BRATNIA POMOC STUDEN
TÓW Uniwersytetu Lwowskiego przypomina człon
kom, którzy w najbliższych dniach przybywają do 
Lwowa i tym, którzy po przybyciu nie zjawili sie. 
jeszcze w lokalu stowarzyszenia komunikat J. M. 
rektora, wzywający do udziału w kopaniu rowów 
ochronnych. 

REPERTUAR TEATRÓW LWOWSKICH. Apollo: 
Na skrzydłach sławy. Atlantic: Szyfr 413. Casino: 
Wesoło żyjemy. Chimera; Studentka. Empire: Hono
lulu. Kopernik: Syn Frankensteina. Pałace: Melodje 
cygańskie. Kaj: Kibic. Koxy Droga do Bio i Teodo
ra robi karjerę. Stylowy. Subretka i rewja. Ton: 
Dzień na wyścigach i Rakietą na Marsa. 

Kronika łódzka. 

Bojkot towarów niemieckich. 
(Or) W ub. środę odbyły sie. zebrania w 

o r g a n i z a c j a c h k u p i e c k i c h . 
Postanowiono zastosować środki odwe

towe wobec Trzeciej Rzeszy oraz Gdań
ska i usunąć ze składów oraz wszystkich 
witryn w s z y s t k i e a r t y k u ł y 
p r o d u k c j i n i e m i e c k i e j i 
g d a ń s k i e j . 

Poza tern wszyscy kupcy, posiadający 
przedstawicielstwa firm Trzeciej Rzeszy, 
mają w ciągu kilku dni zrzec się tych 
przedstawicielstw i zlikwidować stosunki 
z f i r m a m i n i e m i e c k i m i . 

Samobójstwo przemysłowca. 
(Or) We środę popełnił samobójstwo 

kierownik zakładów przemysłowych fir
my „Allart i Rousseau" Petrak, który po
zostawał na swem stanowisku przeszło 
40 lat. 

„wracajcie zdrowi 
Wielka manifestacja Lwowa na cześć wojska. 

(PAT) Lwów zgotował we środę, entuzja
styczną manifestacją przemaszerowującym 
przez miasto żołnierzom. Miasto Orląt nie 
widziało jeszcze takiej manifestacji, oraz 
takiej defilady. 

Wzdłuż całej 
trasy, ciągnącej się przez kilka 

kilometrów ulic lwowskich, 

zgromadziły sie nieprzejrzane tłumy lud
ności, które na trasę przybyły z kwiatami 
i pakietami słodyczy. Tłum zalał formalnie 
chodniki i znaczną CZĘŚĆ jezdni, obsadził 
szczelnie wszystkie okna oraz balkony i 
drzewa. Manifestacja nie była zapowiedzia
na i ludność zawiadomiona w ostatniej 
chwili o przemarszu wojsk przez rozgło
śnię lwowską polskiego radja. 

Na placu Marjackim zgromadzili sie. 
p r z e d s t a w i c i e l e w ł a d z cy
w i l n ych ze starostą grodzkim dr. Kii» 
mowleckim na czele i wiceprezydentem 
Irzyckim. Defiladę, odbierał gen. dyw. Zu-

Przywłaszczył sobie 2 8 . 0 0 0 zf. 
(Or) Na ławie oskarżonych zasiadł we 

środę kasjer zakładów L. Gayera, Michał 
Konstantiew, b. oficer armji Petlury. 

Konstantiew przywłaszczył sobie 28.000 
zł. Sąd skazał go na 2 lata i 6 miesięcy 
więzienia. 

Kronika pomorska. 
(Ł) NIKOMU NIE WOLNO ZNIEWAŻAĆ PAŃ

STWA POLSKIEGO. W powiecie nieszawskim za
trzymana została i przekazana władzom sądowym 
Niemka Ewa Gatzke, która robotnikom |>olskim, 
pracującym przy budowie szosy, odmówiła podania 
wody do picia i obrzuciła ich stekiem obraźli-
wycb słów a zarazem dopuściła siĘ zniewagi pań
stwa polskiego. 

(Ł> PASKARSTWO TĘPI SIĘ W TORUNIU Z 
CAŁA BEZWZGLĘDNOŚCIĄ- W związku z obecną 
sytuacją, znaleźli sie w Toruniu, podobnie jak w 
wielu innych miastach ludzie, którzy żyli nadzieją 
zrobienia dobrego interesu, przez paskarstwo. Wła
dze nie dopuściły jednak do tego i całą tą akcje 
paskarską stłumiły w zarodku. Tak wie/s przytrzy
mano tu kupca Zygmunta Gudrjana, który odmó
wił sprzedania ziemniaków. Starostwo grodzkie n-
karało go za to grzywną 50 zł. Przytrzymano rów
nież Czesława Rogowskiego, który za 1 kg słoniny 
żądał zł. 2.60, zamiast 1.80 zł. 

Kronika wileńska. 

(Hr) ENTUZJAZM DLA WOJSKA. We wtorek po
południu oddziały wojska przechodziły pod Ostrą 
Bramą. Obraz cudowny był odsłonięty. Żołnierze 
przechodząc przyklekiwali. Wilnianki rozdawały żoł
nierzom papierosy 1 czekoladę. Ludność obsypywała 
żołnierzy kwiatami. 

(Hr) DZIECI PODPALACZAMI Z ZABAWY. We 
wsi Niesica pow. sołpeckiego dzieci wywołały pożar 
w stodole. Ogień zniszczył 11 zabudowań gospodar
skich. W akcji ratunkowej brało udział 9 okolicz
nych straży pożarnych. Straty wynoszą ponad 
30.000 zł. 

(Hr) SAMI UDAREMNILI NIELEGALNY PO
ŁÓW. 27 bm. we wsi Wojknleta 21-letni Micha! 
Szuksztow i 18-letni Aleksander Rogacz w czasie 
manipulowania granatem z wojny sowieckiej, z któ
rego chcieli sporządzić ładunek do głuszenia ryb. 
spowodowali eksplozje, i zostali ciężko poranieni. 

lauf w otoczeniu oficerów. O godz. 16.30 u 
wylotu placu Marjackiego ukazały się 
pierwsze oddziały. Z tą chwilą entuzjazm 
tłumów rozpętał istny huragan oklasków. 
Okrzykom na cześć Armji Polskiej i Na
czelnego Wodza nie było końca. Na żołnie
rzy przez cały czas defilady 
sypał się z okien, drzew i chodników 

istny deszcz kwiatów, 
Tłum bardzo szybko r o z e r w a ł k o r 
d o n y h a r c e r s k i e i u t w o 
r z y ł t a k w ą s k i e p r z e j ś c i e , 
ż e w o j s k o p o s u w a ł o s i e . z 
t r u d e m . Publiczność rzucała sie żoł
nierzom na szyje, serdecznie ich całując. 
Krewni i znajomi żołnierzy powiększali 
szeregi maszerując obok swych bliskich. 

Pod adresem żołnierzy padały ustawi
czne okrzyki: 

„wracajcie zdrowi", „pójdziemy 
wszyscy wkrótce za wami". 

W czasie krótkiej przerwy, jaka nastą
piła po przemarszu oddziałów piechoty, a 
przed defiladą artylerii, tłum samorzutnie 
zaintonował „Rotą" Konopnickiej. Na ol
brzymiej przestrzeni od hotelu George'a aż 
do teatru Wielkiego podniosło sią w górę 
tysiące rąk, ślubując bronić Polski 

„do krwi ostatniej kropli z żył". 
Następnie tłum odśpiewał hymn narodowy, 
poczem runął w kierunku oficerów i wśród 
entuzjastycznych okrzyków podniósł na 
cześć armji, kilkanaście razy w górę gen. 
Zulaufa. 

Podczas przemarszu artylerii - tłum rów
nie gorąco i entuzjastycznie manifestował 
na cześć armji. 

Po defiladzie, która 
trwała blisko dwie godziny, 

publiczność manifestowała w dalszym cią
gu na cześć Polski, jej armji i naczelnego: 
Wodza. 

Swego nie damy - napastnika zwyciężymy". został przesunięty. 
O nowym terminie nastąpią o d d z i e l n e 

n e z a w i a d o m i e n i a . Prace or
ganizacyjne nie uległy zahamowaniu. 

Kronika niepołomicka. 

Na murach Warszawy pojawiły się. plakaty, z których jeden reprodukujemy powyżej. 

Lwów ku czci Armji 
(C). W środę po południu odbyły się we 

Lwowie manifestacyjne owacje na cześć 
oddziałów wojskowych opuszczających 
miasto. 

Oba chodniki wzdłuż trasy marszu zajęły 
n i e p r z e j r z a n e t ł u m y p u 
b l i c z n o ś c i . Żołnierze, konie i sprzęt 
wojskowy dosłownie 

zasypane były kwiatami 
przez manifestującą na cześć armji_ publicz
ność, która darzyła również obficie papie

rosami poszczególnych żołnierzy. 
owacjom i okrzykom nie było końca. Za

obserwowano wiefc 

wzruszających scen serdeczneao 
zbratania. 

Oddziały różnych rodzajów broni przeszły 
przez miasto, kierując się w różne strony. 
Pierwsza we Lwowie potężna manifestacja 
na cześć armji naszej wyruszającej w pole, 
pozostawiła u wielu niezatarte wrażenie. 

(Pt) URZĘDNICY P. W. P. W NIEDOMICACH 
NA FON. Staraniem zarządu kasyna urzędniczego 
P. W. P. w Niedomicach odbył sie. koncert orkiestry 
i solistów pod protektoratem dyr. fabryki inż. Wal
czyńskiego. Na program koncertu złożyła sie orkie
stra pod batutą p. St. Pireokiego i występy dwóch 
solistów pp. Bojnar-Bojnarowicza i skrzypka Mage. 
Czysty dochód z koncertu 130 zł. przeznaczono na 
F. O. N. 

Klasowe Związki Zawodowe deklarują 
obywatelską współpracę. 

Warszawa, 30 sierpnia. (PAT) Dnia 30 
b. m. p. minister Kościałkowski przyjął de
legację centralnej komisji klasowych 
związków zawodowych w osobach pp. W. 
Topinka, J. Stańczyka i A. Zdanowskiego. 

Delegacja ta w imieniu klasowych zwiąż, 
ków zawodowych zgłosiła p. ministrowi 
pełną gotowość swojej obywatelskiej 
współpracy w dziedzinie opieki społecznej. 

Aresztowanie Polaków w Złotowie. 
Warszawa, 30 sierpnia (PAT). Wedle o-

trzymanych wiadomości, cały skład gimna
zjum w Kwidzyniu przeniesiono do Kró
lewca. 

W Złotowie aresztowano n. Kostenckfego. 
adwokata Polaka i p. Kocika, Polaka, dy
rektora banku. Szkoły zamknięto. Los nau
czycieli obywateli polskich nieznany. 

Patriotyczny odruch 
k u p c ó w lwowskich. 

(C) W środę zjawili się u lwowskiego 
starosty grodzkiego dra Klimowieckkgo, 
przedstawiciele kongregacji Kupieckiej, 
Sto. Chrześcijańskich Kupców Lwowskich 
i Lwowskiego Stów. Kupców Żydowskich, 
ofiarując władzom 

pomoc w tępieniu nadużyć 
niesumiennych kupców. 

Starosta przyjął ofiarowana pomoc i w 
związku z tern od czwartku w lotnych ko
misjach kontrolnych wezmą udział przed
stawiciele kupiectwa. 

Do Berezy!.. 
(PAT) Wojewoda lwowski, stwierdziw

szy, że Berisch Schmidt, zamieszkały we 
Lwowie ul. Legjonów 5, właściciel sklepu 
spożywczego przy pi. Strzeleckim 8, pobrał 
o 7 zł więcej od ceny targowej za 100 kg 
mąki, kazał go zatrzymać i osadzić w Be-
rezle Kartuskiej. 

* * * 
CE) Za pobieranie wygórowanych cen za 

artykuły masarskie władze w Katowicach 
wysłały do mie'sca odosobnienia w Bere-
zie Kartuskiej Maksymilian* Michalskie
go, rzeźnika z Chorzowa. Maksymiliana 
Kabusa. rzeźnika ze Świętochłowic. Henry, 
ka Szale rzeźnika ze Świętochłowic i Woj. 
decha Osypkę, rzeźnika z Załęża ood Ka
towicami. 

Przesunięcie terminu 
•»Tygodnia Gór". 

(PAT) Komitet główny „Tygodnia Gór" i „Tygodnia Gór", zapowiedzianego na dni 
komunikuje nam. że termin tegorocznego 17—12 września br. 

Uznanie dla postawy Polski. 
Budapeszt, 29 sierpnia (PAT.) Zdecydo

wana i spokojna postawa Polski wobec 
rozwijających się wydarzeń wzbud_za w 
społeczeństwie węgierskiem głęboki po
dziw. 

Dzienniki w doniesieniach z Warszawy 
podkreślana spokój I zwartość społeczeń
stwa polskiego. 

0 

Żołnierz niemiecki zbiegł 
do Polski. 

Częstochowa, 29 sierpnia. (PATV Wczo
raj pod Lublińcem żołnierz niemiecki w 
pełnym umundurowaniu i uzbro|en :u orze-
szedł przez granicę, oddając s?ę dobrowol
nie w ręce polskiej straży granicznej. 

Znów samoloty naruszają granicę. 
Warszawa, 29 sierpnia (PAT.) Dnia 29 

sierpnia o godz. Ifi.45 zauważono trzyma-
torowy samolot nad Redłowem, typu Jun-
kersa, który po daniu strzałów ostrzegaw
czych przez artylerję polską oddalił się W 
kierunku Gdańska. 

Warszawa, 29 sierpnia (PAT.) O godz. 
10.20 nad miejscowością Strzepcz, położo
nej o 5 kim. od granicy polsko niemieckiej 
w pow. kartuskim ukazał się niemiecki 
samolot jednonłatowy, jednosilnikowy na 
wysokości 2.000 m, który po daniu strza
łów strzesrawf7vch przez artylerję polską, 
oddalił się w kierunku Rzeszy. 
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PRZEGLĄD PRASY 
V nas i u nich. 

» G a z e t a P o l s k a " zamieszcza ob
szerny artykuł wstępny na temat mniej
szości w Polsce i w Rzeszy. Porównanie 
położenia Polaków w Niemczech i Niem
ców w Polsce doprowadza do takich rezul
tatów: 

Jeśli chodzi o położenie mniejszości polskiej 
w Niemczech, to Polska nie zapominając o 
tej ludności i starając się w miarę sil ulżyć 
jej ciężkiemu losowi, zalecała jej zawsze jak 
najlojalniejsze ustosunkowanie sie do władz 
Rzeszy i nie używała jej do celów zmierzają
cych do osłabienia państwa niemieckiego od 
wewnątrz, nie usiłowała stwarzać z niej orga
nizacji, która mogłaby być użyta jako awan
garda przyszłe} armji okupacyjnej. Z żalem 
musimy stwierdzić, że nie możemy tego same
go powiedzieć o działalności organizaeyj nie
mieckich w Polsce a kierowanych z Rzeszy. 

Mimo to jednak rząd polski nie zastosował 
w stosunku do Niemców w Polsce, brutal
nych form dławienia wszelkich przejawów Ich 
życia kulturalnego, tak jak to czyni i czyniła 
ftzesza w stosunku do Polaków. Przeciwnie, 
wychodząc z zasady wzajemności w położe
niu mniejszości domagała się zawsze, aby 
rząd Rzeszy stworzył dla Polaków w Niem
czech takie tamę znośne warunki życia jakie 
posiadają Niemcy w Polsce 

* * # 
Wiochy w obitemu idących 

wypadków. 
« P o l s k a Z b r o j n a " »amiesw»a 

korespondencje z Rzymu, omawiającą sy
tuacja wa Włoszech wobec chwili bieżącej, 
w szczególności porusza sprawę ustosun
kowania sie Włochów do paktu niemiecko 
sowieckiego, dalej do apelu papieża Piusa 
XII i apelu króla Belgów. W związku z o-
redziem Ojca Świętego korespondent "Pol-
ski Zbrojnej" tak pisze: 

Apel Piusa XII do ludów świata został na
dany przez wszystkie radjostacje włoskie i zo
stał przyjęty z zadowoleniem przez szerokie 
warstwy społeczeństwa włoskiego, którego 
głębokie uczucia religijne nie ustępują zami
łowaniu pokoju. 

Słowa króla Belgów znalazły głębszy 1 bar. 
dziej stanowczy oddźwięk w przemówieniu 
Ojca Świętego. Musimy przyznać, patrząc na 
rzeczywistość włoską w ciągu ostatnich tygo
dni, że psychoza wojny nie ogarnia społeczeń
stwa włoskiego. Zwłaszcza w Rzymie, gdzie 
najwidoczniej ujawnia się w szczególnie de
cydujących chwilach atawistyczny spokój tych 
„co żyją i dają żyć*. 

* * * 

Co zadecyduje o Wojnie? 
„ K u r j e r P o r a n n y " omawiając 

rozmowy, prowadzone miedzy Berlinem i 
Londynem, oraz ściśle z niemi związany 
problem pokoju i wojny, piaze: 

O wojnie i pokoju rozstrzygną nie takie lub 
Inne rozmowy, ale ten fakt, czy kanclerz Rze. 
szy zdecyduje się napaść na Polskę. Wówczas 
bowiem Polska będzie musiała się bronić, co 
dałoby hasło do rozpoczęcia wojnjwSwiatowej. 
Jeżeli Niemcy chcą pokoju, muszą pogodzić 
sfę i uznać stanowisko oraz postawę Polski, o-
kreślaną wielokrotnie przez polskie czynniki 
odpowiedzialne. Próba ominięcia stanowiska 
politycznego Polski nie zaprowadzi ich da
leko. 

* * * 

Postawa mniejszości. 
„ R o b o t n i k " zamieścił apel, zatytu

łowany do ludu pracującego miast i wsi. — 
Po stwierdzeniu zdecydowanej i męskiej 
postawy świata pracy wobec idących wy
padków, porusza problem mniejszości na 
rodowych, pisząc, że zniknąć muszą wszel
kie waśnie na tern tle, poczem dodaje: 

Ale jednocześnie wśród mniejszości narodo
wych muszą być usunięte sztuczne i na szczę 
icie znikające rachuby czy nadzieje na pomoc 
„wyzwoleńczą" Trzeciej Rzeszy. Już tragedja 
Czech t Słowacji były przestrogą, a ostatnio 
zawarty pakt nieagresji pomiędzy Rosją a 
Niemcami — zdemaskował doszczętnie „Ko. 
minlern" i hitleryzm, kupczących wolnością 
ludów i narodów. 

Niema zadań wielkich i małych. 
„ K u r j e r W a r s z a w s k i " ocenia-

jąc postawę narodu wobec ostatnich wyda
rzeń, wzywa do zatarcia wszelkich różnic, 
dzielących naród na te czy inne grupy. W 
szczególności kieruje swój apel w stronę 
inteligencji, pisząc: 

Największa odpowiedzialność spada na tych, 
którym dano najwięcej. Na inteligencję pol
ską. Musi ona zapominać o przesądach czy 
głupstwach, musi stawać ramię do ramienia 
ze wszystkimi, od których dzieli ją praca czy 
wychowanie. Dziś pora, by pokazać, żeśmy w 
pełni demokratycznym narodem. Niema lep
szych i gorszych, krom tego, że jeden lepiej, 
drugi gorzej spełni obowiązek. Chwila nad 
chodzi. Nie w patosie walki tylko, lecz w ca. 
lem życiu naszem musimy iść na posterunek 
z karabinem czy z łopatą Niema zadań wiel
kich i małych. Trzeba do nleh stawać. Nie od 
jutra; od dziś. 

* * * 

Czy tej wojny pragniemy? 
„W i e k N o w y " omawia kwestie od 

powiedzialności za wywołanie obecnego 
»tanu naprężenia w Europie i groźby woj 
ny. Stawia przytem pytanie, kto pragnie 
wojnyt 

Czy tej wojny pragniemy? Cała polityka 
nasza, legitymująca się nieodpartemi doku
mentami, dowodzi, że pragnęliśmy szczerze i 
rzetelnie pokoju. Obcą nam była myśl o agre-
sji. Jeśli co do genezy Wielkiej Wojny mogą 
być polemiki, kontrargumenty i próby obrony, 
to w tej sprawie dla historyków nie będzie 
istniał nigdy żaden problem. Odpowiedzial
ność za wywołanie katastrofy obarcza tylko 
jedną stronę, całkowicie l bez cienia wątpli

wości. 

Poezja a chwila bieżąca. 
(.ii) Wyborny autor „Kurhanów", Kazi-

mierz Wierzyński, zamieszcza w „Wiad. 
Liter." piękny wiersz p. t. „Wstążka z „War. 
szawianki". Oto początek tego utworu, w 
którym poeta kreśli wizje Marszałka Pił
sudskiego: 

Czy tak mi się wydało z dziwnego szelestu, 
Czy wyśnił mi się tylko, niby nocna zjawa. 
Nie wiem — lecz powiał tędy, może jeszcze 

jest tu. 
Ukryty w loży czeka aż umilkną brawa, 
Chmurny i niedosięgły, na szabli oparty, 
Taki sam jak za życia, tylko bladolicy: 
— Wielki Bożel Czy wyszedł z wawelskiej 

kaplicy 
i ustawione sprawdza w całym kraju warty? 

TELEGRAMY. 

Zmilitaryzowanie kolei i radja 
w e Francji. 

Paryż, 80 sierpnia. 
(ATE) Komunikują oficjalnie, ze ju

trzejszy dziennik urzędowy przyniesie de
kret ministrów obrony narodowej i robót 
publicznych, na mocy którego całkowity 
tabor towarzystw kolejowych zostaje na
tychmiast oddany do dyspozycji rządu dla 
dokonania transportów wojskowych zarżą-

dzonych przez ministra wojny. 
Zależnie od potrzeb wojskowych, trans

porty towarowe zostaną całkowicie lub 
częściowo wstrzymane. Jeżeli okaże sie to 
konieczne, poszczególne, pociągi zostaną 
po drodze zatrzymana na stacjach I wy
ładowane. Towarzystwa kolejowe zostaną 
zwolnione od wszelkiej odpowiedzialności 

za opóźnienie transport podróżnych i to-
warów 

Paryż. 30 sierpnia (ATE) — Wszystkie 
francuskie rozgłośnie zostały przejęte 
przez władze wojskowe. Od wczoraj nada
je sie Jednolity dziennik radjowy dla 
wszystkich stacyj. Trzy stacje prywatne 
działające we Francji zostały zlikwidowane. 

Dziwny „obrońca" 

Sądy wojenne mają zmusić Słowaków 
do posłuszeństwa Niemcom. 

Bratysława, 29 sierpnia. 
(ATE) Juł w pierwszym dniu po rzeko-

mem wezwaniu wojsk niemieckich przez 
ks. Tiso pod pretekstem konieczności „o-
brony terytorj urn słowackiego", a w rze
czywistości pod jawną presją Berlina, przy 
jacielska pomoc wojsk niemieckich prze
rodziła sie w brutalną i zwykłą okupacje 
wojskową. Świadczy o tern wymownie na
stępujący komunikat urzędowy niemiecki 
ogłoszony we wtorek: 

„Rząd słowacki podał do wiadomości za 
pośrednictwem radja i za pomocą plaka
tów różne zarządzenia, które stały sie ko
nieczne wobec wkroczenia wojsk ilemloc-
klch do Słowacji. Urzędy słowackie i sądy 
słowackie urzędują nadal, jednakże osoby 
występujące przeciw godności I bezpie

czeństwu członków niemieckiej siły zbroj
nej, lub też nie słuchające ich zarządzeń, 
zostaną pociągnięte do odpowiedzialności 

Erzed sądami wojskowemi nlemleckleml 
ez względu na przynależność państwową. 
Za dostarczone kwatery, zaprowlantowa-

nie, furaże, pojazdy, konie i środki pędne 
wojsko niemieckie płacić będzie w walucie 
słowackiej lub też niemieckiej po kursie 
1-10". 

Wkraczające do Słowacji oddziały nie
mieckie zachowują się w tym kraju zdra
dzonym przez swoich przywódców nie jak 
w państwie zaprzyjaźnionem, ale stosują 
wobec ludności z całą brutalnością znane 
powszechnie niemieckie metody okupacyj
ne. 

Przygnębienie w całej Słowacji jest o-
gromne. 

Doniosłe znaczone protestu piskiego 
podkreśla prasa angielska. 
Londyn, 30 sierpnia. (PAT). Cała prasa 

angielska nadaje duże znaczenie protesto
wi polskiemu, skierowanemu do rządu sło
wackiego z racji objęcia Słowaczyzny 
przez wojska niemieckie. Dzienniki uważa
ją, że protest ten posiada doniosłe znacze
nie. 

Korespondent dyplomatyczny „Daily Te
legraph" pisze na ten temat, że komunikat 
polski o proteście prawdopodobnie ma na 

celu zwrócenie z góry uwagi na fakt, ie 
Polska będzie miała prawo według posta
nowień polsko-angielskiego układu o wza
jemnej pomocy, oczekiwać ze strony Wiel
kiej BrytanJI pomocy, o ile Polska uzna 
za rzecz konieczną przeciwstawić się przy 
użyciu swoich sił zbrojnych pośredniemu 
zagrożeniu niepodległości Polski, jakiem 
jest koncentrowanie wojsk niemieckich na 
granicy polsko-słowackiej. 

Niemcy złamały słowo dane Węgrom! 
Oburzenie Węgier po okupa cji wojskowej Słowacji. 

Budapeszt, 29 sierpnia. (PAT). Wkroczę I ło na Węgrzech Jak najgorsze wrażenie, 
nie wojsk niemieckich do Słowacji wywar-1 tembardziej. że społeczeństwo węgierskie 

Chaos mobilliaculny w Niemczech 
(Telegram własny Ilustrowanego Kuryera Codziennego"). 

Berlin, 30 sierpnia (C). Przez całą noc 
ostatnią, z wtorku na środę, trwała w dal
szym ciągu uzupełniająca mobilizacja. 

Wzmożony ruch wywołał chaos na kole
jach. Wojenny plan jazdy pociągów nie 
jest przestrzegany. 

Również przy przeprowadzaniu mobiliza

cji wytworzyły się bardzo znaczno niepo
rządki. Wielu oficerów nie otrzymało z po
wodu zamieszania kart mobilizacyjnych, 
które były dla nich przeznaczone. 

Wobec licznych wypadków dezercji z od
działów, skoncentrowanych na Wschodzie, 
polepszono ostatnio wyżywienie. 

16 ciężarówek przepełnionych 
trupami rozstrzelanych. 

wobec zapewnień ze strony niemieckiej lit* 
dziło się, że do tego nie dojdzie. 

Zarządzenia wojskowe Węgier« 
Budapestz, 29 sierpnia. (PAT) W związku 

z rozwijającymi się wydarzeniami społe
czeństwo węgierskie jest głęboko prze
świadczone, ie konieczne jest w obecnej sy
tuacji umiarkowanie. 
. Zarządzenia wojskowe czynione są celem 
zapewnienia potrzebnej ochrony państwa, 
które zdecydowane jest utrzymać neutral
ność. 

Panuje powszechne przekonanie, że po
gotowie to wymaga solidarności narodu 
węgierskiego, który gotów jest każdej 
chwili bronić swej niezależności. 

Rozłam wśród narodowych socjalistów 
Budapeszt, 29 sierpnia. (PAT). Areszto

wano 86 osób próbujących urządzić mani
festację narodowo-socjalistyczną na rzecz 
państw osi. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że 8 po
słów nar.socjalistycznych wyłamało się w 
tym wypadku z pod solidarności partyj
nej, protestując przeciwko tej manifesta
cji, jako czynowi niepatrjotycznemu. 

Węgry z Ironją słuchają propagandy 
niemieckiej. 

Budapeszt, 29 sierpnia. (PAT). „Magyar 
Nemzety" pisze, że niemiecka akcja propa
gandowa wzoruje się obecnie na metodach 
zeszłorocznych. 

Radjo niemieckie — pisze dziennik — nie 
bez Ironji nadaje przeważnie marsze woj
skowe oraz szereg fantastycznych wiado
mości o rzekomych prześladowaniach 
Niemców w Polsce. 

Koleje niemieckie 
nie będą przewozić 

ludności cywilnej. 
Berlin, 30 sierpnia. (ATE). Wszystkie wy

ścigi samochodowe i motocyklowe zostały 
aż do odwołania zakazane, celem zaoszczę
dzenia benzyny. Z dniem dzisiejszym kole
je niemieckie nie będą przewozić osób cy
wilnych. 

Haga. 30 sierpnia (United Press) . Dzien
nik „Utrecht Nieuwblad" pisze na podsta
wie wiadomości ze źródeł prywatnych, ale 
godnych zaufania, że wczoraj przed połud
niem koło uodz. 11 widziano w Duisburgu 
16 samochodów ciężarowych, wypełnionych 

I zwłokami przeważnie starszych mężczyzn 
i Samochody nakryte były wielkiemi płaoh-
I tami. które jednak były za krótkie, tak. że 

można było widzieć najwyraźniej skrwa» 
wionę części zwłok. 

M i e l i t o b y ć l u d z i e , k t ó r z y 
n i e c h c i e l i s t a w i ć s i e d o po
b o r u i m a s o w o b y l i r o z 
s t r z e l i w a n i pr z e z S- A. i 8. 8. 
Tłum. który zebrał sie dokoła samochodów, 
przybrał tak groźna postawę, że można mó
wić o wybuchu formalnego powstania. 

Włochy bez kawy. 
Rzym, 30 sierpnia. Celem zapewnienia 

dostarczania kawy dla celów wojskowych 
zabroniono w całych Włoszech sprzedaży 
prywatnej kawy tak w handlu hurtowym 
jak I detalicznym. Zakaz ten obejmuje ka
wę tak ziarnistą Jak i w płynie sprzeda
waną w barach i kawiarniach. 

Sklepom nie wolno przetrzymywać ład
nych zapasów kawy, pod ciężkiemi kara
mi- Zapasy te mają być zgłoszone wła
dzom wojskowym. Niektóre spółdzielnie 
mogą mieć zapas kawy do 25 kg., który 
będzie przeznaczony do rozsprzedaży dla 
szpitali, przytułków itp. 
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Wykrycie band dywersantów niemieckich. 
Dziwna rola Konsula niemieckiego w Katowicach. 

.Warszawa, 29 sierpnia (PAT.) W dniu 
24 sierpnia 1939 r. przekroczył granicą pol-
eko-niemiecką koło Katowic, udając się 
do Niemiec, niejaki Thien Hans, znany po
sterunkowi policji granicznej jako oby
watel polski, a który przy przejściu grani-
zonem legitymował sie. paszportem nie

mieckim. Ponieważ Thien od dawna już 
był podejrzany o działalność szpiegowską, 
został zatrzymany przez policje, graniczną 
dla wyjaśnienia nieformalności paszporto
wej. Thien jechał samochodem kosula Rze
szy niemieckiej w Katowicach, w jego to
warzystwie, oraz Jednej z urzędniczek tego 
konsulatu. 

Thien zeznał, że jest członkiem organi
zacji dywersyjnej, pozostającej na usłu
gach wywiadu niemieckiego. Była ona pod
dana kierownictwu niejakiego Nehrlnga, 
oficera S. S., pozostającego stale w Byto
miu. Czynnymi członkami organizacji by
li Herbert Frenzel, Niemiec, obywatel pol
ski, członek S. S. zam. w Bielsku, Heinz 
Brandte z „Deutsche Nachrichten Buero" 
oraz inni. 

Organizacja otrzymała dla dokonania a-
któw dywersyjnych 5 waliz, z których ka
żda zawierała po 4 bomby zegarowe. Uży
cie tych bomb miało nastąpić na sygnał, 
nadany przez wrocławskie radjo w usta
lonej formie. Po zdemaskowaniu całej or
ganizacji, wykryto skład waliz z bomba
mi, których znaleziono 4, piata wybuchła 
w domu Niemca Pollacka w Bielsku, o 
czem już prasa donosiła. 

Inną organizacje dywersyjną zdemasko
wano 

w Poznańskiem. 

Składała się ona z kilkunastu osób Niem
ców z pochodzenia. Wykryty skład broni 
posiadał 5 ręcznych karabinów maszyno
wych, oraz 15 rewolwerów Walter, 93 pa
czki nabojów, dużą ilość magazynów do 
rkm., lonty, bomby, ekrazyt oraz radjo, 
które było zakopane w ziemi. 

Trzecia wreszcie ze zdemaskowanych w 
tych dniach band dywersyjnych była wy
kryta 

pod Łodzią. 
W skład jej wchodziło kilkanaście osób, 
wykryty skład broni zawierał wiele mate-
rjału wybuchowego w puszkach, jako kon
serwy mięsne I owocowe, pistolety system 
Walter, oraz odbiorniki radjowe, które 
miały służyć do otrzymania hasła z Berli
na dla rozpoczęcia akcji dywersyjnej. 

Wszyscy członkowie zlikwidowanej or
ganizacji są Niemcami z pochodzenia, czę
ściowo obywatelami polskimi, częściowo 

niemieckimi. W związku z likwidacją tej 
szajki opieczętowano bank niemieckiego 
Związku Spółek Zarobkowych w Łodzi 
(Deutsche Genossenschaftsbank), w któ
rym znaleziono skład materjałów wybu
chowych i którego urzędnik był członkiem 
tej szajki. 

# * * 
Łódź, 29 sierpnia. 

(PAT) W Łodzi zachodzą wypadki 
ujawniania składów broni I amunicji 
w sklepach I mieszkaniach miejscowych 
Niemców. 

M. in. przy ul. Przędzalnlanej 86, przy
było wieczorem kilka osób do piekarni 
Niemca Hornunga po chleb. Gdy Hornung 
oświadczył że chleba nie posiada, a kupu
jący zauważyli zapasy mąki, kilka bardziej 
agresywnych jednostek przeprowadziło re
wizję piekarni, w czasie której natrafiono 
na 25 karabinów ręcznych. 

Karabinami maszynowymi 
zmuszała do dywersji. 

Jak Niemcy organizuję bandy napastnicze. 
Częstochowa, 29 sierpnia. (PAT). Polska 

straż graniczna stwierdziła, iż bandy dy
wersyjne w okolicach Rybnika rekrutują 
Niemcy z reemigrantów, zamieszkałych do
tychczas w Polsce, a przechodzących osta

tnio nielegalnie granice do Niemiec. Niem
cy organizują z tych ludzi grupy, które 
pod grozą karabinów maszynowych zmu
szają do napadów dywersyjnych na pogra
nicze Polski, 

Odpowiedź Hitlera dla rządu angielskiego 
nie zmienia sytuacji. 

(Od, naszego Korespondenta politycznego). 
Londyn, 30 sierpnia. 

Gabinet angielski zebrał się we środę o 
godz. 11.30 rano, by rozpatrzeć odpowiedź 
Hitlera. Istnieje możliwość zwołania par
lamentu na piątek celem wysłuchania de
klaracji premiera. 

Odpowiedź Hitlera przekazana została 
szyfrem z Berlina i była przedmiotem na-
rady premiera Chamberlaina z Halifaxem 
do godziny 2 w nocy. Treść odpowiedzi 
podobnie jak poprzednia wymiana not mię
dzy Berlinem i Londynem, trzymana jest 
w zupełnej tajemnicy. 

Jak słychać, odpowiedź niemiecka 
nie wprowadza żadnej istotnej zmiany 

do sytuacji. 
W Londynie mówiło się dziś rano, że Hi
tler proponuje konferencję czterech mo
carstw na temat Gdańska. Plan jednak ta
kiej konferencji nie może być uważany za 
propozycję poważną. 

Wbrew poprzednim przypuszczeniom, Hi
tler zredagował swoją replikę ostatecznie 
dopiero po zapoznaniu się z treścią mowy 
premjera Chamberlaina w parlamencie. 

Po wręczeniu noty Hendersonowi, odby
ła sie rozmowa miedzy ambasadorem bry-
ityjskim i Hitlerem, która trwała 25 minut. 
Skolei został przyjęty ambasador Włoch 
Attolico, któremu zakomunikowano treść 
oioty niemieckiej. Ambasador Attolico po
rozumiał się natychmiast telefonicznie z 
Mussolinim i jeszcze rass odwiedził kanoe-
larje Rzeszy. Przekazał en niewątpliwie su-
gestje swego szefa kanclerzowi Rzeszy. 

Ambasadorowie Wielkiej Brytanjl I 
Francji w Berlinie odbyli w tym czasie 
naradę, wymieniając swoje uwagi o sytu
acji. 

Niemiecka propaganda granicząca z hl-
sterją rozpuszcza plotki, że Niemcy czy
nią przez pewnego sztabowca wysiłki w 
Moskwie, by rozpocząć rozmowy na temat 
aliansu defensywnego niemiecko-sowiec-
kiego. Wiadomość ta obliczona jest prze-
dewszystkiem na wywołanie zaniepokoje
nia na zachodzie. 

W obecnej chwili nie widać ładnych 
szans pogodzenia stanowiska Anglji i NIemiec 
miec. Wydaje sie., że L o n d y n c h c e wy
d o b y ć o d B e r l i n a j e d y n ą re
a l n ą k o n c e s j e w f o r m i e 
z a w i e s z e n i a b r o n i n a 6 m i e . 
s i ą c y. 

Berlin Jednak nie zdradza ochoty I czy
ni wysiłki, by wykazać Anglji, że potrze
ba w najszybszym czasie uregulować pro
blem gdański. Rzesza nie rozumie, łe pró
ba odciągnięcia Wielkiej Brytanji od Pol
ski Jest już nierealna, bowiem Anglja zda
je sobie sprawą, że może walczyć z Niem
cami tylko na dwa fronty. Nawet za ceną 
gwarancyj niemieckich dla imperjum Bry
tyjskiego, które wyglądają równie pom
patycznie jak i śmiesznie, Anglja nie zgo
dzi się na Inny układ militarny w Euro
pie. Opinja polityczna Londynu stwierdza 
dziś rano, że sytuacja pozostaje nadal nie
zwykle groźna. 

Ostrzeżenie Polski pod adresem 
Słowacji 

tworzy nowy czynnik, który trzeba brać 
w rachubę. W Londynie podniesiono, że ru
chy wojsk niemieckich na Słowaczyźnie 
stanowią fakt, nad którym Polska nie mo
że przejść łatwo do porządku. Polska wyka-
kazała światu, że nie tylko Gdańsk jest 
groźbą dla pokoju, rle jest nim równiej 
nowy stan rzeczy na południowych grani
cach Polski. 

Choć położenie Jest nadal poważne, 
widać wyraźnie, że strona niemiecka 
nie spieszy się do wojny na dwa fron

ty. Jest to fakt pierwszorzędnej wagi, 
dowodzący, że Berlin wie, czem taka 
wojna może się skończyć. 

Ostatnie dane w Niemczech świadczą, że 
w Berlinie brak od wczoraj zupełnie masła, 
tłuszczów, mydła, wszelkiej manufaktury. 
Ludzie wykupują masowo towary w oba
wie, że marka może stracić szsbko swoją 
wartość. Ogół Niemców jest coraz bardziej 
zdenerwowany, a stan obecnego zawiesze
nie zaczyna robić swoje 

Z. Grabowski. 

9 stron pisma maszynowego. 
Londyn, 30 sierpnia. (PAT) Odpowiedź 

Hitlera odszyfrowana około północy w Fo
reign Office, była przedmiotem dokład
nych studjów w ciągu nocy. 

Lord Halifax, który aż do północy w cią
gu półtorej godziny konferował z premje-
rem, opuścił w tym czasie dom premjera 
i udał sie do Foreign Office, gdzie w to
warzystwie stałego podsekretarza stanu 
sir Alexandra Cadogana, parlamentarnego 
wiceministra spr. zagr. Buttlera i główne
go doradcy premjera Chamberlaina, sir 
Horace Wilsona, studjował odpowiedź Hi
tlera do godziny w pół do 3-ciej nad ra
nem. 

Opuszczając Foreign Office, lord Hali
fax oświadczył zapytującym go dziennika
rzom, że nic nie Jest w stanie ujawnić o 
odpowiedzi. 

Z kół zazwyczaj dobrze poinformowa
nych korespondent P, A. T. dowiaduje sie, 
że odpowiedź Hitlera jest dokumentem 
długim, zawierającym 9 stron pisma ma
szynowego, lecz, że dokument ten w isto
cie rzeczy w niczem sytuacji nie zmienia. 

Czy Anglja odpowie 
na oświadczenie Hitlera? 

Londyn, 30 sierpnia. (PAT) Reuter dono
si, iż posiedzenie gabinetu brytyjskiego za
kończyło się o godz. 13-tej. Gabinet obrado
wał IV« godziny. 

Możliwe Jest, że na ostatnel oświadczenie 
Hitlera będze udzielona odpowiedź. Do
tychczas nie ukazało się żadne zarządzenel, 
zwołujące parlament, który — jak wiado
mo — odroczony został do przyszłego 
wtorku. Oczywiście, że parlament może być 
zwołany każdej chwili, o ile zajdzie po
trzeba, 

„Tak chce Hitler".» 
Nowy Jork, 30 sierpnia. (PAT). „New 

York Times" w artykule wstępnym stwier
dza, że nikt nie może mieć najmniejszych 
wątpliwości, że Anglja i Francja dopełnią 
swych zobowiązań wobec Polski. 

W obecnej może krótkiej chwili wy
tchnienia, wolno zapytać: Dlaczego woj
na, dlaczego zbrojenia, dlaczego łzy ma
tek, przestrach dzieci? 

Odpowiedzią jedyną — t a k c h c e 
H i t l e r . 

0 

Zdemaskowanie nowego chwytu 
propagandowego Niemiec. 

Sztokholm, 30 sierpnia. (ATE) „Göte
borgs Handels Tidning" ujawnia dzisiaj 
nowy manewr propagandy niemieckiej. 

Otóż według relacji tego pisma, mini
sterstwo propagandy Trzeciej Rzeszy 
przygotowało setki tysięcy ulotek, które 
na wypadek wojny mają być z samolo
tów zrzucone na terytorjum francuskie i 
angielskie, w celu zdemoralizowania opi-
nji publicznej tych państw. Ulotki te gło
szą: „że Gdańsk nie jest wart życia ani 
jednego żołnierza francuskiego lub angiel
skiego". 

Odpowiedź rządu polskiego 
n a pokojową inicjatywę 

Króla Leopolda i Królowej Wilhelmino. 
Warszawa, 29 sierpnia. 

(PAT) Z polecenia swych monarchów rządy belgijski i holender
ski zwróciły się do rządów Polski, Francji, Niemiec, W. Brytanjl 
i Włoch z propozycją „bons offices" króla Leopolda i królowej 
Wilhelminy, w celu pokojowego załatwienia istniejących między 
tymi państwami sporów. 

Rząd polski w odpowiedzi powołał się na depeszę Pana Prezy
denta R. P. do prezydenta Roosevelta, w której z a s a d a t e g o 
r o d z a j u m e d j a c j i z o s t a ł a p r z e z P o l s k ę 
p r z y j ę t a . 

Następnie wyrażając uznanie dla pokojowej inicjatywy obojga 
monarchów, rząd polski zaznaczył, że nie wypowiada się narazie 
bardziej szczegółowo, wobec tego, że d o t y c h c z a s żadna 
z tego rodzaju inicjatyw n i e z n a l a z ł a o d d ź w i ę k u u 
r z ą d u R z e s z y n i e m i e c k i e j . 

Nerwy Niemców zawodzą: 

Nieścisłości carowe w liście kancl. Hitlera 
do prem. Daladiera. 

Sztokholm, 29 sierpnia (PAT). „Nya 
Dagligt Allenanda" pisze w artykule wstę
pnym, że mocarstwa zachodnie i Polska 
wygrały wojnę nerwów, natomiast niemiec
kie nerwy zaczynają zawodzić w miarę jak 
naród niemiecki widzi zbliżającą sie woj-

Pakt niemiecko-sowiecki zawiódł nadzie
je Niemiec jako broń w wojnie nerwów, 
zaś odłożenie terminu jego ratyfikacji 
świadczy — zdaniem pisma — że Stalin 
pragnie odczekać na dalszy rozwój sytua-
cji. 

Ten sam pogląd wyraża »Dagen Nyhe-
ter". 

Co do żądań Niemiec, aby „niemiecka 
mniejszość w Polsce powróciła do Rzeszy" 
„Nya Dagligt Allenanda" proponuje wy
mianę ludności, przyczem kwestionuje 
cyfrę podaną przez Hitlera w piśmie do 
premjera Daladier, wskazując, że sam kan
clerz na początku listu pisze o półtora mi-
ijonie, a przy końcu o blisko 2 miljonach. 

Dziennik wskazuje na ostatnią statysty
ką polską, podającą ilość Niemców w Pol
sce na 741 tys., oraz na encyklopedje. „Nor-

diska Familiebok", według której również 
cyfra ta nie dochodzi do miljona. 

Dziennik zaznacza, że powyższe źródło 
jest absolutnie bezstronne i wyraża poza 
tern powątpiewanie co do wiarygodności 
doniesień niemieckich o prześladowaniu 
Niemców w Polsce. 

Ludność w kryzysie nerwowym. 
Sztokholm, 29 sierpnia (PAT.) Kores

pondenci szwedzcy donoszą z Londynu na 
marginesie misji Hendersona, że stanowi
sko Anglji Jest absolutnie niezwzruszone 
i niezmienne. 

Korespondent „Stokholms Tidningen" 
donosi z Berlina, że ludność niemiecka bli
ska Jest kryzysu nerwowego. Codzienny 
obraz berlińskiej ulicy stanowią płaczące 
kobiety, zatroskane oblicza i wsządzie sły
chać pytanie „dlaczego nam nic nie mó-
ówią? Kiedy nasi wodzowie powiedzą nam 
co sie dzieje". 

Korespondent »Dagens Nyheter" donosi 
z Berlina, że w dniu wprowadzenia kartek 
żywnościowych w dzielnicach robotni
czych doszło do 

głośnych demonstracyj 
niezadowolonej ludności. 

Nie widząc żadnego entuzjazmu, gazety 
nie są rozchwytywane, przyczem korespon
dent zaznacza, że w niemieckiej prasie pa
nuje istna inflacja krwawych opowieści o 
traktowaniu Niemców w Polsce. 

Nagonka antypolska mija bez 
echa. 

Wiedeń, 29 sierpnia. (PAT) Wywoływane 
sztucznie od szeregu dni przez partją i pra
są nastroje antypolskie wśród ludności au-
strjackiej ustąpiły miejsca wrażeniu, ja
kie wywołały wśród tej ludności jak naj
dalej idące ograniczenia w nabywaniu 
środków żywności, odzieży i obuwia Bar
dzo wiele dyskutuje sią na ten temat Skle
py z żywnością są oblągane, a magazyny 
z obuwiem i tkaninami są zamkniqte. 

Ludność wiedeńska zaprząta sią już tylko 
troskami żywnościowymi, jak również 
wzrostem obawy przed wojną. 
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Delegaci polscy zaproszeni przez Senat gdański 
aresztowani przez Gestapo. 

GDAŃSK, 30 sierpnia. 
(PAT) Senat W. Miasta zapro

ponował we środę komisarzowi 
generalnemu R. P. przeprowadze
nie rozmów na temat dostawy do 

Gdańska artykułów żywnościo
wych z Polski, oraz otwarcie ru
chu pasażerskiego na linjl Tczew-
Gdańsk. 

Wyznaczeni do tych rozmów pp. 
Grabowski I Szadkowski udali się 

w rzeczowym i życzliwym nastro
ju. 

Kiedy Jednak oba] delegaci opu
ścili gmach, w którym rokowania 
toczyły się, zostali przez Gestapo 
aresztowani. 

Watykan jeszcze nie traci nadzieju 
Miasto Watykańskie, 30 sierpnia (KAP). 

Watykan w dalszym ciągu z największą 
uwagą Siedzi rozgrywające się obecnie wy
padki. Opinja kół watykańskich Jest nadal 
raczej optymistyczna, aczkolwiek nie w tej 
mierze, którą zdawały sie usprawiedliwiać 
ostatnie dni ubiegłego tygodnia. Opinja ta 
opiera się na fakcie, że mimo niezmiernie 
wielkich trudności rozmowy ciągle trwają, 
co oznacza, że drogi do pokojowego zała
twienia knfliktn pozostają Jeszcze otwarte, 
chociaż mogą być bardzo trudne i ciężkie 

Z e « z o z e g ó l n i e j s z ą u w a g ą 
ś l e d z i W a t y k a n s t a n o w i s k o 
W ł o c h i s t w i e r d z a s p o k ó j i 
powagę., z j a k i a m i p a ń . s t w o 
t o u c z e s t n i c z y w w y p a d 
k a c h . T e g o r o d z a j u s t a n o w i 
s k o W ł o c h u w a ż a n e j e s t w 

W a t y k a n i e z a c z y n n i k p.o-
ż ą d a n y w o b e c n e j s y t u a c j i . 

„Osservatore Romano" zastanawiając 
sie nad wytworzoną sytuacją, pisze, te 
jest rzeczą niemożliwą, aby w obecnych 
rozmowach poza problemem zatargu pol-
sko-niemieekiego nie brano pod uwag« o-
gólnej sytuacji. Półurzedowy organ wa
tykański twierdzi, że cała Europa dosko
nale rozumie, iż konflikt gdański jest tyl
ko jednym z objawów naprężenia, które 
rodzi bardziej szerokie rozbieżności w sto
sunkach miedzy narodami i które narusza 
równowagę międzynarodową. 

Konieczne Jest rozwiązanie całkowite i 
to takie, by po zlikwidowaniu konfliktu 
polsko-niemieckiego nie wypływały nowe 
konflikty, pogarszające trudności miedzy 
narodami. 

Brak istotnych zarządzeń mobilizacyjnych 
we Włoszech. 

Rzym, 30 sierpnia. Radjo włoskie radzi 
ostatnio słuchaczom, by opuicili większe 
miasta, o ile nie są z nimi związani. — 
Zwracają uwagę, że od 3 września mogą 
być trudności komunikacyjne w związku 
z zakazem ruchu samochodów prywatnych. 

Jest to Jedyna manifestacja mająca 
świadczyć o tem, iż Włochy liczą sie z mo
żliwością udziału w wojnie, choć równo
cześnie brak wszelkich istcżnych zarządzeń 
mobilizacyjnych. 

„Przenieść mniejość niemiecką 
z P o l s k i d o Rzeszy". 

„Times" wykazuje brak konsekwencji Hitlera wobec Polski. 

> 

Londyn, 29 sierpnia. (PAT). „Times" za
mieszcza artykuł o stosunkach polsko-nie 
mieckich w ciągu ostatnich 6 lat, podkre
ślając wielokrotne próby ze strony Polski 
dojścia z Niemcami do porozumienia i cy
tując kilka wynurzeń kancl. Hitlera, nace
chowanych pozytywnym stosunkiem wo
bec Polski. 

Po wykazaniu tego braku konsekwencji 
ze strony kanc. Hitlera, „Times" dochodzi 
do wniosku, że kanc. Hitler wyrażał sie do-
brze o Polsce w okresie, gdy miał trudno
ści z innemi państwami, lub w polityce we
wnętrznej. 

W jednym ze swoich przemówień w 
Reichstagu kanc. Hitler twierdził, że zaga
dnienie „Lebensraumu" w Europie nie mo
gło być rozwiązane drogą wojny i przecho
dząc do Polski twierdzi, że byłoby bezsen
sownym I niemożliwym odmawiać tak wiel
kiemu państwu dostępu do morza. W na
stępnym roku określił naród i państwo 
polskie jako rzeczywistość. 

Obecnie nagle Polska stała sie dla Nie

miec „niemożliwym sąsiadem", „Times" 
stwierdza dalej, że ..lebensraum" jest ni-
czem innem, jak nowoczesną terminologją 
niemiecką dla podboju. Gdziekolwiek 
Niemcy stanowią choćby nieznaczną mniej
szość, to w ich oczach jest to obszar nie
miecki. Każdy kraj w Europie, który oo-
siada kolonistów niemieckich, a nic ma ta; 
kiego kraju, któryby ich nie posiadał, musi 
obawiać sie, że nagle odkryte niezadowole
nie tej mniejszości może posłużyć jako pre
tekst dla agresji Rzeszy na ten kraj. 

„Times" stwierdza w zakończeniu, że gdy
by traktowanie mniejszości niemieckiej w 
Polsce na temat którego propaganda Rze
szy jest tak wymownie kłamliwa, było i-
stotnie nieodpowiednie, to byłoby prostą 
sprawą przenieść te mniejszość do Rzeszy. 
Odległość na jaką ludność ta miałaby bvć 
przeniesiona, byłaby mała, a zmiana kli
matu bez znaczenia. Rzesza przeprowadzi
ła nieskończenie bardziej drastyczna zmia 
ne ze swymi Tyrolczykami. 

ostatniej grupy zaliczać sie wiec będą współ-
ne biura sprzedaży koncerny oraz spółka 
Paliwo" 

" Członkami naczelnej organizacji przemy« 
siu węglowego, w myśl wydanego rozpo
rządzenia, stają sie następując« związki 
przedsiębiorstw węglowych: 1) Unja Pol
skiego Przemysłu GórniczoHutniczego w 
Katowicach 

2) Rada Przemysłowców Górniczo-Hut-
niczych Śląska Cieszyńskiego w Cieszy-
nie 

3) Polska Konwencja Węglowa w Kato
wicach, . . . . 

4) Związek Pracodawców Górnośląskiego. 
Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowi
cach, 

5) Rada Zjazdu Przemysłowców Górni
czych i Hutniczych Zagłębia Dąbrowskie-
go w Sosnowcu. 

Wydane rozporządzenie, które wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia, ustala, że Naczel
na Organizacja Przemysłu Węglowego no. 
siada osobowość prawną ze statutem nada
nym przez ministra przemysłu i handlu w 
porozumieniu z ministrem skarbu. Kontro
lę działalności powołanej organizacji spra
wuje minister przemysłu | handlu. 

Dziennikarze jugosłowiańscy 
opuścili Berlin, 

Blałogród, 29 sierpnia (PAT.) Korespon
denci dzienników białogrodzklch, powra
cając do Jugoslawji, opuścili Berlin, 

Prasa angielska o Hitlerze. 
Londyn, 30 sierpnia. Prasa angielska zaj

muje sie ostatnio osobą Hitlera i poddaje 
w wątpliwość jego poczytalność. Jeden z 
wczorajszych dzienników pisze, iż Hitler 
zachowuje się „jak 6-letnie dziecko, posa
dzone za kierownicą 12 cylindrowego ••• 
mochodu". Niektóre pjsma popularne wreez 
poddają w wątpliwość poczytalność Hitle
ra. 

0 
Czesi muszę słuchać 
pruskiego kaprala. 

Berlin, 30 sierpnia, (ry) Według donie
sień dzienników szwajcarskich, t wydął 
głównowodzący armji niemieckiej, gen. 
Brauchltsch dekret, wzywający wszystkich 
Czechów do podporządkowania się rozka-
zom niemieckich władz wojskowych i uła
twiania armji wykonywania jej zadań. 

Ognisko podpalaczy wojny 
- niebezpieczny wróg wszelkiego postępu ludzkości 

Tak piszą komuniści sowieccy o - Trzeciej Rzeszy. 
Moskwa, 30 sierpnia. 

(ATE). W ostatnim numerze oficjalnego 
organu Kominternu, „Komunisticzeskij 
Internacjonał" ukazał sie artykuł p. t. 
„Międzynarodowe znaczenie antyfaszy
stowskiej walki z Niemcami", którv uzasa
dnia konieczność walki z Niemcami. 

W artykule tym czytamy: 
„Dążenie faszystowskich Niemiec do dal

szego wzmocnienia wysiłku wojennej a-
gresji z każdym dniem przybiera coraz 
groźniejszy charakter. ZSSR jest rozstrzy
gającą siłą w walc© o powszechny pokój, 

w walce ze znienawidzonym faszyzmem". 
Artykuł ten kończy sie zdaniem: „Anty

faszystowska walka w Niemczech ma zna
czenie międzynarodowe, gdyż przyspiesza 
klęskę dyktatury najbardziej niebezpiecz
nego wroga wszelkiego postępu ludzkości, 
faszyzmu niemieckiego, tego ogniska pod
palaczy wojny w Europie I na całym śwle-
swiecie". 

Ciekawe, jak następny numer tego pis
ma skomentuje paktowanie wodza komin
ternu Stalina z twórcami „ogniska podpa
laczy wojny". 

Militaryzacja komunikacji I szpitali 
w Szwajcarii. 

Bern, 29 sierpnia. (PAT). Na mocy ogło
szonego dziś dekretu, ustanawiającego stan 
„służby czynnej", większość przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej podlegać będzie są
downictwu wojskowemu. 

W pierwszym rzędzie idzie tu o koleje, 
pocztę, telegraf i telefon, szpitala i t .d. 

Norwegia mobilizuje marynarzy. 
Sztokholm, 29 sierpnia (PAT.) W Oslo 

donoszą, że w Norwegji powołano pod 
broń pięć roczników rezerwy marynarki. 

Umocnienia nadbrzeżne i okręty wojen
ne doprowadzone są do stanu pogotowia 
bojowego. Zatrzymano pod bronią tołnlerzy 
lotników, którzy mieli być zwolnieni 29-go 
sierpnia do 5 września. 

Ewakuacja dzieci z Paryża. 
Paryż. 30 sierpnia. (B) W środę rano 

odjechało z Paryła 47 pociągów z dziećmi 
szkolneml. W każdym pociągu znajdowa
ło sie 1.000 dzieci. 

Wszystkie francuskie stacje radjowe 
zostały w środę podporządkowane wła
dzom wojskowym. 

Przymusowa organizacja 
przemysłu węglowego. 

Telegram króla angielskiego 
do P. Prezydenta R. P. 

Warszawa, 29 sierpnia (PAT.) Telegram 
króla W. Brytanji do Pana Prezydenta 
R. P.: 

„Spieszę podziękować Panu, Panie Pre
zydencie, za Jego depesze, przesłaną ml t 
okazji podpisania układu, który został 
właśnie zawarty pomiędzy naszymi oba 
krajami. Podzielam Pańskie przekonanie, 
że układ ten, który formalnie potwierdza 
zobowiązania już zaciągnięte pomiędzy 
naszymi obu krajami, będzie słułył spra
wie pokoju i sprawiedliwości w świecie, do 
których oba nasze narody są tak silnie 
przywiązane. 

Jerzy VI.' 
o 

Amb. Biddle u ministra Becka. 
Warszawa, 30 sierpnia. (A). Min. Beck 

przyjął w środę w godzinach popołudnio
wych ambasadora Stanów Zjednoczonych 
p. Biddle. 

Konferencja Hendersona 
z posłem Skirpą. 

Londyn, 30 sierpnia. (KZ) Z Berlina do
noszą, że ambasador brytyjski w Berlinie 
Henderson odbył naradę / ambasadorem 
Francji Coulondre i posłem litewskim 
Skirpą. Szczegóły tej narady nie są znane. 

Konferencja amb. Raczyńskiego 
z min. Gafencu. 

Bukareszt 30 sierpnia (PAT.) Ambasa
dor R, P. Robert Raczyński odbył dziś 
dłuższą rozmowę z ministrem »praw za
granicznych Gafencu. 

Bukareszteński „La Moment", nawiązu
jąc do nominacji nowego ambasadora ru
muńskiego w Warszawie p. Grigorcea, pi
sze, iż należy on do elity dyplomacji ru
muńskiej i na nowym posterunku rozwinie 
szeroką działalność dla dobra swego kra
ju, rozwoju stosunków polsko-rumunskich 
i pokoju. 

o 
Odebranie praw dewizowych. 

Warszawa, 30 sierpnia (A). „Monitor 
Polski" z dnia 30-go bm. zawiera obwiesz
czenie ministra skarbu o cofnięciu upraw
nień banków dewizowych, następującym 
przedsiębiorstwom bankowym: 1) Deu
tsche Bank — Bank niemiecki sp. akc, od
dział w Katowicach, 2) Bank fuor Handel 
und Gewerbe Poznań — Poznański Bank 
dla handlu i przemysłu, sp. akc. w Pozna
niu, 4) Bank Spółek Niemieckich w Pol
sce sp. akc. w Łodzi. 

o 
Aresztowanie dwóch polskich 

inspektorów celnych w Gdańsku. 
Gdańsk, 30 sierpnia. (PAT). W ciągu dzi

siejszego popołudnia aresztowani zostali w 
Gdańsku znowu dwaj inspektorzy celni 
Jurczyński i Czerwa. 

o 
Rozpędzenie bandy dywersantów 

niemieckich. 
Rybnik, 30 sierpnia. (PAT). W nocy z 

wtorku na środę banda dywersyjna ostrze
liwała z terytorjum niemieckiego gminę 
Szczygłowice i Wilczę Górną, oraz rzuciła 
na teren polski kilkanaście granatów. 

Straż graniczna zmusiła dywersantów do 
wycofania się z terytorium polskiego. 

Warszawa, 30 sierpnia (PAT). Minister 
przemysłu I handlu rozporządzeniem z dn. 
28 bm. wydanem w porozumieniu % mini
strem skarbu, powołał do łyda przymuso
we zrzeszenie przedsiębiorstw węglowych I 
ich związków pod nazwą „ N a c z e l n a 
O r g a n i z a c j a P r z e m y s ł u Wę
g l o w e g o " . 

i Celem powołanej organizacji Jest normo

wanie produkcji oraz zbyt węgla w kraju I 
zagranicą. 

Zrzeszać ona będzie wszystkie przedsię
biorstwa węglowe, zajmujące sie produkcją 
węgla kamiennego i brunatnego, brykie
tów węglowych i koksu oraz te przedsię
biorstwa, które trudnią sie sprzedażą tych 
produktów w zastępstwie biur sprzedaży 
przedsiębiorstw je wytwarzających. Do tej 

— o — 
Likwidacja partji komunistycznej 

w Paryżu. 
Paryż, 80 sierpnia. Wydano tu zakaz u-

rządzania wszelkich demonstracyj polity
cznych. , 

Policja przeprowadziła tu wczoraj re
wizje w około 150 lokalach różnych orga-
nlzacyj komunistycznych, oraz kilku dru
karniach, zabierając zapasy plakatów a-
gitacyinycb i broszur. Akcja ta była już 
tylko formalną likwidacją organlzacyj 
komunistycznych w Paryżu, która po za
warciu paktu niemiecko-sowieckjego stra
ciła wszelki grunt pod nogami. 

Okręty niemieckie chronią się 
w portach rosyjskich. 

Londyn, 30 sierpnia, (ry). Z Konstanty
nopola donoszą, że stojące tam okręty 
niemieckie otrzymały polecenie schronie
nia się do portów na morzu Czarnem 

o 
Tajne klauzule paktu 

niemiecko-sowieckiego. 
Berlin, 30 sierpnia (PAA). Chociaż nie

mieckie biuro informacyjne w Berlinie 
oraz rosyjska agencja „Tass" w Moskwie 
ogłosiły jednobrzmiący tekst paktu niea
gresji, ujętego tylko w 7 artykułach, to 
na podstawie informacyj ze źródeł iak 
naiwiarygodnieiszych, możemy stwierdzić, 
iż pakt powyższy został zredagowany w 
20 artykułach. ' 

Trzynaście tajnych artykułów (klauzul) 
stanowi dodatek do umowy głównej, spi
sanej w 7 wspomnianych artykułach. Do
datek obejmuje szczegóły traktatu nie 
przeznaczone do publikacji, a to ze wzglę
du na prestiż obu kontrahentów. W taj
nych klauzulach ustalono m. in. kwestie 
zewnetrzno-polityczne i zagraniczne zaga. 
dnienia, związane z Dalekim Wschodem, 
sprawy kolonjl, organizację obrony, a na
wet propagandy, zapewniając we wszyst
kich dziedzinach zdecydowaną przewagę I 
inicjatywę Rosji, której duch i tendencje 
wyraźnie górują nad Niemcami. 

o . — 
Nowy zamach bombowy w Liverpoolu. 

Londyn, 30 sierpnia (ry). Ubiegłej nocy 
wydarzyła się w Liverpoolu nowa eksplo
zja. Na jednej z głównych ulic wyrzucono 
z przejeżdżającego samochodu bombę, któ
ra eksplodując, zniszczyła jezdnie i szyny 
tramwajowe. Nikt z osób nie został po
szkodowany. Samochód z przygaszonemi 
światłami oddalił sie na pełnym gazie. 

W Londynie wszyscy właściciele hoteli 3 
zajazdów otrzymali polecenie, aby każdego 
nowego gościa zgłaszali natychmiast w 

.Scotland Yardzie. 
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Świat napiętnuje oszczerstwa niemieckie 
no Polskę. 

Odezwa polskich pisarzy i dziennikarzy katolickich. 
Warszawa, 29 sierpnia. 

Polscy pisarze i dziennikarze katoliccy 
wydali odezwę, następującej treści: 

Do opinjl świata! 
Nad narodami zawisło widmo wojny, 

która niesie za sobą zniszczenie całego do
robku cywilizacji i kultury wielu pokoleń. 

W ciągu swego odrodzonego życia pań
stwowego Polska pamiętna straszliwych 
skutków ostatniej wojny światowej, wier
na swym rycerskim tradycjom, nie ucieka
ła sie. przy rozwiązywania wielu proble
mów i trudności do siły orężnej, ale na 
drodze pokojowej szukała załatwienia 
wszelkich sporów. 

Wybieraliśmy zawsze drogą pokoju I po
rozumienia, mimo, że posiadamy silną i 
mężną armję. I właśnie na ten bastjon po
koju, zwany od wieków przedmurzem 
chrześcijaństwa i cywilizacji zachodniej, 
sprzysięgły sie. obecnie niszczycielskie mo
ce z pod znaku swastyki. Trzecia Rzesza, 
która na przestrzeni kilkunastu miesiący 
pozbawiła wolności i praw szereg sąsiedz
kich narodów, sięga obecnie po odwieczne 
ziemie polskie, grożąc nawet zniszczeniem 
samej niepodległości państwa polskiego. 

Groźba zaboru Gdańska, odwiecznego 
łącznika Polski ze światem przez morze, 
jest nowym zbrodniczym zamachem _ na 
normaluy układ stosunków europejskich, 
wywalczony olbrzymią hekatombą krwi 
podczas ostatniej wojny. 

W obliczu tak bliskiego niebezpieczeń
stwa, my, katoliccy pisarze i dziennikarze 
Polski, uważamy za obowiązek najświęt
szy odwołać sią do sumienia wszystkich 
ludów świata, przypominając raz jeszcze, 
że 

nie Polska jest napastnikiem, 
czyhającym na cudzą własność i nie Pol
ska dały do wojny, ale z m u s z o n a 
J e s t n i e u s t a n n e ni i a k t a m i 
g w a ł t ó w d o o b r o n y s w y c h 
g r a n i c , s w y c h p r a w i s w o -
J e g o h o n o r u . 

Mamy wszyscy w pomięci wzniosłe 
wskazania Głowy Kościoła katolickiego, 
papieża Piusa XII, że „siłą rozsądku, a nie 
siłą oręża toruje sobie drogę sprawiedli
wość, a imperja, nie oparte o sprawiedli
wość, nie mają błogosławieństwa Bożego" 
i że „polityka wyzbyta moralności zdradza 
tych, którzy ją taką czynią". 

Z tym stanowiskiem Ojca Św., oraz z o-
dezwami prezydenta Stanów Zjednoczo
nych Am. Półn. i króla Belgów harmoni
zują w pełni słowa Prezydenta naszej Rze
czypospolitej. Naczelnego Wodza Armji 
Polskiej i uczucia całego Narodu Polskle-

Nie wątpimy, że wszystko co uczciwe, 
praworządne, prawdziwie kulturalne w tej 
walce nerwów, a być może i w walce oręż
nej, stanie po stronie Polski, która w myśl 
swoich tradycyj historycznych dzisiaj 

znów broni hasła „za naszą 
wolność i waszą". 

* Chociaż miłujemy pokój w w a l c e 
n a m n a r z u c o n e j n i e u s t a 
n i e m y , ale gotowi jesteśmy, przelać na
wet ostatnią kroplę krwi. w i e r z ą c w 
n a s z e z w y c i ę s t w o . 

Wy, pisarze i dziennikarze świata, wy, 
którym tak drogie są ideały wolności i 
sprawiedliwości, zrozumiecie to stanowi
sko waszych polskich współtowarzyszy i 
współdziałać będziecie z nami w obronie 
cywiiizacjl I prawa. Bądźcie świadkami 

dobrej woli Narodu Polskiego 
i jego ojczystego sumienia. 

Wierzymy niezłomnie, że Jadowita broń 
oszczerstw, miotanych dziś na Polsko przez 
propagandę hitlerowską odparta będzie 
przez was i należycie napiętnowana. Pol
ska nie jest zamkniętą dla opinji świata, 
jak Trzecia Rzesza, każdy zdaje sobie snra-
we z potworności kłamstw I Insynuacji hi
tlerowskich, które mają już za sobą ponu
rą hlstorję. 

Warszawa, dn. 29 sierpnia 1939 roku. 
Zjednoczenie Polskich Pisarzy i Dziennika

rzy Katolickich 
Prezes (—) Stanisław Miłaszewskl. 

Wiceprezesi (—) Zofja Kossak-Szczucka, 
Kazimierz Marjan Morawski, Leon Radzie

jowski. 
Członkowie Zarządu: (—) Ks. Zygmunt 

U r e g u l o w a n i e s p r a w y z b i e r a n i a 
o d p a d k ó w . 

Warszawa, 30 sierpnia. (A) Niebawem 
wydane będą nowe przepisy, regulujące 
kwestję zbierania odpadków surowcowych, 
co ma szczególne znaczenie dla samowy
starczalności naszego przemysłu. Przepisy 
te określą warunki zbierania i skupu roz
maitych odpadków, jak: szmat, tłuczonego 
Bzkła, odpadków metalowych i t. p. 

Prowadzenie skupu odpadków wymagać 
będzie uzyskania specjalnych koncesyj. 

Na samorząd gminny nałożony będzie 
obowiązek urządzenia w miastach i mia
steczkach specjalnych pomieszczeń dla 
- ' * » H ndnadków. 

Kaczyński, Władysław Sobański, Oskar I Muszyński, Jan Remblellńskl, Adam Ro-
Halecki, ks. Edward Koslbowlcz T. J., Kon- mer, Artur ChoJeckI, Bohdan SkąpskI, Do
rad Olchowicz, Medard Kozłowski, Jan 1 lesław Jurkowski. 

Odezwa polskiego PEN-Clubu do pisarzy świata. 

Przeciwko oszczerstwom niemieckim. 
Warszawa, 30 sierpnia. (PAT) Penklub 

wydał następującą odezwę do pisarzy 
świata, podpisaną przez J . Parandowskie-
go (prezesa), Marję Kuncewiczowa i aka
demika literatury Kazim. Wierzyńskiego. 

„Oszczerstwa i kłamstwa, rozpowszech
niane przeciw Polsce przez dzienniki nie
mieckie, wywołały wśród pisarzy polskich 
oddawna uczucie głębokiej odrazy. Pomi
jaliśmy i pomijamy te wystąpienia kom-
pletnem milczeniem, nie wierząc aby kto-
kolwek w cywilizowanym świecie mógł 
dać wiarę wymysłom prasy, będącej nle-
wolniczem narzędziem reżimu. Niemniej, 
kiedy wysokie czynniki Rzeszy Niemiec
kiej uznały za dopuszczalne oprzeć się w 
swoich oficjalnych wystąpienich na tych 
samych fikcjach, podawać zmyślone fakty, 
jako obraz życia mniejszości niemieckiej 
w Polsce, mówić o morderstwach Niem
ców, o wypadkach kastracji z wyroków są
dowych, o obozach koncentracyjnych dla 

Niemców i t. p., czujemy się w obowiązku 
napiętnować te fałsze, jako świadome o-
szrzerstwa. 

W Polsce nie dokonywa się morderstw 
na Niemcach. Nasze sądownictwo nie zna 
ustawy o kastracjach, a obozy koncentra
cyjne dla Niemców istnieją nie w grani
cach naszej Rzeczypospolitej. 

W przekonaniu, że te świadome kłam
stwa mają rzucić cień na nasze państwo 
i naród, który pragnie tylko pokojowego 
życia na własnej ziemi i w obronie tych 
niewzruszonych zasad ludzkości i cywili
zacji walczyć będzie aż do zwycięstwa, 
p r o t e s t u j e m y p r z e c i w o-
h y d n y m ś r o d k o m w a l k i , 
s t o s o w a n y m p r z e z N i e m 
c ó w i zwracamy się do wszystkich pisa
rzy świata, a w szczególności do członków 
wielkiej federacji Penklubów, by przyłą
czyli się do naszego protestu." 

W Niemczech już wybuchają rozruchy. 
(Specjalna służba informacyjna „United Press* dla Jlustr. Kuryera Codziennego"). 

Amsterdam, 30 sierpnia 
Za prasą paryską, która przynosi wiele 

doniesień o niezadowoleniu wśród ludności 
niemieckiej, dzisiaj także dzienniki holen
derskie zamieszczają doniesienia swych ko

respondentów z Niemiec, świadczące o u-
padku nastrojów w Rzeszy. „Der Tele
graph" przynosi wiadomość od swego spra
wozdawcy z Akwizgranu, że przygnębie
nie wśród ludności wskutek braku artyku-

Z OSTATNIEJ CHWILI. 
Król Jerzy VI w ministerstwie 

wojny i lotnictwa. 
Londyn, 30 sierpnia (PAT). Reuter donosi: Król Jerzy VI udał się we śro

dę po południu z Buckingham Palące do ministerstwa wojny I ministerstwa 
lotnictwa. Królowi towarzyszył książę Gloucester. 

Król dokonał inspekcji poszczególnych zarządzeń i dyspozycyj ministerial
nych. 

Odpowiedź ANGLI dla HITLERA 
już odeszła 

Londyn, 30 sierpnia. # 
Jak sie dowiadujemy, odpowiedź brytyj

ska na notę Hitlera została przesłana szy
frem do Berlina o godz. 6 po południu. Kola 
oficjalne odmawiają wyjaśnień co do jej 
treści, ale powiadają, iż Berlin powinien 
odpowiedzieć na notę angielską. 

Na temat noty niemieckiej kursują dalej 
sprzeczne pogłoski. Jedne mówią, że Rze
sza wysunęła projekt międzynarodowej 
kontroli nad Gdańskiem I Pomorzem(ü), 
inne, że postawiła swoje żądania w formie 
niemal łe ultymatywnej, trzecie, iż propo
nuje konferencją międzynarodowa w spra-

łów spożywczych coraz przybiera na sile. 
Policja wielokrotnie musiała interwenio
wać wskutek demonstracji tłumów, które 
napróżno oczekiwały przed sklepami spo
żywczemu pragnąc otrzymać żywność. 

Policja z Akwizgranu zaatakowała wczo
raj pałkami gumowemi tłum kobiet i dzie
ci odprowadzających na kolej swych oj
ców i mężów. Na dworcu rozgrywały sie 
dantejskie sceny. Płaczące spazmatycznie 
kobiety były bite pałkami. 

Tego samego rodzaju zamieszki rozegra
ły sie. w Kolonji w Krefeld. 

Podróżni z Duesseldorfu donoszą o ana
logicznych scenach. 

We wtorek w nocy, według doniesień 
dziennika holenderskiego, na pograniczu, a 
także w głębi kraju np. w Dueren i Glad
bach rozrzucano masowo ulotki z bardzo o-
strym tekstem, zawierającym m. in. obraź-
liwe uwagi o Hitlerze. Liczba ulotek była 
tak wielka, że należy sądzić, że kolportuje 
je jakaś tajna organizacja. 

Według niepotwierdzonych pogłosek w 
związku z kolportowaniem ulotek antyhi
tlerowskich miano aresztować w Akwizgra
nie 46 osób. Faktem jest — donosi „Der Te
legraph" — że miejscowe władze urzędowo 
potwierdzają fakt konfiskaty takich ulo
tek. 

Dzisiaj rano w centrum Akwizgranu lot
ny oddział policji przemocą transportował 
grupę mężczyzn, powołanych do słułby 
wojskowej. Z okien sąsiednich domów po
sypały się na oddział policji różne przed
mioty, wazony itd. Wszyscy przyznają, że 
wśród ludności niemieckiej niema ładne
go entuzjazmu, a już najmniej zdradzają 
go powołani do wojska. Na ulicach miast 
nadreńskich — pisze ..Der Telegraph" — po
zdrowienie hitlerowskie staje się rzadko
ścią. 

Premjer Składkowski głównym 
opiekunem b. niepodległościowców. 
Warszawa, 29 sierpnia (PAT.) W zwią

zku z wejściem w życie ustawy_ z dnia 19 
lipca 1939 r., zmieniającej przepisy o zape
wnieniu pracy i zaopatrzeniu uczestników 
walk o niepodległość Państwa Polskiego, 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej powołał 
na opiekuna głównego nad uczestnikami 
walk o niepodległość generała dywizji dr. 
Felicjana Sławola-Składkowskiego, który 
faktycznie opiekę taką dotychczas juł 
sprawował. 

Zadaniem opiekuna głównego jest rozta-
czanie> wszechstronnej opieki moralnej i 
materialnej nad osobami określonemi w 
ustawie. 

wie Gdańska. Wszystkie te propozycje, o 
ile byłyby wysunięte, b y ł y b y o c z y 
w i ś c i e n i e d o p r z y j ę c i a . 

Jak już zaznaczyliśmy, Änglji zależy 
przedewszystkiem na przeforsowaniu pe
wnego okresu rozejmu. Punkt ten wydaje 
sie jedynie pozytywny w całym przetargu. 

Paryż I Warszawa są dokładnie infor
mowane o przebiegu rokowań. Ze wzglę
dów kurtuazyjnych informuje sie także 
Waszyngton. Ambasador amerykański w 
Londynie złożył dzisiaj dłuższą wizytę, w 
Forreign Office. 

Sytuację traktuje się dalej w tutejszych 
kołach politycznych jako niezwykle powa
żną. W przeciwieństwie do tego giełda 
i sfery przemysłowe angielskie wykazują 
dzisiaj popołnudniu znaczny wzrost opty
mizmu. 

Z a r z ą d z e n i a w o j s k o w e 
P o l s k i p o w i t a n o w L o n d y 
n i e z d u ż e m u z n a n i e m . W o-
bliczu posunięć wojskowych niemieckich 
na Słowaczyźnie zarządzenia te uważa się 
za rzecz zupełnie zrozumiałą. 

Sąd sfer politycznych o wypadkach nie 
uległ zmianie i da się on ująć w takiem 
oto zdaniu: H i t l e r z r o z u m i a ł 
n a r e s z c i e , ż e w o j n a z P o l 
ską, t o w o j n a z A n g l i ą i 
dlatego Berlin woli uprawiać dalej kusze
nie Zachodu, aniżeli rozpoczynać wojnę. 

Zbigniew Grabowski. 

fyzewame komunikacji kolejowej 
międzu Węgrami a Rzesza I Słowacja. 

Budapeszt, 30 sierpnia. (PAT) Agencja 
Havasa donosi, łe komunikacja kolejowa 
między Węgrami, Rzeszą Niemiecką i Sło
wacją została przerwana z powodu re-
strykcyj w związku z transportami nie-
mieckleml w Słowacji. 

Dyrekcja węgierskich kolei wskazuje, łe 

odnosi się to do komunikacji na linjach 
Budapeszt—Bratysława I Budapeszt—Wie
deń. 

Żegluga statków między Wiedniem a dol
nym biegiem Dunaju zostaje z dniem 
31 b. m. wstrzymana. 

Filoangielski gabinet 
w Japonii. 

Londyn, 30 sierpnia (PAT) Z Tokio do
noszą, że nowy gabinet japoński został 
dzisiaj skompletowany. 

Premjerem i ministrem spraw zagranicz
nych jest gen. Nobuyuki Abe, ministrem 
spraw wewn. i opieki społecznej jest p. 
Hara, ministrem finansów p. Aoki, wre
szcie ministrem marynarki jest wiceadmi
rał Joszida. Ministrem wojny mianowany 
został gen. Hata. 

Nominacje te są uważane za najbardziej 
doniosłe. Minister wojny gen. Hata był do

tąd głównym adjutantem cesarza, minister 
marynarki wiceadmirał Joszida był głów
nodowodzącym floty, a minister finansów 
Aoki był przewodniczącym urzędu plano
wania. Co do samego premjera, to nie jest 
spodziewane, łe obejmie on portfel spraw 
zagranicznych na długo. Raczej przypu
szczają, że jest to zarządzenie przejściowe. 

Prasa japońska przyznaje, że rząd obec
ny dążyć będzie do znalezienia kompromi
su z W. Brytanją. 

Pierwszy konsul generalny Litwy 
w Wilnie. 

Warszawa, 30 sierpnia (—) Eadca posel
stwa litewskiego w Warszawie dr. Trima-
lias mianowany został pierwszym litew
skim konsulem generalnym w Wilnie. 

W związku z tem, dr. Trimalis dziś opu
ścił Warszawę. W pierwszych dniach wrze
śnia obejmuje on urzędowanie w Wilnie. 

Amerykański samolot zmuszony 
do lądowania pod Londynem. 

Londyn, 30 sierpnia. (United Press) No
wy samolot typu „Fokker", fabrykacji 
niemieckiej, który ukazał się u wybrzeży 
Anglji i leciał w kierunku Essex, zmuszo
ny został do lądowania na lotnisku w 
Croydon przez strzały ostrzegawcze bate-
ryj przeciwlotniczych i samoloty myśliw
skie, które natychmiast wystartowały. 

Okazało sie, że był to lot próbny, wyko
nywany z ramienia przedsiębiorstwa ame
rykańskiego komunikacji transatlantyc
kiej, które zakupiło samoloty tego typu. 

o 
Podróż „Normandji" odwołana. 
Nowy Jork. 30 sierpnia. (PAT) Na tele

graficzne polecenie z Paryża objazd „Nor-
mandie" został odroczony bez podania po
wodów i wyznaczenia dalszego terminu. 



Kuryer Gospodarczy 
Ograniczenia w obrocie płatniczym 

z W. M. Gdańskiem. 
Ukazał się nowy okólnik komisji dewizowej, 

zawierający zmiany przepisów w obróci« pienięż
nym t zagranicą, a w szczególność z w. m. Gdań
skiem^ 

Stosowni* do tego okólnika, podróżni, udają
cy się z Polski do Gdańska — legitymujący sie 
dowodami osobistymi, uprawniającymi ich do 
przekraczania granicy polsko-gdańskiej — mają 
prawo wywieźć każdorazowo bez specjalnego ze
zwolenia krajowe środki płatnicze do wysoko
ści 20 zł., lub równowartość tej sumy w gdańskich 
Środkach płatniczych, łącznie jednak w ciągu 
miesiąca nic więcej, jak 20 zł., lub ich równo
wartość. 

Drugi okólnik dotyczy obrotu płatniczego z 
w m. Gdańskiem. Komisja dewizowa postanawia, 
£a wszelkie dyspozycje (wypłaty, przekazy i prze-
lewy! pozostałościami na 28 b . r n . na zagranicz
nych rachunkach wolnych, należących do Osób 
fizycznych i prawnych, mających miejsce zamie
szkało łub siedzibę na terytorjum w. m. Gdań
ska — są bez zezwolenia zebrónione. (ISKRA). 

Projekt otworzenia Izb mierniczych. 
Zarząd główny stowarzyszenia mierniczych 

przysięgłych z całej Polski podjął ostatnio akcję. 
mająca, na celu uregulowanie stosunków Vfjjra-
wodzic mierniczym, dążąc d,o powołania % ä 
rnierniczyćh, któreby stanowiły najwyższy or
gan samorządu zawodowego i wykonywałyby 
nadzór nad praktyką mierniczą i czuwały nad 
przestrzeganiem zasad sumienności i godności 
zawodowej. Jednocześnie stowarzyszenie opraco
wało projekt ustawy o izbach mierniczych. 
(ISKRA) 

Produkcja hutnicza w świecie znowu 
wzrasta. 

Ag. „Echo" podaje: W niektórych państwach 
zachodniej Europy, jak np. we Francji, oraz w 
Stanach Zjednoczonych A. P. zauważyć* można 
było w miesiącach letnich pewne osłabienie wy
twórczości w hutach żelaznych. 

W ostatnich znów tygodniach wybitnie wzro
sła produkcja hut. W Stanach zjednoczonych 
A P. np. wzrost wytwórczości, w porównaniu z 
rokiem ubiegłym wyniósł prawie 75°/o. Jest to 
olbrzymie nasilenie produkcji. (ECHO). 

228.000 robotników polskich 
we Francji. 

Według oświadczenia francuskiego ministra 
pracy we Francji liczba robotników cudzoziem
skich, posiadających kartę pracy wynosiła w lip
cu V9&S roku około 1,200.000, Ponieważ od tego 
czasy nfe sprowadzono do Francji większych 
gntn robotników cudzoziemskich, przypuszczać 
należy ?<•> ta liczba w międzyczasie nie uległa 
większej zmianie. 

Według narodowości liczba ta rozpodła się na 
następujące pozycje) Włosi — 394.000, Polacy — 
228.000, Hiszpan ja — 118.000, Belgowie — 
100.000, Szwajcarzy — 33.700, Czesi i Słowacy — 
35.000. Jugosłowianie — 20.000, reszta przypada
ła na mniejsze grupy narodowościowe. Robotni
cy polscy rozmieszczeni byli głównie w następu
jących departamentach: Pas de Calais — 45.000, 
Nofd — 32.000. Seine - 23.000, Meurthe et Mo-
seile — 20.000. Moselle — 10.000, reszta w znacz-
nie mniejszych ilościach rozmieszczona była w 
innych departamentach. (ECHO). 

Bawełna rosyjska w Łodzi. 
Nie tak dawno nadeszły do Łodzi pierwsze par-

tje sowieckiej bawełny. 
Jak dotychczas jednak nie znajduje ona na

bywców w łódzkich kołach przemysłowych, które 
tłumaczą to tym, że bawełna amerykańska, będą
ca tej samej jakości, jest o wiele tańsza. 

Kwoty eksportowe drzewa 
podwyższone. 

Warszawa (K). Europejska konwencja eks
porterów drewna podwyższa kwoty eksportowe 
drewna o 10 p r o c , t. j . o 290.320 standardów, 
do 3.19 milj. standardów. 

Kontyngent przydzielony Polsce wynosi 27.579 
ty*. Podwyższenia kwot eksportowych domagała 
si« przedewszystkiem Anglja. Podwyższenie to 
nie spowfsduje jednak natychmiastowego wzrostu 
po«*3Ży. Należy się go spodziewać raczej dopiero 
ofcfłlo listopada. 

Ogólny wskaźnik 
cen hurtowych spadł. 

Według danych Głównego Urzędu Sta
tystycznego, ogólny wskaźnik cen hurto
wych •v lipcu rb. wynosił 55,9, wobec 56,8 
w czerwcu rb. i 5M w lipcu r. ub. (podsta
wa — 1928 - 100). 

Poniżej podajemy wskaźniki cen hurto-
wych poszczególnych grup artykułów w 
lipo« rb. (podstawa — 1928 - 100; pierwsza 
liczba w nawiasie oznacza wskaźnik w 
czerwcu rb., druga — w lipcu r. ub.); 

żywno« i używki 54,3 (55,1 — 55,7), naby
wane srzez »pozywców 59,9 (60,4 — 604); 

artykuły rolne krajowe 49,4 (50,3 — 51,3). 
«przedawane przez rolników 44 (43.7—45,6). 
w teffi ziemiopłody 41 (43,7—47,9); 

artykuły przemysłowe 57,4 (57,5 — 57,7), 
surowce 56,4 (56,7 — 55), półfabrykaty 56,6 
(56,4 — 56,8). wyroby gotowe 59,2 (593 — 
50,5), w tym dla konsumeji 55,1 (55,8 — 56,4); 

surowce I półfabrykaty przemysłowe 
56,5 (56,Ä — 55,7). uzależnione od zagranicy 
42.5 (48.5 - 40.5). s , W t p l i z o w - a n ° " 2 (77.4— 
77,8); 

matorjały budowlane 543 54,7 — 54,7): 
artykuły przemysłowe, nabywane przea 

Eksporterzy winni zachować 
jak największą ostrożność. 

Warszawa, 80 sierpnia. (Mt) W związku 
z trudnościami natury komunikacyjnej i 
płatniczej, spowodowanymi zarządzeniami 
szeregu państw obcych, eksporterzy polscy 
zwracają sie, do izb przemysłowo-handlo
wych z zapytaniami, czy należy wysyłać 
zagranice, towary zamówione I Jut przygo
towane do eksportu. 

Związek izb przemysłowo-handlowych 
komunikuje, że nie ma w chwili obecnej 
ze strony polskiej trudności formalnych w 

eksporcie, jednakże stan faktyczny na kie
runkach zachodnich i południowo-<zachod-
nich nie zawsze pozwala na normalne roz
wikłanie tranzakcyj eksportowych. Wobec 
tego w czasie najbliższym wskazana jest 
jaknajwiększa ostrożność. 

Ewentualne dyspozycje ładowania towa
rów powinny następować dopiero po upew
nieniu sie przez eksporterów, czy towar 
dojdzie do miejsca przeznaczenia oraz, czy 
wpłynie zań należność. 

Jakie będą losy Banku Rozrachunków 
międzynarodowych? 

Tuż po wydaniu przez Bank Rozrachun
ków Międzynarodowych Niemcom słynne
go „złota czeskiego" ogłoszone było, szcze
gólnie w Anglji, hasło likwidacji tego ban
ku, który, zdaniem wielu, stracił wszelką 
racje bytu z chwilą przejścia szeregu kra
jów do gospodarki autarkicznej i waluty 
„kontrolowanej". 

Żądanie to zostało wtedy odrzucone przez 
rząd brytyjski, gdyż, jak oświadczył w Iz
bie Gmin minister Simon, Bank Rozra
chunków Międzynarodowych może sie je
szcze okazaó pożytecznym. Jednak nieza
leżnie od strony formalnej znaczenie tego 

banku stale «I« zmniejsza. 
Jak wynika ze sprawozdauia banku za 

miesiąc lipiec, Bank Rozrachunków Mię
dzynarodowych stracił w jednym tym mie
siącu przeszło 6 min. frs. szw. wkładów. 
Suma wkładów Banku wynosi na początku 
sierpnia — 115.8 min. frs, szw., gdy jeszcze 
we wrześniu 1937 r. wynosiła 247 min. frs., 
a w okresie szczytowym rozwoju banku, 
w czerwcu 1981 r. sięgała 945 min. frs. 

Główną przyczyną spadku wkładów w 
ostatnim czasie jest stałe wycofywanie 
wkładów krótkoterminowych przez „Ban-
que de France". 

Jakie instytucje rozprowadzają 
zastawowe kredyty zbożowe 

Pożyczki pod zastaw zbóż, spełniające 
trzy zasadnicze zadania: dostarczania 
środków obrotowych rolnikom, równo
miernego rozkładania podaży zbóż na cały 
rok gospodarczy i wzmacniania pogotowia 
aprowizacyjnego kraju — rozprowadzne są 
przez specjalny aparat kredytowy, obsłu
gujący rolnictwo. 

Kredyt rejestrowy oprocentowany w wy
sokości 4W/o w stosunku rocznym dla wię
kszej własności rolnej, zaciągającej tego 
rodzaju pożyczki w kwotach powyżej 2 ty
sięcy złotych, udzielany Jest rolnikom 
przez oddziały Państwowego Banku Rol
nego, Bank Poznańskiego Ziemstwa Kre-
dvtowego, Bank Kwilecki — Potocki, Cen
trale Rolników oraz Wileński Bank Han

dlowy. 
Kredyt zaliczkowy, oprocentowany w 

wysokości 4"/« w stosunku rocznym, udzie
lany jest mniejszym gospodarstwom w 
kwotach najwyżej do 2 tysięcy złotych. 
Kredyt ten jest rozprowadzany przez rol
nicze centrale finansowe (np. Bank Rolny) 
za pośrednictwem spółdzielni kredyto
wych, gminnych kas pożyezkowo-oszczed-
nościowych i powiatowych kas oszczędno-

% a atomiast w tych okręgach naszego kra
ju, gdzie miejscowy pośredniczący aparat 
kredytowo-rolniczy jest mniej rozprze
strzeniony lub słaby, kredyt zaliczkowy 
rozprowadzany jest również bezpośrednio 
przez oddziały Banku Rolnego. (Iskra). 

Nowe ograniczenia dewizowe w Niemczech. 
Władze hitlerowskie ogłosiły ostatnio 

nowe ograniczenia dewizowe, które spowo
dowały kompletny zanik handlu zagranicz
nego. Wymiana towarowa miedzy Szwaj-
carją a Niemcami została całkowicie za
hamowana. Turyści niemieccy — według 

nowych przepisów — mogą wywieźć do 
Szwajcarji zaledwie 10 RM w obcej walu
cie. Tem samem zwiedzanie obecnie odby
wającej sie w Szwajcarji międzynarodo
wej wystawy w Zurychu przez Niemców, 
zostało całkowicie uniemożliwione. 

Wymiana polsko-sowiecka 
rozwija sie normalnie. 

Obroty wzrastają. 
W świetle ciągle nowych a sprzecznych 

pogłosek możemy zanotować szereg faktów, 
świadczących, że stosunki gospodarcze pol
sko-sowieckie rozwijają sie zupełnie nor
malnie i w chwili obecnej jesteśmy w trak
cie realizacji całego szeregu transaksyj, 
przeprowadzanych w ramach ostatniego po
rozumienia gospodarczego miedzy obu rzą
dami. 

Gdynia nawiązała regularną komunika
cją dla transportu towa.rowego z sowieckie-
mi portami bałtyckiemi i w ubiegłym ty
godniu załadowano pierwsze transporty 
węgla polskiego dla północnych okręgów 
europejskich Rosji sowieckiej. Ogólny wy
wóz wyniesie do tego okręgu ca 900.000 tonn 
węgla. Również w ubiegłym tygodniu zała
dowano w Gdyni kabli elektrotechnicznych, 
oraz wyrobów hutniczych ogólnej wartości 
8 milionów złotych. Zakupy te składają sie 
obok różnego rodzaju kabli z wytworów 
walcowanych, blachy i drutu. Wysyłka na
stępuje na zamówienie sowieckiej organi
zacji „Maszynoimport". 

Jak wiadomo, eksport nasz do Rosji so
wieckiej oparty został na zasadach wzajem
nej wymiany i w związku z tem bawiła w 
swoim czasie delegacja polskich przemy
słowców włókienniczych w Moskwie, bada
jąc możliwości sprowadzenia z tego kraju 
do Polski większych ilości bawełny kauka
skiej. W wyniku nastąpiło zawarcie poro
zumienia w sprawie importu do nas baweł
ny sowWkiej w ilości kilkunastu tysięcy 
tonu 

W tych dniach w wyniku tran&akcii kom-
pensacyjnych Rosja sowiecka przysłała do 
nas 3,000 tonn bawełny. Zostaną one w naj
bliższym czasie sprzedane na potrzeby prze» 

mysłu łódzkiego i białostockiego. Otrzyma
na bawełna rosyjska odpowiada stawianym 
wymogom gatunkowym, jest jednak droż-
siza od bawełny amerykańskiej, gdyż Sowie
ty żądaje za 1 kg 1Ż79 zł. 

Równocześnie przewidują przywóz z Ro
sji innych surowców dla Polski i jak wia
domo, w chwili obecnej bawi w Moskwie 
delegacja rządu polskiego z wiceministrem 
rolnictwa i reform rolnych p. Leonardem 
Krawulskiin na <>zele. W dniu wczorajszym 
delegaci rządu polskiego podejmowani byli 
bankietem przez komisarjat ludowy do 
spraw rolnictwa oraz przez prezesa ogólno-
rosyjskiej wystawy rolniczej, która w tej 
chwili odbywa sie w Moskwie, a w związku 
z którą nastąpił wyjazd min L. Krawul-
skiego. 

Zainteresowane sfery gospodarcze zwra
cają uwagę że w obecnym układzie stosun
ków międzynarodowych bliskie sąsiedztwo 
nasze z Rosją, oraz łatwość kontynuowania 
komunikacyj lądowych i morskich stwarza 
dogodne warunki dla rozbudowy wzajem
nej wymiany-

Zwracają uwagę na takie fakty, jak pod
wyższenie stawek asekuracyjnych przy 
transportach morskich, oraz utrudnienia 
transportów kolejowych. Te wzystkie ob
ciążenia, mające duży wpływ na koszty 
transportu i regularność dowozu, działają 
oczywiście w stopniu zmniejszonym na od
cinkach krótszych. Sowieckie przedsieblor-
»twa gosoodwe** w Polsee kontynuują 
swą prace itormalnfe, prowadza1' także per» 
traktacie z zainteresowaneoii branżami 
przemysłowemi w sprawie nowych zaku-
oiw na rynku polskim 

Mąki będziemy mieli pod dostatkiem. 
W związku z wytworzoną sytuacją i zauważo-

nemi trudnościami zaopatrzeniowemł w grupie 
przetworów zbożowych, głównie mąki, zachodzi 
konieczność ustalenia pewnych minimalnych za
pasów mąki, jakie winny posiadać na swych 
składach młyny. 

Zainteresowane koła wysunęły projekt, aby 
każdy młyn zobowiązany był do utrzymania mi
nimalnego teapasu towarów, odpowiadającego 

miesięcznej produkcji. 
Projekt ten znalazł u władz aprobatę i dlate

go należy się wkrótce spodziewać takich zarzą
dzeń, które przyczynią się, iż mąki i kasz bę
dziemy posiadali pod dostatkiem. 

Gdzie szukać przyczyn paskarstwa? 
Władze bezpieczeństwa wystąpiły ostatnio 

bardzo energicznie przeciwko tym wszystkim 
kupcom, którzy samowolnie podwyższają ceny na 
produkty spożywcze, pragnąc na wytworzonej 
sytuacji wzbogacić się. I bardzo słusznie. 

Ze sfer drobnego kupiectwa zwracają jednak 
uwagę, że źródłem tej nagłej podwyżki cen są 
przedewszystkiem zakłady wytwórcze, lub też 
niektóre hartownie. Poza jednostkami nieuczci-
wemi t kół drobnego kupiectwa, które w celu 
zysku samowolnie podwyższają ceny, większość 
drobnych kupców nie może otrzymać towaru 
po ustalonych cenach hurtowych, a chcąc ten 
towar koniecznie posiadać, muszą płacić taka. 
cenę, jaką żąda wytwórca lub hurtownia. 

Sprawą tą winny się zainteresować kompe
tentne władze i w zarodku zlikwidować źródło 
metod paskarskich. 

KURYER GIEŁDOWY. 
GIEŁDA WARSZAWSKA. 

Warszawa, 30 sierpnia. (A). Na środowem posie
dzeniu giełdy walutowo-de wizowej w Warszawie 
tendencja dla dewiz utrzymana, przy obrotach moc
niejszych. 

Notowano dewizy: Amsterdam 287, Bruksela 91, 
Helsingfors 13.04, Londyn 23.23, Nowy Jork 5.32.38. 
kabel N. Jork 5.32.50, Paryż 18.30, Sztokholm 
12840, Zudich 120.60. 

Bank Polski płacił za dolary amerykańskie 5.30.50. 
kanadyjskie 5.30, floreny holenderskie 286, franki 
fran. 13.24, szwajcarskie 120.10, funty ang. 23.14, 
belgi 90.75, guldeny 99.75, korony norweskie 121 60, 
szwedzkie 127.60, marki fińskie 10.70. 

Dla akcyj tendencja mocniejsza, obroty ożywione. 
Nolowanos Bank Polski 102, Węgiel 28—29, Modrzs-
jów 14.75, Norblin 92, ßtharachowice 40—40.50. O-
strowiec 76. 

Ola papierów procentowych tendencja mocniej
sza przy obrotach dość ożywionych Notowano S'h 
poż. lnwest. I. em. 70, serje 70, II em. 89, 4«/« pot. 
dolarowa 85.25, 4.5 poż. wewnętrzna 60.50, 5 proc 

T*>ż. kolejowa 81, odo. drobne 59, 4V. poż. konsoli 
dacyjna 61.25, odo. drobne 60.50, 5»/. poi. konwep-e^l 
syjna 63, 4.5«/« 1. ziemskie 52—52.75, 4.5% 1. War
szawy 58, 5«/« 1. Warszawy stare 60, 5"/» 1. Warsza
wy z 1933 r. 57.50, odo. po 1000 zl 58, 5% 1. Warsza
wy z 1936 r. 55—55.50, 5»/. 1. Łodzi z 1933 r. 51.50— 
52—51.75, 3'/« państw, renta ziemska ode. po 5000 
i 1000 zł 46.50—46.75. 

OIBŁDA POZKAXSKA. 

Poznań, 30 sierpnia. (Sm). Giełda papierów. 3«/« 
pożyczka Inwestycyjna I. emisji 69, I I em. 68, 4fk 
premjówka dolarowa 35, 4'/i złote listy zastawne 
50.5, w większych 1 średnich odcinkach, 4*/« listy za
stawne konwertowane 41, Bank Polski 100—101. 
Herzweld Wiktorjus 660. Tendencja mocniejsza. 

ZIEUIOPŁODI. 

Warszawa, 29 sierpnia. Ziemiopłody. Na środowe« 
zebraniu giełdy zbożowo-towarowej w Warszawie o-
gólny obrót wyniósł 3.563 tonn, w tem żyta 1769 t. 

Notowano za 100 kg parytet wagon Warszawa w 
handlu hurtowym, w ładunkach wagonowych: pszeni
ca jednolita 20.75—21.75, zbierana 20.25—20.75, żyto 
I s*. 12.75—13.50, jęczmień brow. 17—18, I 8t. 16— 
16.25, II «t. 15.75—16, III st. 15.50—15.75, owies I *t. 
10—16.50, I I stand. 15—15.50, gryka 22.75—23.25, 
pszenica czerwona szklista 22—22.50, mąka pszen
na wyciągowa 39,50—41.50, I gat. 36.50—39.50. 
gat. I A 34.50—86.50. gat. II A 29—30, gat. 11 D 
24—25, gat. III 16—18, pastewna 1350—14.50, żytnia 
wyciągowa 24.25—24.75, gatl I 22.25—22.75, razowa 
17.75—18.25, śrutowa 12.25—12.75, ziemniaczana .su
perior" 88—89, otręby pszenne grube 11.25—1175, 
średnie 1 miałkie 10.60—11, żytnie 9—9.50, groch 
Victoria 40.50—48.50, koniczyna biała sur. 170—190, 
be« kanianki 230—250, rzepak ozimy 50—51, rzepak 
jary 47.50—48.50, rzepak ozimy 47—48, wyka Jara 
22.50—28.50, wyka ozima 80—85, łubin niebieski 
10.50—11, żółty 18.50—14, mak niebieski 68—70, sie
mię lniane 41—42, makuchy lniane 21—21.50, rzepa
kowe 12—12.50, słonecznikowe 19—19.50, konopne 
11.75—12.25, kokosowe 14.50—15, palmowe 18.50—14, 
śrut «Ojowy 23.25—28.75, lniany 21—21.50, kokosowy 
15.25—15.75, palmowy 12.25—12.75, konopny 10.25—11, 
rzepakowy 13.25—18.75, mieszanki pasz treściwych: 
otrebowo-makuehowa 18—18.50, makuchowa 20—21) »o. 
ziemniaki Jadalne 5—5.75, «łonu żytnia prasowana 
3.25—8.75. słoma żytnia w snopkach 3 75—4.25, siano 
prasowane I g a t 7—7.50, I I gat. 5.50—6. 

Kraków, 80 sierpnia. Oiełda zbołowo-towarowe. 
Pszenica 80«/» ziarn. szklista 21.75—22.15, jednolita 
czerwona 20.50—20.75, biała 20.50—20.75, zbierana 
20-20.25, żyto standart I. 14.25—14.50, standan, II 
11.50—18.75, Jęozmień Jednolity 17.75—18.25, Brze-
mialowy 18.50—17, pastewny 16—16,25, owies stan
dart I. (lekko zadeszczony) 11—12, standart U (za-
deszoz. dop.) 14.75—15.75. Mąka pszenna wyciągowa 
24.50—42, 0-85«/« 34.50—41.50. gatunek I 86,!k— 88, 
gatunek IA 82.50—84, gatunek II 35-66«/. 2S.50-. 
31.50, gat. II 50-60«/« 27—a«, gat. I I 30-65'/« Wüä— 
26.75. gat. II 60-65»/« 19.75—20.25, pastewtt» 14— 
14.50, razowa 26.75—27. Mąk ytnia okr. krakowskiego 
Ratunek IA 24.75—25, razowa 21.25—2150. Mąka 
żytnia okr. poznańskiego gat. IA 24.75—25. Otręby 
pszenne standartowe miaikie 10.75—11, średnie 9.50—, 
10. żytnie standartowe 9.50—10, perłówka 0000 * 
workiem 48—44, pęcak fabryczny z workiem 30—31, 
siekanka jeczm. tabr. z work. 31.50—32, kasza ja
glana fabryczna z work.35—36, kasza tatarczana 
cała z workiem 43—44, łamana z work. 41—42. 
Ogólny obrót 377 tonn. Tendencja ogólna spokojna. 

Gisłda rpotowa. Wszystkie kursy bez zmian Sprze
dano: p»z«nicy 40 tonn, żyt« 356 t , jęczmieni« 20, 
owsa 56, przetworów młynarskich 252, nasion 7V«, 
nasion pastewnych 1 innych 125. Ogółem sprzedana 
856.5 tonn. 
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KRONIKA KRAKOWSKA, 

Szklanka krwi 
dla... A r m i i . 
Wezwanie do kobiet. 

Sekcja zdrowia Przygot. Społecznego wzywa 
wszystkie członkinie organizacji P. W. K., orga-
nizacyj współdziałających i kobiety niestowarzy-
szone do jak najszybszego zarejestrowania się w 
charakterze ochotniczych dawczyń krwi. Potrze
bne są osoby zdrowe w wieku od 18 do 35 lat. 
Zgłoszenia codziennie od godz. 11-tej do 1-szej 
w południe i od 5—7 wieczorem w Krakowie 
przy ul. Zwierzynieckiej 26, w Świetlicy PWK. 

(Lg) Jak wiadomo w przypadku skrwawień, je
dynym sposobem uratowania rannego jest na
tychmiastowa transfuzja krwi. Szklanka krwi 
może w tych przypadkach uratować życie czło
wiekowi, który bez tej pomocy skazany byłby 
na śmierć. Pomoc ta musi być n a t y c h m i a . 
s t ó w a . To też odpowiednio zorganizowana 
pomoc dla natychmiastowej transfuzji krwi, — 
przewiduje rejestrację dawców i dawczyń krwi. 
Dawcą krwi może być tylko osoba zdrowa. Oso
ba taka musi być przedtem odpowiednio przeba
dana; dlatego wszystkie osoby, które zgłoszą się 
do zarejestrowania na dawców krwi poddane zo
staną badaniu lekarskiemu, wykonane też zosta
ną odpowiednie reakcje serologiczne krwi, by 
zagwarantować, że dana osoba nie nosi w sobie 
zarazków kiły albo malarji. Osobom tym zbada
na zostanie krew na przynależność grupową; — 
jak wiadomo bowiem, istnieją cztery grupy 
krwi, krew każdego z nas należy do jednej z 
tych czterech grup, tylko niektóre zaś grupy 
krwi można ze sobą mieszać. Dlatego w przy
padku transfuzji musi lekarz znać grupę krwi 
osoby chorej, jak również dobrać do transfuzji 
dawcę posiadającego odpowiednią grupę krwi. 
Widać stąd, że do transfuzji, która przecież wy
konana być musi natychmiast, konieczne są pe
wne wstępne przygotowania, które muszą być 
ukończone na czas zanim zajdzie konieczność 
transfuzji. Dawcy, względnie dawczynie krwi 
odpowiednio przebadane i zarejestrowane pozo
staną w ewidencji, by na wypadek yotrzeby 
można je zawezwać do natychmiastowej trans
fuzji. 

Poza tern zaś umiemy już dzisiaj konserwo
wać żywą krew przez okres kilku tygodni w spe
cjalnych warunkach. Dzięki tej nowej metodzie 
można pobrać pewną ilość krwi na napaś, tak 
by w razie potrzeby zadysponować natychmiast 
odpowiednią ilością krwi świeżej 1 żywej, dla 
zaspokojenia pierwszych potrzeb, np. na froncie. 

Podkreślić musimy z całym naciskiem, że ilo
ści krwi pobierane dawczyniom dla transfuzji są 
minimalne. Nie przekraczają z reguły jednej do 
dwóch szklanek krwi i w żadnym razie nie mo
gą wywołać żadnej szkody zdrowemu organiz
mowi. Podkreślić musimy, że medycyna ludowa 
z dawien dawna poleca upusty krwi na wiosnę 
i w jesieni, 1 że wieśniacy młodzi i starzy parą 
kur lub kopą jaj płacą cyrulikowi na jarmarku 
za upuszczenie im krwi. Granica wieku przyjmo
wanych do tej drobnej ofiary krwi naznaczona 
jest w zasadzie na 35 lat. Należy jednak zazna
czyć, że w przypadkach zaaprobowanych przez 
znajdującego się na miejscu lekarza będzie za
pewne przyjmować się jako dawczynie również 
i kobiety, które przekroczyły tę granicę wieku. 

Podkreślić należy również, ze każdy edrowy 
człowiek może bez szkody dla zdrowia, złożyć 
ofiarę krwi dla transfuzji nawet kilka razy w 
ciągu roku. 

Wystawa dzieł Jacka Malczewskiego 
nadal otwarta. 

Krakow w dnia dopełniania kadr 
naszej Armii. 

Zapowiedziana na dzisiaj manifestacja 
Krakowa została przełożona, a d a t a zosta
nie podana w czasie późniejszym. Na mu
rach miasta ukazały sie. afisze o uzupeł
niających zarządzeniach wojskowych. 

Przed afiszami w pierwszych godzinach 
po ich rozlepieniu zbierały sie wielkie gru
py ludności, k t ó r a ze spokojem i powagą 
odczytywała ich treść. Przez ulice miasta 
w kierunku dworca przeciągają już rezer
wiści. Odjazdy ich odbywają SIĘ W nieza
kłóconym spokoju 1 porządku. 

Nast ró j na ulicach jest ożywiony, ale 
wszystko, co należy, czynione Jest spraw
nie 1 energicznie. 

Apelujemy do wszystkich, ażeby w ni-

czem spokoju tego i powagi chwili, dobrze 
odczuwanej przez nasze miasto, nie zakłó
cono. Apelujemy również do wszystkich 
kupców, ażeby sprawnie obsługiwali pu^ 
bliczność, tern więcej, że chwilowe b r a k i 
aprowizacyjne zostały już usunięte. 

W Krakowie obowiązuje znowu zakaz 
sprzedaży napojów alkoholowych. Zarząd 
miasta wyjaśnił, że nie należy zdejmować 
z okien pasków papierowych, chroniących 
szyby. 

Kraków, k t ó r y tyle razy już zdał egza
min obywatelski, zdaje go i w dniu dzi
siejszym doskonale. Można mieć nadzieje., 
że t a k będzie I nadal. 

„ P a ł a c Sztuki« w Krakowie j e s t nadal 
otwarty . Wszystki ewypożyczone przez 
licznych miłośników obrazy znajdują siq 
na awojem miejscu, t o też publiczność kra
kowska zwiedza nadal tłumnie te wspania
ł a kolekcje mistrza Malczewskiego. Repro
dukujemy dziś „śmierć Elenai" mai. w r. 
1810, własność p. W. Hleńderskiego z Za

wiercia. 

Kłębek nerwów 
Nic dziwnego! Ale opanować się trzeba! Trzeba pamiętać o swych 
najbliższych, nie wolno zaniedbać obowiązków. Wzmocnij więc 
nerwy, pij Ovomaltyne! Ten smaczny napój, to koncentrat od-
zywczo-wltamłnowy, który zawiera wszystkie substancje odżyw
cze, niezbędne do odbudowania zużytych komórek, do uzupeł
nienia energii. Dzisiaj potrzeba więcej sił, więcej energii. Stwórz 
wlęe źródło sił i energii w swym organizmie przy pomocy Ovo-

maltyny. 

Ovomaltyna wztmchi Cię i uczyni odporniejszym 

„Strzeżonego Pan Big strzeże" 

m i n a m y raz jeszcze, że wymienione punkty 
ratowniczo-sanitarne i ambulatoryjne uru
chomione będą a u t o m a t y c z n a dopiero 
wówczas, jeżeliby zostało zarządzone po
gotowie O. P . L. — a jak ono wygląda 
i j a k w czasie takiego pogotowia należy 
się zachować — o tern wszystkiem miesz
kańcy K r a k o w a doskonale wiedza- bo prze
szli przecież i to w bardzo dodatnim wyni
ku t. zw. a l a r m y próbne. 

Zakaz sprzedaży alkoholu. 
Opublikowane zosiało w mieście rozporządze

nie słarosly grodzkiego w Krakowie zakaz» iaee 
sprzedaży napojów alkoholowych aż do odwoła
nia. 

Winni nie przestrzegania tego zarządzenia bę
dą karani grzywnami lub aresztem 

Nie odklejać pasków z szyb! 
Zarząd miasta Krakowa komunikuje, ze niema 

żadnego obowiązku zdejmowania papierowych 
nakrywek, jakie poumieszczali niek '.\ mi s/-
kańcy ma szybach okiennych. 

Kurs społeczny dla działaczy 
robotniczych. 

(KAP) Staraniem chrześcijańsko - społecznego 
Instytutu Oświatowego i Zarządu Okręgowego 
Chrzęść. Związków Zawodowych w Krakowie od
będzie się w dniach c-d 11 do 24 września br w 
Mszanie Dolnej na Podhalu ogólnopolski kurs dla 
członków Chrześcijańskich Związków Zawodo
wych i działaczy ruchu katolicko-społecznego. 

Program kursu obejmuje 78 godzin "/ykładów 
teoretycznych o dziejach i zasadach katolickiej 
nauki społecznej, o organizacji ruchu zawodowe
go, o ustawodawstwie pracy i ubezpieczeniach 
społecznych, o metodach akcji oświatowej itd. 

W ramach kursu przewidziane są również od
powiednie ćwiczenia praktyczne, wycieczki i im
prezy kulturalno-oświatowe. Kierownictwo kursu 
spoczywa w rękach ks. prof. J. Mokrzyckiego TJ. 

Koszta uczestnictwa, wraz z wyżywieniem i 
mieszkaniem, wynoszą zaledwie 30 złotych. Zgło
szenia nanleży kierować pod adresem: Sekreta
riat Chrzęść. Społecznego Instytutu Oświatowego 
w Krakowie, ul. Stolarska 7, II p. Termin zgło
szeń upływa z dniem 1 września br. 

Zawiedziony strzelił do narzeczonej -
poczem odebrał sobie życie. 

(Sp) W© wtorek w Kazimierzu przy ui. Krót
kiej rozegrała się krwawa tragedja miłosna. 

Roman Nowak poznał 18-letnią Marjannę Ga-
jochównę z Kazimierza, z którą nawiązał bliż
sze stosunki miłosne. Ostatnio Nowak zauważył, 
ii Gajochówna unika jego towarzystwa. Zrozpa
czony Nowak, podejrzewając swoją narzeczoną 
o zdradę obmyślił plan zemsty. Przybył miano
wicie pod jej mieszkanie i gdy Gajochówna wy
szła na podwórze strzelił do niej, kładac ją tru
pem na miejscu. Po dokonaniu zbrodni Nowak 
popełnił samobójstwo, strzelając sobie w skroń, 

Bójka na zabawie. 
Dn^a 22 maja br. odbywał siq w Kocmyrzowie fe

styn, na który przybyli również Franciszek Czajka 
Jan i Wojciech Nowakowscy. Ponieważ jednak ci 
wszczęli zaraz z miejsca awanturę, zostali z zabawy 
wyproszeni. Postanowili się oni zemścić. Wszy««* 
trzej napadli na Mikołaja Czajkę, którego pobili. Mi* 
kolaj Czajka zmarł po dwóch dniach wskutek zła« 
mania podstaw czaszki i uszkodzenia mózgu. 

Wymienieni zasiedli na ławie oskarżonych sądu 
okr. w Krakowie. Akt oskarżenia zarzuca! Francisz
kowi Czajce nieumyślne spowodowanie śmierci Mi
kołaja Czajki, zaś Janowi i Wojciechowi Nowakow
skiemu udział w pobiciu Mikołaja Czajki. Po prze
prowadzonej rozprawie sąd skazał Fr. Czajkę na 5 
lat więzienia, Jana Nowakowskiego na półtora roku, 
ze Wojciecha Nowakowskiego uniewinnił. 

Przygotowania do samoobrony O. P . L. 
są w pełnym toku, a w wielu dziedzinach 
bądź ukończone całkowicie, bądź już a a 
ukończeniu. Wymienimy np. kopanie ro
wów przeciwlotniczych, w których to ro
botach uczestniczyli masowo i ochotnie 
obywatele mias ta Krakowa. Również zro
zumienie akcj i kopania rowów przeciwlot
niczych t wykazal i właściciele ogrodów, 
parcel niezabudowanych, co należy z uzna
niem podkreślić. 

Ludność m i a s t a K r a k o w a ze spokojem 
oczekuje rozwoju wypadków, wykonując 
ściśle zarządzenia władz dotyczące należy
tego przygotowania O. P . L. — bo strze
żonego P a n Bóg strzeże, j a k to głosi przy
słowie, k tóre przypomniał w swoim apelu 
do obywateli prezydent d r Czuchajowski. 

W związku z powyższem w a r t o zanoto
wać, że na wypadek, gdyby zarządzone zo
stało pogotowie O. P. L. natychmiast uru
chomione będzie wiele punktów sanitar
nych i ambulatoryjnych. I t a k np. p u n k t y 

ratowniczo-sanitarne, gdzie są także urzą
dzenia stosowane przy skażeniu gazami, 
mieszczą sie.: w budynku miejskich wo
dociągów i kanal izacj i przy ul. Senator
skiej L. 1, w schronisku B r a t a Alberta 
ul. Zielna Dębniki, w miejskim domu noc
legowym przy ul. Nadwiślańskie j L. 4 
(Podgórze). Natomias t t ambula tor ia speł
niające także funkcje pogotowia ratowni-
czo-sanitarnego przygotowane są w łaźni 
ludowej przy ul. Karmelickiej L. 47, w Do
mu Dziecka ul. Żuławskiego L. 9, w gma
chu YMCA przy ul . Krowoderskiej L. 8, 
w przychodni przy ul. Radziwiłłowskiej 
L. 1, w szkole powszechnej ul. Wiślisko 
(Grzegórzki), w Łaźni ul. Paul ińska . Oczy
wiście korzystanie z punktów ratowniczych 
i ambulator jów należy ograniczyć, j ak 
głosi instrukcja, tylko do wypadków naj
poważniejszych, gdy pomoc udzielana nrzez 
organy ratowniczo-sanitarne jest niewy
starczająca. 

Żeby nie było nieporozumienia, pizypo-

Z TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. SŁOWACKIE-
GO. Zespół artystyczny powrócił już z urlopu i roz
począł próby z najbliższej premjery, którą budzie 
dramat M. Maeterlincka pŁ: „Burmistrz Stylmon-
du". Sztuk« przygotowuje rei. J. Karbowski. 

W czwartek, dnia SI sierpnia i w piątek dnia 1 
września br. odegrana zostanie o godz. 20 po ce
nach zniżonych komedja T. S. Chrzanowskiego „Ja
poński rower", zaś w sobotę 2 września również 
po cenach zniżonych komedja A. de Benedetti'ego 
„Szkarłatne róże". 

ODROCZENIE TERMINU EGZAM. 00 PEDAGO
GU UM. Dyrekcja Państw. Pedagog j um w Krakowie 
(Straszewskiego 22) zawiadamia, że egzaminy wąte-
pne na I-szy rok studjów zostały odroczone. O ter
minie tych egzaminów zostaną zawiadomieni za
interesowani we właściwym czasie. 

CENY NABIAŁU, WARZYW, OWOCÓW I DRO
BIU na targu w Krakowie. Mleko niezbier. 0.20— 
8.22, śmietanka 1, 0.50—0.60, śmietana 1.00—1.20, ser 
zwycz. kg. 0.50—0.80, masło wyborowe 3.60, masło 
stołowe 8.50, masło kuchenne 3.—, jaja wyborowe 
1.50, jaja I. sorta 1.40, jaja II. sorta 1.20, buraki 
ówikł. 0.10—0.12, cebula 0.13—0.15, marchew O10— 
0.12, pietruszka i seler 0.20—0.25, pomidory 0.15— 
0.18, włoszczyzna świeża 0.20—0.25, ziemniaki 0.10— 
0.12, gruszki kompot. 0.30—.040, gruszki deserowe 
0.80—1.00, jabłka kompotowe 0.60—0.80, jabłka dese
rowe 0.60—0.80, śliwki zwyczajne 0.30—0.45, śliwki 
wąg. krajowe 0.70—0.80, geś żywa szt. 3.50—5.80, ka
czka 2.00—3.50, kura 3—5, kurczęta para 2.00-̂ 3.50. 

ZAMKNIĘCIE UL. STRADOMSKIEJ. Zarządze
niem starosty grodzkiego w Krakowie z duia 30 
bm. zamknięta została ul. Stradomska na odcinku t 
od ul. św. Gertrudy do Ul. Dietla dla wszelkiego 
rodzaju ruchu kołowego. Wyjątek stanowią tylko 
pojazdy dowożące towary do sklepów znajdujących 
sią na tym odcinku i osoby tam zamieszkałe. Winni 
nieprzestrzegania tego zarządzenia będą karani 
grzywną do 1000 zł lub aresztem do 6 tygodni. 

PO ZAMACHU W TARNOWIE. Wojewoda krako
wski dr Tymiński w towarzystwie naczelnika wy
działu społ.-polit Sambora bawił w Tarnowie w 
związku z zamachem dywersyjnym na dworcu ko
lejowym. 

URATOWANY z TOPIELI. W środę o godz. 13.30 
wezwano pogotowie ratunkowe nad stary most pod
górski, w pobliżu którego 12-Ietni Herren Fried
man tapił sią, lecz został uratowany przp7 przecho
dniów. Po udzieleniu pomocy lekarskiej, Friedman« 
oddano opiece domowej. 
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S K Ł A D K I 
złożone w Administracji! 

J>!« „Ralujele 14 Utnie« Indikieh" Andrzej KlisIeckL 
Borzęcin rt 10, 

»Na odnowienie Kościoła Bożego Ciała" Wanda Kaito-
ry, Raciborowice xl 2. 

„Na kuchnię S. Samueli". Ziembiecy, Kraków (zamiast 
kwiatów na trumnę *p. Olimpji z Zachariassów Kotiop-
Vtrwej żl 10. 

J>!% biednego Tadzia". Tadzio w/m zl 2.— 
„CSool»* dla drfwl" Wanda Bienaszowa. Budnik n. Sa-

ł»m zł * 

Ogłoszenie przetargowe. 
"Wi^ienit w Łucku ogłasza, że w dniu 18 września 

1939 reku o godzinie 11-tej w kancelarii więzienia 
«• Łucku 'idb^dzie sie nieograniczony przetarg na 
dottawe następujących artykułów żywnościowych: 
Maks (siewa żytnia 95'/i. mąka żytnia pytlowa, mą
ka pszenna OSO, słonina, smalec, miąso wołowe, ka-
»in urywana, kasza jaglana, kasza Jęczmienna, pę
cak, groch, fasola, buraki ćwikłowe, kapusta, kar-
•of»», mleko niezbierane, Jęczmień na kawę, cukier, 
*i cshiila. śledzie i esencja octowa, 

' >rty na dostawę, wszystkich artykułów, wzgled-
u! ->oezczególnych partyj, należy kierować w zapie-
o£ waaych i zalakowanych kopertach na ręce na-
ttn ka i .izienia najpóźniej do dnia 18 września 
1SS roku (rodzina 10-ta. 

fz"vrngóti".'-ycli intormacyj w sprawie przetargu 
utizifla ns'jelnik wiezienia w Łucku, przy ulicy 
Brygidek Nr. 8. 

Łuck. dnia 21 sierpnia 1939 roku. 
wz. Naczelnika Wlezienia 

M W. Owczarek 
SSSlk Aspirant Straży Więziennej. 

Ük!. 21/39 
Dnia 12 sierpnia 1939. 

Sąd Okrągowy 
w Wadowicach 

postanawia otworzyć postępowania układowe do 
majątku Maurycego Schneidera kupca w Zabło
cili ad żywiec wyznaczyć Sędziego Komisarza w 
oiobie Sędziego Okręgowego w Wadowicach dra 
Romana Rognowskiego, wyznaczyć nadzorcę w 
oiiobie Saula Pillersdorfa kupca w Zabłociu ad 
Żywiec, wyznaczyć terminy sprawdzenia wierzy
telności na dni 13 i 27 października 1939 godzi
na 18 w Sądzie Okręgowym w Wadowicach sala 
Nr 69, II piętro, wezwać wierzycieli, aby przed 
npływem terminów sprawdzenia wierzytelności 
«głosili swoje wierzytelności w Sądzie Okręgo
wym w Wadowicach. 3384k 

PRZETARG 
ftmdnss Kwaterunku Wojskowego ogłosił w „Mo

nitors« Polskim" 1 „Polsce Zbrojnej" w dniach 29 
i 80 sierpnia 1989 r. nastąpujax>y przetarg: 

Dnie 9 frzaanla 1939 r. Na wykonanie robot 
??faltowych H« terenie i w gmachu I-go Okręgowe
go Szpitala im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
WarsaaWie- 8S76k 

Prywatne męskie 

matemat - fizyczne 
Liceum 
i Męski Gimnazjum 

Im. Ks. H. KOŁŁĄTAJA 
obydwa zakłady i pełnymi prawami szkół 
p a ń s t w o w y c h w Krakowie, ul Czap-
«kieł 5 — przyjmują WPISY codziennie od godz. 

9-tej do 13-tej. S329k 

Lokale 
ZADZWOŃ 232-19 — o-
trzymasz mieszkanie każ
dej wielkości — sklepy. 
Biuro Szychowskiego — 
Karmelicka. 17. 10150k 

PRZEPROWADZKI — 
PRZECHOWYWANIE me
bli, towarów w suchych 
eklada«h najtaniej usku
tecznia „HERMES", biuro 
spedycyjne — Kraków 
Stolarska 13. 9022k 

URZĘDNIK ezuka mie-
»zfkania — 2 pokoje, ku
chnia zaraz. Zgłoszenia 
z w&runkaimi 1. K. C. — 
Kraków. „Nr, 1B735". 

16735 

POKÓJ komfortowy z o-
sobnem wejściem zara.z 
do wynajęcia. Kraków, 
Krowoderaka 63 a, m. 11. 

16739 

PRZEPROWADZKI miej
scowe i zamiejscowe wy
konuje sie w woaach me
blowych i SAMOCHO
DACH ciężarowych. — G. 
HARTWIG S. A., Oddział 
w Kraikowi©, Floriańska 
4. telef. 114-78 i 173-03. 

8967k 

POKÓJ umeblowany, peł-
nokomfortowy. słomeczny 
zan&z wolny. — Kraków, 
Łobzowska 48. m. 2. 

16755 

5-CIOPOKOJOWE miesz
kanie petookomfortowe, 
1 piętro wolne od 1 paź-
dztornika. Kraków, Al. 
Krasińskiego 21. 16761 

TRZY pokoje, przedpokój, 
kuchnia, I I piętro. Kra
ków, Felicjanek 5. 

16764 

POKOJE kawalerskie n-
meblowane — wolne. — 
Kraków, Czapskiioh 1. — 
Telefon 146-29. 10171k 

POSZUKUJĘ pokoju z u-
żywalmośeią kuchni. Oko
lica obojętna. — Czystość. 
Wypłacakta- — I. K. O. 
Kraików. — „10168k". 

10168k 

TRZECH POKOJOWE — 
I p.. balkon, łazienka od 
1 września. Kaucja. Smo
leńsk 35. 16774 

POKOJE — utrzymanie, 
ceny przystępne. Warsza
wa. Plusa 5/3. W. 703-44. 

1754W 

POKÓJ komfortowo ume
blowany, łazienka, utrzy
manie l-*-2 osoby. Kra
ków. Smoleńsk 24, m. 2. 

16752 

DO wynajęcia pokój ume
blowany, niekrępuja/jy — 
utrzymanie. Krupnicza 7, 
mieszkanie 9. 16750 

ŚRÓDMIEŚCIE — kom
fortowy, dwuosobowy po
kój, oddzielny mniejszy 
wmontowaną umywalką, 
wolne. — Krafców, telefon 
155-95, goda. 9—11 i 2—5. 

10174k 

NOCLEGI pr: . 
wygodne, od 1.50: Krąż
ków, Wielopole 24. II P-, 
m. 4. 15814 

MIESZKANIA — Jagiel
lońska 1C. (Pojedynki). 
2—3—4 pokoje — lokale 
sklepv wolne. Najstarsze 
Biuro SZACHOWSKA, 

16771 

MASZYNOPISMA - sze-
ścaotygodniowe — 30 ma
szyn. STENOGRAFJI — 
dwumiesięczne od 8/1X — 
kursy przy Szkole Prof. 
Nycza Kraków, Senacka 
6. — PÓŁROCZNY kurs 
księgowości od 8/1X. — 
Wszystkie podręczniki 
wypożycza. 10091k 

HANDLOWE KURSY NO
WAKA roczne, półroczne 
usieeowości. stenografia, 
maszynop^smo. — Wpisy: 
Kraków. FMoTjańska 38. 

9218k 

KUPIECKA Szkoła rocz
na koedukacyjna. KURSY 
handlowe roczne — pół
roczne — Kursy maszy-
nopisma prof. Nycza, Kra. 
ków, Senacka 6 — wpisy 
codziennie- Prospekty. 

11189 

ABSOLWENCI GIMNA
ZJÓW I LICEÓW. Kończ
cie roczną Szkołę Przy
sposobieni« Adminifitra-
cyjno-Handlowego w Ja
rosławiu. — Napiszcie po 
prospekt. 5322g 

KURSY KROJU, modelo
wania, szycia — koncesjo
nowane Halpern-Siissero-
wej rozpoozynają naukę. 
Świadectwa ukończenia. 
Najnowszy system nauki. 
Kraków Krupnicza 18. 

16422 

PO MATURZE trzeba o-
braó zawód. Zapisz sie. 
na Korespondencyjne Kur 
sy Księgowości Związku 
Księgowych w Polsce — 
Warszawa. Zielna. 46. — 
Programy bezptotnie. 

9344k 

KURSY PYRKA (buchal-
teryjno-handloweV Rok 
założenia 1906. — Progra
my. Zapisy. — Warszawa. 
Świętokrzyska siedemna
ście 1699W 

PRYW. SZKOŁA Szrtpk 
Pięknych A. Terleckiego, 
Kraków, Smoleńsk 20. — 
Wpisy od 1 wrześnda. — 
Szkota obejmuje S-letnie 
»tudjum kurs wieczorny 
aktu. Kurs rysunku i mo
delowania dla d2>ied i 
młodaieży. Szkoła posia
da praw« państwowe. 

9029k 

MASZ MATURĘ? Możesz 
ukończyć specjalne dla 
maturzystów (ek) Kursy 
Bu/ohialberyino - HandSowe 
Graciama Pyrka, Warsza
wa, świętokrzyska sie
demnaście. 1756W 

Zdrojowiska 
MAKÓW PODHALAŃSKI 
KOMFORTOWY PENSJO
NAT „MARYSIN", sier
pień, Wrzesień. — Telefon 
26. 9518k 

WE DWORZE, w woje
wództwach centralnych, i 
krakowskiem. — SYTUO
WANI wynajmą na cza« 
dłuższy pokój lub dwa, 
ewentualnie % kuchnią. — 
Oferty I. K. C. Kraków. 
„Nr. 16844". 16644 

KRYNICA. — Pensjonat 
Dra T/azarskiego. Dwuty-
godn iowy pobyt łącznie 
70 zł. 16337 

Różne 
PANOWIEI Poiadraük wy. 
syła każdemu Doktór Me
dycyny Parczewski. War
szawa, Żórawi« 3. 9158k 

ROZWODY konsystoi-
ekie zgodne — niezgodne: 
Warszawa. Krucza 29. Je-
Tzy Beyer. 1623W 

PLUSKWY tępimy ga
zem „B-F" — STUPRO
CENTOWA skuteczność, 
gwarancja! „GAZOCHE-
MIA" — Kraków, Pilar
ska 19. Telefon: 116:45. 

16527 

ZAPALNICZKI automa
tyczne, stemplowane, na
prawia SPECJALISTA w 
firmie Myszkowski. Kra
ków TVietlowska 46. 

10064k 

ROSTKOWSKICH dokto
rów medycyny preparaty 
kosmetyczne do nabycia 
w Krakowie tylko w Dro
gerii św. Teresy. Kono. 
Stefan Hyła. Wiślna »• 

9092k 

150.000 dolarów — wy
granych, a niepodjetych 
Liste ciągnień dolarów ek 
wysyła za załączeniem 
znaczków pocztowych w 
kwocie zł. I, Kantor Wy
miany J. Tomaszewskiego 
Kraków Dworzec Osobo
wy. 9778k 

OBIADY smaczne — pry-
wa.taie. Warszawa, Piusa 
5, m. 3. tel. 703-44. 

1755W 

SZNITY (sztanoe), noże 
maszynowe wyrabia — 
ostrzą FACHOWO Zakła
dy Nożownicze Myszkow
ski. Kraków, Dietloweka 
46. 10065k 

KRAWCOWA spotołcake 
przyjm« do pokoju, ma
szynę posiadam. I. K. O. 
Kraków. „Nr. 18742". 

16742 

CO Oie czekał Podaj da
tę urodzenia, załącz 5 py
tań, złoty na analizą. — 
Słynny mistTZ Tajemnej 
Wiedzy Szamgonl — Kra
ków. Szewska 7. 10147k 

WYNAJEM SAMOCHO
DÓW prywatnych, luksu
sowych, 6—7-osO'bowycb. 
Telefon 205-66. 16760 

ZŁ 15.000.—, handlowiec, 
oczekuje propozrcyj, lub 
kupie interes. Zgłoszenia 
I. K. C. Kraków. — „Nr. 
18765". 16765 

ZAPOWIEDZ. Podaje sie 
do wiadomości, że ślusarz 
Antoni Wilk, stanu wol
nego, zamieszkały w Ka
towicach, Krakowska 
49 a, syn Juliana Wilka 
i Anny z domu Haratyk, 
niezamężna Eleonora Ma-
rjanna Odrzywołek, za
mieszkała w Katowicach, 
Równoległa 4, córka Fraa 
odszka Odrzywołka i Sta
nisławy a domu Odrzy 
wołek, oboje zamieszka
łych w Woli Filipowskiej 
chcą zawrzeć związek 
małżeński. — Przeszkody 
do zawarcia tego małżen 
stwa należy natychmiast 
podać do wiadomości pod
pisanemu urzędnikowi 
stanu eywiłneigo. — Ka
towice, 29 sierpnia 1939. 
Urzędnik etanu cywilnego 
w zastępstwie (podpis 
nieczytelny). 1700Kt 

POSZUKUJE małej mle
czarni celem wydawania 
obiadów w ruchliwych o 
środkach. — najchętniej 
Kraków — Kielce. Zgło
szenia: Rabka Zdrój, ul. 
Garncarska. „Opatrzność 
Boża". Cioroch. 7024g 

Najstarsza 

Hodowla Kanarkowi; 
Harceńsklch 

założona 1890 f., nagrodzo
na na wystawach ziotemi 

i ftrebrnemi medalami 

I. SZUFA, P O Z N A Ń ! 
nlica Marji Magdaleny Nr 1 

poleca pilne i doborowe śpiewaki po 10— 
16—20 zł. Samiczki do lęgu po 4—6 zł. 
Przesyłka ekspres i opakowanie 4 ił. — 
Wysyła o każdej porze roku za pobraniem 
pocztowej» z gwarancją dojścia zdrowych. 
Książeczka o hodowli kanarków za nadesła
niem 1 zł. 50 gr. w znaczkach poczt. Mieszan
ka zdrowotna dla kanarków 1 klg. 1 zł. 50 gr. 
Środki lecznicze dla chorych kanarków. — 
Na żądanie wysyłam cennik bezpłatnie. 38«3k 

CZYTAJCIE MIESIĘCZNIE DLA DZIECI 

NASI PRZYJACIELE 
Opowiadania wybitnych pisarzy i życia 
zwierząt. — Bogate ilustracje. — Porady 
dla młodych miłośników zwierząt — Cie
kawa k r o n i k a i rozrywki umysłowe 

Abonament roczny tylko 1 A 
Przy abonamentach zbiorowych zniżka. 

Adres Redakcji 1 Administracji: 
Kraków, o t Zwierzyniecka 42, teL 110-10. 

2234k 

Bracia ALBERTYNI 
Kraków, ni. Krakowska 43, tel. 132-13 
Przemyśl, ni. Brata Alberta 1, tel. 14-92 

wykonują 1 posiadaj« zawsze na składzie mm mm 
t. J. krzesła, fotele dla Mur, kanapki, wieszadła 
«tojące, fotele bujające i t. p. we wszystkich 
kolorach i fasonach — dla urzędników, zakła 
dów, szpitali i do urządzenia prywatnych miesz 
kań — przyjmują «tarę do odnowienia 1 wyple 

cenią trzciną. 
Dochód ze sprzedaży 1 naprawy przeznaczają 
Bracia w całości dla chłopców bezdomnych, b« 
dących na wychowaniu w Zakładzie — oraz na 
schronisko ubogich starców bez pracy pozosta 

jących i t. p. bezdomnych. 6k 

Syfon zdrowia 
Pat. fiadylouiskiego >EL-GA< 

Sp. z o. o. 
Przemysł Mas 
Plastycznych 

WARSZAWA 
ni. Senatorska 2830. — 

Telefon 622-06. 
Poleca jedyne na świecie 
higieniczne głowice syfo
nowe ze specjalnej masy 
z zupełnym wyeliminowa 

niem metalu. 

Higieniczne, trwałe, estetyczne, niezawodne. 

J E S T E Ś M Y 
JEDNEJ KRWI 
ZŁÓŻ GROSZ NA SZKOLNICTWO 
P O L S K I E ZA GRANICĄ 

Maurice Dekobra 

ü« fe^y dni — 
koniec 

Powieść. 
Z upoważnienia sutora ptiełoiył 
WITOLD ZECHENTER 

Cop. by „IKCT and Ag. IM. Int , 
Paria 1939. 

86 
Z okiem przyklejonem do teleskopu 

trwał profesor Pleysson nieruchomy, nie-
baossąoy na nio — widział tylko meteor 
i o mostem innem nie pamiętał. Oto zbliża 
»iQ zagłada, zagłada szalona i wspaniała! 

Obok niego Girard i Legrand czynili 
woiąż obliczenia na tablicach, notując 
każdą chwilę zbliżającej się katastrofy. 

Patrzyli na te sterty cyfr Izabella, 
Liaucourt, Andrzej i Mizzi milcząc, w 
skupieniu i ciszy, czekając... 

Czasem kreda złamała się i obsypała, 
as sient brał nową z pudełka i pisał da
lej. 

Poprostu przestali myśleć o tern, że to 
Już koniec świata, że niema rady, niema 
ratnnku — snikąd. Patrzyli, stali, mil
czeli. 

Nagle profesor Pleysson zwrócił ku 
-.im twarz niezwykle pobladłą. Nerwowy 

oz przebiegał po jego rysach. Za-
lwiał się i wyciągnął ramiona, jakby 

i upaść. 
Podbiegli asystenci. 
— Wody! 
— Tó nic — szeptał profesor — to tyl-

.j... zmęczenie... Która to godzina?. 
Girard spojrzał na zegar. 
•— Pięć minut po jedenastej... 
Profesor zerwał się z krzesła. 
— A więc to już... 
Stanął znowu przy teleskopie-

Legrand rzekł: 
— A jednak... jaka szkoda, że Rax nie 

jest z nami w takiej chwili... 
Girard wzruszył ramionami. 
'W tej chwili zadźwięczał dzwonek te

lefonu. 
— Hallo... Tak... Niemożliwe, profesor 

jest zbyt zajęty teraz... Co takiego? — 
słuchał poważnie. — Więzienie de la 
Sante?... Ale... ale z jakiego powodu? 
Oczywiście, że to on... Naturalnie, zna
my go bardzo dobrze... Proszę chwilecz
kę zaczekać... 

Podszedł do Pleyssona: 
— Panie profesorze... Rax odnalazł 

się... czeka na pańską pomoc... 
— Gdzież on jest? 
— W więzieniu de la Sante!... 

X X I I . 
icałunek skazańca. 

Z rękami założonemi na plecach, bla
dy, wstrząśnięty do głębi, przechadzał 
się Rax po przestrzeni sześciu metrów 
kwadratowych. Przewieziono go. do spe
cjalnej separatki szpitala więziennego. 

Usłyszał zgrzyt klucza w zamku. Serce 
zabiło mu mocniej. 

W drzwiach stanął dozorca więzienny. 
— No i co? Telefonowali? 
— Tak. Dyrektor obserwatorjum w 

Saint-Cloud poświadczył za panem i mam 
pana wypuścić... 

Rax aż wykrzyknął z radości i poszedł 
za dozorcą. Szedł zresztą z wielkim tru
dem, albowiem zabrano mu sznurowa
dła, pasek do spodni, a poza tern krawa
tkę i wypróżniono kieszenie. Ale to 
mniejsza — tylko że spodnie spadały mu 
ustawicznie, a niezasznurowane trzewiki 
utrudniały posuwanie się. 

Cisza panowała, w pawilonie — aż na
gle przedarł ją straszliwy ryk — jakby » 

płacz i śmiech szatański, połączony w je
dno. Rax wzdrygnął się. 

— To okropne... 
Dozorca szedł dalej obojętnie. Straszli

wy ryk ponowił się. 
— Co to? — spytał Rax. 
— A, to Borvach, ten morderca skaza

ny na śmierć... Egzekucja wyznaczona 
na jutro rano, a on nagle zwarjował... 
Wciąż się tak śmieje... 

Przechodzili właśnie koło celi ska
zańca. 

— Czy można go zobaczyć? 
— Jeśli to pana bawi... 
Dozorca otworzył okienko w drzwiach 

celi nieszczęsnego. 
Astronom zbliżył oczy do judasza i uj

rzał człowieka w kostjumie więziennym, 
w szalonych ruchach tarzającego się od 
śmiechu. Ujrzał Raxa. I nagle podbiegł 
do drzwi. 

— Ha, ha! Przyjacielu! Czy ty także 
masz nadzieję, że jutro rano zobaczysz, 
jak mi główkę rach-ciach? 

Uczynił z rąk jakby ramę gilotyny, 
w którą wsadził głowę. Potem raśmiał 
się znowu i mówił dalej: 

— Ależ zapominasz o jednej przeszko
dzie, przyjacielu... O meteorze! To dzi
siaj wieczór... ha ha ha! 

Rax pokiwał głową: szaleniec mówił 
prawdę... 

— Wszystkich was zgubi — dozorców, 
policjantów, sędziów... Wszystkich! Bęc 
— i koniec! Jesteście wszyscy skazani na 
śmierć! Nie tylko ja! Nie tylko ja! Ha 
ha ha! 

Rzucał się znowu w atakach straszli
wego śmiechu, aż po chwili uspokoił się 
i podszedł znów do judasza. 

— Biedny mój przyjacielu... Pozwól, że 
dam H ostatni pocałunek skazańca... 

Rax rzucił się w tył. Pot śmiertelny 

skroplił się na jego czole. Dozorca zam
knął okienko... 

— Wystarczy panu? — spytał ironicz
nie. 

— Nieszczęsny... Za co został skazany? 
— Zabił kobietę. I sam ją pogrzebał, 

poćwiartowawszy przedtem na kawałki.» 
Oni to tak zwykle właśnie robią.,. 

Przez korytarze i zakamarki przeszli 
już do głównej bramy. 

— No, dowidzenia — rzekł dozorca. — 
Niech pan szybko wyjdzie, póki uznają 
pana za niewinnego i normalnego... Bo 
wie pan, z naszemi władzami nigdy nic 
nie wiadomo... Do widzenia... 

* * * 
Rax zatrzymał się na chodniku, dopro

wadzając garderobę do porządku. Po 
drodze bowiem dozorca pozostawił mu 
niewiele czasu na zasznurowanie trzewi
ków i zapięcie paska na spodniach.-

Nagle u skraju chodnika tuż przy nim 
zatrzymała się taksówka. 

Drzwiczki otworzyły się. 
— Panie Rax! — zawołała młoda dzie

wczyna. 
Spojrzał zdziwiony i zaskoczony. 
— Gabrjela! 
— Puścili pana wreszcie? 
— Tak... ale skąd wiesz ?~. 
— Czytałam o pańskiem aresztowani« 

w dzienaikach. 
Rax o mało nie zemdlał. 
— W dziennheach? 
— Tak, przed chwilą, w ostatniem wy-* 

daniu... Niech pan zobaczy... 
Rozłożyła dziennik i pokazała palcem, 

a Rax ze zgrozą przeczytał tytuł: 

„ARESZTOWANO PODEJRZANE 
INDYWIDUUM, 

PODAJĄCE SIĘ ZA ASTRONOMA, 
LECZ OSOBNIK TEN ZUPEŁNIE N I S 

WYGLĄDA NA UCZONEGO", 
(C. 4 n,l 

m 
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Co grają w teatrach 
we czwartek 31 sierpnia 1939 r. 

Warszawa. Teatr Narodowy: „Wesele Fonsia". No
wy: „Baba-dziwo". Letni: „Zgorszenie publiozne". 
Polski: „Genewa". Ma!y: „Ostrożnie, świeżo malo
wane". Instytut Eeduty: „Haneczka i duch". Ate
neum „Szczęśliwe dni". Ali-Baba: „Pakty i fakty". 
8.15: „Panna Wodna". Tip-Top: „Kto kogo". 

Kraków. Teatr miejski im. J. Słowackiego: „Ja
poński rower". 

lwów. Teatr Wielki: „Nasze miasto". Rozmaito
ści: „Baron Kimmel". 

Toruń. Teatr Ziemi Pomorskiej: „Powrót mamy". 
Maków: Krakowski teatr Stefańskich: „Dom wa-

rjstów". 
Wilno. Teatr Miejski: „Głupi Jakób". 

wolne posady 

UWAGA! 
Za zwrot fotografii, 
świadectw I Innych 
dokumontów, dołączo
nych do ofert, Admi
nistracja nie Bnyjmu-
Jo ładnej odpowie

dzialności. 

PRZYJMIE chłopców do 
nauki mechaniczno bla
charski«], — jak również 
czeladzi na roboty auto
mobilowo blacharskie i na 
chłodnice. Patryn. Kra
ków, Pawia 10. 16683 

FRYZJERKA z mamiou-
rein potrzebna na stałe. 
Krupnicza 22 — fryzjer. 

16711 

GORZELANEGO - chrze
ścijanina z dłuższą prak
tyką przyjmie od 15 wrze. 
śnią Zarząd dóbr Zalesza
ny, p. Zbydniów. Odpisy 
świadectw należy przed
łożyć. 7018g 

NAUCZYCIELKI GIM
NASTYKI poszukuje Gi
mnazjum Kupieckie, Ba
ranowicz«. Wynagrodze
nie w'g norm państwo-
wyeh. 7016g 

KURSY TECHNICZNE 
Inż. H. Gajewskiego, no-
wootwarte pryw. koedu
kacyjne przygotowują do 
zawodu konstruktora. — 
Obliiozeaiiia i konstrukcje. 
Wydalały: mechaniczny, 
budowlany, drogowy, 20 
zł, miesięcznie. — Nauka 
solidma: korespondencyj
nie lub słuchowo. — Pro
gramy darmo po przesia
niu znaczka pocztowego. 
Warszawa. Przemyska 
11 a — lub Plac Trzech 
Krzyży 8, telefon 9.50-71. 

9915k 

POTRZEBNA dobrą — 
młodsza, odpowiedzialna 
nauczycielka domowa do 
dziewczynki; ważne; ma
tematyka, francuski — 
gramatyka, konwersacja. 
Do Bożego Narodzeń a: 
powtórzeni« pierwszej gi 
mnazjalnej, półrocze dru
giej. Warunki. Restante 
.Zawiercie" w Zawierciu. 

1752W 

DOCHODZĄCA, bardzo 
dobrze gotująca potrzeb
na od 1 września — Kro
woderska 63 a, m. 1. 

16737 

KURSY KREŚLEŃ TE
CHNICZNYCH Inż. H. 
Gajewskiego — prywatne, 
roczme korespondencyjne 
albo słuchowe. Wydziały: 
maszynowy. budowlany, 
mierniczo drogowy. 15 al, 
miesięcznie. — Programy 
darmo po przesłaniu zna
czka pocztowego. Warsza
wa, Przemyska 11 a lnb 
Plac Trzech Krzyży 8. 

9917k 

BUFETOWA rutynowa
na, kasjerka, praktykant 
potrzebni zaraz. Rynek 
Gł. 19 — restauracja. 

16756 

SŁUŻĄCA młoda do po
mocy potrzebna. Dom ka
tolicki. Kraków, Wybic
kiego 2, m. 13. 16762 

POTRZEBNY chłopiec do 
posług domowych, zdro
wy. Wiadomość Kraków, 
Mały Rynek 3, m. 3. 

16757 

POSZUKUJEMY kilka 
zdolnych sprzedawczyń z 
działu obuwia oraz mło
dego służącego od 1/9. — 
Zgłoszenia: „Botina" — 
Kraków, Szewska 17. 

10172k 

ASYSTENTKA farmacji 
zdolna potrzebna zaraz. 
Warunki — świadectwa. 
IKO. Nowy Sącz — pod 
„454". 10169k 

STOLO WNIA Klubu Pod
oficerów w Dęblinie (Lot
nisko) poszukuje kuchar
ki Od 1. VIII. — wai-uoM 
do omówienia. 6918g 

PISARZ podwórzowy • 
ukończoną szkolą rolniczą 
poszukiwany do większe
g o majątku Holmego. — 
Znajomość obory wyma
gana. Oferty wraa z od
pisami świadectw, z po
daniem neferencyj' kiero
wać do I. K. 0. Kraików, 
pod „10170k". 10170k 

POSZUKUJĘ maigistry 
farmacji, katoliczki, z co-
najmniej roczną prakty
ką, do apteki w Łodzi. — 
Zgłoszenia: IKC, Łódź, 
Piotrkowska 116 — pod 
„Nr. 333". 333Łd 

Posad poszuHuia 
KUCHMISTRZ wykwali
fikowany dużych domów 
szuka posady zaraz, naj
chętniej ordynarje. Zgło
szenia I. K. C. Inowroc
ław. „10156k". 10156k 

POMOCNIK handlowy — 
dział ko lonjalno-spożyw
czy — poszukuje pracy 
zaraz. Zgłoszenia; Kra
ków, św. Jana 13, m. 21. 

16734 

KUCHARZ z dobrem! po
leceniami poszukuje po
sady zaraz. — Zgłoszenia 
do I. K. C. Kraków, Wie
lopole 1. — „Nr. 16733". 

16733 

ABSOLWENT Pedago-
gjum, dwuletnie naucza
nie zakład niewidomych, 
umysłowo niedo TO z wi mię
tych — poszoikuje pracy 
prywatnego nauozyoiela-
wychow wcy. — I. K. C. 
Kraków. „Nr. 016738". 

16738 

WYCHOWAWCZYNI — 
MATURZYSTKA szuka 
posady. I. K. O. Kraków. 
„Nr. 16740", 16740 

ZAKŁAD Fryzjerski o-
bejmą w dzierżawą Fry
zjerka oraz Fryzjer (ży
dzi), — siły PIERWSZO
RZĘDNE. — Oferty z wa
runkami Grossowie, Kra
ków, Skałecana 1. 

16741 

WYKONUJE schrony — 
przeciwgazowe wszelkie
go rodzaju. Kraków, Pie-
raokiego 5, m. 1 — telef. 
127-62. 16732 

PANJENKA semimarzyst. 
ka referencjami przyjmie 
posadą zaraz jako nau
czycielka, lub wychowaw
czyni dzieci od l 1 i roku. 
Zgłoszenia I. K. C. Kra
ków. — „Nr. 16743". 

16743 

CUKIERNIK. naprawdą 
nieprzeciętny fachowiec, 
bardzo zdolny — wszech
stronna znajomość, pierw
szorzędny deserami — po
szukuje posady. — Ofeitv 
1. K. C. Kraków. — „Nr. 
16748". 16748 

ADMINISTRATOR dóbr 
leśnik, wolny od wojska, 
wszechstronne doświad
czenie — zmieni posadą 
od zaraz. — I. K. C. Kra
ków, pod „ 7 0 2 1 B " . 

7021g 

NAUCZYCIELKA jeżyki 
niemiecki, początek irara-
cuskiego. fortepian po
szukuje posady. — Weso
łowski. Kraków, św. Mar
ka 16. 167R4 

KLARNECISTA saksa t 
do dobrego zespołu ot 
września. I. K. ('. Gdy
nia Świętojańska 44. — 
„442". 442Gti 

KELNER - bufetowiec, 
pierwszorzędny poszukuje 
posady. — Łaskawe zgło
szenia Adam Pawłowski, 
Szvmbark — Gorlice. 

10175k 

Kupno 
KUPUJE noszona gard--
robę — płace najwyższe 
ceny: Fuks, Kraków. Sta-
rov iślna 74. telef 210 18. 

15875 

„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" Nf. 21T. PląleR, 'l wrzelnła 'l «539 

Józefina Bäcker wśród murzynów. KURYER RADJOWY. 

J ó z e f i n a B ä c k e r p r z e b y w a o b e c n i e w A m e r y c e P o ł u d n i o w e j . N a i l u s t r a c j i w i d z i m y 
„ c z a r n ą J ó z i e . " w g r o n i e m u r z y n ó w p o d c z a s ś w i a t a m u r z y ń s k i e g o w R i o d e J a n e i r o . 

KUPUJĘ Kartki zastaw
nicze, biżuterje złotą. — 
Zegarmistrz Landau Kra
ków, Sienna 17. 16759 

PARCELĘ natychmiast 
kupią. — Kraków, Wielo
pole 10. „Sław", telefon 
155-24. 16766 

Sprzedaż 
INSTRUMENTY mierni
cze, mikroskopy, przybo
ry geodezyjne, rysowni
cze: Ziembioki, Kraków, 
Mariacki 2. — Cenników 
żądajcie! 9146k 

CEGIELNIANE urządze
nia kompletne, pojedyn
cze maszyny, kolejki wą
skotorowe, wywrotki — 
wszelkie wózki, lokomo-
tywki. eześoi taboru ko
lejkowego. Adres ..Kolej
ki wąskotorowe" — Kra
ków. Kremerowska 6, m. 
7. 9796 k 

SAMOCHÓD Polski Fiat. 
model 1.500 po 12.500 ki
lometrach, czteroosobo
wy sprzedam. Ciachoń, 
Kraków, Floriańska 8. 
Telef. 159-28. 16767 

SKLEP spożywczy sprze
dam za 1.600 zł — przy 
głównej ulicy — powód 
wojsko. Zgłoszenia: IKC, 
Kraków. „Nr. 16753". 

16753 

SKLEP spożywczy, miesz
kanie sprzedam natych
miast — Kraków, Aleja 
Mickiewicza 37. 16751 

SPRZEDAMY kilka ka
mienic — will —- parcel, 
tani i ! Kontrakt natych
miast. „INFORMATOR", 
Krakow. Pijarska 19. — 
Telefon: 116-45. 16528 

REUMATYZM? 

T A B L E T K I 

ASPIRIN 

KAMIENICA nowa dwu
piętrowa, niewykończona. 
16 ubilkacyj, dach betono
wy, schron gazowy, cena 
48.000 zł. — PARCELA z 
częściowym materjałem 
budowlanym, zatwierdzo
ne plany, cena 15.000 zł. 
KULCZYK KAROL — 
KRAKOW. STARA OL
SZA, WOLNOŚCI 54 - -
TEL. 133-03. 16758 

DOM 9 ubikacyj — blisko 
tramwaju 30.000.—. Kar-
niowski. Kraków, Stara 
Olsza, Boczna — Potoc
kich, naprzeciw ochronki. 

16731 

ZAKOPANE — pensjonat 
komfortowy na 25 osób, 
ogród 4.000 mtr. kwadr., 
kompletne urządzenie — 
centrum — sprzedam, po
trzebna gotówka 80.000 
złotych. Oferty „Likwida
cja" Biuro Ogłoszeń, Teo
fil Pietraszek, Warszawa. 
Marszałkowska 115. 

1011Ok 

NATIONAL KASY kon 
trolne maszyny do pisa 
nia dostarcza Juljusz He-
cker Kraków Kórniki 1 

10046k 

DOSTARCZAMY w pacz
kach żywnościowych ma
sło dworskie kg zł. 2.40, 
jaja sztuka 5 gr., skrzy
nie 720/1440. Dwór Hen
ryk Weiss, Grybów. 

7027g 

DWIE parcel« 260 sążni 
przy ul. Mogilskiej, tuż 
przy tramwaju sprzedam 
zaraz. Wiadomość telefo
niczna 188-38. 16736 

CHARTY — szczenięta 
sprzedam. Oferty 1. K. C. 
Kraków. „ N P . 16700" — 
ewentualnie tel. 183-61. 

16700 

TRZYMADŁA gazetowe, 
«erwetki, papiery toaleto
we, gry towarzyskie, kar
ty do gry: Ziembioki, 
Kraków, Marjacki 2. — 
Cenników żądajciel 

9147k 

PARCELA w Ojcowie — 
centrum, 1750 m2, z du
żym lasem do sprzedania. 
cena 9.000 zł. Wiadomość 
Kraków, tel. 101-63. 

16745 

GROBOWCE gotowe naj
przystępniej sprzedaje: 
Franczak, Kraków, Prąd
nik. Telefon 205-12. 

16746 

GONGI, KILOFY stare 
tanio. Skład starego żela
za. Krakow, Nadwiślań
ska 25. 16749 

MEBLE różne pokojowe 
tanio do sprzedania. — 
Kraków, Wąeowieza. 8, 
m. 14. 16775 

Humor i satyra. 

GOSPODARSTWO 32-mor 
gowe przy Krakowie, bu
dynki, Inwentarze, zbiory, 
długoterminowa Banku 
Eolmego 31.000, dopłata 
41.000. — WILLA dwuro
dzinna, komfortowa, BGK 
10.000, dopłata 23.000. — 
Kontrakty zaraz. „TRAN
SAKCJA", Kraików, Sto
larska 6. 16747 

PIÓRA wieczne kupujcie, 
popsute reperujcie w fir
mie chrześcijańskiej — 
Ziembioki, Kraków, Ma
rjacki 2. Cenników żądaj
cie, adres zapamiętajcie! 

9145k 

KI LI MY „Grot" — narau. 
ty: Kraków, Starowiślna 
10. Warszawa, Krucza 49. 

8968k 

10'/i taniej — wyjątkowa 
okazja przy kupnie mo
toroweru Victoria 3-bie-
gowy, Phänomen silni
kiem Sachs. PoEatem 20»/« 
ulgi podatkowe dla na
bywców: „Irwittg", Kra
ków. Grodzka 60 — zna
czek 25 gr. dołączyć. 

9028k 

PRZECIWGAZOWE u-
szozelnienia drzwi, okien 
gazą opatrunkową sprze
daje skład: Kraków, Flo
riańska 24. 16763 

AGREGATY do oświetle
nia schronów gazowych 
dostarcza Biuro Inż. Jó
zefa Weingriina, Kraków. 
Groble 19. 10173k 

K A M I E N I C Ę nową PEŁ-
NOKOMFORTOWA. Ju-
Ijusza Lea, dochód rocz
ny 9.300.—, cena 115.000. 
KAMIENICĘ nową, nad
zwyczaj LUKSUSOWY 
komfort, — obok Parku 
Krakowskiego — dochód 
7.500.—, cena 105.000.— 
sprzeda „REKORD" — 
Kraków, SEBASTJANA 
7, teł. 143-63. 10106k 

GASTRONOMICZNO-
mleczarski interes, bar
dzo dobrze zaprowadzony 
miasto powiatowe Copu 
korzystnie zaraz sprze
dam. Zgłoszenia do IKC, 
Kraków, pod „7023g". 

7023g 

FORTEPIAN — krzyżo
wo koncertowy — krotki, 
zagraniczny — przepięk
ny głos, 1.200. Kraków, 
Kościuszki 50/9. 16773 

— Cóż, dobre powie t rze w g ó r a c h ? 
— O t a k — t o t e ż n a p o m p o w a ł e m n i m w s z y s t k i e o p o n y w o z u . 

KAMIENICA superkom-
fortowa (Lea) 150.000 — 
4-repietrowa. — Kraków, 
SZACHOWSKA. Jagiel
lońska 10. 16772 

Lokale 
MIESZKANIA jedno-, 
kilkupokojowe — wolne: 
Mikołajska 6. 1 piątro. — 
Centralne Biuro Mieszka
niowe. 16664 

POKOJE kawalerskie je
dno- i dwuosobowe: Pol
ska YMCA, Kraków. Kro
woderska 8. Telefon 124-36 

15609 

Program stacyj radjowycfi 
na piątek 1 wrnseśnia 1989 r. 

Program ogólnopolski. 
Chodź. 6.30i „Kiedy ranne"; 6.35: giimn.; 6.50: pły

ty; 7: dsstemaiik; 7.15: jpłyty; 8.15: Kłopoty I redy! 
„Urwianl« głowy" — dialog M. Zmatowicz-Szczepań-
akiej; 11.57: eygmaJ czasu i hejnał; 12.03: audycja 
poiudn.; 14.45: „Podróż fantastyczna", pow, w sar. 
W. Frenkla; 16: muz. popu.].; 15.45: wiad. gospod.; 
16: dziennik; 16.10: pogad.; 16.20: K. Szymanowski! 
WarjacJ» na temat polaki, op. 10, wyk. A. Müller — 
fort.; 16.45: Eozmowa z chorymi — ks. kapelan M-
Bekas; 17; płyty; 18: Kołysanki i serenady, Sława 
Gogojewicz — mezzosopr.; 18.20: J. Widomtki — 
organy; 19: „Z poezji J . Słowackiego", rocyt. T. Bo» 
cheńskl; 18.20: Chwila Biura Studjów; 19.80: koncert 
rozrywk.; 20.15: rezerwa; 20.25: »ud. dla wal; 20.4»: 
aud. Informac; 21: „splew ptnköw" — aud. słown«. 
muz. w opr. prof. dr Z. Jachimeckiego; 21.25: Kwar
tet smyczk. D-dur, A. Borodina; 21.55: W. Hugo 
o Poleca — G. Kartki; 22.10: Pleinł Schuberta i 
Schumanna wyk. M. Janowski, akomp. J. Szamotul
ska; 22.30: Utwory Mozarta w wyk. Londyńskiej, 
Ork. Symf. —, płyty; 23. ostatnie -wiadom.; 23.05: 
wiad. niemieckie; 23.13: wiad. wejferskie; 23.20: 
Płyty. 

Warszawa II. Godz. 13: płyty; 14: pogad i Pokój 
do wynajęcia; 14.05: Jmformacje; 14.15: płyty; 15: 
G. Matlaslak — baryton, H. Kowalska — wlsłonez,; 
15.30: muz. obiad. Ork. Kameralna p. d. F. Rybic
kiego; 16.30: płyty; 17.05: sjypde kultur.; 17.15: re
zerwa; 17.25: Sonaty, J. Szamotulska — fort, M. 
Szalotki — altówka. 

Warszawa SP 48 i SP 91. Godz. 19.40: dsifflsmiks 
19.50: Przegląd europ, po angieleku; 20: Zespół S. 
Rachonia, w przerwie o 20.15: „Ziemia gromadzi 
prochy" — fragm. z książki J. Kisielewskiego; 20.40: 
dziennik francuski; 20.50: przegląd prasy; 21.05; 
program Warszawy I. 

Warszawa 8PW, SPD, SP 19, SP 29. Gods. 0.08: 
M. Szaleski — altówka; 0,45: dzóemmilk; 1: Plełnl pol
skie; 1.20: Utwory B. Stasiowskiego i E. Młynar
skiego; 1.45: kronika dżwie.kowia; 2: dziennik am-
gielski; 2.05: Przegląd europ, po angielsku; 2.15: 
Zespół S. Rachonia; 2.55: program ma sobotę.. 

Katowice. Godz. 5: pieśń; 5.03: płyty; 6.30: porogr. 
bież.; 13.45: wiad. bież.; 13.50: płyty, w przerwie o 
14.15: pogadanka: 17: poradnik sport.; 1 7 . 1 0 J kon
cert popul.; 20: wiad. słowackie; 20.05: wiad. cze
skie; 20.15: wiad. niemieckie; 20.25; pogad. Toin.; 
20.35: sport; 23.05: wiad. niemieckie. 

Kraków. Godz. 6.56: pieśń; 13: płyty; 18.40: progr. 
bież., wiad. gospod, i bież.; 13.50: Pogad. LOPF; 
13.55: płyty; 17: Miniatury kwartetowe, S, MifcU-
szewski (I skrz.), H. Nierychło (II sfcrz.), H. Za
rzycki (altówka), J. Makowi« (wiol.); 17.30: płyty; 
17.50: „Zioła lecznicze" — dr J. Turska; 20.25: po
gadanka turyst.; 20.30: Z boisk i bieżni; 20.85« 
sport. 

Lwów. Godz. 6.56: sygnał i pieśń; 13: płyty; 13.25: 
ai-d. dla gospodyń wiejskich; 14.10: aud. dla dzieci 
wiejskich; 14.35: wiad. gospod, i giełda; 17: wiad. 
bież. i progr. na sobotę; 17.10: „Muzyka dawnych 
mistrzów" 17.45: „Rod Alembeków" — dr J. Skocc-
ka; 20.25: „Wikliniarstwo w Polsce południowo-
wschodniej" — red. W. Góralewski; 20.35: sport. 

Łódź. Godz, 6.56: pieśń; 13: płyty; 13.40: pogad. 
LOPP; 13.45: wiad. bież. i progr. ma sobotę; 13.50: 
koncert życzeń; 14.40: giełda; 17: „Muzy&f ea^ene-
w s " — reportai z płyt w opr. T. Kiesewettera; 17.55: 
Jak spędzić święto? — L. Szumlewskl; 20.25: Porad
nik sport.; 20.35: sport. 

Poznań. Godz. 6.56: pieśń; 8.30: progr. bież.; 8.35: 
płyty; 8.55: pogad.; 13: wiad. bież.; 13.05: giełda; 
13.15: muz. obiad. — płyty; 17: muz. węgierska, M. 
Szrajberówna — skrz.; 17.20: płyty-, 17.30: „Spot
kanie przy barometrze" — krołochwila M. Meliny; 
17.55: „Nasze wycieczki" — A. Nowak; 20.25: Skrzyn
ka roln. — inż. D. Starzeński; 22.30: „Z naszych 
nagrań". 

Toruń. Godz. 6.57: pleśń; 13: płyty; 13.50: wiad. 
z Pomorza; 14: progr. na soboto; 14.05: płyty; 17: 
Z. Eoesner — skrz,; 17.25: płyty; 17.40: „ O M r y " — 
felj. H. Słomczyńskiej; 17.55: sport; 20.25: Rozmo
wa ze słuchaczami — dyr. B, Pawłowicz; 23.05: wia
domości niemieckie. 

Wilno. Godz. 6 56: pieśń; 13: wiadom.; 13.05: progr. 
bież.; 13.10 i 14: płyty; 14.40: sport; 17: płyty; 17.30: 
Wycieczki i spacery — L. Szestakowski; 17^15: Ork. 
mandol. PPW p. d. A. Jaszczyńskiego; 20:25: Ak
tualne sprawy w zakresie zbytu produktów roln, — 
ini. S. Perzanowski. 

Baranowlcze. Godz. 6.56: pieśń; 13: wiadomości; 
13.10: płyty; 13 55: program; 14: „Opera polska I 
obca" — płyty; 17: płyty; 17.30: „Osioł I pies" — 
bajka A. Mickiewicza; 17.35: płyty; 17.45: Gawęda 
ze słuchaczami — dyr. Z. Cis-Barakiewic/f 20.25: 
„Karmienie i pielęgnowanie zwierząt w jesieni" — 
pogad. dr H. Zinna; 20.35: wiad. dla wsi. 

Audycje zagraniczne, 
Godz. 6.20: Kowno, muz. poranna; 12.10: Buda

peszt, muz. cygańska; 16: Praga, muz. operowa; 
17.15: Bzym, muz. taneczna; 18: Oslo, muz. rozrywk.; 
19.10: Sofja, „Manon Lcsoaut" — opera Pucc'ni'egos 
20: Droitwich, koncert symfon.; 21: Paris PTT, kon
cert; 22.20: Kopenhaga, pieśni Schumanna; 23: Ba-
dio Bomania, koncert ork.; 24: Kopenhaga, muz. ta
neczna. 

POKÓJ umeblowany,' du
ży iiiekrepujący wolny. 
Kraków, Konarskiego 18, 
właściciel. 16744 

BEETHÖVENA KWARTET OP. 127. w wykonaniu 
„Kwartetu Buscha". Kwartety Beelhovena stanowią je
dną z najwspanialszych kart w historji muzyki i jeden 
z, największych wzlotów ducha ludzkiego. W skrom
nej pod względem barwy formie, obejmującej tylko 
cztery instrumenty smyczkowe potrafił Beethoven wy
razić największe, najtajniejsze swoje uczucia. Dlatego 
kwartety te wywierają zawsze na słuchaczach wrażenie 
wstrząsające. Nie było ważniejszego etapu życia i twór
czości Beethovena, który nie wyraziłby się, w 1 iórym z 
tych kwartetów. Poznanie dzieł tych jest zarazem po
znaniem wspaniałego rozwoju beehovenowskiej muzyki 
od zrównoważonego, pogodnego klasycyzmu do zbunto
wanych i... świetlanych dzieł ostatniego okresu. Badjo-
sluchacze mają w obecnym sezonie letnim znakomitą 
sposobność dokładniejszego zaznajomienia się z temi 
dziełami, fidyż Polskie Radjo nadaje cykl plytqw-; 
wszystkich kwartetów Beethovena. W audycji ezwardeo1-
wej n «odz. i8?oo nadany bec'zie kwartet op, 127 Es-dar 
w wykonaniu jednego z najlepszych zespołów świata — 
Kwartetu Buscha, 

Reklamy w tekście: 

Ne t-ej i 2-«j strande . 
Cała 2-ga strona . . . 
Na 3-ej stronie . . , 
Cal« 3-cia strona . . 
Ne dalszych stronach . 
Cala strona 
Komunikaty, notatki, 
wzmianki kronikarskie 

i osobiste 
^Teksty artykułowe . . 

W dzień 
powszedni 

3 . -
5 . 0 4 0 . -

2 . -
3 . 3 8 0 . -

1.60 
2 . 8 8 8 . -

1.50 

1 0 . -

W niedziele 
i święta 

3 . 7 5 
6 . 3 0 0 . -

2 . 5 0 
4 . 2 0 0 . -

2 . -
3 . 3 6 0 . -

3 . 2 0 

1 2 . 5 0 

Reklamy za tekstem: 
CENY OGŁOSZEŃ: 

Ogłoszenia drobne: 
W dzień W niedzielę 
powszedni i święta 

Ogłoszenia zwyczajne 
Cala strona 
Na ostatniej strome, 
lub wśród ogłoszeń 

drobnych 
Cala strona ostatnia 

0 . 6 0 
1 . 6 3 0 . -

0 . 7 5 

0 . 6 5 
2 . 1 8 4 . -

1 . -

2 . 6 2 0 . - 3 . 3 8 0 — 

Nekrologi w tekście do 100 nim w 2-ch lamach M% taniej. 
Reklamy w dodatkach tygod. zl. 2 za I mm w I tamie. 
Reklamy w dodatku ilustrowanym sl. 3'— za 1 ctm» 

Rozmiar strony druku: Wysokość 420 mm, szerokość 275 mm — Podstawą obliczenia jest jeden milimetr, w jed
nym 'imię. — Strona w teks-'" •"* f i>mv « «8 mm Strnn:, --, tekstem '»a 1 t •-. t,t m m 

W dzień W 
powszedni 

0 . 2 0 
d.io 
0 . 3 0 

liczymy za 

niedziele. 
święta 
0 . 2 6 
0 . 1 2 
0.4O 

10 stów. 

Ogl. drobne za słowo . . tl 
Dla poszukujących pracy . ., 
Matrymonialne . -
Najmniejsze ogłoszenie drobne 

Wyrazy tłustym drukiem liczymy podwójnie. 
„Drobne" ogłoszenia mogą być drukowane tylko czarną 
larbą. — Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych" ogłoszeń nie 
przyjmujemy. — Przydział ogłoszeń do odpowiednich ru
bryk zależny jest nlko od \dministracji 
Ogłoszenia drobne przyjmujemy wytącini« se gotówkę. 
Za zastrzeżenie miejsca dolicza się zł% 
Za układ tabelaryczny .. i, £1% 
Za druk czerwony „ „ . . . . . . IH% 
Brzy druku k i l k u k o l o r o w y m dolicza się ta pierw
szy kolor 1M%, z3 każdy następny kolor «••/• do zasadni-' 
czej cen> ogłoszenia — Specjalne życzenia wymagają 
< si bnegn porozumienia 

Uwagi ogólne: 
Administracja nie przyjmuje odpowiedzialności n Mteüm 
ogłoszenia oraz za zgubę lub zniszczenie matryc i klisz 
Zastrzeżone miejsca obowiązuje Administracje tylko wów
czas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacona prze
widziana w cenniku 25V> nadwyżka. — Omyłki, które a» 
sadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniaj«) 
do żądania zwrotu gotówki, ani teł nie lobowiąrajs}' 
Administracji do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia -* 
Uzasadnione reklamacje będą uwzględniane o ile zostanie, 
wniesione do dni 8-miu od daty ukazania się oglt-zent*, 
lub od daty otrzymania rachunku. Podwyżka cen o g i o s « * 
może nastąpić w każdym czasie 1 obowiązywać będzie rów* 
nici te ogłoszenie, które zostały zamówione poprsednj^Ł 
a me były zgóry zapłacone. — Wydawnictwo i is lrwisf 
sobie prawo nie umieszczenia całego ogłoszenia, wzgüdri4 
jego części bez podanis powodów. Komunikat*»» t*;;tfjj 

nie umieszrr- się. — Zniżc': nia udziela się. tnych 
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