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Berlin podpala świat 

Prowokacyjne propozycje Hitlera wobec Polski 
Bezczelnie wyciąga rękę po odwiecznie polskie Pomorze 

Niemcy wczoraj zrzucili maskę. Ogłosili mianowicie propozycje wrę
czone ai basadorowi brytyjskiemu Hendersonowi dnia 28 ub. m. 

Wysunięcie pretensji do ziemi odwiecznie polskiej, na której Niemcy 
Stanowi t znikomy procent, berlińscy podpalacze świata śmią nazywać pro
pozycją "pokojową". Czysto polskie miasta jak Grudziądz i Bydgoszcz 
miałyby podlegać jakiemuś plebiscytowi. 

Teraz nie ma żadnej wątpliwości do czego Hitler zmierza: do zniszcze
nia niepodległości Polski i do panowania nad światem. 

Na bezczelne żądania Hitlera rząd polski już odpowiedział. 
Naród polski odpowie jeszcze większą zaciętością i ofiarnością; agre

sja ubrana w wyrafinowany ribbentropowski sposób w szaty „pokojowe", 
zostanie odparta siłami całego narodu. 

Polacy teraz wiedzą, o co idzie stawka. 
Poi żej podajemy cały komunikat oficjalny rządu niemieckiego, 

ogłoszot y przez niemieckie biuro informacyjne. 

BERLIN: . Niemieckie biuro informacyjne 
ogłosiło * szota] wieczorem komunikat w 
sprawie wymiany not między Niemcami i 
W. Brytanią. 

Komunikat stwierdza, że rząd brytyjski 
w nocie z 28 sierpnia rb. wystosowanej do 
rządu nie tiockiego oświadczył swą goto» 
wość p.ośi tlniciwa w bezpośrednich roko
waniach m ądsty Niemcami i Polską w spra
wie &»perh ' ü* zagadnień. Rząd brytyjski nie 
pozostawił przy tym żadnych wątpliwości, 

że wobec stale trwających zajść i ogólno -
europejskiego naprężania posiada świado
mość konieczności szybkiego załatwienia 
te) sprawy. Rząd niemiecki — w swej od
powiedzi z 29 sierpnia, mimo swej sceptycz
nej opinii co do woli ze strony rządu pol
skiego dojścia w ogóle do porozumienia — 
oświadczył gotowość przyjęcia w interesie 
pokoju, angielskiego pośrednictwa względnie 
zac' .ty. Rząd niemiecki podkreślić w te) 
swojej nocie, że Jeżeli w ogóle niebezpieczeń

stwo- katastrofy ma być uniknięto, musi sie. 
działać szybko i bezzwłocznie. 

Rząd Rzeszy oświadczył gotowość przy
jęcia do 30 SIERPNIA WIECZOREM pełno
mocnika rządu potskiegi. z założeniem, że 
ten w istocie będzie miał pełnomocnictwa 
nie tylko do dyskutowania, lecz także do 
prowadzenia i zawierania układów. 

Zamiast oświadczenia o przybyciu upeł
nomocnionej polskie) osobistości, otrzymał 
rząd Rzeszy na swą gotowość porozumienia 
się najpierw wiadomość o mobilizacji Pol
ski i dopiero w dniu 30 sierpnia 1939 r. około 
godz. 12-teJ w nocy utrzymane w tonie ogól
nikowym zapewnienie brytyjskie o gotowości 
wpłynięcia ze swej strony na rozpoczęcie ro
kowań. 

Minister Ribbenirop udzielił brytyjskie
mu ambasadorowi w związku z przekaza
niem ostatniej noty angielskiej dokładnej 
wiadomości w sprawie treści przewidzia
nych propozycyj niemieckich na wypadek 
przybycia pełnomocnika polskiego, jako 
podstaw do układu. Rząd niemiecki wierzył, 
że ma prawo do tego, aby w tych warun
kach nastąpiło natychmiastowe mianowa
nie osobistości polskiej. Nie należy bowiem 
przypuszczać, aby rząd Rzeszy« s*ej stro
ny gotowość do wszczęcia takich układów 
nie tylko stale podkreślał, lecz także na nie 
nastawa!» podczas gdy ze strony polskiej 

byłby zbywany „pustymi wymówkami i ni* 
nie mówiącymi oświadczeniami". 

Ze złożone) w międzyczasie démarcha 
ambasadora polskiego wynika ponownie, ż« 
ten również nie jest upoważniony do wszczy
nania jakiejkolwiek dyskusji, lub też do 
prowadzenia układów. W ten sposób kanc
lerz oraz Rząd Rzeszy czekali napróżno dwa 
dni na przybycie Upełnomocnionego przed
stawiciela polskiego. W tych warunkach 
rząd niemiecki i tym razem jest zdania, że 
propozycje jego zostały praktycznie odrzu
cone. 

Rząd Rzeszy uważa za wskazane podać do 
publicznej wiadomości podstawy do ukła
dów, o których brytyjski ambasador został 
powiadomiony przez ministra spraw zagra
nicznych Rzeszy von Ribbentropa, 

Następnie komunikat wspomina o naprę
żonych stosunkach polsko - niemieckich, 
dowodząc, że przyczyny tego rozwoju wy« 
padków leżą w układzie granic wyznaczo
nych przez traktat wersalski i rzekomo nie
sprawiedliwym traktowaniu mniejszości. 
Wysuwając swe propozycje rząd Rzeszy wy
chodzi z założenia, aby znaleźć ojtatsczne 
rozwiązanie, któreby usunęła „niemożliwą 
sytuację, stworzoną przez przeprowadzenie 
granic, zapewniło obydwu stronom ich ży
ciowe ważne arterie komunikacyjne oraz 
problem mniejszości". 

16 punktów żądań niemieckich 
Propozycje, złożone przez min. Ribben

tropa rząetwi brytyjskiemu, są następujące: 
1) Gdańsk powraca natychmiast do Rze-

«y-
2) Obszar Pomorza, ciągnący się od mo

rza wscho niego aż do linii Kwidzyn — Gru
dziądz — Chełmża — Bydgoszcz (łącznie z 
tymi miarami) 1 sięgającej potem nieco na 
zachód ot. Trzcianki, rozstrzygnie sam w 
sprawie s ve] przy należności do Niemiec, 
czy też do Polski. 

3) W tym celu na obszarze tym przepro
wadzony ostanie plebiscyt. Prawo do gło
sowania fcjdą mieli wszyscy Niemcy, KTÓ
RZY W DNIU 1 STYCZNIA 1918 R. ZA
MIESZKIWALI NA TYM OBSZARZE, AL
BO DO T JGO DNIA TAM SIĘ URODZILI, 
a także w zyscy Polacy, którzy w tym dniu 
na tym ot izarze zamieszkiwali, albo do tego 
dnia tam »ę urodzili. Niemcy wyparci z te
go obszar' powrócą, celem dokonania gło
sowania. Dla zapewnienia bezstronnego gło
sowania craz celem prac przygotowawczych 
zostanie wymieniony obszar, podobnie jak 
obszar Siary podporządkowany natych
miast ma ące) się utworzyć międzynarodo
wej komisji, złożone) x przedstawicieli 
Włoch, Sowietów, Francji 1 Anglii. Komisja 
ta wykonywać będzie całą zwierzchnią wła
dzę na ty a obszarze. Obszar ten w najkrót
szym cza ie opróżniony będzie z polskiego 
wojska, p lskiej policji 1 polskich władz. 

4) Z oi izaru tego wyłączony zostajo port 
GDYNIA, który zasadniczo Jest polskim ob
szarem suwerennym, o ile ogranicza sią te
rytorialni do polskiego osadnictwa. Ściślej
sze granité Gdyni byłyby ustalone między 
Niemcami a Polską i w razie potrzeby okre
ślone prz»« międzynarodowy sąd rozjemczy. 

a 
Przew dywany przebieg pogody 

w dniu dzisiejszym 
W dzielnicach zachodnich i środkowych 

chmurno s możliwością deszczów i lekkich 
bura. Nie o chłodniej. Na pozostałym ob
szarze naial dość pogodnie i ciepło. Słabe 
wiatry mśejseow«. 

5) Plebiscyt nie odbędzie sią przed upły
wem roku. 

6) Aby w tym czasie zagwarantować 
Niemcom połączenie z Prusami Wschodni
mi, Polakom zaś z morzem, wybudowane 
zostaną drogi i linie kolejowe, które umożli
wią wolną komunikację tranzytową. 

7) W sprawie przynależności obszaru roz
strzygnie zwyczajna większość oddanych 
głosów. 

8) Po przeprowadzeniu plebiscytu — nie
zależnie od Jego wyniku — aby zapewnić 
swobodne połączenie Niemiec z Gdańskiem 
i Prusami Wschodnimi, a Polsce z morzem, 
mają otrzymać Niemcy, jeżeli teren plebi
scytu przypadnie Polsce, eksterytorialną 
strefę komunikacyjną w kierunku Buetow-
Gdańsk, względni« Tczew, celem budowy 
autostrady, jak również 4-ro torowe) linii 
kolejowej. Budowa autostrady 1 tych linij 
kolejowych ma być tak przeprowadzona, że 
polskie komunikacje w ten sposób nie ponio
są żadnego uszczerbku, a więc nad łub pod 
torem. Szerokość tej strefy ma wynosić 1 ki
lometr i ma stanowić teren suwerenny Rze
szy. W razie, Jeżeli wynik plebiscytu wypa
dnie na korzyść Niemiec, otrzyma Polska, 

celem swobodne) i nieograniczone) komuni
kacji ze swoim portem Gdynią również pra
wo do budowy podobnych eksterytorialnych 
dróg, względnie linij kolejowych, Jakieby 
przypadły Niemcom. 

S) W razie powrotu Pomorza do Rzeszy, 
jest ona gotowa dokonać wymiany ludności 
w takich rozmiarach, jak odpowiada to wa
runkom tego obszaru. 

10) Żądane przez Polskę prawa specjalne 
w porcie gdańskim, mają być traktowane 
równorzędnie z podobnymi ważnymi prawa
mi Niemiec w porcie Gdyni. 

11) Celem osunięcia z tego terenu jakiej
kolwiek bądź obawy zagrożenia, mają otrzy
mać Gdańsk i Gdynia charakter wyłącznie 
miast handlowych, t. zn. bez umocnień i gar
nizonów wojskowych. 

12) półwysep Hel, który zależnie od ple
biscytu przypadłby Rzeszy lub Polsce, rów
nież uległby w tym wypadku demilitaryzacji. 

13) Wobec tego, że rząd Rzeszy mógłby 
zgłosić jak najbardziej energiczne zażalenie 
przeciwko polskiemu traktowaniu mniejszo
ści, zaś rząd polski mógłby również wysto
sować zażalenie w stosunku do Niemiec, obaj 
partnerzy wyrażają zgodę na przedłożenie 

powyższych zażaleń międzynarodowe] ko« 
misji śledcze], która miałaby za zadanie zba
danie wszystkich zażaleń odnośnie szkód 
gospodarczych i psychicznych, jak również i 
licznych aktów terrorystycznych. Niemcy i 
Polska zobowiązują się do odszkodowania 
wszystkich gospodarczych oraz innych szkód, 
których doznały mniejszości polska t nie
miecka od roku 1918, ewentualnie anulować 
wszystkie wywłaszczenia lub zapewnić cał
kowita odszkodowanie za te lub inne zarzą
dzenia w życiu gospodarczym. 

14) Polska i Niemcy mają się porozumieć 
co do uregulowania spraw mniejszości pol
skiej, względnie niemieckiej, celem nieprzy* 
ciągania ich do czynności lnb obowiązków, 
sprzecznych z ich poczuciem narodowym. — 
Obie strony zobowiązują się członków mniej
szości nie powoływać do służby wojskowej. 

15) W razie osiągnięcia porozumienia na 
podstawie tych propozycyj, Polska i Niemcy 
wyrażają gotowość przeprowadzenia natych
miastowe] demobilizacji ich sił zbrojnych. 

16) Rządy niemiecki i polski będą się po
rozumiewały w sprawie przyspieszenia 1 
wprowadzenia w życie powyższych zarzą
dzeń. 

Bunt Gdańszczan przeciw najeźdźcom 
hitlerowskim 

zapowiada ulotka „frontu wolności" 
GDAŃSK. Na terenie Wolnego Miasta Gdańska rozkolportowana została nlotka podpisana przez „egze

kutywę gdańskiego frontu wolności". Ulotka ta wzywa ludność Gdańska do przeciwdziałania najazdowi naro-
dowo-socjalistycznemu w Gdańsku. 

Ulotka ta głosi, ie większość kobiet i dzieci już jest ewakuowana z Gdańska i podjęte zostały zarządze
nia w celu zgniecenia do reszty wolności obywateli gdańskich. „Przyszedł wreszcie czas, aby niewolę hitle
rowską zrzucić z wolnego obywatela gdańskiego. Gdańszczanie nie mogą znieść już dłużej tych bezsennych 
nocy". 

Dalej w ulotce znajduje się apel do wszystkieh ludzi miłujących wolność swojego miasta, aby w dniu, 
kiedy wybije godzina, wszyscy jak jeden mąż powstali przeciwko narodowemu socjalizmowi, nie bacząc na 
przelaną krew, aby w ten sposób »rrfy*»j,ócić wolność miasta i zabezpieczyć dzieciom dobrobyt, a przede wszyst
kim przeciwstawić sit mającej nR&tą$ić krwawej wojnie. 
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W Anglii spokój, w Rzeszy rozprzężenie 
Front pokoju gotów do odparcia agresji 

LONDYN. — Reuter obrazując nastroje 
Anglii i wygłąc Londynu, stwierdza, iż kraj 
cały wykazuje niebywały Spokój. Nie -wi
dać żadnej nerwowości, natomiast na ***-
dym kroku widoczne są o*hakl spokojnego 
zaufani*. Prasa londyńska łftWierdza, fł na
ród brytyjski uezfBIt *m?SQa> eo jest ko
nieczne, by by« gotowym a» wszelką ewen-
tuaUSiïfe. t%j spokojnej staaowczeiiä !tewa-
rzyszy zjednoczenie całego narodu, nie ma
ja«» p«ykładu w historii W. Brytanii. Jed
nym % objawów tage zjednoczenia, jest poro
zumienie pomiędzy pTaWJławeatni a «wiat
kami robotniczymi, reprezentującymi setki 
tysięcy mechaników. Dzięki tema porozu
mieniu, robotnicy nawpcł wyspecjalizowani 
będą mogli pracować fako specjaliści. Po
zwoli te aa jeszcze większe przrspluezłJiihi 
tempa produkcji «roni, samoletéw t ehr«, 
téw. Pörozumfenle te nastąpi» prawie me-
mentalnie w chwili, gdy jasne »ię stało, ł t 
ehodzi o interesy całego narodu. 

îycie Londynu to*zy al* rupélafe normwi-
yS». Jedynie przygotowania ochronne «wiad-
eaa o p-vwadze eytasoji* Ulice zmieniły nieco 
wygląd. Przy wiola demach, w szczególności 
pwsy domach, gdzie «najdują-eię «rzędy, lub 
nrwsea, widać worki « piaskiem. «Na otwar
tych pr*estreentach, w parkach 1 ha skwe
rach kopane są okopy. 

Najlepiej nastroje narodu charakteryzuje 
.„Times", który stwierdza, iz tak długo opóź
niane przygotowania W. Brytanii przywró
ciły jej wreszcie całą potęgę na lądzie, mo
rzu i w powietrzu, wystarczającą do odpar
cia najgwałtowniejszego ataku i do prze
zwyciężenia jakiegokolwiek przeciwnika. —< 
Gdyby doszło do wojny, naród brytyjski bę
dzie gotów flo walki, której nie pragnie, ale 
której może nie będzie mógł uniknąć. 

Francja trwa u boku 
Polski 

PARYŻ. Wczoraj o godz. 18 zebrała się 
francuska rada ministrów pod przewodni
ctwem prezydenta Lebruńa. Premier Dala-
dier i minister Bonnet wygłosili ekspose na 
temat całokształtu sytuacji międzynarodo-
wej. Rada ministrów jednomyślnie jeszcze 
raz stwierdziła, ii. Francja stanowczo trwa 
przy swych zobowiązaniach wobec Polskii. 

Ograniczenie ruchu we Włoszech 
RZYM. Popularne pociągi niedzielne 

oruchomione z inicjatywy Jaazystow-
ekich orgaaiizacyj rozrywkowych zostały 
•kasowane na mocy decyzji rządu. Wszelki 
tuch transportowy lądowy i morski nad
brzeżny naa być raediuikowaiŁy przynajmniej 
o 50% 

Rząd wydał pewne zarządzenia, mające 
ha celu zapewnienie bezpieczeństwa dzie
ciom w wieku szkolnym, kobietom w stanie 
odmiennym, ślepcom itd. Z większych ośrod
ków szkoły i dzieci będą ewakuowane. 

Kiedy skończt się wojna nerwów? 
BERLIN. Zdaniem niemieckich kół poli

tycznych, sytuacja jest w dalszym ifeftjpj 
bardzo naprężona. Wzrastająca nerwowość 
szerokich mas niemieckich nie daje eię dro
żej już ukryć. Coraz częściej słychać pytania, 
kiedy się «fcończy „wojna nerwów"? 

Z Kopenhagi donoszą, ze w Berlinie pa-
i«!ją ponure nastroje. Ludność obawia się 
nędzy w zimie. Niechęć do krwawej i kata
strofalnej wojny jest powszechno. W Berli
nie powstał istoy run na aiłao radioaparaty, 
umożliwiające odbiór zagranicy, albowiem 
prasa niemiecka robi jedynie „polską greuel-
pwjpagan3ę\ a tednosć jest zupełnie po
zbawiona obiektywnych mformacyj. 

Kobiety w Niemczech Kładą się na szyny 
przed pociągami wiozącymi żołnierzy 

LONDYN. Korespondent 'berliński „Dai- dsrą wiadomości o rozruchach wśród lodse-
Tsf Telegraph" w depeszy przesłanej z Ko
penhagi donosi, ze wfiród ludności cywilnej 
w Rzeszy panuje głębokie wzburzenie. Brak 
żywności i innych artykułów pierwszej po
trzeby, przygotowania wojenne i brak wia
domości « ostatnich posunięciach wytworzy 
ły te nastroje. Jest rzeczą jasną, ze Niemcy 
przegrywają ostatnie stadium wojny ner
wów. Ze wszystkich stron Niemiec nadcho-

ścL W Berlinie kobiety kładą się mi szy
nach, aby nie przepuścić pociągów z od
jeżdżającymi żołnierzami. Tajna policja n-
rosztowała wielo osób. W Nadrenii górnicy 
i robotnicy w tabryteaicb -broni odmawiają 
pracy. W dokach hamburskich robotnicy 
portowi wyszli na ulicę, śpiewając pieśni 
komunistyczne i wznosząc okrzyki „Heil 
Moskau". 

Kronika polityczna 
Pan wojewoda pomorski Władysław Racz-

kiewicz otrzymał pismo następującej treści: 
„Pomorski Związek Pszczelarzy docenia

jąc obecną chwilę składa do rąk JWPana 
Wojewody czek na zł 600,— do dyspozycji 
na potrzeby Państwa. 

Pomorski Związek Pszczelairay wychodzi 
z załozeami, że w obecnej chwili nie powi
nien ani jeden grosz własności Związków 
czy też Towarzystw bezczynnie leżeć. Wszy
stko dla Ojczyzny". 

Młodzież garnie się na ochotnika 
do armii 

WARSZAWA. W związku z obecnym 
wzmocnieniem stanu obronnego naszego 
państwa, z rożnych stron kraju napływają 
doniesienia o tym, Ze wielu spośród mło
dzieży wiejskiej, a także 1 miejskiej, którzy 
nie «ostaną powołani do wojska, pragną 
zgłosić się do szeregów naszej armii na o-
chotnika, by walczyć z odwiecznym wro
giem Polski 

Statki włoskie opuściły Gdynię 
WARSZAWA. Statki włoskie, które znaj

dowały się w Gdyni, otrzymały nagły rozkaz 
przerwania prac ładunkowych i schronie
nia «ię w sporcie niemieckim w Szczeente. 
Obecnie nie ma -w poWie ani jednego włos
kiego fltatk:' 

UCIEKAJĄ Z GDAŃSKA 
GDANSK. W ciągu przedwczorajszego 

wieczora, nocy i driS rano zauważono ma
sową ewakuację żon i dzieci dygnitarzy 
partii hitlerowskiej w Gdańsku do Prus 
Wschodnich. 

Chaos w Gdańsku 
Fala prowokacyj antypolskich 

Sytuacja w fldańskn staje sie co raz 
t o ałeznośniefsza. Prześladowania Pola
ków wzmagają sie. Mnożą sin również 
wypadki naruszania praw polskich w 
Gdańsku, f a l a prowokacyj wzrasta. 

Z drugiej strony rośnie chaos, które 
Władza gdańskie nie sa w stanie opano
wać. Dochodzi do krwawych starć mię
dzy oddziałami aztnrazowyffił 8. A. a 

„Heimwehr9". Sa ranni 1 zabici. 
GDANSK. Władze gdańskie nie dopusz

czają do wyjazdu « portu gdańskiego około 
40 berłinek, stanowiących własność obywa
teli potókich, które zamierzały wypłynąć 
z portu w kierunku Gdyni. Są one zareje-

I strowane w większości w Polsce. Hehnwehra 
Gdańska nie dopuszcza do otworzenia no 
wowybudowanego mostu pontonowego na 

Najście bandy HITLEROWSKIEJ NA TEREN PomerzA 
Prowadził Ją Niemiec, zbiejły z Polski 

Wczoraj o godzinie tó-ej opo- z zagrody Wer-sra 3 kunie i bydła, przepro
wadzając je na teren Gdańska. Bandę pro
wadził zbiegły na terytorium Gdańska We-

K A r t u z y . 
dal miejscowości Węgorzyno (pow. kartu
ski) oddział 40 hitlerowców gdańskich prze-

niejakiego Webera Augusta, który przei 
miesiącem zbiegł do Gdańska z uwagi na 
grożącą odpowiedzialność sądową z rr.cji 
jego akcji antypaństwowej. Randa zabrała 

kroczył granicę polsko - gdańską, docierając, bor. W chwili kiedy 2 -rolników «asiadują-
do położonej o 300 m. od granicy zagrody cyca z zagrodą Webera zamierzało zawiado

mić posterunek policji państwowej, hitle
rowcy .gdańscy oddali do nich tezy strzały 
nie raniąc jednak nikogo. 

Ogólnopolski Komitet Samopomocy 
Społeczne! na wypadek wojny 

powstaje w Warszawie 
WARSZAWA. Wczoraj w gmachu UH 

Blstetstwe Opieki SpOłecznej odbyło «tę ze-
odezdkow Neczełnego Wydziału Wy 

jęitą akssję »polecana pragnie miinlłrter Eo-
ueàaîkoweki powie:«yć Ogólnopolskiemu Ko-

kenawczepo Obywatełskiege Komitetu Po-J mttetowl Samop*mocy Spotecznej, który by 
•asę}' Zimowej «raz licznego grona zapraa« 
eay ca priez ministra Ko&dalkewskleg» wy> 
Mtnych działaczy społecznych z p. Harszał 
kawą PHsudską •• ezebs, przedstawicieli 
różnych erganizacyj politycznych, wszystfci 
eh kleranków i «Ocieni, pxzedsUwieieU 
związków zawodewych, organizacyj stawa 
izyszeń społ*czaycfc I t d . 

Celem zebrania było omówienie apmwy 
godjęcJa 1 aorgenizowunia azereko pojętej 
akcji samopomocy społecznej na wypadek 
wojny. Minister Kościałkowski zagajając 
obrady, wskazał na konieczność »kopienia 
wszystkich sil społecznych 1 skoordynowa
ni» działalności wszystkich erganizacyj spo-

stwem powstaną. Akcja ta będzie musiała 
objąć zarówno opiek« nad dsiećmi i mło-
deieżą, $ak 1 r«ad rodein»mi «elBfewy i po
walanych pod bron reaerwia^w, organizację ; oes do Komitetu 
«amopomocy społecznej w dziedztoie ducho
wej i kutturarael dla ludooScJ wytrąconej % 
««wsaałnego tdegu «ytśa, % wreszcie wsrael-
Kłe tttm »Bd««Ja, -jakie w waruakart» wo

jennych wyłonić się srjgły. Tę szeroko po- szym czasie do ukonatytu<ywania się Konsl-

powsMß w odarciu o wypróbowany jut 1 
wdrożony do pracy aparał społeczny i wy
konawczy cbywatelsikieh komitetów zimo
wej pomocy, rozszerzając go o wszystkie 
organizacji i ywiązki społeczne, które w wy
konaniu yadań komitetu zechcą wziąć u-
diział. W końcu p. mhiisier zapoznał zebra
nych z projektem uchwały, dotyczącej po-

opiirui. Minister Kościałkowski zwuierza 
wnieSć pirofakt tej nohwały na najbliższe 
posiedzeiBMi Rady Ministrów. 

W dyskusji wszyscy obecni wypowiedzieli 
się za inicjatywą min. Kościałkowskiego. WARSZAWA. Minister Opieki Społecznej 

P. miristei, stwierdzając, Se wszyscy obee- '[ Kościałkowski Złożył wczoraj wigyte i.K. Ks. 
m solidaryzują się z jego inicjatywą i zgła
szają akces do współpracy, jak najserdecz
niej podziękował zebranym i zwrócił się z a 
pelem do wzystkich, aby zgłaszali jswój ak-

Wobec wysunięcia na zebraniu kandyda
tury mirdstra Kościałkowskiego na prezesa 
Komitetu, p. înteiater podkresTïî, *e czaję się 
w tawwłąako doprowadJüÄ w jak nąjikrót-

tetu, ïego Władz i organów, bezpośrednio je 
dnak po tym zaproponuje powierzenie prze- ! 
wodnićtwa «sobie spe&ód nojwybiiułf j -
szych działaczy spoteezoyeh, ktttraby mogła 
oddaó sie «ałkowłcie tej gracy,. 

Jut od wczoraj rozpoczęta zostanie juszez 
istniejące organy pomocy zimowej energicz
na akcja przygotowawcza, a po ewen
tualnym powołaniu prze« łladę idtetetröw 
Komitetu Samopomocy Społecznej, wydana 
zostanie do społeczeństwa odezwa, wyjaś-

wołajiiłt do tycia wsfftomni&nogo komitetu, ' nf:(jąca cele i zadania Kemitetu «raz wzy-
prosssąc zebrfdiych o wypowiedzenie swdicłi | wająca całe "Społeczeństwo do jak najdalej 

idącej z nim współpracy. 

Min. Kościałkowski u Prymasa 
Polski 

Prymasowi Kardynałowi Augustowi Hlon-
dowi, z którym omówił sprawy, związane 
t akcją nowopowstającego Ogólnopolskiego 
Komitetu Samopomocy Społecznej. 

Ks. Pryraas odniósł «ię z całą tyozliwoecią 
do tęj inicjatywy, obiecując jak najczya-
nięjszy współudział w akcji Komitetu isaró-
wno władz duchownych, 
otgutiizaeyj i atowarajanefi katolickich. 

Wiśle pod Rothebude i blokuje w ten spo^ 
sób żeglugę na Wiśle 

Gdańsk. W ciągu dnia wczorajszego 
młaty miejsce na terenie Gdańska dalsze 
aresztowania funkcjonariuszy polskich. O-
becnie znajduje się w więzieniach gdań
skich 7 hispektorów celnych, jeden goniec 
inspektoratu celnego i 22 kolejarzy. 

GDAŃSK. Ruch pasażerski na kolejach 
polskich w Gdańsku za wyjątkiem lokalne
go jest zasadniczo wstrzymany z uwagi na 
niedopuszczenie przez oddziały Heimwehry 
gdańskiej polskiej -służby kolejowej do pa
rowozowni i niemożliwości uruchomienia 
w związku z tym dostatecznej ilości lokomo
tyw. 

Masowe aresztowania polskich 
KOLEJARZY 

GDANSK, Policja gdańska aresztowała 
wczoraj znowu kilku kolejarzy polskich, a 
mianowicie maszynistę kolejowego Szarma
cha, urzędnika kolejowego Piotrowskiego, 
dyżurnego rudhu Szczodrowskiego, oraz u-
rzędnika kolejowego z Głettkau — Zieliń
skiego. 

Poza tym aresztowano również urzędnika 
poczty -polskiej w Gdańska Zygaanta 
Szczodrowskiego (brata aresztowanego ! ;«•• 
jarzą). Ogółem w ostatnich czasach az do 
tej chwili policja gdańska aresztowała 21 
kolejarzy polskich. Żadnego z nich dotych
czas nie wypuszczono. 

Dalsze prowokacje graniczne 
Szczuczyn. W Grabowce pow. Szczu

czyn, dnia SO sierpnia br. o godz. 18-tej nie
miecki patrol w sile 5 ludzi przekroczył gra
ni cę na terenaéh wsi Glinki — Milewo. Prze-

ay ok. IdB m. w gląn terytorium pol
skiego, patrol wrócił na stronę trlentiecką. 

fbsteî godziny 23-ciej w rxiu 3 J bra pa
trol niemiecki pnekroczył grartitręna terenie 
plaaówki W^lentynswo w pobliża Nakła i 
zaatakował polską placówkę, ogniem z ka
rabinu maaz-ynowego. ipatrol został «dpany 
ogniem polskiej straży graniczne?. 

RYBNIK. W ubiegłą 'środę W igodfidfiach 
'pnedwjeossnfydh nad Wodauslawlem (Gór-
ny Śląsk) Aaz«ł -się bombowiec tiietóiecki. 
iWktcie ®»n«iiłoty myśliwskie zmusiły ga #t> 
udieczki. 

Aresztowani fusât wèsdse «jOańeMe 
pr:todatawiifiiiełe nrintetewatwa iteumuBlfkaeji 
Grabowski 'i Siatkowski poaoetają nadal w 

Giełda londyńska zamknięta 
LONDYN. ReUIter donosi, iż giełda londyń

ska będzie dsaś zamknięta. 
©ficjalese JtumiinikMtfą, $* «to nowego 4aa-

rządzania *©Hłpensacy|«a Was flUiatÜHuwiia «Ce 
jaic i w»zj*tkkh ł-<Bdzi« •.'ogłaszała jwyeh tygoi 

zew *t»ty*tyczny.ea. 
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Cierpliwość — przywilej silnych 
W tygodniku paryskim „Vendémiaire" 

p t „Polska jest zwarta" czytamy: 
„Pan Hitler, który żywi się iluzjami, po

wtarza przez swoją prasę, iż ma dla Fran
cji wielki szacunek, że nie zamierza naru
szać naszych granic, przeto nie powinna 
nas nic obchodzić kwestia Gdańska, który 
— jego zdaniem — winien wrócić do 
Rzeszy. 

Niestety, na jego nieszczęście, kwestia 
ta obchodzą nas bardzo żywo. Gdańsk stał 
się dla wolnych narodów, do których na
liczamy się my, Francuzi, symbolem. — 
Polska zaś stała się wcieleniem twarde
go oporu przeciw szaleńczym, zbrodni
czym dążeniom do hegemonii i zaborów". 

„Naruszenie bezpieczeństwa Gdańska 
jest jednocześnie naruszeniem bezpieczeń
stwa Polski. Berlin majaczy: opowiada 
o rozbiorze Polski. Brednie! Brednie te 
.wywarły efekt: Polska zwarła się I opan
cerzyła niespożytą wolą obrony". 
Pod adresem p. Hitlera tenże tygodnik 

pisze: 
„Nasza nieustępliwość jest tym razem 

niezłomna Nasza i Anglii. Na zmianę 
jej nie wpłyną ani hałasy p. Goebbelsa, 
ani jego prasa, ani mobilizacja niemiec
ka. Szkoda, że władca III Rzeszy nie mo
że przyjrzeć się życiu Francji, że nie 
może zbadać pulsu naszego kraju i na
rodu. Przekonałby się, że jesteśmy wszy
scy spokojni, zdecydowani i... cierpliwi 
Tą cierpliwością, która jest przywilejem 
silnych". 
Takie to są ostateczne triumfy propagan

dy p. Goebbelsa. Zmarnowane kupy papie
rni, kupy pieniędzy i wysiłki energii w ciągu 
długich l a t Zło się mści. 

Co zadecyduje o wojnie? 
„Kurier Poranny" omawiając wymianę 

not i memoriałów między Berlinem a Lon
dynem, i rozważając szanse pokoju i wojny, 
pisze: 

„O wojnie i pokoju rozstrzygną nie 
'takie lub inne rozmowy, ale ten fakt. czy 
Kanclerz Rzeszy zdecyduje się napaść na 
Polskę. Wówczas bowiem Polska będzie 
musiała się bronić, co dałoby hasło do 
rozpoczęcia wojny światowej. Jeżeli Niem 
cy chcą pokoju, muszą pogodzić się i u-
znać stanowisko oraz postawę Polski,' o-
kreślaną wielokrotnie przez polskie czyn
niki odpowiedzialne. Próba ominięcia sta
nowiska politycznego Polski nie zapro
wadzi ich daleko". 
Odpowiedzialność za wywołanie katastro

fy jest bez reszty ustalona. Obarczy ona na
ród niemiecki i naród niemiecki będzie mu
siał ponieść wszystkie konsekwencje. 

Wróg Rzeszy nr. 1 
„Czas" W artykule p. t. „Gra w otwarte 

karty" kreśli trafnie charakterystykę III. 
Rzeszy, i stwierdzając, że Europa wie r czego 
broni, pisze: . , . ' . - , . 

„Front walki dotąd niewidzialnej nie 
biegnie wzdłuż granic Niemiec, lecz prze-

GWAŁT ZADAWANY SIŁĄ-
MUSI BYĆ SIŁĄ ODPARTY 
E. Rydz Śmigły 
Każdy dom, każda rodzina — twierdzą hartu 

duchowego! 

Mężczyźni spieszą do szeregów. 
Większa ilość zdolnych do noszenia bro

ni została powołana pod broń. 
Wypełnią się nasze oddziały wojskowe 

w ordynku bojowym. 
Stanęliśmy znów wobec zwrotnego mo

mentu w dziejach naszych i na zakusy wro
ga odpowiadamy zwiększeniem stanu licze
bnego naszej siły zbrojnej. 

Czynimy to nie tylko w poczuciu słusz 
ności naszej sprawy. Czynimy to w podnio
słym duchu rycerskim, który zawsze władał 
narodem polskim, gdy państwu naszemu i 
narodowi zagrażało niebezpieczeństwo. 

Duch ten przenika dziś wszystkich męż 
czyzn, gdy ze swych warsztatów pracy za
wodowej przechodzą w szeregi siły zbroj
nej, gdy przywdziewają mundur wojskowy 
przerzucają przez ramię karabin, przymo
cowują do boku bagnety. 

W ich miejsce stanąć muszą u wyłomr 
pracy dla państwa, dla narodu ci, co zosta
ną, ci, którym z jakichkolwiek powodów nic 
przypadnie zaszczytny obowiązek bezpośred 
niej walki z wrogiem, której możliwość 
przed nami. Muszą oni podjąć trud, by na 
sze życie zbiorowe toczyło się normalnym 
torem. Muszą oni podjąć wielkie zadanie, 
by państwo utrzymało w całej pełni rytm 

swego działania i swego rozwoju. 
Nie są to zaprawdę zadania małe. Dzi

siejsza wojna wciąga w swe tryby nie tyl
ko ludzi w mundurach wojskowych. Docie
ra w głąb i wszerz całego społeczeństwa. 
Daje każdemu — każdemu bez wyjątku — 
wielkie i poważne obowiązki. 

I od ich spełnienia zależy zwycięstwo, 
niemniej jak od bitności i ducha sił zbroj
nych. 

Dziś mamy sposobność stwierdzenia pra
wdy, głoszonej przez pieśń, że „twierdzą 
nam będzie każdy próg". 

Każdy dom, każda rodzina — twierdzą 
hartu duchowego, spokoju nerwowego, wy
tężonej pracy! 

Mamy silne wojsko. Musimy mieć i sil
ny naród. 

Ostaną się ci mężczyźni, którym wyzna 
czona jest służba państwowa i zawodowa 
na niezliczonych posterunkach pracy. Osta
ną się starcy, kobiety, dzieci 

Od ich nerwów, ich postawy, ich nasta
wienia męskiego — tak męskiego! — zależy 
spokój ognisk domowych, spokój mężów, 
braci synów, walczących pod sztandarami, 
spokój i ład w kraju, spokój i dalsza praca, 
spokój i szykowanie dalszych zasobów do 
zwycięskiej walki. 

cina same Niemcy duchowym kordonem. 
Najcięższy wróg Trzeciej Rzeszy — dusza 
ludzka potwornie zgwałcona domaga się 
swoich praw. Führer wie o tym — i dla
tego miota się dziś bezsilnie, jak zwierz 
w klatce. Aż przyjdzie dzień, gdy i ten 
apostata rzuci, konając, światu: Galilaee. 
vicisti! 

A chwila ta zbliża się nieuchronnie ol
brzymimi krokami. 

Jesteśmy narodem żyjącym 
wolność ą 

„Moc naaza jest w naszych piersiach" -
pisze Jan Wiktor w „I. K. C' omawiając 
gotowość ludu polskiego do walki, — mor 
Polski 

„w stopach piechurów, mur piersi jej 

granicami. Gdy patrzę na Polskę jak dłu
ga i s/eroka 10 widzę, że miłość Ojczyzny 
i wolności jest tak bezgraniczna, te każ
dy dom jest twierdzą, każda siekiera i 
kosa bronią, że gdyby mogły ożyć kamie
nie, grudy ziemi, drzewa, to by chwyciły 
za karabin, by bronić do ostatniego pul
su krwi zagrożonych granic. Wrogowie 
niech to dobrze, bardzo dobrze sobie za
pamiętają. Wolnv naród powita Niemców 
jako zaborców — walką. Pięść niemiecka 
nie zdoła zgłuszyć łoskotu polskich ar
mat, but niemiecki nie zdoła skruszyć 
wielkości Polski, nie zdoła zdeptać mi
lionów serc grzmiących piorunami boha
terstwa narodu żyjącego wolnością." 

Tak jest. „Twierdzą nam będzie każdy 
próg". Zwycięstwo musi być nas/e. Oto jest 
wielka prawda dzisiejszego dnia nowej Pol
ski. 

Bf — 

Prawda o Niemcach w Polsce 
Organizacje polityczne 

Wedle danych', zawartych w „Ma
łym Roczniku Statystycznym", spis 
ludności wykazał, że w Polsce żyje 
757.432 ludzi, przyznających się do na
rodowości niemieckiej. 

Spośród tych ludzi jest 125.000 zor-
ganiz. politycznie, tj. będących człon
kami partii politycznych. Oczywiście 
cyfrę tę należy traktować „cum grano 
salis", tj. z poważnymi zastrzeżenia
mi. Bo faktycznie liczba czynnych 
członków tych partii jest stosunkowo 
mała. Czynni są przywódcy, agitato
rzy, funkcjonariusze partyjni. Gros 
członków — to ludzie pod naporem 
presji politycznej zmuszeni do zapisy
wania się i figurowania w listach 
stronnictw. Napór ten wzmagał się 
zwłaszcza w ostatnich latach pod 
wpływem zestokrotniałej agitacji na-
rodowo-socjalistycznej. 

Otóż tych około 125.000 Niemców 
w Polsce wchodzi w skład 8-miu 
stronnictw politycznych. Oto one: 

1) „Deutscher Volksverband in Polen" z 
centralą w Łodzi pod przewodnictwem Lud
wika Wolffa (kół 210, członków 10.941). Za
sięg tego stronnictwa obejmuje województwo 
łódzkie, warszawskie i rozproszone w cen
trum kraju mniejszości niemieckie. 

2) „Deutsche Vereinigung" z centralą w 
Bydgoszczy, pod przewodnictwem dr. Hansa 
Kohnerta (kół 248, członków 35.180). Zasięg 
województwo pomorskie i poznańskie. 

3) „Deutsche Volksbund für Polnisch-
Schlesien" z centralą w Katowicach, pod 
przewodnictwem Ottona Ulitza (kół 8, człon
ków 26.306}. Zasięg: G. Śląsk. 

4) „Deutsche Volskbtock Mir Schlesien" 
z centralą w Katowicach pod przewodni-

i «terem Pawła Goletea (kół U, aołonków 8,448) 
< lMri«r: G. «łask. 

5) „Jungdeutsche Partei für Polen" z cen 
tralą w Bielsku pod przewodnictwem in? 
Rudolfa Wiesnera (kół 452, członków 39.743N 

Zasięg: Pomorze, Poznański«, G. Śląsk. 
6) „Deutsche-Christliche Volkspartei" z 

| centralą w Katowicach pod przewodnictwem 
Jerzego Janischowsky'ego (kół 9, czlonkov 
976). Zasięg: G. Śląsk. 

7) „Vereinigung der Deutschen in Polen " 
z centralą w Łodzi pot przewodmetwotn 
KrzyszU <.-> ichk-era (kół 15, członków 1.SW 
Zasio,.. wcj. łódzkie. 

8) „Deutsche Sozialistische Arbeiterpar 
tei" z centralą w Łodzi pod przewodnictweru 
Emila Zerbe (kół 18, członków 3.131). Zasię? 
woj. łódzkie, G. Śląsk. 

Pięć pierwszych spośród powyże 
wymienionych stronnictw stoi na sta 
nowisku programu narodowo-socjali 
stycznego i stanowi podwórko ideo
logii hitleryzmu w Polsce. 

W województwach środkowych, a 
więc tam, gdzie wpływ na mniejszoś; 
niemiecka wywiera posiadający w Łc> 
dzi centralę „Deutsche Volksver 
band" — to przenikanie hitlerowskie , 
doktryn zaznaczyło się dopiero w r. 
1937. W innych partiach, działają 
cych w wojew. zachodnich — na 
Śląsku, Poznańskim i Pomorzu — o 
wiele wcześniej. 

Bardzo charakterystyczna jej t 
zwłaszcza robota polityczna, prowa 
dzona właśnie w województwach śro I 
kowych. Żył tu element, który z dzia
da i pradziada czuł się dobrze w obrr-
bie żywiołu polskiego, nie był nigdi 
hamowany ani w swych prawach j< 
aykowych, ani w swych uczuciach rx 
ligijnych — element, który stałe poo 
kreślał swa państwową prsynalei 
aośe polską i dawał j»j wyra« prżt* 

uczestnictwo np. w polskich instytu
cjach wyższej użyteczności, jak Czer
wony Krzyż, LOPP. itd. 

Otóż od roku 1937 poczęto tych 
niemieckich kolonistów „aktywizo
wać", przepajać doktryna narodowo-
socjalistyczną, traktować jako ekspo
zyturę imperializmu niemieckiego i 
kierować na bezdroża iredenty. 

Oczywiście w partiach, działają
cych w naszych zachodnich woje
wództwach, robota ta Lzła pełną parą 
i z całym rozmachem, ale równocześ
nie docierała i do skupisk niemiec
kich w wojew. środkowych i mniej
szych, rozproszonych na wschodzie 
Polski (np. w woj. białostockim, 
lwowskim i in.) 

Rozpoczęła się z tych środowisk 
niemieckich emigracja wewn. ku na
szym kresom zachodnim by tam prze
de wszystkim wzmacniać żywioł ger
mański. Stosowano zasadę „do ut 
des", mówiono np. Niemcowi w woj. 
łódzkim: zapisz się do partii narodo-
wo-socjalistycznej, a ulokujemy twe
go syna w fabryce, czy wielkim la
tifundium rolnym na zachodzie Pol
ski. — 

Równocześnie zaczęto stosować na 
wielką skalę przemyt ludzi, nielegal
ną emigracją do Niemiec. 

Wszystkie te poczynania i działa
nia, jako mocno kolidujące z prawem 
i oparte o podłoże wprost iredenty-
styczne — musiały spowodować 
wzrost przestępczości politycznej 
wśród mniejszości niemieckiej. 

Takie formy i zasięg przestępczość 
ta przybrała — w następnym artyku-
1«. — V. B. 

Część pozostałych, których siły fiz: rożne 
już niezdolne są do pracy — dzieci, kalek, 
staruszków itd. — niechby pomyślała o prze 
niesieniu się w osiedla wiejskie, gdzia i 
łatwiej wyżyć i zmniejszone Jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo. 

Część zaś pozostałych, których praca 
czeka i trud wk..cszy, niż dotychczas, bo 
praca zastępcza za wyruszających w pole 
mężów, braci i synów — uUih by pomyśla
ła o wszystkich środkach bezpieczeństwa 1 
podjęła wszystko w tej mierze. Niech by 
wszędzie powstawały uszczelnione pomiesz
czenia, niech by każdy postarał się o maski 
gazowe, apteczki, środki odkażające. Niech 
by wszędzie był odpowiedni zapas żywności. 

I niech by każdy dom stał się twierdzą 
silnej woli, duchowego hartu, wiary w zwy 
cięstwo! 

Moment dziejowy zastać nas musi w po
czuciu siły fizycznej i wewnętrznej. 

W chwili, gdy nasi ojcowie, bracia, mę
żowie, synowie stają w ordynku bojowym, 
opancerzymy nasze serca, byśmy w spokoju 
i sile zdzierżyli wszystkiemu, co na nas 
nakłada obowiązek patriotyczny. 

ZDEJM 
ZKMBZI 

mu *R0i21Kt? 
Okres, który pr eżywamy obecnie, nazy

wany jest ale bez słuszności wojną nerwów. 
W wojnie tej — jak dotąd bez rozlewu krwi 
i bez huku armat — nieprzyjaciel stara sie 
doprowadzić świat cały do wyczerpania 1 
rozluźnienia ośrodków woli i decyzji. W woj-
aie tej odenkiem atakowanym najintensyw
niej jest Polska. Pozostawiając przygotowa
nie obrony wojskowej naszym siłom zbroj
nym i ich Naczelnemu Wodzowi, musimy 
jednak wszyscy juz obecnie wziąć udział w 
budowie niewzruszonego zaplecza wewnątrz 
kraju. 

Nie ma dziś w Rzeczypospolitej takiego 
miasteczka czy wsi, nie ma takiej organlza-
cii społecznej, czy rodziny, któraby odmówi, 
ła pomocy dla ojców, mężów, synów i braci, 
powołanych do szeregów. Liczba rezerwi
stów, na których barkach spoczywa w tej 
chwili obrona naszych granic, naszego hono
ru i naszych interesów, rośnie z godziny na 
gpdzinę. Równocześnie, rzecz prosta, rośnie 
liczba rodzin, które pozbawione żywicieli 
muszą być otoczone najserdeczniejszą opie
ką ze strony społeczeństwa. Państwo i samo
rządy przychodzą Im z pomocą w ramach 
obowiązujących usfaw. Ale to nie wystarcza. 

Nie ma gran'c dla obowiązków. Jakie ma
my względem Ojczyzny I Jej obrońców. Cały 
<wiai patrzy dziś na Polskę, podziwiając 
jaj spokój i całkowite zjednoczenie w obli
czu niebezpieczeństwa. Słusznie si« dzisiaj 
twierdzi, że w układzie stosunków politycz
nych w Europie środkowej Polska zajmuje 
stanowisko kluczowe. Ta prawda dziejowa 
Jest teraz widoczna już dla każdego, kto u-
mie i chce w naszą stronę patrzeć. Swoją 
postawą pogotowia osłaniamy nie tylko lie
ble, aie i innych przed zalewem pogańskiego 
barbarzyństwa — stajemy si« przedmurzem 
obronnym zachodniej kultury i cywilizacji 
opartej na ideałach sprawiedliwości i wol
ności. Jest to dla nas honor, ale i trud 
wielki. 

Aby podołać tym obowiązkom, musimy 
wszyscy w miarę swoich możliwości stawać 
do współpracy z wojskiem. Nadeszła pora, 
aby każdy z nas zadał sobie pytanie: czy 
uczyniłem wszystka, co do mnie należało? 
Nadeszła pora, aby rozproszkowane dotąd 
iiganizacje spełeczne podjęły wspólny wy
siłek przede wszystkim w dziedzinie pomo
cy dla rodzin rezerwistów powołanych do 
wojska. 

Oto znakomita okazja do istotnego, real
nego zjednoczenia całego Narodu, wszystkich 
jego warstw i ugrupowań. 

A rabaty jest bardzo wiele. Zdarzyć się 
może, że władze administracyjne lub samo
rządowe, przeciążone pracą, nie mo&ą dosyć 
sprawnie załatwić życiowych spraw rodzin 
rezerwistów. Tu Jest miejsce dla opiekuńczej 
i doradczej pracy Komitetów Obywatelskich. 
Winny one wejść w tym celu natychmiast w 
kontakt z urzędami gminnymi (w miastach 
powiatowych ze starostwami), organizować 
biuro porad prawnych, społecznsj pomocy le
karskiej, opieki nad dziećmi itd. 

Z różnych stron Rzeczypospolitej nadcho
dzą wiadomości, że te, c rodzaju Komitety 
Obywatelskie w wielu miejscowościach Ja* 
działają i — działają sprawnie! Należy utwo
rzyć Je baz zwłoki wszęuzie tan, «dzi« ich 
do tej pety a is ma. 

Bez wzgląd« na to o« przyniósł« ja t» , 
musimy wszyscy utrzyma« oormatay htea 
żyeło. Dlatego s io wota« spalać st« w tei-

(Cfaj imhntf •• sfer. 4-tof) 
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BOHDAN PAWŁOWICZ 

„Dalej i dalej na południe » 

(Rozmowy morskie - IV) 
Gdy po 16 dniach' podróży morskiej 

»tatek wpîywa do zatoki Rio do Janei
ro zdaje się człowiekowi wszystko nie
realne. Tak przywykło się do szumu 
morza, nieograniczonej ewobody wzro
ku biegnącego do linii horyzontu, że 
owe czerwono - kolorowe góry, ciem
no - zielona roślinność i pstre domy 
wydają się czymś ogromnie nienatu
ralnym. 

„Zobaczyć Neapol i umrzeć" mówią 
Włosi rozkochani w pięknie zatoki 
Neapolitaóskiej. Dla Rio de Janeiro 
należy strawestować: „Zobaczyć Rio 
Se Janeiro i chcieć żyć wiecznie"... 
Nigdzie bowiem na świecie nie ma ta
kiej orgii barw, błękitów, zieleni, czer
wieni, fioletów i żófcizny piasków wie
lokilometrowych plaż. Nigdzie bowiem 
na świecie góry nie są tak fantastycz
nie poszarpane, zatoki tak głębokie i 
niezwykle wdzierające się w głąb lądu, 
i nigdzie na świecie słońce nie stwarza 
iylu kontrastów, a roślinność nie jest 
tak bujna i przepysznie królewska. ; 

Brażylianie jak mogli tak zeszpecili 
miasto samo. To też architektonicznie 
'5est to muzeum obrzydliwości. Ohydna 
secesja rozsiada się szeroko obok jesz
cze paskudniejszych, nibyto New Yor-
skich drapaczy chmur wywindowanych 
tutaj nie wiadomo poco do 20 i 30 pię
tra i sterczących ponad miastem niby 
szparagi nad zielenią ogrodu warzyw
nego. 

Ale co zepsuł człowiek" naprawia 
przyroda. Skały, morze, palmy 60 me
trowe, kwiaty, kwiaty i jeszcze raz 
kwiaty przyćmiewają szpetotę preten
sjonalnych ludzi i czynią Rio de Jaei-
ro najrozkoszniejszym miastem pod 
słońcem. 

Oczywiście w tym z góry^3 miliono
wym mrowisku są również dzielnice 
przedziwnie szpetne i plugawe, lecz 
dla zachwyconych oczu turysty istnie
ją tylko przepiękne aleje copocabany, 
wspaniałe plaże, panamy _i owe nie
skończone, jedyne na świecie aleje mię
dzy morzem, plażą, willami pełnymi 
kwiatów i fantastycznie czerwonymi 
«kałami. |p 

f " Niestety' ms. „Batory" tylko 6 go-
zin stoi w tym mieście z bajek tysiąca 

i jednej nocy. A choć w Rio de Janeiro 
byłem w życiu po parę dni z górą 50 
razy i choć mieszkałem w mieście po 
2, 3 tygodnie nigdy nie mam dosyć Rio 
i zawsze za nim tęsknić będę ; 

Siostry żony mojej, obie mieszkają
ce po kilkanaście lat w Rio, są niby 
prawdziwe „carioca", co oznacza w ję
zyku portugalsko -brazylijskim sta
łych mieszkańców Rio de Janeiro. By
ły serdecznie zdziwione, gdy błagałem 
'Je, abyśmy czas przeznaczony na roz
mowy i oprowadzanie spędzili w Jar
din Botanice. 

— Może pójdziemy na lody? — pro
ponowała jedna. — Albo może będzie 
lepiej na tarasie mego mieszkania w 
Capacobana? — projektowała druga 
dodając chytrze i z tarasu szeroki wi
dok na morze. 

— Nie, nie kochane moje! •— prote
stowałem. Te 6 godzin spędzimy czę
ściowo w samochodzie, chcę bowiem 
zobaczyć czy bardzo Rio się zmieniło 
i nacieszyć się miastem, a częściowo w 
Jardin Botanice — najciekawszym o-
grodzie nowego świata. 

Uległy więc i z godnym wywyższe
nia poświęceniem, jak na brazylianki, 
obwiozły mię po mieście, które .zmie
niło się tyle, że tu zburzono coś nie coś, 

Zdejm z żołnierza troską 
o rodzinę 

(Ciąg dalszy ze strony 3-ciej) 
aodniowym entuzjazmie. Miejsce słów mu-
•za zająć czyny. Jeśli robimy — i słusznie — 
parotygodniowe zanasy żvwności, żeby i l e 
sawracać sobie głowy, kiedy będzie ona za
jęta czym innym i żeby mieć pewność prze
trwania pierwszych chwil najcięższych, to 
Jednocześnie powinniśmy już teraz groma
dzić w sobie zapasy sił moralnych, któreby 
potrafiły opanować niepożądane nastroje i 
zachować nas w spo!:'ju. 

Ten spokój — bezcenny zwłaszcza dla żoł
nierzy — da im świadomość, że ich najbliż
si zostali otoczeni braterską opieką społe
czeństwa. 

a tam pobudowano masę domów woła
jących o pomstę do nieba. 

Ale roślinność i to zakryje niebawem. 
Nie ma się więc czego martwić! Chwa
liłem wszystko na zapas i szwagierki 
moje wprowadziłem w szał dumy i ra
dości. Już nie protestowały przeciw 
Jardin Botanice, w którego — cieni
stych alejach aż duszno jest od kwiet
nych zapachów, a oko zdumiewają 
wciąż nowe i nowe przepyszne okazy 
kwiatów, drzew, traw i krzewów. 

* Pojechałem zresztą do ogrodu nie 
bez wyrafinowanej nadziei. Jednemu 
bowiem z poczytnych polskich autorów 
egzotycznych, któremu się znakomicie 
powodzi, z 60 metrowej palmy kokoso
wej małpa zrzuciła na głowę kokos 
wielkości dużej głowy. Po tym wypad
ku autor napisał około 40 książek, któ
re rozchodzą się w dziesiątkach tysięcy 
egzemplarzy. 

Pomyślałem sobie: Rozumiem ! Prze
cież i ja jestem autorem. A nuż jakaś 
małpa zrzuci mi kokos na głowę! Po
wodzenie i majątek zapewnione. 

Niestety małpy nie było na lekarstwo 
i żaden kokos nie chciał spaść z włas
nej i nieprzymuszonej woli. 

Życie nie jest romansem i gdy jako 
tako rozgadaliśmy się, trzeba było pę
dzić z powrotem na praga Mana do 
statku. „Chrobry" ryczał już po raz 
drugi, gdy wbiegałem na trap._ 

— Dyrektorze! — martwił się inten
dent statku, — błaem się już, że pan 
zostanie w Rio de Janeiro i linia bę
dzie musiała płacić 5.000 mlireisów 
kary. 

Poczciwiec nie mógł pojąć czym zbił 
mię w taką chwilę! — Bo pomyślcie 
państwo nigdy nie myślałem że jestem 
aż 5.000 mlireisów wart. Zdumiewają
ce!! ! 

Trzeci ryk syren. Cumy wciągane są 
na pokład. „Chrobry" zwolna odbija. 
— Śliczne szwagierki to_ machają 
chustkami na brzegu, to ocierają łzy. 
Serce podchodzi do gardła. 

— Partire ce un peux mourire! — 
powtarzają Francuzi. Istotnie nie lu
bię znikąd odjeżdżać, a tak jakoś się 
składa w życiu, że ciągle muszę się 
żegnać i skądziś odjeżdżać. 

Zalałem więc robaka w barze okrę
towym, co przyznaję ze skruchą zda
rzało mi się pierwszy raz od Gdyni. 
Wypiłem za zdrowie wszystkich mo
żliwych i niemożliwych, ale jak 
mi kompan — przemiły Brazylia-
nin pędzący do Santos, zapropo; 
nował, dowiedziawszy się, że mam 
coś wspólnego z Radiem — zdrowie 
kolejno wszystkich radiosłuchaczy •— 
dałem dęba z baru... Parę milionów kie
liszków bowiem to nawet ponad moje 
podróżnicze siły 

Gdy zaś wyszedłem na pokład by
liśmy znowu na otwartym morzu. 
Słońce zalewało pokłady tonami świa
tła, morze błękitniało się zaciekle, a da
lekie zarysy gór Rio de Janeiro wy
glądały jak paciorki z muszelek, uło
żone na horyzoncie... 

Silna bryza tchnąca od lądu wywie
trzyła z mej skołatanej głowy resztki 
lądowych sentymentów. Naprzód i 
wciąż naprzód na południe w słońce, 
błękit i szmaragry. 

Była pierwsza w nocy, gdy zbudzi
ło mie gwałtowne kołysanie. Zarzuci
łem płaszcz na ramiona i ostrożnie wy
sunąłem się na pokład. Gwałtowny 
przechyl rzucił mię o ścianę. Ledwo 
zdążyłem się uchwycić za sznur, roz-
ciaemietv wzdłuż pokładu. Morze ry
czało jak wszyscy mieszkańcy razem 
wzięci. 

Wiatr wył i zawodził w straszliwych 
zwrotach, a ms. „Chrobry" pracowicie 
przelewał sie przez wały wodne, zale
wa iace mu dziób. 

Morze dawało znać, że żyje, że mi 
łość oceanu nie mniej jest groźna niż 
nienawiść ludzka. 

Wywindowałem się jednak jakoś na 
pokład- Przytulony do relingu chłoną
łem kawałami ruchome powietrze. 

Było mi dobrze i radośnie. 

Z e sportu 
PRZED MECZEM PIŁKARSKIM POLSKA. 

JUGOSŁAWIA. 
W dniu 6 września br., z okazji przypada

jącego w tym terminie narodowego święta 
Jugosławii, rozegrany zostanie w Białogro-
dzie międzypaństwowy mecz piłkarski Ju
gosławia—Polska. 

Reprezentacja nasza została już zestawia
na i przedstawia się jak następuje: 

Krzyk (Brom), Giemza-Szczepaniak, Góra-
Jabłoński-Dytko, Schreier-Piontek-Cebulak-
Wilimowski-Cyganek. Jako rezerwowi poja
dą: Piec II, Pytel i Białas. 

Drużyna polska uda się do Białogrodu sa
molotem przez Budapeszt. 

OBÓZ LEKKOATLETYCZNY NASZYCH 
REPREZENTANTÓW ODWOŁANY. 

Zarząd PZLA postanowił odwełać obóz 
treningowy naszych reprezentacyjnych lek
koatletów, który odbyć się miał w dniach 
od 1 do 7 września rb. Obóz ten stanowić 
m;a: ostatni etap przygotowawczy orzed me
czami naszej reprezentacji z Węgrami i 
Francją. Decyzja co do rozegrania tych spot
kań zostanie powzięta ostatecznie 'w końcu 
bieżąceeo tygodnia. 

Również odłożone zostały na innv termin 
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Lekkoatle
tyce, które miały odbyć się w dniu 3 wrze
śnia. Zawody te zarząd PZLA postanowił 
przełożyć na termin późniejszy ze względu 
na to, że nie wszystkie okręgi przesłały do
tychczas sprawozdania z mistrzostw okręgo
wych, wobec czego mistrzostwa okręgowe 
me mogły być dotychczas przez PZLA zwe
ryfikowane. 

MECZE LIGOWE ODBĘDĄ SIĘ W NAD
CHODZĄCĄ NIEDZIELĘ. 

W niedzielę rozegrane zostaną 2 mecze pił
karskie o mistrzostwo Ligi państwowej, a 
mianowicie Cracovia-Wisła w Krakowie o-
raz Pogoń-Warszawianka we Lwowie. 

JEŹDŹCY POLSCY NIE JADĄ DO RYGI. 
W dniach od 2 do 10 września w Rydze od

być się miały międzynarodowe zawody kon
ne, w których udział wziąć mieli m. in. 
jezdzcv polscy. 

Organizatorzy tych zawodów otrzymali te
legraficzne zawiadomienie, że ekipa polska 
na zawody w Rydze nie stawi się. 

•WIADOMOŚCI GOSPODARCZE 
Zarządzenie Ministra Roinictwa i R. R. 

w sprawie cen 
P. minister Rolnictwa i R. R. wydał zarzą

dzenie do wojewodów, starostów i prezyden
tów miast wydzielonych w którym: 1) pono
wił zakaz podwyższania bez uprzedniej zgo
dy władz centralnych cen przedmiotów po
wszedniego użytku, a więc artykułów żyw-
noci, jak wszelkiego pieczywa, mięsa i jego 
przetworów, soli, cukru itp. oraz mydła, na
fty, węgla, i in.; 2) zarządził aby wszyscy 
sprzedawcy detaliczni artykułów żywności 
na okres dni 15, począwszy od 1 września 
r.b., wywiesili w oknach wystawowych wy
kazy produktów, znajdujących się w sprze
daży ze wskazaniem ich cen oraz produk
tów chwilowo brakujących, ze wskazaniem 
terminu podjęcia ich sprzedaży w detalu. 

Nawet chwilowy brak towaru musi być 
uzasadniony, powody jego będą skrupulat
nie badane przez władze, które będą usuwa
ły niezawinione przez kupców przyczyny 
chwilowych braków, o ile jednak jedyną ich 
przyczyną będzie niedostateczna staranność 
i zapobiegliwość sprzedawcy, lub co gorzej, 

jego zła wola, będą w stosunku do winnych 
stosowały jaknajsurowsze konsekwencje 
karne. 

W akcji tej władze niewątpliwie spotkają 
się z jaknajżywszym współdziałaniem szero< 
kicz rzesz kupiectwa, które w masie swej 
jest nie tylko rzetelne ale i obywatelskie, i 
w chwili obecnej zechce dobitnie zadoku 
mentować, iż dało swoim wysiłkiem cenny 
wkład dla wzmożenia odporności i siły wła
snego kraju, zagrożonego brutalną agresją, 

Aby ułatwić zarówno kupiectwu jak i lud 
ności stały kontakt z władzami powołany
mi do czuwania nad spokojnym przebiegiem 
spraw związanych z zaopatrzeniem ludności 
w produkty spożywcze we wszystkich woje 
wództwach, powiatach oraz miastach wy
dzielonych, powołani zostaną przez lokalne 
władze aprowizacyjne specjalni delegaci 
których nazwiska, miejsce Urzędowania, nu
mer telefonu i zakres pracy podane zostaną 
do publicznej wiadomości przez -miejcową 
prasę. 

Powstanie Naczelnej Organizacji Przemysłu 
Węglowego 

dzenia, stają się następujące związki przed 
siębiorstw węglowych: 1) Unia polskiego 

Minister przemysłu i handlu rozporządze
niem z dnia 28 bm., wydanym w porozu
mieniu z ministrem skarbu, powołał do ży
cia przymusowe zrzeszenie przesiębiorstw 
węglowych ł ich związków pod nazwą Na
czelna organizacja Przemysłu Węglowego. 
Celem powołanej organizacji jest normowa
nie produkcji oraz zbytu węgla w krają i 
zagranicą. Zrzeszać ona będzie wszyalkie 
przedsiębiorstwa węglowe, zajmujące się 
produkcją węgla kamiennego i brunatnego, 
brykietów węglowych i koksu oraz te przed
siębiorstwa, które trudnią się sprzedażą 
tych produktów w zastępstwie biur sprzeda
ży sprzedsiębiorstw wytwarzających je. Do 
tej ostatniej grupy zaliczać się więc będą 
wspólne biura sprzedaży, koncerny oraz 
spółka „Paliwo". ' 

Członkami Naczelnej Organizacji Przemy
słu Węglowego, w myśl wydanego rozporzą-

przemysłu górniczo-hutniczego w Katowi
cach, 2) Rada przemysłowców górniczo-hut
niczych Śląska cieszyńskiego w Cieszynie. 
3) Polska konwencja węglowa w Katowi
cach, 4) Związek pracodawców górnoślą
skich przemysłu górniczo-hutniczego w Ka
towicach, 5) Rada zjazdu przemysłowców 
górniczych i hutniczych Zagłębia Dąbrow
skiego w Sosnowcu. 

Wydane rozporządzenie, które wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia, ustala, że Naczel 
na Organizacja przemysłu węglowego posia 
da osobowość prawną ze s tatutem nadanym 
przez ministra przemysłu i handlu w poro 
zumieniu z ministrem skarbu. Kontrolę 
działalności powołanej organizacji sprawu 
je minister przemysłu i handlu. 

HflllO, tu Polskie Radio! 
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI. 

Piątek, 1 września. 
6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 8.15 Kłopoty 
rady: „Urwanie głowy". 11.57 Sygnał czasu i hejnał 
Krakowa. 12.03 Audycja południowa. 14.45 „Podróż 

fantastyczna" — powieść dla młodzieży. 15.00 
Muzyka popularna w wyk. Ork. Rozgłośni Katowic
kiej. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 Dziennik po
południowy. 16.10 Pogadanka aktualna (ze Lwowa). 
16.20 Karol Szymanowski: Wariacje na temat polski, 
op. 10 w wyk. Alfreda Mullera — fortepian. 16.45 Roz-
mowę z chorymi przeprowadzi ks. kapelan M. Rękas 
17.00 Mu?yka do tańca (płyty). Kołysanki i serenady, 
śpiewa Sława Gogojewicz — mezzosopran. 18.20 Reci-

ï W y Jana Widomskiego. PM* ri2®*»^ 
go". Praed mikrofilKlTsM, i • 

..litński. 10.20 chwila Biura Studiów. 19.30 Koncert roz
rywkowy. 20.25 Audycja dla wsi. 20.40 Audy
cje informacyjne. 21.00 „śpiew ptaków, audycja 
słowno - muzyczna. 21.15 A. Borodin: kwar
tet smyczkowy D-dur. 21.55 .Wiktor Hugo o 
Polsce" szkic literacki. 22. 10 Pieśni Schuberta i 
Schumanna pśifwa Maurycy Janowski. 22.30 Utwory 
Mozarta w wykonaniu Londyńskiej Ork. Symf. 23.09 
Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego. 23.05 Wia
domości w języku niemieckim. 

ROZGŁOŚNIA POMORSKA. 
6.57. Pieśń poranna „Witaj, Gwiazdo Morza". 13.04 

,,DIa każdego coś ładnego" — płyty. 13.50 Wiadomo
ści z Pomorza. 14.00 Program na jutro. 14.05 D. o, 
muzyki .z płyt. 17.00 Recital skrzypcowy Zdzisława 
Roesnera — przy fortepianie Krystyna Wyrobek. 
Roesnerowa. 17.25 Muzyka baletowa (płyty). 17.40 „O-
łędry" — felieton Haliny Słomczyńskiej. 17.55 Wiado
mości sportowe z Pomorza. 20.25 Rozmowę z radiosłu
chaczami przeprowadzi dyrektor Bohdan Pawłowicz. 

Codzienna pogadanka wieczorna 
Codziennie po drugich wieczornych wia. 

domościach tj. po godz. 22 Polskie Radio 
nadaje krótką pogadankę, omawiającą ogól 
ną sytuację w kraju i atmosferę jaka pa
nuje w Polsce na tle wydarzeń międzynaro
dowych. 

Pogadanki te wygłasza popularny prele
gent radiowy p. Krzysztof Eydziatowicz. 

Już w pierwszych dniach nadawania, 
pogadanki te zdobyły ogólną sympatię, a 
krzepiący optymizm, jaki z nich bije, przyj
mowany jest z wdzięcznością i uznaniem 
przez radiosłuchaczy. 

Wiktor Hugo o Polsce 
„Mówić o Mickiewiczu — to mówić pięk

nie o sprawiedliwości, o prawdzie, to mó
wić o prawach, — których był szermierzem, 
o obowiązkach których był bohaterem, o 
wolności której był apostołem i o niepodle
głości, której był prekursorem". 

„Dwa tylko narody w ciągu wieków od
grywały w cywilizacji europejskiej rolę na 
wskroś bezinteresowną — Francja i Polska" 

Oto dwie dla przykładu wybrane wypo
wiedzi Wiktora Hugo. O głębokiej czci, jaką 
autor „Nędzników" żywił dla Polski mówić 
będzie przez radio Gabriel Karski w piątek 
dnia 1.9. o godz. 22,10 w szkicu literackim 
pt. „Wiktor Hugo o Polsce". 
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KIno ARIA 
Mickiewicza tel. 21-65 
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I .SyN FRANKENSTEINA 
Dramat W roli gt.: Borys Karlotf 
U. KIEDY JESTEŚ ZAKOCHANA 
Komedia. W roli gł.: Srace Htm i toą Grut 

Kino „AS" 
S t r a n y k o w a ». Te l . U-S4 

Paul Mani 1 Oieoda ParreD 
w rewelacyjnym filmie, pełnym emoejonc-

jąeyeh momentów, p. t 

„Prawda zwycięża" 

K h t 9 „ M A R S * * I Ozlfpramttrał 
W«r»«iw»ka B teł. «M» t 

WALLACE BEERY i ROBERT TAYLOR 
w monumentalnym filmie 

WSTAŃ i WALCZ 

Kino „ŚWIT" I 
•Veut» s. Tel. ti-aa j 
Rewelacyjny film, którego akcja toczy aie 

na dalekiei Alaaee 

„Zew §9öinocy** 
Z «działem Berrtai Uatw i M> Imjwtt 

Oxis Piątek 
Idziego 

Jutro Sobota 
Stefana 

1 wrzttnla 

2 wrzeffila 

NOTATKI KRONIKARZA 
— Rodzina Kolejowa komunikuje, Ce 

przedszkole Kola DyreJwyjnego przeniesio
ne zostało z dniem 1. 9. 88 r. aa «1. Czerwo
na Droga 35. Zgłoszenia przyjmuje aie co 
dzień od 9—13 goda» 

— Roczny kasa Randbrwy ba. Bergera 
w Terania wyucza praktycznie księgowości 
amerykańskiej, uproszczonej, przebitkowej, 
arytmetyki handlowej, korespondencję, bie
gi« stenografować i pisać na maszynie. Wpi
sy codziennie w kancelarii szkoły: Toruń, 
Male Garbary 5. 

Anel do inżynierów, techników, 
majstrów ciesielskich I mu

rarskich 
Obywatelski Komitet Wspöfpraey z Ar* 

•«i» w Toruniu apeluje do wszystkich inży
nierów ! techniko— oraz majstrów eeełel» 
shich i mnrarsKied, by zechcieli godziny wal
ne od pracy zawodowej Okdac do dyspozycji 
Obywatelskiego Komitetu Współpracy z Ar
mią. Prosimy o zapisywanie się na «r*cjal-
ną listę w Biurze Rejestracyjnym Nr. i w » 
Dworze Artusa. 

Zarejestrowani w podanych przez siebie 
godzinach obejmą kierownictwo prac przy 
kopaniu rowów przeciwlotniczych na odcin
kach wskazanych przez kierownictwo robót 

Dzień kwiatu 
Miądzyparafialay Komitet Stowarzyszeń 

Pań Miłosierdzia éw. Wincentego a Paulo 
urządza w niedzielę, dn. 3. 9. 39 r. na terenie 
miasta Torunie „Dzień kwiatu". 

Równolegle' z obchodem tym, odbędzie 
sio. zbiórka uliczna na rzecz biednych oraz 
powołanych do wojska. 

Apelujemy do mieszkańców Torunia o 
gremialne poparcie tej wzniosłej, a tak aktu
alnej dziś akcji. 

Z dochodu przeznacza się 19 proc fte 
F. O. N. 

NOTATKI TURYSTA 
Książnica Wejska im. Kopernika, Wyso

ka 16. największy ztiór druków pomorskich. 
Zwiedzanie tylko w dn. powszednie od ftodz. 
12 — 13. Czytelnia otwarta w dni powszednie 
w godz. od 9,30 — 12 i od 16 — 19.30. Wstęp 
za opłata 1 zł. rocznie. 

Kościoły (sw. Jana, P. Marli, §w. Jakuba). 
Zwiedzać można cały dzień z wyjątkiem 
czasu, w którym odprawia się nabożeństwo. 
Wstęp bezpłatny. 

Ratusz, sale królewska. Magistratu 1 Ra
dy Miejskiej, sala sądowa, wieża, codziennie 
od godz. 8—18 w godzinach urzędowych, new 
ne ograniczenia. Wstęp za opłatą 25 gr. od 
osoby, wycieczki zbiorowe powyżej S osób 
łO osób po 5 gr. od osoby, wycieczki szkolne 
ponad 40 osób 2 zŁ ryczałt. Zgłaszać naleły 
u woźnych, pokój nr 2. 

Muzeum Miejskie, Ratusz p. 54, zabytki 
regionalne. Otwarte codziennie od godz. t l — 
14. Wstęp za Opłatą: dla dorosłych 30 pi-

Dom Kopernika: ul. Kopernika, zwiedza
nie cały dzień, bezpłatnie. 

Gospoda cechów: (ul. Sukiennicza) nara
zi« niedostępna. 

Zamek Pokrzyzeekl: z powodu prac kon
serwacyjnych narazie niedostępny. 

Dom Społeczny: uL Mickiewicza 2/4 sie
dziba towarzystw i organizacyi społecznych. 
Dostępny cały dzień. 

Zamek Dybowski: zwiedzanie cały dzień 
bezpłatnie. 

Archiwum Miasta Tomala, Ratusz pokój 
nr 33, dokumenty i akta miejskie od r. 1251 
Pracownia naukowa otwarta codziennie od 
godz. 10 — IZ Wstęp dla badaczy nauko
wych, za uprzednim zgłoszeniem się. 

Ogród Botaniczny, ul. Bydgoska. Otwar
ty przez cały dzień. Wstęp bezpłatny po u-
od osoby, dla młodzieży 10 gr., w grupach 
ponad 10 osób, dorośli 20 gr., od osoby, mło
dzież S gr. 

Informacje i przewodnicy! Miejska Sta
cja Obsługi Turystycznej przy P. B. P. „Or
bis". Plac Bankowy Z — Pamiątki i infor
macje Tow. Krajoznawcze — Ratusz, 
przednim porozumieniu się a dyrekcją Gi
mnazjum im. Kopernika, przy ul. Zaułek 
Prosowy i. 

Kobiety zjednoczone 
w pracy dla Polski 

- to siła 

Na Pomorzu pracuje 6 punktów zbornych dla uchodźców z Rzeszy 
Bestialskie szykany i prześladowania 

Polaków w Niemczech spowodowały maso
wą ucieczką Polaków z Niemiec do Polski. 
Co noc, pod gradem kul niemieckich, prze
dzierają się setki uchodźców z Mazur, War
mii, Pogranicza, Kaszub, Śląska Opolskiego 
i Nadrenii Są to przeważnie rolnicy, robot 
nicy 1 działacze społeczni polscy .którzy w 
ostatniej chwili zdołali uniknąć aresztowa
nia lub osadzenia w obozach koncentracyj
nych. 

Materialna sytuacja uchodźców jest prze 
ważnie ciężka. W ogromnej większości wy

padków zdołali oni zabrać ze sobą tylko dro 
bne kwoty pieniężne i małe bagaże. Pozosta
wione w Niemczech przez uchodźców mająt 
ki zostały natychmiast zrabowane przez bo
jówki niemieckie. 

Okręg Pomorski PZZ utworzył 6 punk
tów zbornych dia uchodźców: w Bydgoszczy 
Chojnicach, Gdyni, Tczewie, Grudziądzu i 
Toruniu. W miejscowościach tych PZZ zor
ganizował doraźne kwatery wraz z wyżywię 
niem, na których uchodźcy przebywają do 
czasu otrzymania zatrudnienia. Rolnicy, 
którzy zostali wywłaszczeni przez władze 
niemieckie, są osadzani na gospodarstwach 

Wszyscy do kopania rowów 
Obywatalal 
Stan zagrożenia Rzeczypospolitej wzra

sta. Żołnierz z brondą w ręku będzie bronił 
granic Państwa. 

A kto obroni Ciebie, Obywatelu, przed 
atakiem lotniczym? 

Obrona przeciwlotnicza jest zorganizo
wana w ^najdrobniejszych szezegółach, po
trzebne są tylko jesseze rowy, które ludność 
cywilną ochronią przed odłamkami bomb 
lotniczych. 

W Toruniu wre praca przy kopaniu ro
wu..- Kopią dzieci i starcy, kopi?, mężczyźni 

i kobiety. Brak tyiko Ciebie, Obywatelu? Nie 
zarejestrowałeś się jeszcze, nie dałeś jeszcze 
swej pracy. A czas już wielki! 

Biura rejestracyjne czynne od godz. 8-eJ 
rano. 

Więc zgłoś się zaraz! Jeszcze dizfeiajt 
I zaraz dzisiaj idź do roboty. To nie jest 
ofiara — to obowiązek każdego obywatela. 

Wszyscy do kopania rowów! 
Obywatelski Komitet Współpracy .z Armią 
Dwór Artusa (Konserwatorium Muzyczne) 

tel. 16 51. 

Wytyczne działalności Obozu Zjednoczenia 
Narodowego w wypadku konfliktu wojennego 

omawiano na konferencji 
W ubiegłą środę o godz. 19,30 odbyło się w 

lokalu obwodu Obozu Zjednoczenia Narodo
wego na Toruń-Miasto zebranie członków 
Rady Obwodowej, Klubu Radzieckiego, prze
wodniczących oddziałów oraz kierowników 
zespołów i kół OŻN. Zebraniu przewodni
czył przewodniczący obwodu p. nacz. Jonas. 
Po krótkim zagajeniu p. przewodniczący po
dał do wiadomości, że z powodu powołania 
do czynnej służby wojskowej członków o-
becnsgo prezydium obwodu — wyznaczeni 

działaczy toruńskich 0ZN 
zostali do prezydium tut. obwodu OZN. insp. 
Kornel Strzelecki, jako przewodniczący, po
seł Tadeusz Jabłoński, jako wiceprzewodni
czący, oraz p. Stanisław Andrzejczak, jako 
sekretarz. 

Następnie omawiano sprawy aktualne w 
związku z obecną sytuacją oraz wytyczne 
działalności OZN. w wypadku konfliktu 
wojennego. "V dyskusji zabrali głos pp. po
seł Jabłoński oraz Wierzchowski Ludwik. 

Pomorski Wojewódzki komitet Samopomocy 
Społeczne! już pracuje! 

Wczoraj w godzinach popołudniowych, 
w Toruniu odbyło się posiedzenie wy
działu wykonawczego Wojew. Komitetu 
Pomocy Zimowej Bezrobotnym, oraz za
proszonych przedstawicieli okręgów wo
jewódzkich organizacyj społecznych, na 
którym postanowiono przekształcić ko
mórki organizacyjne Kom. Pom. Zim. 
Bezr. na wojewódzki, powiatowe I 
gminne Komitety Samopomocy Społecz
nej. 

Po przedstawieniu zebranym zadań i 
celów Komitetu przez przewodniczącego 
starostę krajowego p. Łęckiego i dyr. 

Sieradzkiego odbyta się obszerna "dysku
sja, w wyniku której utworzono 2 sek
cje: pomocy wojsku i opieki nad ludno
ścią, cywilna. 

Komitet Samopomocy Spoleczn., który 
powołano celem zapobieżenia dualizmo
wi akcji współpracy z wojskiem, już 
wczoraj rozpoczął swa, działalność. 

Do ścisłej współpracy w Komitecie Sa
mopomocy Społecznej powołano Pomor
ska, Okręgową Radę Społeczne Organiza
cyj Społecznych przy P. W. K., zrzeszają
ce 48 stowarzyszeń kobiecych, działają
cych na terenie Pomorza. 

Rejestracja dla słuiby pomocniczej 
w oddz ałach P. W. 

W związku z przygotowaniami do o-
brony kraju Związek Strzelecki przepro
wadza rejestrację młodzieży i starszych, 
nie powołanych pod broń, na przeszko
lenie do służby pomocniczej. 

Przygotowanie do służby pomocniczej 
w oddziałach P. W. tak męskich jak żeń
skich przy świetlicach Związku Strzelec
kiego w Toruniu prowadzić będą siły in
struktorskie. 

Rejestracja do służby pomocniczej w 
oddziałach P. W. odbywa się w godzi
nach popołudniowych w nast porządku: 

Mokre i okolice mu przyległe w świe
tlicy Związku Strzeleckiego, ul. Podgór
na 16 lub w śródmieściu przy ul. Żeglar
skiej. 

Śródmieście i Bydgoskie Przedmieście: 
ul. Żeglarska 3. 

Jakubskie Przedmieście i okolice: ul. 
Przy Rzeźni 21. 

Podgórz i Rudak: w świetlicy Związku 
Strzeleckiego przy pułku artylerii lek
kiej. 

Uprasza się rodziców i opiekunów, by 
nie stawiali przeszkód młodzieży, prag
nącej zgłosić się na przeszkolenie do 
służby pomocniczej. 

(—) Grabowski, 
p. o. komendant grodzki Związku Strze

leckiego W .Poronin,. 

LUBZB/MK 
— Próbny alarm przeciwlotniczy. W Lidz

barku zarządzony został próbny alarm prze
ciwlotniczy, który wykazał całkowite zdys
cyplinowani» społeczeństwa cywilnego. Po
gaszono wszystkie światła i gdy tylko roz
legł się sygnał nalotu, ludność znajdująca 
się na ulicach momentalnie, udała się do 
miejsc ochronnych. Na ulicach zjawiły etę 
drużyny ratownicze przeciwgazowe w peł
nym ryawtuaku, które rozpoczęły akcją. 

Musimy zaznaczyć, te urządzony alarm 
był pierwszy w Lidzbarku, mimo tego całe 
społeczeństwo zastosowało się całkowicie 
do zarządzeń i instrtkcyj wydanych przez 
odpowiednie czynniki. 

Równocześnie urządzono ćwiczenia prze
ciwpożarowe, w któryż» wzięły udział wszy
stkie cztery kompanie straży pożarnej obo
wiązkowej. Ćwiczenia praprowadaos» wy
padły ba/rdzo dobrze i »prawnie. 

rolnych. O pracę dla uchodźców z innych 
zawodów PZZ stara się za i ośrednietwem 
Funduszu Pracy. 

uchodźcy z Niemiec i Gdańska, potrze
bujący pomocy, a do tej pory nie zarejestro
wani w wyżej xvyszczegotn. punktach zbor
nych Polskiego Związku Zachodniego na te
renie Pomorza, we własnym interesie win
ni uczynić to w jak najkrótszym czasie. 

DYŻUR APTBK 
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Z TEATRU ZIEM POMORSKIEJ. 
Najbliższe przedstawienia Teatru Ztezrf 

Pomorskiej. 
Najbliższe przedstawienia teatralne roz

poczną sie. od soboty, dnia 2 września. W so-
•<!S,*Q,g0**- ^ " ^ w nadzielę o godz. 16-ej 
i *u-tej ~- przezabawna krotoehwila Karola 
Laufsa pt. „Dom wariatów". — W roli głów
nej p. Mieczysław Dowmunt 

Ceny miejsc od gr. 25 do zł 2,10. 

REPERTUAR 
TEATRU ZIEMI POMORSKIEJ 

Piątek, 1. 9. -i przedstawienie zawieszone. 
Sobota, 2. 9. godz. 20 — „Dom wariatów". 
Niedziela, 3. 9. godz. 16 i 20 ~ „Dom waria

tów '. — 

W A L K £ J ! A - ? K I E R Ć l * Y C H * „WSTA» I WALCZ". 
Rewelacyjny iilnt w Kinie „Mars", 

Walka na śmierć i Zvjiel Wstań i wąlczl 
Na śmierć i tycie toczy się walka między 
dwoma wrogami: Robertem Taylorom i Wal-
la«e Beery, w filmie „Wstań i wala*". Obok 
Taylora i Wallace'a Beery występuje piękna 
Florence Rice. Ten tercet, tak dziwnie do
brany tworzy piękny, porywający i emocjo
nujący film życia zdesperowanych, zawadia
ckich ludzi, wierzących tylko w siłę pięści. 

»Wstań i wałcz" realizował słynny W. S. 
Van Dvke, który może też pochwalić się, że 
stworzył niebyiejaki film. 

„Wstań i walcz" — to świetny, niezwykle 
interesujący obiaz. Robert Taylor jako cza
rujący lekkoduch, znienawidzony wróg Wal
lace'a Beery. olbrzyma o krwiożerczych in
stynktach, oraz słodka, urocza Florence Ri
ce, która chce pogodzić ludzi, któfym los 
kazał walczyć ze sobą. 

Są w filmie „Wstań i walcz" momenty, 
które porwą widownię niezwykłym nąpię-' 
ciem, oryginalnym i realistycznym ujęciem 
potężnych scen. 

Nie dziw. że „Wstań i walcz" jest sensa
cją stolic całego świata. Film ten ujrzymy 
jut w piątek 1. 9. w kinie „Mars". 

7 e J e « f a r o f M | f 
Poczta gdańska uniemożliwia 

rozmowy po polsko 
Poczta w Gdańsku założyła specjalny 

brzęczek, to jest aparat k', ry pr^crakatea 
przy rozmówca prowadzonych w Języku 
polskim. Na t»r*n> Wolnego MfisW «ie 
można telefoniczn-1» porozumiewać «ię po 
polsku, bo-poe»ł% podsłuchuje i włącza na
tychmiast brzę» ok 

Kuratorzy nad majtkami 
zbiegłych Niemców 

BYDGOSZCZ. Sąd mianował kuratorów 
nad majątkami zbiegłych z pow. bydgoskie
go Niemców. Kuratorem majętności Wśskit-
no (właśc Schmeckel) inż. Wierkockiego, a 
majętności Słupowo (właśc. rtm. Falkenthal) 
— mecenasa Golubę. 

Zyd-paskarz wysłany z Gdyni 
do Berezy 

Zarządzeniem władz administracyjnych 
w Gdyni został wysłany do miejsca odosob
nienia w Berezie Kartuskiej Dawid Lejb 
Kejsman za paskarstwo. 

Zakaz sprzedaży kawy w Italii 
RZYM. W związku r, obowiązującym od 

dnia pierwœego września zakazem sprzeda
ży kawy osobom prywatnym eres sekwe-
strem wszystkich zapasów kawy na rzecz 
wojaka, ludność masowo oblega składy ko
lonialne, wykupują« ostatnie dozwól«** ilo
ści kawy. 
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Gniazdo bandytów i szpiegów niemieckich 
w Nowym Sączu zlikw dowane 

KRAKÓW. Wczesnym rankiem 29-go 
sierpnia br. władze policyjne zlikwido
wały na terenie powiatu nowosądeckie
go niemiecki ośrodek dywersyjno-szpie-
gowski. Przeprowadzone rewizje dały 
obfity materiał dowodowy o charakterze 
wybitnie dywersyjnym oraz dowody 
z zakresu'szpiegostwa na rzecz 'Niemiec. 
M. in. znaleziono dowody, świadczące o 
zamiarze zamachu na most kolejowy w 
Kamionce. 

Owai żołnierze słowaccy 
zab ci przez Niemców 

BRATYSŁAWA. J u t w pierwszym dniu 
okupacji ziem słowackich prze» armię nie
miecką, doszło w kilku miejscach do starć 
między żołnierzami słowackimi a żołnie
rzami niemieckimi, którzy przyszli „bronić 
niepodległości Słowacji przed Polską". W 
wyniku tych. starć dwaj żołnierze słowa
ccy zostali zabici. 

W wyniku rewizyj, dokonanych na te
renie Nowego Sącza i Chełmca areszto
wano 14-tu obywateli polskich narodo
wości niemieckiej oraz jednego obywa
tela niemieckiego. 

Kierownikami szajki byli Oswald De
cker, student filozofii, zamieszkały w 
Nowym Sączu, oraz Maks Jenkner. Obaj 
zostali ujęci. 

Kanada u boku Anglii 
OTTAWA. Rząd kanadyjski prowadzi w 

dalszym ciągu przygotowania wojskowe w 
ścisłym porozumieniu z Londynem. Lud
ność w najszerszym zakresie współdziała z 
władzami w przygotowaniach. Zgłoszenia 
do służby ochotniczej w milicji napłynęły 
bardzo licznie. 

Liczba zgłoszeń czyni wrażenie, że szere
gi Kanadyjczyków, którzy by chcieli wal
czyć w szeregach armii angielskiej, będą 
bardzo duże. 

Tragiczny strzał bratobójczy 
W mieszkaniu pp. Mystkowskich w Bród 

nicy wydarzył się ostatnio tragiczny wy
padek. 

Przy stole, n a którym leżały rewolwery 
słażbowe, siedziało dwóch chłopców 15-let-
ni Wacław i 12-letni Bogdan Mystkowscy. 

Starszy brat, Wacław wziął do ręki jeden 
z leżących browningów i powiedział do bra
ta, w formie żartu, że teraz strzeli do niego. 

Zwyżka złotego na giełdach 
bałtyckich 

TALLIN. Na wszystkich giełdach północ
nych zanotowano znaczną zwyżkę kursu 
złotego oraz dolara amerykańskiego, franka 
i funta angielskiego. Podczas gdy w ponie
działek w godzinach rannych złoty w Talli
nie notowany był jeszcze 72 centy za złotego, 
dziś oficjalne notowanie wynosi 79 centów 
za złotego. Również zanotowano wzrost kur
su dolara,' który z 3 koron 95 centów w so
botę skoczył n a 4 korony 50 centów we wto
rek. Ryska czarna giełda wykazuje duże 
zainteresowanie dolarem, funtem i złotym. 
Marka niemiecka na tejże giełdzie po gwał
townym skoku w ubiegłym tygodniu, obec
nie spadła do 82 centów. 

Ten w odpowiedzi oświadczył, że browning 
nie jest nabity. 

W chwili, gdy trzymający browning po
ciągnął za spust, — padł strzał, który ugo
dził młodszego brata w lewy bok. Chłopczyk 
osunął się na ziemię brocząc krwią. Obec
na w pokoju matka chłopców, widząc fatal
ne skutki żartobliwej zabawy, zrozpaczona 
wezwała samochód, który natychmiast prze 
wiózł nieszczęśliwego do szpitala, gdzie 
chłopczyk po kilkudziesięciu minutach wy
zionął ducha. Rozpacz matki i sprawcy 
śmiei ; brata jest ogromna. 

Ja'- się okazało, była to jedna jedyne 
kula w tym browningu. Pozostałe brownin
gi były nie nabite. 

flroeinica 
— Kopiemy rowy ochronne. Mieszkańcy 

miasta Brodnicy zabrali sdę do kopania ro
wów ochronnych. Wystarczyło jedno wezwa
nie władz miejskich do ochotniczego zgła
szania się do tych prac. Zgłaszają się wszy
scy: starzy i młodzi, mężczyźni i kobiety, 
inteligencja i robotnicy, wszyscy ramię przy 
ramieniu pracują wspólnie dla celów ogól
nych. 

RATUXie WŁOSYI 

Ma» Nr. 1 
usuwa łupież, wypada* 

nie włosów, stu 
ŻĄDAĆ WSZĘDZIE 

Rozkład jazdy autobusów 
wainy od II sierpnia MM r. aa lloH 

•WŁOCŁAWEK — NIESZAWA — CIECHOCINEK — TORDH 

Autobusy odchodź*.: 
E Włocławka de Torunia • coda. IM 10.0» lł.80 

prze* Nieszawę—Ciechocinek 
Z To-unia do Włocławka UJO UM 18.60 
Z Ciechocinka do Torunia SM U.» 14.00 M.« 18.00e 
Z Torunia do Ciechocinka J.2M V*M UM V$M 18.00 
Z Wloclawka-Ciecboclnka T.M i»M 14,00* UJ8 10.40 
Z Ciechocinka-Włocławka 0.1» UJ» 15.» 18.45 21.00t 
Z Torunia do Czerniewic 9.24M JÙM 15.80 
Z Czerniewic do Torunia 14.8* 1T.1S 18.30» 

Uwaga: A kursują tylko w dni świąteczne. 
Taryfa: Nieszaw« Ciechocinek Toru*. powrotny 

Włocławek IM 2,ł» »i— 6,5» 
Nieszawa M* *,— 8,00 
Ciechocinek V * *.— 

^WCfóf Autobusów* 
W Ciechocinku, ul. żelazna Tl» « T U teatru dworca» 
w Włocławku Dworzec Autobusowy, ul. Kościuszki i». 
w Toruniu Dworzec Autobusowy ul. 8-go Kaja. 

Frzedaiebiorstwo Samochodowe „REKORD" Sr. a o p . oda. 
Ciechocinek, Zdrojowa zŁ Tel. sat. 3436 

H. Jakubik - Gdynia 
ul. Starowiejska 23 

z a ł a t w i a 
Telefon 10-64 

(7875 
w s z e l k i * przewozy, przeprowadzki, 
ekspedycja na miejscu 

na liniach Gdynia—Gdansk—Bydgoszcz—Łódź 
Gdynia—Gdańsk — Grudziądz —Warszawa 

Stała codz. komunikacja Gdynra-Gdańsk 
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PRZETARG PRZYMUSOWY. 
Dnia 4 września 1939 r. o godz. 14 sprzedawać 

będę w Rajkowach u dłużnika Michała Grabow
skiego najwięcej dającemu za gotówkę: 

15 fur żyta w kłosie, wydajności 75 ctr., które 
oszacowane zostały n a 525,— zł. 

Ruchomości można oglądać w dnia licytacji w 
miejscu czasie wyżej oznaczonym. 

(—) Rogowski, komornik 14466 
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m li n 

WEZWANIE 
Na podstawie par. 26 rozporządzenia z dnia 24. kwietnia 

1936 r. (Dz. U. B. P. Nr. 40/36 poz. 300) wzywam niniejszym wie
rzycieli rodzeństwa: Alfreda-Franciszka» Leszka-Jana, Mariana-
Józela-Kazimierza, Andrzeja-Eomualda-Tadeusza Rozwadow
skich, współwłaścicieli, nieruchomoci ziemskiej Mazanki, pow. 
Grudziądz, którzy nie otrzymali prawa głosu, ni 

z g r o m a d z e n i e w i e r z y c i e l i 
które odbędzie si« w dniu 15 września 1939 r. o godz. 12-tej 
w Wojewódzkim Urzędzie Rozjemczym w Toruniu, ul. War
szawska 12. 

Jednocześnie oznajmiam, ze najpóźniej na 7 dni przed 
terminem zgromadzenia wierzycieli, d ^ n l Tiierzyciefe, któr»y 
nie otrzymali dotychczas prawa głosu, mogą złożyć Przewod-
ntcfąeemu Wojewódzkiego Urzędu &oZl'em ẑ.>go w Toruniu 
podanie o dopuszczenie ich przedstawiciela (przedstawicieli) 
do głosowania na zebraniu wierzycieli. 

Inz. Bogdan Kurman 
Nadzorca w postępowaniu układowym. «*»' 

sPoi.aECIB/1/f/ł 

Soda 
krystaliczna 1 k« tylko 
12 «r — proszki do szo

rowania — Hurtownia 
Jań Kapczyński. Toruń, 
St> roka S6. (3831 
•FłWr«»w»»,llll,,JI,., _ 

GABINETY 
jadalni«, sypialnie, 
t a p c z a n y , k u c h n i e 

poleca 847 
T. Kasprowicz 

Toruń. Prosta 5 

Pudry 
kremv 5 wody na waerej 
i w opakowaniach orysri-
nalnvch: Hurtownia Jan 
Kapczyński, Toruń. Szè-

) ia 85 ':*:•'! 

Fabryczny skład 

farb 
. przyborów malarskich 
Toruń. uL Kopernika ?t 
tel. 2580. 3241 

Ztoła 
lecznicze skuteczne oraz 
wody i sole. poleca Hur
townia Jan Kapczyński. 
Toruń, Szeroka 35. 

SC31 

ËÊË&sx.h.ania 

Mieszkanie 
do wynajęcia, 4 pokojowe 
nowoczesne, słoneczne, I 
piętro, centr. ogrzewani« 
lokalne. Toruń, Bydgos
kie, tel. 29-10. (370* 

i L E O N S O B O C I Ń S K I •^^'»•^*•»•g'"»»»ł'Màl«M»^l^^»^*«^i»tł*imM»l4lł»^ëlW^i^^^#aäIiu•l«ł.iJ.^^ 

KMICIC BORÓW TUCHOLSKICH 
POWIEŚĆ WSPÓŁCZESNA 

O S N U T A NA T L B W Y Z W O L E Ń C Z Y C H W A L K Z I E M I P O M O R S K I E J 
iimilłlHIMI£.»afłM»ł»i«llllPłtłtHIHI«*lUl.««.»«llHJIi f TV!»Hlltllstll>»M»».«M»«ini.«.tin»iii.i,a,a»,...,1 T..|^. 

Jednego tylko Szpicę dopuściłby do sekretu. 
Szpicy wszakże nie było. Siedział we Wdzydzach, 
nie wiedząc jeszcze o powrocie Gnacińskiego. 

Zato wywiad Grenschutzu działał sprawnie., 
Na drugi już dzień komenda w Czersku wie

działa, że ten „diabeł" wrócił. 
Przedsięwzięto wszelkie środki ostrożności i 

zdwojono czujność, ażeby go ucapić, 
W tej gorliwości wielką rolę odegrała także 

chciwość, bowiem za schwytanie przywódcy tuchol
skich wiarusów wyznaczono jeszcze większą, niż po
przednio nagrodę. 

Gnaciński jednak kpił z Niemców w żywe oczy. 
O ile na terenach sobie nieznanych brawurował z 
iście szaleńczą odwagą, tym bardziej śmiał się z nie
poradności Grenzscłmtzu w Borach, w których był 
panem i władcą niepodzielnym. 

Również i Gnaciński zwarł swoje szeregi, za
rządził ostre pogotowie. 

Godzina wyzwolin Pomorza juz" się zbliżała. 
Wielkopolska targnęła kajdangami. Na granicy Po
morza formowały się już oddziały wojska polskiego, 
które tylko patrzeć, a wkroczą po swoje dziedzic
two. 

Chwilę tę opóźniała wojna, "jaką Naczelnik Pań

stwa Józef Piłsudski* musiał prowadzić na wscho
dzie z hajdamakami ukraińskimi i czerwoną dziczą. 

.Gnaciński postanowił podjazdami męczyć i szar
pać wroga, który poprzysiągł, że dobrowolnie Po
morza nie odda. 

To też mobilizował po cichu siły. Drużyna jego 
znacznie już wzrosła i mogła już nawet zmierzyć się 
z nieprzyjacielem w otwartym polu, gdyby nie brak 
broni i sprzętu wojennego. 

To wszystko wódz borowiaków postanowił zdo
być na wrogu. Szczupła już kasa sztabowa wyma
gała większego-zasiłku. 

Któregoś dnia przez swoich zaufanych Gnaciń
ski dowiedział się, że dla komendy niemieckiej do 
Czerska będzie jechał większy transport pocztowy 
z pieniędzmi. A że droga temu transportowi wypa
dała wpodle lasów, Gnaciński z kilkoma najodważ
niejszymi junakami wychylił się z zasadzki i nim kto 
się spostrzegł, już zagarnął łup. Było tego coś ze 
cztery worki_ marek niemieckich. Takiego łupu nie 
spodziewał się ani wódz, ani jego towarzysze. I w 
dodatku obeszło się bez ofiar w ludziach, gdyż kon
wój w sile 220 żołnierzy, zaskoczony znienacka, nie 
usiłował nawet stawić oporu. 

Gnaoiński obszedł się % nimi po ludzku. Nakazał 
tylko im pozsiadać z koni, rozebrać się do kalesonów, 
mundury, broń zostawić, a następnie pozwolił im 
siąść na konie i odjechać. 

Widok to był w swej grotesce nieopisany. Nie
fortunni jeźdźcy stali się w Czersku przedmiotem 
powszechnego śmiechu, żartów i przekpinek. 

Dowódca Grenzscłmtzu szalał ze złości. Te do
cinki i żarty, kursujące nawet wśród Niemców, ben 
lały go dotkliwiej, niż największa klęska. 

Grenzschutz był zupełnie ośmieszony. I najgor
sze to, że takiego wstydu niczym zmazać nie było 
można. 

Wieść o tym szybko dotarła do komendy głów
nej. Zarówno Polacy jak i Niemcy dziwowali się. ol
brzymiej odwadze kilku wiarusów, którzy potrafili 
wystawić na pośmiewisko kilkudziesięciu dobrze 
uzbrojonych żołnierzy. 

Dokonawszy tak śmiałego wyczynu, pełni trium
fu, wrócili nasi zuchwalcy do oddziału, który powi
tał-łeb okrzykami niezwykłej radości. 

Zwycięstwo takie należało uczcić. Na cześć wiec 
wodza w gospodzie u wdówki urządzono ucztę, na 
którą zbiegły się dziewczęta z całej okolicy rade, że 
ujrzą ubóstwianego Augusta. 

Bezpiecznie i pewnie czuli się chłopcy za gru
bym murem dębów, cisów, jodeł, tsosen tucholskich. 
Zresztą ustawiono czaty. Więc zabawa niczym nieza-
raącona, rozwinęła się na dobre. Nawet, wbrew zwy
czajowi, straży wartowniczej zaniesiono moc trun
ków i przekąsek. Ochotnicze śpiewki rozbrzmiewały 
dokiła, naraz, jakieś podejrzane głosy i.szepty dały 
się słyszeć za oknem. W tem wpadł, ze dworu zdy
szany człowiek Gnacińskiego, a przeraźliwy głoa 
jego przeciął świstem zmieszany gwar zabawy: 

4 " (Ciąg dalszy nastąpi/t 

* • • • • • 8.» a) 
» • • • » . 1.00 zł 
• • • • • • 0.80 zł 
. • a . . . 0,50 ai 

wyrazy tłustym dro-

O G Ł O S Z E N I A ) 
wiersz milimetrowy na «tron!« ?-Umowcj 
w tekście na pierwszej stroni« . . . . . 
w tekśel« na drugiej 1 trzeciej stronia . . 
•w tekâcî» 'n» dalszych stronach. . . . . 
Drobne za słowo U gr. Pierwsi» slow« t 

kłem liczymy podwoje!«. 
Za ogłoszenia sądów« i urzędów* w drobnym skład*!« 25 nroeent 

drożej. 
Dla poszukujących praoy i nekrologi M pro«, sntâkt. 
Komunikaty 0» gr. za wiersz. 

Za «głoszeni» skomplikowan« t s last«**, miejsc* M proeaöl 
nadwytkl. W W. U. Gdansk» «ennfk ogłoszeniowy je« iden
tyczny i cennikiem dla Polski, s tym Jednak, z« rachunki awg« 

by« regulowane w guldenach gdańskich. .. 

ABONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSI t 
Z doręczaniem przy pomocy poczty wyd. Ł z da- sł 

datkami »sitkowymi S,]a 
3 odbiorem w administracji 1 dodatk. książkowymi 2,90 „ 
Bes dodat. kslątkowyeh s dereazanlem prze» pocit«. 2,2» „ 
Z odbiorem w administracji 3,00 m Nadesłanych nlszamowionyeh rękopisów redakcja nie zwraca. 
W ras» wypadków spowodowanych sił«, wyższa, Administracja sic 

odpowiada za. dostarczenia pisma. 
Prenumerata „Oanty odaćskiej" 

prze* poczt« — guldenów s * c' c "'s IM 
w administracji . . . a . -i • -, 2 M 

0 V A 9 I 
Nalmetejszc ogłosient« drobne liczymy za 10 słów. Ogłoszeni» 
drobac przyjmujemy jedyni« do 59 słów; powyżej — liczymy 
według Trozmlam. Zastrzeżeń miejłca dla ogloszeA drobnych 
nie przyjmujemy, dla Innyeh tylko wówczas, gdy za taki« i » 
strzeżenie zostanie zapłacona przewidziana w cennika 20 proc. 
r.ad-sr/tkk. Omyłki, która zasadniczo nie zmieniaj« treset 
ogłoszenia, ni» «pöwsäoiaja, do ładanla zwrotu gotówki, »ni 

tei nie zobowiązują Administracji do bezpłatnego powtórzeni« 
ogłoszeni». Uzasadnione reklamaej« beda, uwzględniane • 11« 
zostaną wniesiona tło dni 8-miu od daty ukazania s'q ogło
szenia, łub od dały otrzymania rachunku. Przy sądowym 
ściąganiu naleznoici rabat upad». Z» terminowy druk i prze

pisane miejsce ogłoszenia Administracja nie odpowiada. 
Wydawc»J NARODOWA »PÓŁKA WYDAWNICZA, Sp. • «. odp. 
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