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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

Propozycje, złożone przez min. Ribben
tropa rząetwi brytyjskiemu, są następujące:
1) Gdańsk powraca natychmiast do Rze«y2) 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] przynależności 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.

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 BuetowGdańsk, 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

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".

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.

16 punktów żądań niemieckich

Przew dywany przebieg pogody
w dniu dzisiejszym

a

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«.

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 narodowo-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

Kronika polityczna

Pan wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz 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
Rząd wydał pewne zarządzenia, mające
nien ani jeden grosz własności Związków
ha celu zapewnienie bezpieczeństwa dzie
czy też Towarzystw bezczynnie leżeć. Wszy
ciom w wieku szkolnym, kobietom w stanie
Z Kopenhagi donoszą, ze w Berlinie pa- stko dla Ojczyzny".
odmiennym, ślepcom itd. Z większych ośrod i«!ją ponure nastroje. Ludność obawia się
ków szkoły i dzieci będą ewakuowane.
nędzy w zimie. Niechęć do krwawej i kata Młodzież garnie się na ochotnika
do armii
Kiedyskończtsię wojna nerwów? strofalnej wojny jest powszechno. W Berli
BERLIN. Zdaniem niemieckich kół poli nie powstał istoy run na aiłao radioaparaty,
WARSZAWA. W związku z obecnym
tycznych, sytuacja jest w dalszym ifeftjpj umożliwiające odbiór zagranicy, albowiem wzmocnieniem stanu obronnego naszego
bardzo naprężona. Wzrastająca nerwowość
państwa, z rożnych stron kraju napływają
prasa niemiecka robi jedynie „polską greuelszerokich mas niemieckich nie daje eię dro
doniesienia o tym, Ze wielu spośród mło
żej już ukryć. Coraz częściej słychać pytania, pwjpagan3ę\ a tednosć jest zupełnie po dzieży wiejskiej, a także 1 miejskiej, którzy
kiedy się «fcończy „wojna nerwów"?
zbawiona obiektywnych mformacyj.
nie «ostaną powołani do wojska, pragną
zgłosić się do szeregów naszej armii na ochotnika, by walczyć z odwiecznym wro
giem Polski

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 ewentuaUSiïfe. t%j spokojnej staaowczeiiä !tewarzyszy 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 mementalnie w chwili, gdy jasne »ię stało, ł t
ehodzi o interesy całego narodu.
îycie Londynu to*zy al* rupélafe normwiyS». Jedynie przygotowania ochronne «wiadeaa 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.

Kobiety w Niemczech Kładą się na szyny
przed pociągami wiozącymi żołnierzy

LONDYN. Korespondent 'berliński „DaiTsf 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-

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
PARYŻ. Wczoraj o godz. 18 zebrała się Władza gdańskie nie sa w stanie opano
francuska rada ministrów pod przewodni wać. Dochodzi do krwawych starć mię
ctwem prezydenta Lebruńa. Premier Dala- dzy oddziałami aztnrazowyffił 8. A. a
dier i minister Bonnet wygłosili ekspose na
temat całokształtu sytuacji międzynarodowej. Rada ministrów jednomyślnie jeszcze
raz stwierdziła, ii. Francja stanowczo trwa
przy swych zobowiązaniach wobec Polskii.

Francja trwa u boku
Polski

dsrą wiadomości o rozruchach wśród lodseścL W Berlinie kobiety kładą się mi szy
nach, aby nie przepuścić pociągów z od
jeżdżającymi żołnierzami. Tajna policja nrosztowała 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".

Statki włoskie opuściły Gdynię

„Heimwehr9". Sa r a n n i 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 zarejeI strowane w większości w Polsce. Hehnwehra
Gdańska nie dopuszcza do otworzenia no
wowybudowanego mostu pontonowego na

Wiśle pod Rothebude i blokuje w ten spo^
sób żeglugę n a Wiśle
Gdańsk.
W ciągu dnia wczorajszego
młaty miejsce na terenie Gdańska dalsze
aresztowania funkcjonariuszy polskich. Obecnie 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
Prowadził Ją Niemiec, zbiejły z Polski
w związku z tym dostatecznej ilości lokomo
K A r t u z y . Wczoraj o godzinie tó-ej opo- z zagrody Wer-sra 3 kunie i bydła, przepro tyw.
dal miejscowości Węgorzyno (pow. kartu wadzając je na teren Gdańska. Bandę pro
ski) oddział 40 hitlerowców gdańskich prze- wadził zbiegły na terytorium Gdańska WeMasoweareszt
kroczył granicę polsko - gdańską, docierając, bor. W chwili kiedy 2 -rolników «asiadująKOLEJARZY
do położonej o 300 m. od granicy zagrody cyca z zagrodą Webera zamierzało zawiado
GDANSK, Policja gdańska aresztowała
niejakiego Webera Augusta, który przei mić posterunek policji państwowej, hitle
miesiącem zbiegł do Gdańska z uwagi na rowcy .gdańscy oddali do nich tezy strzały wczoraj znowu kilku kolejarzy polskich, a
mianowicie maszynistę kolejowego Szarma
grożącą odpowiedzialność sądową z rr.cji nie raniąc jednak nikogo.
cha, urzędnika kolejowego Piotrowskiego,
jego akcji antypaństwowej. Randa zabrała
dyżurnego rudhu Szczodrowskiego, oraz urzędnika 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.

Najście bandyHITLEROWSKIEJNATERENPomerzA

Ograniczenie ruchu we Włoszech

RZYM. Popularne pociągi niedzielne
oruchomione z inicjatywy
Jaazystowekich orgaaiizacyj rozrywkowych zostały
•kasowane na mocy decyzji rządu. Wszelki
tuch transportowy lądowy i morski nad
brzeżny naa być raediuikowaiŁy przynajmniej
o 50%

Ogólnopolski Komitet Samopomocy
Społeczne! na wypadek wojny
powstaje w Warszawie

Dalsze prowokacje graniczne
WARSZAWA. Wczoraj w gmachu UH jennych wyłonić się srjgły. Tę szeroko po- szym czasie do ukonatytu<ywania się KonslBlstetstwe Opieki SpOłecznej odbyło «tę ze- jęitą akssję »polecana pragnie miinlłrter Eo- tetu, ïego Władz i organów, bezpośrednio je
Szczuczyn.
W Grabowce pow. Szczu
odezdkow Neczełnego Wydziału Wy ueàaîkoweki powie:«yć Ogólnopolskiemu Ko- dnak po tym zaproponuje powierzenie prze- ! czyn, dnia SO sierpnia br. o godz. 18-tej nie
kenawczepo Obywatełskiege Komitetu Po-J mttetowl Samop*mocy Spotecznej, który by wodnićtwa «sobie spe&ód nojwybiiułf j- miecki patrol w sile 5 ludzi przekroczył gra
•asę}' Zimowej «raz licznego grona zapraa« powsMß w odarciu o wypróbowany jut 1 szych działaczy spoteezoyeh, ktttraby mogła ni cę na terenaéh wsi Glinki — Milewo. Przeay ok. IdB m. w gląn terytorium pol
eay ca priez ministra Ko&dalkewskleg» wy> wdrożony do pracy aparał społeczny i wy oddaó sie «ałkowłcie tej gracy,.
skiego,
patrol wrócił na stronę trlentiecką.
konawczy
cbywatelsikieh
komitetów
zimo
Jut
od
wczoraj
rozpoczęta
zostanie
juszez
Mtnych działaczy społecznych z p. Harszał
fbsteî godziny 23-ciej w rxiu 3 J bra pa
kawą PHsudską •• ezebs, przedstawicieli wej pomocy, rozszerzając go o wszystkie istniejące organy pomocy zimowej energicz
różnych erganizacyj politycznych, wszystfci organizacji i ywiązki społeczne, które w wy na akcja przygotowawcza, a po ewen trol niemiecki pnekroczył grartitręna terenie
eh kleranków i «Ocieni, pxzedsUwieieU konaniu yadań komitetu zechcą wziąć u- tualnym powołaniu prze« łladę idtetetröw plaaówki W^lentynswo w pobliża Nakła i
związków zawodewych, organizacyj stawa diział. W końcu p. mhiisier zapoznał zebra Komitetu Samopomocy Społecznej, wydana zaatakował polską placówkę, ogniem z ka
nych z projektem uchwały, dotyczącej po- zostanie do społeczeństwa odezwa, wyjaś- rabinu maaz-ynowego. ipatrol został «dpany
izyszeń społ*czaycfc I t d .
ogniem polskiej straży graniczne?.
Celem zebrania było omówienie apmwy wołajiiłt do tycia wsfftomni&nogo komitetu, ' nf:(jąca cele i zadania Kemitetu «raz wzyRYBNIK. W ubiegłą 'środę W igodfidfiach
godjęcJa 1 aorgenizowunia azereko pojętej prosssąc zebrfdiych o wypowiedzenie swdicłi | wająca całe "Społeczeństwo do jak najdalej 'pnedwjeossnfydh nad Wodauslawlem (Góridącej
z
nim
współpracy.
akcji samopomocy społecznej na wypadek opiirui. Minister Kościałkowski zwuierza
ny Śląsk) Aaz«ł -się bombowiec tiietóiecki.
wojny. Minister Kościałkowski zagajając wnieSć pirofakt tej nohwały na najbliższe
iWktcie ®»n«iiłoty myśliwskie zmusiły ga #t>
Min. Kościałkowski u Prymasa udieczki.
obrady, wskazał na konieczność »kopienia posiedzeiBMi Rady Ministrów.
wszystkich sil społecznych 1 skoordynowa
W dyskusji wszyscy obecni wypowiedzieli
Polski
Aresztowani fusât
wèsdse «jOańeMe
ni» działalności wszystkich erganizacyj spo- się za inicjatywą min. Kościałkowskiego.
WARSZAWA. Minister Opieki Społecznej pr:todatawiifiiiełe nrintetewatwa iteumuBlfkaeji
P. miristei, stwierdzając, Se wszyscy obee- '[ Kościałkowski Złożył wczoraj wigyte i.K. Ks. Grabowski 'i Siatkowski poaoetają nadal w
m solidaryzują się z jego inicjatywą i zgła Prymasowi Kardynałowi Augustowi Hlonstwem powstaną. Akcja ta będzie musiała szają akces do współpracy, jak najserdecz dowi, z którym omówił sprawy, związane
objąć zarówno opiek« nad dsiećmi i mło- niej podziękował zebranym i zwrócił się z a t akcją nowopowstającego Ogólnopolskiego
Giełda londyńska zamknięta
deieżą, $ak 1 r«ad rodein»mi «elBfewy i po pelem do wzystkich, aby zgłaszali jswój ak- Komitetu Samopomocy Społecznej.
LONDYN. ReUIter donosi, iż giełda londyń
walanych pod bron reaerwia^w, organizację ; oes do Komitetu
Ks. Pryraas odniósł «ię z całą tyozliwoecią ska będzie dsaś zamknięta.
«amopomocy społecznej w dziedztoie ducho
Wobec wysunięcia na zebraniu kandyda do tęj inicjatywy, obiecując jak najczya©ficjalese JtumiinikMtfą, $* «to nowego 4aawej i kutturarael dla ludooScJ wytrąconej % tury mirdstra Kościałkowskiego n a prezesa nięjszy współudział w akcji Komitetu isaró- rządzania *©Hłpensacy|«a WasflUiatÜHuwiia«Ce
««wsaałnego tdegu «ytśa, % wreszcie wsrael- Komitetu, p. înteiater podkresTïî, *e czaję się wno władz duchownych, jaic i w»zj*tkkh ł-<Bdzi« •.'ogłaszała jwyeh tygoi
Kłe tttm »Bd««Ja, -jakie w waruakart» wo w tawwłąako doprowadJüÄ w jak nąjikrót- otgutiizaeyj i atowarajanefi katolickich.
zew *t»ty*tyczny.ea.

