
KAŻDY PRENUMERATOR „DZIENNIKA LUBELSKIEGO" OTRZYMUJE CO MIESIĄC BEZPŁATNIE PIĘKNA POWIEM. 

DZIEŃ DZISIEJSZY 
Gabinet hazardu i Gabinet 
o g l ę d n o ś n 

Ewolucje stosunków niemiec-
kich, zmierzając pod kierun-
kiem feldmarszałka Hindenbur-
ga i jego doradców, od Bru-
ninga do Hitlera, zatrzymała się 
chwilowo na stacji-von Papena. 
Przystanek ten przyjęty został 
zarówno w samych Niemczech, 
jak i zagranica z ogromnem 
zdziwieniem i równą nieufnoś-
cią 

Nawet członkowie nowego ga-
binetu zdają sobie sprawę z kło- . 
potliwej sytuacji, w które) się 
znaleźli. Wielka ilość tytułów ( 
baronowskich i nazwisk junkier-
skich, skoncentrowana w rzą-
dzie, nie może zasłonić faktu, 

-że z nowych ministrów jeden 
tylko pro?. Warmbold ma za , 
sobą krótkot rwałą i podobno I ( 
niezbyt efektowną kerjerę mi- , 
nisterjalną. gdy inni są zupeł-
nymi nowicjuszami na ławach ( 
rządowych. Gen. Schleicher, po-
.gromco Groenera, a z pewnoś- . 
cią jeden z głównych inicjato- . 
TÓW zmiany dotychczasowego 
kursu na prawicowy, oświad 
czył, że należy liczyć s i^z tem, 
iż mowy gabinet, wbrew temu 
co mówią o nim, utrzyma się 
przez 4 lata przy władzy-

Niewiadomo, kogo gen. Schlei-
cr-e~ miał na myśli. Nie ulega 
wątpliwości, że on to jest wteś-
ciwym premjerern, gdy von Pa-
pen odgrywa rolę prowizorycz-
neg-r "firmanta. 

Czy nowy gabinet niemiecki 
czuć naftaliną, Wie wiadomo 
poco 'wydobyto na widownię! 
tych starszych panów, reprezen- ' 
tującyóh starą i beznadziejnie i 
przebrzmiałą ideologią; wi lhel-r 
m o w s h j 

Zycie ich i zgon polityczny 
zależne są całkowicie od naro-
dowych socjalistów. Ci bodą 
ich tolerowali tak długo, jak 
ćlugc sami nie zechcą objąć 
władzy. Stacje von Papena nic 
IM właściwie żadnego sensu, 
geyż nie lozwiązuje sytuacji! 
wewnętrznej, nie zdoła wobec] 
zagranicy ukryć faktu, że osła-
nia jedynie objęcie rządów przez ' 
Adotfa Hitlereu Niemcy w spo-
sób możliwie niezręczny i mało 
Imponujący weszły na drogę ry-
zyka i hazardu. 

I Francja również po długich 
naradach partyjnych i między-
partyjnych uzyskała swój rząd. I 
Warunki postawione radykałom 
przez socjalistów, a mające stwo-
rzyć wspólną rządowa platfor-
mę, zostały przez radykałów od-
rzucone w formie, zresztą, 
uprzejmej i prowizorycznej, któ-
re nie przesądza przyszłości, 
a powołuje się jedynie na wy-
jątkową sytuację obecną, finan-
sową I polityczną 

Radykall jednak i szef ich 
Herriot, operujący bardzo zręcz-
nie I ostrożnie, postarali się, 
aby nie zerwać żadnych mos-
tów, zwłaszcza tych, które pro-
wadzą na lewo. Muszą się li-
czyć z tem, że wybory odby-
wały się pod hasłem współdzia-
łania lewicy mieszczańskiej z 
socjalistami. Dlatego też, mimo 
niezawarcia pozytywnego paktu, 
Jeden z najważniejszych nega-

Nowy gabinet 
Herriota gabinetem 
przyjaciół Polski 

Ministrowie Peinlevć, Herriot, 
Leyoes, Gadard, de Monzie I 
Bertnad są wypróbowanymi 
przyjaciółmi Polski. Jedynie 
minister Deladier jest usposo-
biony nieżyczliwie do sojuszu 
francusko-polskiego. 

Faktem Jest, że gabinet ten 
lepiej jest widziany w Warsza-
wie niż w Berlinie. 

8 ofiar katastrofy 
samolotowej 

Berlin,4.Vl(tel. wł.) W pobliżu 
Johanues Tahe spadł samolot 
sportowy, pilotowany przez zna-
nego lotnika niemieckiego Ga-
brjela. Samolot spadł na dach 
fabryki chemicznej, przebijając 
go. przyczem ranił 8 zajętych 
w fabryce robotnic Pięć z nich 
odniosło ciężkie rany a jedna 
w drodze do szpitala zmarła. 

Największy wyścig 
świata 
33 miliony złotych na cele dobroczynne 

Od przeszło stu lat odbywają 
się w Angl j l w pierwszą środę 
czerwca rokrocznie słynne na 
cały śwlal klasyczne Derby. 

Tegoroczne Derby poprze-
dzone byty gorączką .loteryj-
ną. a dzięki niepamiętnej od 
lat pogodzie zgromadziły nie-
bywałe tłumy ciekawskich z 
całego świata. 

Zjawiła się również rodzina 
królewska w komplecie, biorąc 
podobno i ywy udział w grze 
i zekiadacK 

Z powodu niebywałego na-
tłoku ogólne kierownictwo ru-
chu objął aeroplan przy pomo-
cy balonu na uwięzi, co oka-
zało się systemem niezawod-
nym. 

Wrew wszelkim oczekiwaniom 
pierwszą nagrodę uzyskał ma-
ło znany i prawie nie obsta-
wiony koń „April the Fiftfa" 
własność aktora londyńskiego, 
Toma Wallsa. Wypłato za nie-. 
go wynosiła 100:1. 

.Derby przeszły i p rędko pój-
dą w zapomnienie — pamiętać 
będą jedynie ci szczęśliwcy, 
którzy na loterj i Dubl ińskiej 
wyciągnęli numery « końmi, 
które zajęły pierwsze miejsca. 
Główne nagrody dochodzą 
do cy.fry 40 tys. funtów, co 
się równa prawie półtora mil-
jone złotych. 

Ogólnie wylosowane nag-

rody sięgają sumy 3 milj. 
funtów. 

Najwięcej na Derby skorzy-
stały szpitale irlandzkie, gdyż 
z loterj i otrzymały 1 miljon 
funtów czystego zysku co się 
równa 32 mi l j . 900 tys. złotych. 

P. Marszałkowa Piłsudska i min. 
Hubicki na kolonii „Olin" 

po polsku 

120 ofiar orkanu 
w Bessarabii 

Budapeszt. Według donie-
sienia .Doneu Post" z Bukare-
sztu, wczoraj szalała w Dobrudży 
burza, która szczególnie w oko-
licy Ismail wyrządziła wielkie 
szkody. Pewien dom, w któ-
rym znajdowało się 20 miesz-
kańców, zawalił się. 8 osób 
zostało zabitych, a inne odnio-
sły mniej albo więcej ciężkie 
rany. 

Bukareszt. W związku z wczo-
rajszym katastrofalnym orkanem 
w komitacie Ismail donoszą, że 
ofiarą orkanu padło 20 zabitych 
i przeszło 100 rannych. 

Szkody materjalne są znaczne. 
Wiele domów zostało zniszczo-

nych , również tysiące sztuk 
bydła zginęło wskutek orkanu. 

P. Marszałkowa Aleksandra 
Piłsudska, jako przewodnicząca 
Komitetu Osiedli Miejskich, oraz 
minister Hubicki w towarzystwie 
sekretarza kpt. Wójcickiego, za-
stępca dyrektora dep. op społ., 
p. Krakowski, wojewoda Twar-
do, p. rektorowa Sujkowska 
i nacz. Starczewski—wyjechali 
w dn iu3b.m. na kolonję .O l in " 
w Otwocku, prowadzoną przez 
Komitet Osiedli Miejskich. 

Komitet prowadzi akcję opieki 
nad dziećmi Annopola i Żoli-
borza, obejmując swą działal-
nością 4.800 dzieci. Około 500 
dzieci, najbardziej potrzebują-
cych wypoczynku na wsi, wy-
słanych zostaje w roku bieżą-
cym na kolonje i półkolonje. 
Na kolonję .Ol in" , wzniesione 
specjalnie wśród sosnowych la-
sów, wyjechało już 150 dzieci. 

Kronika telegraficzna 
Rzym. Turcja uzyskała w tych 

dniach pożyczkę w wysokości trzystu 
mi l jonów lirów. 

Straszliwe trzęsienie 
ziemi w Meksyku 

Zachodnie wybrzeża Meksyku 
nawiedzione zostały silnem trzę-
sieniem ziemi, które w różnych 
miejscowościach pociągnęło za 
sobą liczne ofiary w ludziach 
i wyrządziło wielkie szkody ma-
terjalne. 

Według doniesienia waszyng-
tońskiego biura United Press, 
trzęsienie ziemi zarejestrowały 
także stacje sejsmograficzne 
Stanów Zjednoczonych, gdzie 
oświadczają, iż było to najwięk-
sze trzęsienie ziemi od szeregu 
lat. 

Specjalnie nawiedzione zosta-
ło Colima, w którem zabitych 
zostało 40 osób I pewna ilość 
rannych. Wiele domów zostało 
poważnie uszkodzonych. 

Także i sąsiednie miasto por-
towe Manzanillo zostało dotknię-
te trzęsieniem ziemi. Z miasta 
tego brak jednak do tej pory 
wszelkich wiadomości, ponieważ 
połączenia komunikacyjne zo 
stały przerwane. 

Senat gdański zawiadomił 
Polską Macierz Szkolną, że kie-
rowniczce polskiej ochrony w 
Wielkich Trąbkach zostanie 
odebrane prawo prowadzenia 

| tej ochrony, za nauczanie uczę-
szczającej do niej polskiej dzia-
twy pieśni i wierszyków w ję-
zyku polskim. 

Sprawa te nie wymaga ko-
mentarzy. 

Powstanie w Chili 
Paryż. Z Santiago de Chile 

donoszą, Iż wybuchł tam bunt 
lotników wojskowych. Bunto-
wnikami dowodzi pułk. Marma-
duke Growo. Rząd ogłosił stan 
oblężenia i usiłuje otoczyć lot-
nisko przy pomocy wojsk rzą-
dowych. Część wojsk rządo-
wych sprzyja jednak powstań-
com wobec czego bunt może 
się rozszerzyć. 

Choroba ks. prałata 
Seipla 

Stan zdrowia byłego kancle-
rze, ks. prałata Seipla, jest bar-
dzo groźny i wzbudza poważne 
obawy. Chory pragnął udać 
się na Zgromadzenie Narodowe 
w ubiegłą środę, przed wyjaz-
dem Jednak dostał silnego ata-
ku kaszlu, który spowodował | 
krwotok. 

Wiadomem jest, że były ken-
clerz oddawna Już chory Jest 
na cukrzycę. 

L o n d y n . ObserwatorJum astrono-
miczne podaje do wiadomości, że 
w tych dniach aparaty selsmograflczne 
zanotowały s i lne t r zęs ien ie z iemi . 
Według przypuszczeń trzęsienia miało 
miejsca w Azj i . 

* 
« • 

Dub l i n . Ogólna suma uzyskana 
ze sprzedaży biletów na cale dobro-
czynne wynosi zgórę 4 m i l j . f u n t ó w 
azter l . Dochód z taj lo ter j i przeina-
czony Jest całkowicie na szpitale Ir-
landzkie. 

Warczewe. Zapas złota Banku 
Polskiego w porównaniu z ubiegła, 
t. J. II dekada wzrósł o <5 tys. xl. 
Obecnie pokrycie biletów bankowych 
złotem wynosi 50 proc. 

* 
* « 

Paryż. Oorgułow był w dniu wcio-
rajszym po raz oslatnl przesłuchiwa-
ny przez sędziego śledczego. M. In. 
oświadczył on, l i do osoby praż. 
Doumera nie miał żadne) osobistej 
n lenawl łc l I zamordował go ty lko ze 
względu na piastowane stanowisko. 

• * 
Rzym. Bawiąca obecnie w Rzymie 

delegacja Tourlng Klubu wysłała do 
paple le Plusa XI depeszę, z okazj i 
Jego 75 rocznicy urodzin. 

S • 
K r a k ó w . Odbyło się doroczne Ze-

branie Towarzystwa Geologicznego, w 
którem wzięli udział mineralogowie, 
geologowie I archelogowie z całej 
Polski. 

tywnych postulatów socjalistycz-
nych został spełniony: gabinet 
obecny jest wyłącznie rządem 
lewicy mieszczańskiej i .nie 
wchodzi w jego skład żaden 
element z poprzedniej większoś-
ci prawicowej, zwalczonej ostro 
przez socjalistów. 

Grupy, reprezentowane w ga-
binecie Herriota, dysponują sa-
me conajmnlej 250-cioma gło-
sami w Izbie Deputowanych. 
Dopełnienie tej cyfry będzie 
bardzo łatwe, tembardzlej, że 
I socjaliści nie zamierzeją wstą-
pić na ścieżkę wojenną, ani też 
umiarkowana prawica I prawe 
centrum nie pragną natychmia-
stowych kroków wojennych. No-
wy gabinet francuski znajduje 
się więc w sytuacji bardzo do-
godnej, pozwalającej mu swo-
bodnie manewrować I działać, 

Gdy Niemcy wchodzą na dro-
gę nieobliczalnego hazardu, 
Francja realistycznie i oględnie 
buduje swoje jutro. 

C U K I E R 
K R Z E P I ! 

Po zapoznaniu się z urządze-
j niemi kolonji i spędzeniu kilku 
I godzin wśród dziatwy, pani Mar-
szałkowa, oraz min. Hubicki, 
wraz z towarzyszącemi im oso-

I bami, opuścili kolonję. 
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„Błędy" z konieczności 
Walka o poprawę cen na płody jest walką o po-

p rawą stosunków gospodarczych. 
W ostatnich tygodniach nastą-

piła pewna zwyżka cen pro-
duktów rolnych znajdujących 
śle przewoźnie Już w trzecim 
reku, Znaczy to, że na podwyż-
ce nie zarabia rolnik, ale poś-
rednik, a płaci za nią człowiek 
2 miasta. Równocześnie zosta-
ły obniżone płace robotnicze 
w całym szeregu gałęzi pro-
dukcji, a obecnie znajdujemy 
się w okresie dalszego obniża-
nia płac urzędników. 

Te dwie sprawy, czyli pod-
rożenie produktów koniecznego 
spożycia I zmniejszenie zarob-
ków ludzi miast, doprowadza-
ją do wzburzenia umysłów i 
do podnoszenia zarzutów prze-
ciwko drożyźnie ziemiopłodów 
I produktów hodowli. Jasną 
Jest rzeczą, że z punktu widze-
nia ludzi, dotkniętych biedą, 
opinja ta jest całkowicie zro-
zumiała i w nikim nie może 
budzić nie tylko oburzenia, ale 
nawet żalu. Jednakowoż roz-
powszechnianie się tej oplnjl 
jest wybitnie szkodliwe, ponie-
waż mieliśmy już wielokrotne 
przykłady, że bieda w miastach 
doprowadzała do nojróżnorod-
niejszych posunięć tak ustawo-
wych, jak i administracyjnych, 
zmierzających do opanowania 
zwyżki cen na artykuły rolnicze. 

Jakże teraz wygląda sytuacja 
w zakresie kształtowania się 
cen na rynkach rolnych? Z prze-
glądu cyfr okazuje się, że 
zwyżka cen, jaka okazała się 
w czasie obecnego przednów-
ka, jest znacznie mniejszą, 
aniżeli nawet ta zwyżka, jaka 
w tymże czasie miała miejsce 
w roku zeszłym, a więc w ro-
ku katastrofalnie złym dla rol-
nictwa, w czasie którego nie-
mal wszystkie warstwy rolne 
pracowały ze stratą. Z wyjąt-
kiem żyta i słomy, które po-
prawiły cenę więcej niż w cza-
sie zeszłego przednówka, wszy 
stkie Inne artykuły rolnicze 
mają ceny gorsze i to nieraz 
gorsze bardzo znacznie. Jeżeli 
zaś pomimo lepszych przed-
nówkowych cen w roku ubieg-
łym, całoroczne zestawienie do-
chodów i wydatków rolniczych 
wykazało straty to w obecnym 

roku należy spodziewać się' 
że zamknięcia rachunkowe 
wykażą straty o wiele gorsze. 

A zatem należy uświadomić 
sobie, że 

jakakolwiek akcja dążąca, 
choćby tylko do hamowania 
wzrostu cen przednówkowych 
byłaby ostatnim gwoździem 

do trumny rolniczej. 
Przypomnieć się godzi, że 

udowodnlonem zostało ponad 
wszelką wątpliwość, że brak 
dochodowości warsztatów rol-
nych doprowadził do zmniej-
szenia się wewnętrznego ryn-
ku zbytu na wszystkie pro-
dukty przemysłowe. W związ-
ku z tem przemysł musiał 
ograniczać swą pracę, skazu-
jąc na bezrobocie tysiące pra-
cowników, a innym obniżając 
zarobki. Dalszą konsekwencją 
Jest zmniejszenie wpływów 
handlowych a wreszcie zmniej-
szenie wpływów do kas skar-
bowych, tak ze strony rolnic-
twa, jak przemysłu, jakoteż I 
handlu. Stąd wypływa wniosek, 
że pomimo wszelkich podszep-
tów, wypływających z biedy lu-
dzi, żyjących w miastach, na-
leży konsekwentnie dążyć do 
podniesienia cen zarówno zie-
mi, jak I je j produktów, aże-
by móc doprowadzić do uzdro-
wienia gospodarczych stosun-
ków w kraju. Wszelkie załama-
nie tej linji będzie stanowiło 
jeszcze jeden czynnik prze-
szkadzający powrotowi nor-
malnych stosunków. Rozumie-
my dobrze, że nie jest to bar-
dzo ludzkiem w stosunku do 
nędzy robotników i inteligen-
cji, ale tem niemniej jest to 
stanowisko jedynie rozumne, 
gdyż w przeciwnym razie bę-
dzie musiał ulegać pogłębieniu 
kryzys gospodarczy w całym 
kraju, co w następstwie pocią-
gnie konieczność dalszego 
zmniejszania zatrudnienia i obni-
żania płac. 

Walka o poprawę cen na 
płody rolne nie jest walką z 
biedą miejską, ale walką o 
poprawę stosunków gospo-
darczych, co jedynie może 
przynieść pożytek dla wszystkich. 

Trudności zorganizowania 
gabinetu rumuńskiego. 
-Bukareszt. istnieją poważne 

wątpliwości, czy Tltulescu zdo-
ła utworzyć rząd narodowy; 
prawdopodobnie przyszły gabi-
net będzie oparty o grupę Ma-
nlu, który w sobotę przybył do 
Bukaresztu celem odbycia kon-
ferencyj z Tltulescu. 

Wobec trudności związanych 

z utworzeniem gabinetu opar-
tego- o partje polityczne nie 
Jest rzeczą wykluczoną, że zo-
stanie powołany gabinet bez-
partyjny, złożony z zaufanych 
Króla, który w drfiu wczoraj-
szym przeprowadził konferencję 
z przewodniczącymi Izb usta-
wodawczych 

Włosi kokietują Hitlera 
(tel od naszego koresp.) 

W „Glornale d'ltalla" ukazał 
się artykuł pióra redaktora tego 
dziennika d-ra V. Gaydy. Autor 
twierdzi, że ruch hitlerowski nie 
|est dla Europy groźny — nie-
słusznie widzi się w nim no-
we źródło niepokojów. 

Elementarna uczciwość mię-
dzynarodowa powinna zmusić 
do udzielenia kredytu moralne-
go nawet Hitlerowi. Dr. Gayda 
w nowej konstelacji politycznej 
Niemiec widzi zaczątek nowej 
formacji wewnętrznej. 

Włochy będą patrzeć przy 
chylnie 'na prace nowego ga-
binetu Rzeszy, bowiem on bę-

CZY WIECIE, ŻE: 
, .w Europie Istnieje ogó łem 120 

języków l narzeczy, z czego na Rosję 
przypada 83 Języki I narzecza. Ty lko 
19 Języków europejsk ich reprezentuję 
grupy narodowościowe. Uczące wlęce) 
niż po 5 mi l jonów ludzi. 

...w Kalifornii udało się pewnemu 
ogrodn ikow i wyhodować drogę krzy-
żowania szczepionek drzewo, k tóre 
rodzi ś l iwki , migda ły I morele. 

. „oceany na ku l i z iemskiej zawie-
rają tyle soli , że gdyby uda ło się wy-
parować z nich wodę, to z ot rzyma-
nej sol i możnaby utworzyć kontynent 
czternaście razy większy o d Europy. 

...pierwsze djomenty odnaleziono 
w Afryce Południowej w roku 1868. 

...farba, k tó rę pokry to nanowo 
wleź; Eif f la w Paryżu, zwiększyła wagę 
wieży o 45 ton, 

...ludność Stanów Zjednoczonych 
konsumuje rocznie 5.000.000 000 bute 
lek lemoniady I napo jów orzeźwiają-
cych. Oczywiście pozbawionych al-
koholu. 

dzle zdolny do powzięcia waż-
kich dycyzyj i do dotrzymania 
zobowiązań. 

Pon iedz ia ł ek 6 Vl.32 r. 
12-45 Płyty. 15.10 Płyty. 15.40— 

16.35 Komunikat Centr. Biura Hydr. 
dla żeglugi I rybaków. 16.40 Poga-
danka w języku francuskim — lektor 
L. Roęulgny. 17.00 Płyty. 18.00 „Gar i 
baldl a Polska". — dr. fldam Lewak. 
18.20 Muzyka lekka z kawiarni „Ga-
st ronomia" . 1935 Prasowy Dziennik 
Radiowy. 19.45 Skrzynka pocztowa 
rolnicza — Int. Wacław Tarkowski 
20.00 Koncert popularny. Wyk. Ork . 
F l lherm. pod dyr. J. Ozlmlósklego 
I L. Kml lowa (skrz.). 22.00 Fel|eton 
.Przed prem|erę" — p. Irena Dehne 
lówna. 22.15 Dodatek do Pras. Dzień. 
Radiowego. 22.30 Koncert na 2 for-
tepiany w wyk. Rob. Casadesus l Geby 
Casedesus. 23 20 Wiadomości spo r t 

W t o r e k 7 . V U 2 r. 
12.45 Płyty. 15.10 Płyty. 15.30 

Chwilka lotnicza 15 40 Płyty. 16 35 
Komun. Centr. Biura Hydr. dla żeglu-
gi I rybaków 16.40 Odczyt: .Tury-
styka zbiorowa" — p. J . Wlodarkie-
wicz. 17.00 Popularny koncert sym-
foniczny. Wyk.: Ork. Ftlh. zespół wo-
kalny n . Comte Wllgockle| . Wanda 
Łozińska (sopr.), oraz J. Ozlmlrtskl 
I Wł. Raczkowski (dyr.). 1800 .Wiel -
k i post w ojczyźnie Proroka — prof 
Bogdan Richter 18.20 Muzyka lekka 
w wyk. ork . P. R. 19.35 Prasowy 
Dziennik Rad|owy. 1945 .L istowne 
nauczanie ro ln ictwa* (k6rsy koresp. 
Im. St, Staszica) prof, St. Jankowski 
2000 .Ks lężka, Jako panaceum" — 
L. Rygłer (Fel) l i teracki). 20.15 Omó-
wienie Koncer tu Europejskiego z Pa-
ryża. 20.30 Koncert Europe|skl z Pa-
ryża. Muzyka francuska. Wyk. Ork. 

| symfoniczna Plerre Monteux (dyr.). 
Mlex Cel l ler (orqan) Maurlce Mare-
chal (wlolonczł. Charpes Panzera 

' śpiew). 22.40 Wiadomości sportowe. 
I 22.50 Muzyka taneczna. 

Chiny 
sprzeciwiała sie 
konferencji w Szanghaju 

Paryż: Jak podają komuni-
katy, otrzymane z Szanghaju — 
Chiny sprzeciwiają się zwołaniu 
konferencji międzynarodowej, 
powołanej na wniosek Paul Bon-
coura, a mającej zagwaranto-
wać bezpieczeństwo i interesy 
zagranicznych koncesji w Szang-
haju. Konferencja miałaby rów-
nież na celu załatwienie spra-
wy uzbrojenia Szanghaju i bez-
pieczeństwa publicznych dróg 
okolicznych. 

Za jej zwołaniem są sfery 
handlowe, których interesy naj-
bardziej ucierpiały podczas osta-
tniego konfliktu. 

Projektowanemu przez zain-
teresowane mocarstwa utworze-
niu z Szanghaju Wolnego Mia-

j sta Chiny sprzeciwiają się ka-
{tegorycznie 

• 

muiiE m i n i B E ununE 
Dnia 7 V I o godz. 2000 p. Leon 

i Rygier wygłosi w Polskiem Radjo feł* 
Jeton l i teracki p. t. „Książka jako 

. panaceum", w którym przypomni role 
| jaką odegrała książka na przestrzeni 

wieków, role tak głęboko zrozumianą 
przez wybitnych pisarzy, nawołujących 

| do czytania, a lbowiem, jak mówi 
j Montaigne „Książka to najlepsze lekar-

stwo na wszelkie dolegliwości*. 
Dnia 8 VI o godz. 20 35 czeka radjo-

słuchaczów w Dziale Radjowych Kwa-
dransów Literackich opowiadanie 
egzotyczne Tadeusza Nit tmana p. t. 
.Wielbłądzia dusza" W nowel i tej 
scharakteryzuje autor dzielność i wier-
ność nieodstępnego towarzysza czło-
wieka na rozpalonych piaskach pustyni. 

ARTHUR MILLS 

Przek ład : JANIHY ZHWISZf l -KRRSUCKIEJ. 

— Czy może mnie pan po-
informować, czy znajduje się ne 
tym okręcie jegomość nazwi-
skiem Drewskl? 

— Tak, Ja nim jestem, — 
odparł Stefan. 

— Ach, to pan? Wyśmienicie! 
Nazywam się Fraser.— Wyciąg-
nął doń serdecznie rękę, uśmie-
chając się łobuzersko. 

Stefan uczuł doń dziwną sym-
patję. 

— Eustace, tu Jest Mr. Drew-
skll — zawołał Billy do przyja-
ciela, który właśnie ukazał się 
na pokładzie. 

Młodzieńcy przywitali się w 
milczeniu. Eustace był zupeł-
nie Inny, niż jego przyjaciel. 
Dokładny w ubraniu i nadzwy-
czajnie uważny, robił zwykle 
wszystko, nie spiesząc się i bez 
zbytniego entuzjazmu. W tej 
chwili, zamieniwszy z Drewskim 
uścisk dłoni, otrzepywał tro-
skliwie spodnie. Rozmowa ja-
koś rwała się ustawicznie. 

— Może się panowie czegoś 
napiją ?—rzekł Stefan, nie mo-
gąc wymyśleć nic mądrzejszego. 

a pragnąc nadewszystko przer-
wać milczenie. 

— Dziękuję, — odpowiedzieli 
jednogłośnie 

Przeszli do palarni i po paru 
minutach stały Już przed nimi 
trzy wysokie kielichy. 

— Doskonałe było,—zachwy-
cał się Billy, odsuwając wypróż-
niony kielich i sięgając do kie-
szeni po swój nieodstępny wo-
reczek z Bull-Durham. 

Eustace szepnął coś kelnerowi, 
który podał mu po chwili nową 
porcję. 

— Czy mundury pańskie w 
porządku?—pytał Billy Stefana. 

— Przywiozłem tylko dwa 
mundury na zmianę, — odparł 
zapytany. 

— Nasz krawiec zrobi panu 
wszystko w przeciągu jednego 
dnia, prawda, Eustace? 

— Nawet w przeciągu go-
dziny, — odrzekł Eustace, przy-
glądając się Stefanowi.— Jakie 
ma pan plany na dzisiejszy 
wieczór? Wszyscy Idziemy na 
dancing, naturalnie pan pójdzie 
z nami, prawda ? 

Jaszcze przed przybyciem tu-

taj Stefan postanowił wieść ży-
cie spokojne, trzymając się 
zdała od tutejszego towarzyst-
wa. Teraz jednak cl dwaj mili 
chłopcy tak go ujęli swą ser-
decznością, że nie potrafiłby 
im odmówić. 

— Ślicznie! — zawołał ura-
dowany Billy. — Im więcej nas 
będzie, tem lepiej. Jestem 
pewny, że będzie wesoło. Ale 
panowie, pierwsza dochodzi, 
należałoby zebrać manatkl. 

Wyszli na pokład i Stefan 
zbliżył się do swych walizek. 

— Oni Je panu przeniosą, — 
rzekł Eustace, wskazując dwóch 
małych chłopców. 

Przez drogę młodzieńcy po-
kazywali Stefanowi wszystkie 
dziwy Hong Kong. 

— Tam oto jest klub, gdzie 
zapisani Jesteśmy Jako człon-
kowie. Klika kilometrów stąd 
znajduje się .Szczęśliwa Doli-
na", gdzie grywamy w polo i 
golfa. Ten wielki biały budy-
nek należy do Tiny Bluetta i tu 
się właśnie dzisiaj wieczorem 
wybieramy. Bluett ożenił się 
przed kilku dniami. Podobno 
ma śliczną żonę i młodszą od 
siebie o dwadzieścia pięć lat. 

— Strasznie ml Jej źal, — 
wtrącił Billy. 

— Nie pojmuję, czemu wła-
śnie tobie,— zauważył Eustace. 
--Tiny jest nojbogotszym czło-
wiekiem w Chinach. 

— Ale pieniądze nie są 

wszystkiem, — westchnął Billy. 
— Dziwne, że tak twierdzisz 

po tem, coś ml mówił dzisiaj 
w przystani Kowloon. 

Jakby nie słysząc słów przy-
jaciela, Billy sięgnął obojętnie 
po swój woreczek z Bul l -Dur-
ham. 

Zbliżali się do miasta. Gro-
mady różnobarwnie wystrojo-
nych Chińczyków przyglądały Im 
się ciekawie. 

— Czy widziałeś pan kiedyś 
takich ludzi? — zagadnął Eusta-
ce, pokazując Stefanowi rozma-
ite typy. 

Jakiś mały chłopiec, zwany 
tutaj kulisem, wynosząc walizki 
z łódki, pośliznął się i wpadł 
do rzeki. Widocznie nie umiał 
pływać, gdyż zaczął rozpaczliwie 
krzyczeć. Towarzysze jego zda-
wali się nie zwracać na to 
uwagi. 

— Pozwolą mu utonąć, — 
rzekł Eustace. — a potem po-
wiedzą, że taka była wola nieba. 

Stefan powoli przyzwyczajać 
się zaczął do myśli, źe oficer 
angielski w Chinach Jest oso-
bistością bardzo ważną, to też 
powinien sam cenić się prze-
dewszystklem. Na pytanie, dla-
czego tych kilkunastu metrów, 
dzielących Ich od domu oficer-
skiego nie przebyli pieszo, Billy 
odparł z całą powagą: 

— Oficer angielski nie może 
się zbytnio trudzić, nie miałby 
bowiem później ochoty do gry I 

w golfa, lub do pójścia na dan-
cing. 

Po przybyciu na miejsce Bil-
ly i Eustace zaprowadzili Ste-
fana do kancelarji, przepełnio-
nej oficerami i przesiąkniętej 
dymem tanich papierosów. Mały 
człowieczek w mundurze puł-

I kownika zapytał przybysza tro-
skliwie o przebieg podróży, po-

I czem skierował go do Penda. 
Ten wyciągnął do Stefana wiel-
ką swą dłoń ne powitanie, 
przyglądając mu się badawczo 
z zmarszczonych groźnie brwL 

Następnie przedstawiono go 
Rasperowi, który wydał się Ste-
fanowi bez porównania milszym 
od Penda i bardziej przystępnym. 

Po ukończeniu tych wstęp-
nych powitalnych ceremonji, 
wszyscy przeszli do obszernej 
sali jadalnej, gdzie przy stole 
Eustace i Billy usadowili Ste-
fano między sobą. Ne samym 
wstępie Stefan spostrzegł, że 
liczba usługujących w sali rów-
nała się liczbie obiadujących 
oficerów. Wszyscy lokaje byli 
Chińczykami i nosili długie 
białe kitle. Billy zauważył zdzi-
wione spojrzenie Stefana, zwró-
cił się więc doń z wyjaśnianiem: 

— Każdy z nas ma tu swego 
służącego, mój drogi, — rzekł 
przyjaźnie. — Twoim sługą bę-
dzie Ah-Wong. który zostanie 
do pomocy małego kulisa. 

(D. c. n.) 
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ARNOLD ZWEIG 

Książkom w podzięce 
Żyją ze mną w pokoju, mil-

czą i czekają.. nie narzucają 
się, nie przywołują, nie żądają 
niczego. Nieme stoją pod ścia-
ną. Zdają się pogrążone we1 

śnie, a jednak w każdej z nich, 
jak gdyby otwartem okiem, spo- j 
ziera na ciebie jakieś nazwisko, \ 
Przejdziemy koło nich, dotknąw-
szy się ich wzrokiem lub ręka-
mi, nie wołają za nami, nie 
tłoczą się. Nie żądają niczego. 
Czekają, aż im się oddamy; do-
piero wtedy otwierają się przed { 
nami. Najpierw spokój dookoła , 
nas, najpierw spokój w nas sa-
mych, wtedy jesteśmy dla nich 
gotowi. Pewnego wieczoru po- i 
wrócicie do domu zmęczeni 
sprawami, w południe ludzie I 
utrudzeni, rano chmurnie zadu-
mani nad pełnym rojeń snem.' 
Tęskni się do rozmowy, a Jed-
nak chciałoby się być samotnym. 
Pragnęłoby się snuć marzenia 
ale przy muzyce. Z rozkosznem | 
przeczuciem podchodzimy do| 
szafy; sto oczu, sto nazwisk 
cierpliwie milcząc, wybiega na 
spotkanie twego szukającego 
wzroku, jak niewolnice w ha-
remie kornie czekają na zew 
swego pana, jednak szczęśliwe, 
że zostaną wybr6ne. że się od-
dadzą. i potem, jak na forte-
pianie palec szuka odpowied-
niego tonu do melodji duszy, 
mięko tul i się do ręki ta biała 
nieme istota, zamknięte skrzyp-
ce, w których czekają wszyst-
kie głosy Boga. Otwieramy ją, 
czytamy jeden ustęp, jeden I 
wiersz, nie brzmi czysto w tej I 
godzinie. Rozczarowani, prawie I 
brutalnie odkładamy ją. Dopóki i 
ta odpowiednia się nie zbliży, 
odpowiednia do danej godziny. 
I nagle czujesz się porwany; 
twój oddech łączy się w cudzym 
oddechu. Jak gdyby ciepłe, na-1 
gie ciało kobiety leżało obok 
ciebie. 

I gdy teraz zanosisz pod lam-
pę tę książkę szczęśliwie obra-1 
ną, oślepiająco płonie wew-
nętrznem światłem. Czary do-
konane: z lekkich obłoków ma 
rżenia wyłania się fantazja. 
Ulice otwierają się szeroko i dal 
unosi twe wygasające uczucie. 

Opodal zegar tyka. nie nie 
wdziera się do tych dawno mi-
nionych czasów. Tutaj godzina' 
Inny mierzy czas. Tuta) są ksląż-! 
ki młode, wczoraj narodzone, 
wczoraj poczęte z młodzieniasz-
ka szału I męki, ale mówią ze 
czarowanym Językiem I jedna 
jak i druga kołysze I podnieca 
nasz oddech. Podniecając po-
cieszają, uwodząc koją nasze 
rozbudzone zmysły, i powoli 
pogrążamy się sami w sobie, 
stajemy się ciszą i wzrokiem, 
bezwolnie unoszeni w takt Ich 
melodji w świecie poza światem. 

Najczystsze godziny, odrywa-
jące nas od zgiełku dnia, książ-
ki. najwierniejsze milczące to-
warzyszki, Jak Wam dziękować 
za waszą stałą gotowość, za 
wieczną podnietę I nieskończo-

ne natchnienie Waszej obec-
ności! Czem byłyście w ponure 
dni samotności duszy, w laza-
retach i obozach wojennych, 
w więzieniach i przy łożach bo-
leści? Wszędzie i zawsze sta-
łyście na straży, obdarzając 
człowieka marzeniami i nie-
większą niż szerokość dłoni 
chwilą ciszy w hałasie i w męce. 
Zawsze zdołałyście, dobrotliwe 
magnesy w ręku Boga, przy-
ciągnąć duszę, gdy ją zasypała 
codzienność, do właściwego 
je j pierwiastka. Zawsze we 
wszystkich przyćmieniach wew-
nętrznego nieba umiałyście roz-
szerzyć nasze horyzonty. 

Drobne ułamki nieskończo 
ności. ustawione wzdłuż gład-
kiej ściany, stoicie niepozorne 

P o p i e r a j L 0. P. P. 
Sobótki 
na terenie 
woj. lubelskiego 

Liczne organizacje społeczno-
oświatowe młodzieży na terenie 
poszczególnych powiatów przy-
stąpiły już do przygotowywania 
Sobótek, które odbędą się w 
drugiej połowie czerwca. 

Informacji w sprawie organi-
zowania Sobótek oraz wypoży-
czania kostjumów teatralnych 
udzieli Lubelski Związek Tea-
trów I Chórów Ludowych w Lu 
blinie ul. 3 go Maja 12. 

KSIĘGI B I U R O W E 
KSIĘGI HANDLOWE • 
KSIĘGI K O P J O W E 
MASZYNY DO PISANIA 
MASZYNY DO LICZENIA 

A R Y T M O M E T R Y 
P O W I E L A C Z E M 
K A R T O T E K I 
PAPIERY DO RYSUNKU 
PAPIERY DO PISANIA 

w naszym domu. Lecz gdyrę-
I ka Was oswobodzi, gdy sercem 
się Was dotkniemy n<ew'docz-
nle rozsadzacie mury codzien-
ności i jak na ognistym wozie 
słowa Wasze unoszą nas z cias-
noty w górę, do wieczności. 

Przekład autoryzowany Aniel i 
Waldenbergowej. 

Kronika lubelska 

Co zwiedzać w Lubl inie 

Bib IJo teka p u b l i c z n a im . H- Ł o -
p a c i ń s k i e g o otwarta codziennie od 
11—14 I od 16—19. Z wy ją t k i em 
niedziel I l w i ą t . 

B i b l j o t e k a U n i w e r s y t e c k a — ul . 
Dolna Panny Mar j l 4. Otwarta od 
3—5 popo łudn iu . 

B r a m a K r a k o w s k a -— zwiedzać 
można po porozumieniu z Kom. Straży 
Ogniowej za opłatą 20 groszy codzien-
nie. 

K o ś c i o ł i w . T r ó j c y n a Z a m k u 
(freski z XIV w.J zwiedzać można w 
niedzielę od 11 w południe. 

M u z e u m L u b e l s k i e o twar te co-
dziennie o d godz. 10 do 15. W nie-
dzielę I Święta o d 10 do 14. BibIJo-
teka Muzeum otwar ta codziennie 
z wy ją tk iem niedziel I iw l ą t o d 16 
do 18. Wstęp do muzeum 50 gr.. 
wycieczki 10 gr. o d osoby. Korzysta-
nie z b lb l |o tek l bezpłatne. 

S k a r b i e c K a t e d r y L u b e l s k i e ) — 
zwiedzać można codziennie za opłatą 
1 zł. od osoby. 

Dyżury aptek 
Dzisiaj od 10 wieczorem dyżurują 

apteki : Chrzanowskiego 1 Grodzkiego 
Krak.-Przedm. 14 I Szeligi u l . Nowa 
róg Kowalskiej . 

Dzień h a r c e r z y 

Wczoraj w godzinach popo-
łudniowych odbyła się na Kra-
kowskim-Przedm. defilada har-
cerek i harcerzy chorągwi lubel-
skiej. Przy dźwiękach orkiestry, 
oblani jasną aureolą słońca 
przechodziły zwarte oddziały 
młodych. 

Najpiękniej wyglądała z huf-
ców żeńskich drużyna gimn. 
SS. Urszulanek. 

Harcerze z gimn. im. Zamoj-
skiego dzierżyli prym wśród 
drużyn męskich, dzielnie sekun-
dowała im grupa ze szkoły im. 
Staszica. 

Pobożna żona nie arie 
o i a l e o l e Bożym 

0 ) Piękną rzeczą jest pobo-
żność. Nie trzeba Jednak nicze-
go traktować .a outrance". 
Pociąga to za sobą szkody, do-
czesne coprawdą, ale w każdym 
razie szkody. 

Zona Józefa Hawryły (Dąbro-
wica gm. Jastków) tak zatopiła 
się w modłach że nie czuła jak 
z ramion je) ściągnięto w koś-
ciele Bernardynów piękną weł-
nianą chustę. Chusta była od 
święta (specjalnie na procesję) 
I wartość jej wynosiła 35 zł. 

Zona Hawryły nie może odża-
łować straty, bo mąż nie chce 
asygnować . f lo ty" na łachy dla 
żony. 

Okradziony Chałupka 
(J.) Chałupka Marjan (ul. po-

przeczna 12) lubi ptaki. Bo to 
i przyjemność jest I podjeść 
sobie można. Kurczątko z sa-
łatką na gorąco i na zimno 
smakuje. P. Marjan chował 26 
ślicznych kurcząt. 

Oto pewnego dnia skradziono 
mu Je. Wszystkie 26. 

Żegnajcie kurczęta sałatą! 
Frekwencja 
w autobusach 

(R)Autobusy miejskie w Lub-
linie przewiozły w miesiącu 
marcu 161072 pasażerów. Na 1 
wozokilometr przypada 4,1 pas. 
podczas gdy w lutym tylko 3,7. 
Ciekawą, jest rzeczą, że w War-
szawie na asfaltowych Jezdniach 
opony samochodowe zdzierają 
się po przejechaniu 90 tys. km. 
podczas gdy w Lublinie wytrzy-
małość ich wynosi tylko 30 tys. 
kilometrów. 

Z e lektrowni 

(R) Elektrownia miejska liczy 
obecnie 10034 abonentów. 
W ciągu miesiąca kwietnia przy-
było jej 17 abonentów. 

Kalendarzyk wyo ieoz . 
kowy P. T. 'K. Lubl in 

Dnia 12 czerwca br. (niedzie-
la) wycieczka piesza do Jaku-
bowic murów. 

Dnia 19 czerwca br. (niedzie-
la) wycieczka kolejowa i piesza 
do Lubartowa, Kozłówki i nad 
jezioro Siemień. 

Powyższe wycieczki dostępne 
dla członków I nie członków 
P. T. K. Szczegółowe informa-
cje tel. 24 — p. Z. Dobklewicz. 

MODA 

Dziś teatr nieczynny. dziś 

W K i n i E . . 
. R D R J f l " ul. Jezuicka 20— , f t d | u ten t 

cara" I rewja. 
. A P O L L O " ul . Szpitalna 6 — .Kwia t 

A lg ie ru" I . M i ł o s t k i Śpiewaczki". 
.CORSO" PI. L i tewski 1 — .Mls t lgr l " 
„ I T f l L J f t " ul ica K rak . -P rzedm. 48 — 

.Jeck le marynarzem" I .Przyjacie l 
I Ind ian* . 

.P f l L f tCE" ul. Szpitalna 11 — .B ia ła 
Ta lu I rewja. 

»VENUS" ul. 1 Maja 21 — .Kob ie ta 
nie do małżeństwa" I „Groza 
śmierc i " . 

W sezonie pokus 
Jak oprzeć się pokusom, kie-

dy wszystkie wystawy sklepowe 
krzyczą 1 nęcą tysiącami barw, 
deseni, kombinacyj różnych me-
terjałów 1 kolorów? Przychodzi 
ne myśl, że właściwie najprak-
tyczniejszy jest kostjumik z cze-
suczy, albo surowego Jedwabiu, 
bo się pierze, nie opatruje, 
I można go nosić całe lato. 
Ledwie się sprawiło kostjumik, 
kiedy wylania się kwestja, że— 
właściwie nie mamy w czem 
pójść na wizytę. 

Musimy dobrze zastanowić się 
przed kupnem—jaki tryb życia 
pędzić będziemy w lecie, co nam 
najwięcej będzie potrzebne. Jeśli 
jedziemy na szczerą wieś, a na-
wet letnisko podmiejskie, to bez 
kretonowej sukienki ani rusz 
się nie obejdziemy. I choćbyś-
my sobie sprawiły jeszcze kilka 
drogich I wymyślnych, to kreto-
nowa będzie najulubieńsza i naj-
bardziej noszona. Jedwabnej 
wtedy sprawiać wogóle nlewarto, 
bo będzie się tylko brudziła 
i darła, przytem moda tegorocz-
na faworyzuje etaminy, markl-
zety i batysty, o deseniach wcale 
nie brzydszych od jedwabiu. 
Najwyżej toile de soie lub cze-
sucza. To samo da się powie-
dzieć o letnisku nad morzem. 
Jaskrawe sukienki kretonowe 
i zupełnie białe wyglądają naj-
ładniej na tle szafiru nieba i mo-
rza Pozatem konieczna jest 
pewna ilość sweterków włóczko-
wych, spódniczek wełnianych, 
na wypadek wiatru i chłodnych 
dni, które zawsze nad naszem 
morzem należy przewidywać. 

Najtrudniej jest zwalczyć po-
kusy przy kupowaniu kapelusza. 

Jadąc do wioski góralskiej 
trzeba sobie sprawić miękką 
twarzową czapeczkę, parę bere-
cików. Duże kapelusze są dobre 
dla pań, które większą cześć 
lata spędzają w mieście, albo 
w miejscowości kuracyjnej. Ną 
wsi, nad morzem, duże kapelu-
sze dla osób nie znoszących sil-
nego słońca, są także Konieczne, 
ale to już innego typu—bez pre-
tensji, ogrodowe, bez żadnych 
przybrań. A drogie modele od 
pierwszorzędnych modystek — 
nie są w tym wypadku celowe. 

Czy już 
zjednał Pan prenu- T 
meratora dla .Dzień- ł 
nika Lubelskiego* • 

KRONIKA WOJEWÓDZKA 
Grunt to wyrob ien ie 

faohawe 

(b) Jak ważną Jest ta dewiza 
świadczy następujący fakt. We 
Frampolu pow. Biłgorajskiego 
w nocy z 4 na 5 b. m. nieznani 
sprawcy dostali się oknem do 
mieszkania Urysia Bryka gdzie 
z szafy skradli 10 złotych rubli 
garderobę i biżuterję ogólnej 
wartości około 400 zł. Najdzi-
wniejsze, że złodziej, aby dostać 
się do szafy, musiał przecho-
dzić koło łóżek Bryków, a wła-
ściwie przesuwać się, gdyż przej-
ście jest bardzo wąskie. 

Uroozyato iA w Gora ju 

(b) Wczoraj odbyło się w Go-
raju uroczyste poświęcenie 
sztandaru Ochotniczej straży 
Pożarnej. 

Redakcja Dziennika Lubel-
skiego życzy Straży pomyślnego 
rozwoju. 

Okradz iony p r z e m y s ł o -
wiec 

(b) Przemysłowiec łódzki p. 
Gerllk posiada wilię w Abra-
mowie pow. Biłgorajskiego. 

Przykra spotkała go niespo-
dzianka, gdyż wczoraj willa zo-
stała okradziona, a nawet poś-
ciel zabrana. 

Wycieczka w góry 
Rumunii i nad 
morze Czarne 

Polskie Tow Krajoznawcze i 
Pol. Tow Tatrzańskie urządzają 
4-ro tygodniową wycleczkę-wa-
kacyjny obóz turystyczny w gó-
rach Rumunjl 1 nad morzem 
Czarnem (Alpy Rodniańskle, 
Bukowina. Siedmiogród, Alpy 
transylwańskie, Bukareszt, Do-
brudża, Konstanca). Wyjazd z 
Warszawy 2 lipca br. po połud-
niu, powrót do Warszawy 31 
lipca wieczorem. Całkowity koszt 
udziału w wycieczce wyniesie 500 
zł. (wpisowe, paszport, wizy, 
komunikacja, noclegi, pożywie-
nie, koszty organizacyjne 1 t.d.). 
Informacji szczegółowych udzie-
la p. Z. Dobklewicz—tel. 24. 
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