
Piotrków Tomuzów - Radomsko, piątek 24 marca 1939 r. 
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Za str. I - 9 odpowiada St. Grek Warszawa uL Tamka H. 

------------------------------------------·-----·--------------------ml'!-• • • 
WYDARZENIA NA TERENIE 

~tą;DZYN ARO DO WYM nie mo.c;ą 
nam przesłaniać wydarzeń w na
szem życiu politycznem, wydarzeń, 
które są celem i konsekwencją. sy
tuac,jł międzynarodowej. 

Apel stronnictw politycznych do 
najwyższych w państwie czynników 
- o C'lem donosiliśmy wczoraj -
jP.st aktem, w 1'tórym tkwi poważ· 
na pozytywna treść. Jest nią wo
łanie o zaniechanie wallc wewnętrz
nych. S{otowość pojednania politycz
nego, wyraz wspólne.I troski o naj
większe dobra państwa i narodu. 

W jaki sposób ta pozytywna 
ł:?eść, tkwiąca w stano\\.isku stron
nictw politycznych, będzie wyko-
rzystana - 1>0każe najbliższa przy
szłość. Najwyższe w państwie cz..vn· 
aJkł, które dysponują wszystkieml 
nlezbędneml do powzięcia. decyzji 
elementami, są jedynie powołane 
do rozstrzygnięcia tego zagadnie-
nia. (I). 

Hudson 
w Moskwie 

MOSKWA, 23.3. Dziś rano przy
był tu z Warszawy podsekretarz 
stanu handlu zagranicznego W. Bry 
tanji mln. Robert S. Hudson z mał
łonką. 

Rozbrojenie komunlst6w 
Nic szczeg61nego na froncie 

MADRYT, 23.3. Władze przepro-
1Vadziły szerolto zakrojoną akcję 
przeciwko przywódcom komunisty
cznym, któn.y uczestniczyli w bun· 
cle, trwającym od 6 do 12 b. m. 

Sądy wojskowe skazały kilkuna-
1tu oskarżonych na karę śmierci. 
Wyroki zostały jut wykonane. P1·zed 
sądami wojskowemi stanąć ma o
gółem ponad 1000 osób llamiesza
nych w Uljśclacb. 

Większość tołnierzy walczących 
pod rozkazami przywódców komuni 
stycznych odesłano po przesłucha
niu do domu. 

SALAMANKA, 23.3. Ogłoszony 
abwgłej no<'y przez kwaterę głów
~ komunikat głosi, i.t na różnych 
frontach nie zanotowano nic szcze
gólnego. 

W kilku słowach 
- Kr6J ł ceaars Wiktor Emanuel 

mlanownł senatorami ZIS generałów 
armjł lądowej, w tej lJc7.!>le b. pod
aekretaru. stanu w minł11terstwte woj-
11.1 BalstrocchJ., anu kilku dowódców 
oddzlal6\1' operacyjnych w et:ule woj 
•Y hnpłlrja!neJ. 

- Premjer Goerłng przybył do 
Ian Remo, rdzle kontynuuje urlop. 

- Ks. Ooburg·Gotha przybył w 
łrodo wieczorem do SalonJJr, skąd uda 
110 w plitt.ek do A ten. 

- W Tokjo po4plsan7 ii:ostał po· 
flllodzy mlnłstrem 1praw a:agranlcr;
Dych Arttla a ambasadorem wło1klm 
A.urttf Japoftllko-wloAkl okład kultu
ralny. 

- Ozecboalowackl konni generalny 
" Kiuwlzte Pavlaaek odmówił wyda
Dla konsulatu przedltawłclelowl 47· 
plomatyoaemu Nl81n1eo. 

..... Do Blldapeestu ;nJ")11 • .kf.1. 
lUnloW)" pobfł e.to4akl iDlnl...., 
•Pł· ap. $6łtet" 

- NoWJ L\bl.'-.~r wlfMk1 Oolon· 
na ifotył preiły4ent.owt Rooeveltowł 
li1!1ty U\Vł4'1"7.J'łeJnlaJ'łC6o 

a schyłku sesii 
Interwencie 1osł6w i dziennikarzy u D. ·premiera 

W Sejmie, na czarnej tablicy, Raz tylko sztabowiec ozonowy, 
pojawiły się znamienne zapowie- poseł Michał Browlński, z niema
dzi, związane z datą 29 marca. łą siłą przekonania, dał do po
Na ten dzień mianowicie zwoła- znania, że wśród jego przyjaciół 
na zo!ltała sejmowa komisja trudno jest rozstać się z konce1>· 
prawi]a, liczne „zespoły" posłów I cJą mianowania choćby części 
ozonowych, oraz plenum klubu „wybrańców" społeczeństwa. 
parlamentarnego Ozonu. , Czy tak jest istotnie? Czy, już 
Wśród .,zespołów", które obra- l dzień 29 marca ujawni coś w tej 

dować mają 29 marca. inajduje kwe.'itji? Należy wątpić. Ale sa
się również zespół nowej ordy- li mo zwołanie „zespołu" może jed
nacji wyborczej do Sejmu i Se- nak uchodzić za dowód, te k we· 
natu. To jest jakaś nowośe„ to bu stja reformy wyborczej z zaci
dzi zaciekawienie. W czasie tej 1 sza gabinetów ozonowych i biu
sesji padały kilkakrotnie z róż-I ra planowania wypływać zaczy
nych stron wskazówki, że w Ozo na na światło dzienne. 
nie rozpatrywane są jakieś pro- Data 29 marca na tablicy sej
.fekt:v nowej ordynacji, ale tajem- mowej posiada jeszcze inny po
nica była pilnie strzeżona i do- smak, że tak powiemy, hotelo
tychczas niewiadomo, w jakim wy. 
kierunku ma iść reforma prawa Mówiono mianowicie, jakoby 
wyborczego. odroczenie sesji parlamentarnej 

na dni 30 nastąpić miało już w I wypełnią ~włęta, a może talit@ 
sobotę, 25 b. m., zaraz po ple-1 obrady „zespołu" ozonowego nad 
narnem posiedzeniu Senatu. Z ta projektem nowej ordynacji wy
blicy sejmowej wynika, że de- horczej. 
kret o odroczeniu pojawi się do- • • • 
piero ~9, czy też nawet 30 mar- · 

1 ca Nie te jednakże sprawy ka en· 
· . darza sejmowego interesowały 
Ma to naturalnie ~u~ tylko c~y- wczoraj opinję kół politycznych, 

sto ~ormal~e zn~czcme, gdyż S?· I dziennikarskich i szerszych sfer 
hotme_ pos1edzeme Senatu. będzie do ·rzałego s ołeczeństwa. 
ostatmem przed odroczeniem se- .I P 
sji. Zdarzyło się mianowlcle po raz · . I pierwszy w naszem państwie, ie 

Mar~załek ~e.1~~· pi of .. Mn- dziennikarz polski redaktor na-
kowsk1, udał się JOZ wczoraj na . ' d · z k · ł · ł p p d t • czelny znanego pisma co z1enne
. ame 1 .z ozy ·. rezy en ow!! go, zesłany został do miejsca 
Jak mówi~, r~lac.1ę z prac ses.1i odosobnienia w Berezie Kartu
budżetoweJ Sejmu. skiej. Red. Stanisław Mackiewicz 

Wznowienia prac parlamentar w Wilnie, pisujący pod pseudo
nych oczekiwać można w samym nimem „Cat'' na łamach dzienni
końcu kwietnia, lub też z począł- ka „Słowo", został aresztowany i 
kiem maja. Przerwę kwietniową odstawiony do Berezy. 

Wiadomość o tej represji i tern 

Hitler UJ ~lajpedzie 
zarządzeniu władz administra
oyjnych wywołała wszędzie po
ruszenie wielkie i całkiem zrozu
miałe. 

Wojska niemieckie wkroczyły zraoa 
BERLIN, 23.3. Niemieckie Biuro I gonią umieszczono na moście orła I jednostki niemieckiej marynarki, 

Informacyjne donosi z Kłajpedy: ze swastyką. wśród których znajdowały się pra
Wojska niemieckie wkroczyły dziś Po powitaniu kolumna samocho- j wie wszystkie krążowniki i większe 
przy słonecznej pogodzie do miasta I dów z ministrem Frickiem i dr.

1 

jednostki floty wojennej. 
Kłajpedy wkrótce po godz. 8-ej. Neumannem przekroczyła granicę, .Kanclerz Hitler zeszedł następnie 

Już wczoraj wieczorem wkroczyły udając się do Kłajpedy. Za nią ciąg 1 na ląd, gdzie nastąpiło uroczyste 
do Kłajpedy zmotoryzowane forma- nęły liczne formacje partyjne ze powitanie. Po przejściu przed ueta-
cje policji i oddziałów S. S. sztandarami i orkiestrami. wionemi kompanjami honorowemi 

Akt włączenia Kłajpedy do Rze- BERLIN, 23.3. W czwartek około marynarki i wojska, kanclerz udał 
ezy Niemieckiej przybrał charakter godz. 10-ej rano pancernik „Deo- się na objazd miasta. 
uroczystości partyjnej. tschland", na którego pokładzie znaj BERLIN, 23.3. Ukł=.d między Rze-

Pierwsze objęły władzę w kraju duje się kanclerz Hitler stanął na szą Niemiecką i Litwą w sprawie 
kłajpedzkim tamtejsze formacje redzie przed portem klajpedddm. przyłączenia Kłajpedy do Niemiec 
narodowo-socjalistyczne. Do portu przybyła we wczesnych został podpisany w środę o północy. 

O godz. 5-ej rano przywódca Niem godzinach rannych flotylla. torpe- (Przyp. Red. Tekts układu da.jemy 
ców kłajpedzkich dr. Neumann o- dowców i kontrtorpedowców mary. oddzielnie). 
czekiwał ministra spraw wewnętrz- ł narki niemieckiej. Nad miastem KLAJPEDA, 23.3. Szef S. S. f po· 
nych Fricka na moście królowej przeleciały e8kadry marynarki wo- llcji niemieckiej Himmler przybył ub. 
Ludwiki w Tylży, na dawnej grani- jennej. Pozatem na redzie oczeki- nocy do Kłajpedy. 
cy. Zamiast herbu litewskiego z Po· wały na przyjazd kanclerza daleze 

Posłowie sejmowi, gen. Lucjan 
Żelłgowski i rotmistrz Juljusz Du 
dzióskl, udali się wczoraj do p. 
premjera Sławoj • Składkowskie• 
go z interwencją w sprawie zesła 
nia red. .Mackiewicza. Posłowie 
nic nie wskórali, dowiedzieli się 
tylko, że pobyt wileńskiego re
daktora w miejscu odosobnienia 
potrwa~ ma jeden miesiąc. Do
wiedzieli się również posłowie, ja 
kie przyczyny skłoniły władze ad 
ministracyjne do zastosowania wo 
bee dziennikarza represji tak su
rowe.i-

Wszystkie te przyczyny zwląza 
ne są wyłącznie z dzlalalno~cią 
pnbllcystyczną, czyli zawodową, 
red. Mackiewicza. 

(Dalszy ciąg na itr. z.eJl 

n u a V ac na a -•••-••••••••••••••11111•••••• 
Co dzieli Wiochy od Francji 

' . 

Pokojo1110 IDOH'o króla i cesarza 
RZYM, 23.3. Z okazji otwarcia Rzym - Berlin, zostały rozszerzo· 1 domowej w Hiszpanji nietylko dla nla Włoch na lądzie, morzu i po-

30-ej legislatury król Wiktor Ema- ne w postaci paktu, łączącego To- tego, że brały w nim udział dzielne wietrzu nie ustępowały zbrojeniom 
nuel m wygłosił dzisiaj w Izbie kjo, Budapeszt i Mandżukuo. oddziały legjonowe, ale dlatego, że innych państw, mowa głosi dalej, 
zwią.zków faszystowskich i korpo- Po uznaniu nowej tzect:ywłstoAcl naszem tyczeniem jest, aby Hisz· że Włochy mogą być dumne z mo· 
racyj mowę tronową, na wstępie afrykańskiej - brzmi dalej mo- panja, pod kierownictwem swego ralnej wartości żołnierza włoskiego. 
której stwierdził, że 29·ta Iegislatu- wa - stało się motllwe zawarcie U• wielkiego wodza szybko zajęła w Podkreśliwszy znaczenie organi
ra przeszła do hłstorji pod hasłem kładów z W. BrytanJ!ł, przywraca· życiu Europy tniejsce, odpowiada- zacji Lłttorlo, wychowującej mło
podboju Etjopjł I założenia łmper· jących położenie, zakłócone sank· jące sławnym tradj•cjom i wielkim dzież, mowa porusza sprawy finan
jum. Wydarzenie to dało jeszcze cjami genewskiemi. Układy s 16-go siłom moralnym i materjalnym na· aów i wydatków nadzwyczajnych, 
jedno świadectwo cnót narodu wło kwietnia 1938 r., obejmujące swoim rodu hlstpańskiego. związanych i wojną afrykańl!lką o
skiego i żołnierza włoskiego. zasięgiem wszystkie odcinki poza HiszpanJa I Włochy nie majlł ta· raz okres obecnej hlstorji Europy. 

Sankcje, które towarzyszły woj· europej8kie, dotyczące Interesów o·. dnych sprzecznych Interesów, mo- Pożądany powrót do normalnych 
nie etjopsklej - mówił król - wy bu państw, stworzyły warunki umo glł tedy współpracować razem w stosunków - stwierdza mowa -
wołały kryzys, zakończony wystą- żliwiające trwałą i płodną normall- ! ska.li jalmajsrerszej, aby wyzyskać miałby jak najkorzystniejsze na
plenJem Włoch z Ligi Narodów, zację etosunków. j zasoby I bogactwo swoich łmper- stępstwa zarówno dla finansów 
która trwa dziś tylko siłą bezwła- Szczególnie 1erdeczne 1tosankł u-1 Jów. włoskich, jak i dla finansów wssy
dnoścl I nie ma ładnej uzyteczno- tnyrnuje mój nlłd z AlbanJJł, lu-1 Włochy nie oddaJfłe się złu~ stkich pustw. 
Mit dla łwłata. gosławjtł, Pol,q; Sswa.JcarJłł l Wę- ntom o pokoju nlep.rzerwan~ pn Zkolel mowa poruaza politykt 

Z po'ród mooantw l'zi\d mój, gło- grami. ltląd m6J ~ w oflęjal ' pą, a~y pokqj tęi;i trwał Jak tylko ~utark,11 Włocb., auwdaj,c, h :oł~ . 
sł. mowa, w Pddzi•ntlku 1006 r. neJ DGCle s dDł$ 11 ~ u~ ~ i ~~ naJdbdeJ. Celem uttsymę_. 11&le,tn.~6 ekonomłc.tna ,feilt \1fal'Ull.L 
nal'f1'"1 • ~ml 1toeun.ki wię stosunek do Fianojl, 1'7J.Dl~ nia gokoju c1.1a nu l ~ WUYJt· klem Idealetnc*?I polltyomej. Mo
oej n1ł aerd&Oltle. Są t.<> atos\inkl I spra~, które w obeoiieJ chWfłl kłch mwil byó odpo\Viednio zorjen• I wa łNyrał.a pewność, te- cele posta 
bardzo 6cbłej współpracy polltycz- dzielą nasze oba ktaJe, towana akcja pr_zygotowawcza na- Wione w tej sprawie przez rzą<l. zo. 
nej, gospodarczej i .kulturalnej. Z największem zainteresowaniem szych sił zbrojnych. Stwierdziwszy, staną 08lągnięte. 
Stosunki t.e, zwane gli)ba!!')ir,i osią.. narQd włoiłki ślecłził prr.ebieg wojny że włeło jut oozyniono, aby zbroje- .(Doko6czellie u .W. 1-tłj) 

• 

w 11nie,~ziale~ 21 ~.m. wulu Intra „8.15" • nli il. Hiliń1~ie11 
Bi łety wcze 3niej do nabycia 
w „Pijalni Mleka". 
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Ża jq b rdzo, panie a 
Poselstwo ł!zeebo·Słowacr r a o stano•ł• 

Na schyłku sesil 
Donieśliśmy przed paru dniami, ne, ale nie m gt pana Pl'ZJJti, 

te personel poselstwa czesko-słowa- póki niemiecki żołnierz ~ 
ea" konserwatywnego w dzienni- uezelw8'cl polltyeznej towarzy- i cklego odmówił przekazaniu gma- na ziemi czecbosłowackteJ. ~ 
karstwle polskicm. Redagowany szy p. prelI\jerowi nieprzerwanie chu i biurowości amb8.8adzie nie- ka Czechosłowacka Istnieje ,,. 
przez niego dziennik podlega cen od lat ze strony wszystkich nie- mie ej w Warsza~e. re", t.o stwłel'dzily już ._ 
zurze i wszystkim przepisom de- mal dziennikarzy, a przec.łewszy- Przebieg wyda.rzen był następu- wielkie mocarstwa, l nie mog~ 1 

(Dokońezenie ze st~. t-eJ) 
'Oliolt posłów sejmowych, Inter

wencję w sprawie tesłania dzien
nikarza do Berezy podjął również 
Z"·łązek Dziennikarzy R. P. 

Bez skulku. 
Wydział Wykonawczy Związku 

Dziennikarzy ogłosił komunikat, 
stwierdzający, te jego interwen
cja, podjęta w dniu wczoraj
szym, nie dała wyniku. Komuni
kat dodaje, że naczelna organl
zu~Ja zawodowa dziennikarstwa 
polskiego podejmuje dalsze kro
ki w sprawie zesłania red. Mac
kiewicza do Berezy. 

Sprawa red. 'fackiewicza od
bije się tet niewątpliwie glognem 
echem na sobotnłem posiedzeniu 
Senatu. A w prasie, w dziennikar 
stwie, w calem społeczeństwie 
polskiem, nie prę$łko la sprawa 
ucićhnie, nie łatwo zejdzie z po
rz:;idku dziennego. 

X 

kretu prasowego. slkiem dziennikarzy politycz- Jllcy. oddać ani gmachu, ani łnweni., 
Nie jeden raz walczyliśmy z I nych. Na łądanf przekazania„ gmachu Biura poselstw.a ~ 
d M k. · · Sł „ ·Pr 1 l biur poseł Czecho-SłowacJl dr. Sla-1 go urzędują I działaJll no._ re. . . ac 1ew1czem i „ c;iwem . , ace I teraekle i polltyczne , rik odpowiedział ambasadorowi Nie pieczęcie urzędowe zn&jduĄ Ił 

N_ie Jeden raz krzyżowaliśmy z zblłżyły p. premjera Składkow-. mtee on Moltke: biurach poselstwa. 
mm szpady. Wcale teł nie żądali skłego do ws stkleb ludzi pl•'ł-1 „2ałuj~ ambasado-
gmy I nie żądamy bezkarności dla . ra. Przedewszystkjem do dzienni-
dziennłkarzy. I karzy, do publicystów. Czemźe l "r.ÓWnać pasy 

I to jest naszą legitymacją do bowiem innem jest np. przemó- eT 1 a! 
wysunięcia postulatu, aby w sto-I wienie parlamentarne szefa gahi- l'Wolanle ZarzeUJla•óUI 
sunku do dziennikarzy stosowane netu, jak nie głęboko pomyśla- ! Stowarzyszenie uczestników ruchu dów rozczarowaniem wielkiem. 
było prawo, które nakłada na nym artykułem publicystycznym? niepodległościowego „Zarzewie", na „Polska - pisze dalej ..zara 
nieb obowłązkł, ale daje fm też Jędrny język p. premjera, którego czele stoi wicepremjer - tego rozczarowania nie dot 
okre~lone uprawnienia. 1 piękny, swoisty styl jego prze- Kwiatkowski ogłosiło w swoim orga gd~ od żeszeregu latlkwledzlala, I 

Tu nie chodzi o „obronę" red. mówień pociąga dziennikarzy, ka nie praB?wym enuncjacj~ politycz- ;Yl S::0 włar;.~s:,c~Jęo;:: ;::
Mackiewicza, do tego są powoła- te im wczytywać się w teksty ną poświęconą położeniu międzyna- żeli pok6J będzie zgodny z b~ 
ni inni. Chodzi nam o meto.tę stenograficzne. wytwarza jakie§ ro~;u. tam• ' wojny - jeżeli prawo nasze 1 

oddziaływania na opłnję publłcz- nieuchwytne, a niemniej silne ni- ! ~ ~ nas~ch zmienia -'a ma- ną.Ttrz zostanie naru
1 

szonl 4;:...._,_ 
I dk b kt6 . t .• b. . P Ił „ -„ "'" I o są nasze wa ory -·.r „.., I ną, nawe w wypa ac , w - Cl sympa Jl oso 1steJ. o łyHny pa Europy l t:o w najblłtszem 8ą!lłedz remi Idziemy w życie Awiadonl( 

rych można się dopatrywa~ t.zw. świat dzlennlkarskl, którego słut twte Polski. Pnetywa.my okres k01\· 1mosłmy być podmiot.em, a nie P 
„ekscesów", a zatem o sprawę pu ba nigdy a szc1;ególnie w tych cowy upadku systemu wel'81llskiego. miotem historjL Istnieją Jed!lilk, 
bllczn11- i czasach ~ pewnościa nie jest do I Ideały nasze uczyły, te niepodległości szem tyciu zblorowem I J>a!fll 

X I • • -. • e.nl ozyska6, ani zachowa6 nie moma znane powszechnie l omawiane 111 
Dziennikarze polscy nłe chrą 1 pozazdroszl"zen1a, nauczył się u- bez woli l decyzJI walki. Kt.o waha I szych zjazdach niejednokrotnie 

dla siebie tadnego przywileju bez Na czele rządu Rzeczypospolł-' watać premjera Składkowskiego sto prt.ela" krew za swą wolno~ kt.o I My, jako organizacja, 'h·z~ 
k,arności. Mają poczucie odpowie tej stoi generał Sławoj-Składkow za swego eyczllwego opiekuna. traci Awladomo~ te sprawa. nlepod- 57..czerze zatroskani l wolni od, 
dzialności i wiedzą. te za wszyst ski od trzech lat. Nie było, jak Tein większe wratenie wywo- ~~go nip~':::. ~ zp~~;:. nklenigo ~hlzmu g~powellgtyco do WJ 
k • bt• • Ó ' d j d t b d · I ć ' ł • ·1 • „- a a ~.,...., pasywuw po zn~ o, co piszą pu iczme, 811 r w- s1ę z a e, o yc czas rug1ego a musia a represja Wt enska. I z honoru wolności nie potrafi oczy-: chlcznyob 1 ekonomicznych. 7Ala) 
nież publicznie odpowiedzialni. premjera w Polsce, któryby cie- Dziennikarstwo polskie wierzy, nló wiary obywatela w padstwle, ten I że nadszedł czas, by wszyscy " 

Od listopada ubiegłego roku szył się tak wielką sympatją w że tego rodzaju represje znikną P~J czy p6tnieJ ulegnie obcej przej cy polscy podjęU powahlą pracę I 
obowiązuje w Polsce nowy de- dzien~ikarslwie . polskiem, ja~ z naszej rzecz~is!ości i to ~a m~~~j jest mowa w ośWiadczeniu I ~~I =l'\ i;::~ 
kret prasowy, wystarczająco su- właśme P: prem.ter Składkowski. sprawą p. prem,1era Składkowskie „Zarzewia" o tem, że niemoc demo- i bywatela Paftstwa - Prezydenb 
rowy, aby nietylko wykroczenia, SympatJa osobista, uznanie dla go. kracyj zachodnich wobec dynamiz- f czypospollteJ l Wodza Narodu _ 
nie nawet „wykolejenia" dzienni , wlelklch walorów charakteru I " '(=). mu m Rzeszy jest dla wielu naro-' szalka Smlgłego-Bydza". 
karzy natychmiast mogły byc5 ko . t W k 
rygowane i karane przez orga-1 w - - . s - szyst ie stronniclt 
na kontroli administracyjnej i zmocn1en1e s I s. A. Wspóląe ohrady 
przez władze sądowe. . • • na Slą.•ko 

Dekret prasowy był ostro zwal Narada u loża For~tera Najfywszą reakcją ne. 
czany przez eale dziennikarstwo , .;:, wydarzenia międzynarodowe 
polskie. Ale nie motna z tego wy- (T I f d k d ) wnia społeczeństwo na Sląskl 
ciągnąć takich konsekwencyj, te e e onem o nasze~o ore•pon enta Gdańsk, 23 marca. rząd wojewódzki po ożywio114 
dek ret ten nie jest stoso·wany W kołach nllrodowo - soc ja li- I konferencję. W wyniku tej nara- cyj. Na zarządzenie kościoła ewa n i skus~i. ~ostanow~ł zaprosić ' 
wówczas, gdy jest on dla dzlen- stycznych w Gdańsku panuje nie- dy wezwano partję narodowo-so- gelickiego w Gdańsku od godzi-I ~tawic1eh stronnictw opozycyt 
nikarzy korzystnlejsJ:Y. . zwykłe ożywienie, w związku z cjalistyl"zną do zachowania bez- ny 18-ej do 18.30 bito w dzwony .. 1 Ozonu na ,ws~lną konfe!'I 

ł · Kł • d d R I d k · p . . . l Jak słychac, inicjatywę na Dekret prasowy jako·Jex specla · przy l\Czemem ~Jpe Y o ze- wzg ę n~go spo OJU. artJa n~rodowo - socJa_hstycz- bardzo życzliwie przyjęt:ó 1 i Ils winien mieć pierwszeńst"io 1 szy. W związku z włąt'zeniem Kłaj- na w Gdansku przystąpiła do rencja ma odbyć się w dniu 1 przed lex generalis, jakiem jest dej U łoża chorego Forsie!=" któ- pe~y do Rzeszy, w szkołach gdań wzmocnienia oddziałów S. S. I mies. 
kret o miejscu odosobnienia. 1 ry po.d.da?y został o~eracJI, zgr~- skich Senat W .• M. Gdańs.ka na- S.A., które w ostatnich dnial"b 1 Na kresowym Sląsku 

Nie chcemy wcale zachęcać do~ madz1h się członkowie sztabu hr-1 kazał urządzeme zebran, po- j częściowo przebywają w Kłajpe- i więc najwcześniej do rzec 
rygorystycznego stosowania de- tlerowskiego w Gdańsku i odbyli czem · młodtiei zwolniono z lek- dzie i w Niemczech. (z). 1 konsolidacji i zaniechania 

krclu prasowego. Nikt nas o to Marsy1·ank I H K Al k. wewnętrznych. 
:!e:::tr~11~::t:;:~~~t~~~ I a . ymn ru ews. I. NA ·WIDO 
wfa;ywać zasada. it pra\\"O Inter Prez~dent Frageii w izhaeh an ... ielskieh M„ te s Zagr:ini ... prctoje się na korzyść oskarżone- • . • ' 1 iii! ! mis r praw ... 
„o. LONDYN. 23.3 •. Iz, by Gnun i lor-I brytyJsldego, w sercu hlst.oryczne- Następnie speaker zaprosił pre- l3eck przyjął 23 b. m. ambasl 
e dó j ł dzi w t b d ..... -. gdzi I to b d b Francji Leon Noel i charge Stosuje się normy najlagod- • w przy ę y s rano w es • go Q J unu, e powz ę UC - zy enta Le runa do zwiedzenia. faires Słowacji Klinovski'ego. 
nłejsze, 8 nie naj8nrowsze. I mmste: Hall p~ezydenta Leb~a. wały, będące drogo":lłkazamł dla Izby G~n, sali bibljotecznej i sal Min. Arciszewski, zastępc~ 

T • . . zrywa.Jąc poraz pierwszy z odwtecz Francji I W. BrytanJi". Prezydent komlsyJ, poczem zaprowadził go do 
.em więk~ze Jest w ~~aJU w~a ną tradycją, w myśl której Izba przypomniał następnie, te był już1 sali, będącej „no mans land", mię- sekretarza Stanu M.S.Z. przy 

łeme repr~SJI tak ostrej i do d~1a ~ Gmin była niedostępną dla jakiego raz gościem parlamentu brytyjskie I dzy obu Izbami, gdzie oczekiwał 23 b. m. posła łotewskiego Pł 
łaczów pohtycznych oddawna JUŻ ' kolwlek władcy, lub szefa państwa. io w czasie wielkiej wojny jako na prezydenta lord kanele~. Po posła estońskiego Markusa i• 
nie stosowanej, jak zesłanie dzien I Nieprzeliczone tłumy zapełniły od członek francuskiej delegacji parła- zwiedzeniu Izby Lordów, pr~zydent sadora rumuński~go Fra~ 
nikarza do miejsl"a odosobnienia. wczesnych godzin rannych Parła- mentarnej. wraz z małżonką i świtą ud!lli się 
Red. Mackiewicz jest jednym z I ment. Square, gdzie powiewały. cho W dalszym ciągu nawiązując do do sali ksiątęcej, gdzie podano im Nowomlanowany podsekre 
na.ibardziej śmiałych i oryginał- I rą~e o barwach francuskich 1 bry przemówień lorda kanclerza i spe-, posiłek, poczem opuścili gmach par ~~~:Ci:e~~· o~Ją~ ~~z!'d°' 
nych dziennikarzy polskich. Lu-I tyJskich. a.kera, stwierdził prezydent, że pod lamentu. 
bi chodzić własnemi drogami dzi~~ezy1d1entt. Lebrunhprdzyby~ 0 go- kreśliły one raz jeszcze głęboką Z "Yestminster Hall prezyd~nt ,,;dn;;;a;. 1.:

2=3=b=·=m===. m==m;;;;i;;;;;--
k ł h ' me - eJ samoc o em 1 prze- przyjaźń łączącą oba kraje. Prze 1 udał się wraz z małżonką do gro-

przet co w o ac prasowyrh zy kroczył w towarzystwie świty kra- mówieni~ swe zakończył prezydent I bu Nieznanego tołnierza w opac- 1' • • • ' 
rikal sobie miano „wolne~o strzel- tę, okalaiącą pod~órzec parlamen- Lebrun wyrazami podzięki· dla par- ~e West.miMter, gdzie złożył wie rzęsie ZleWlll 

t~. Na szczycie wielkich scbo?ów, lamentu brytyjskiego, który orga• mec. BUDAPESZT. 23.3. Dzłś of llZ1ennikarz zesłany wiodących do sali obrad, unuesz- nizując to uroczyste przyjęcie raz Pani Lebrun odwiedziła dziś ra- , 6 m. 40 rano odczuto trzęii 
d" Berezy czono orkies?"Y, które grały przez jeszcze pozwolił na stwierdzenie so no katedrę katolicką Westminster 

1 
ziemi w okolicach Debreczyn:i., 

il cały czas wtzyt;y prezyde~ta. . lidarnej współpracy francusko - bry gdzie oprowadzał ją kanonik ks. re spowodowało zarysowanie 
Głos• pism . Na środkoweJ pl~tfo~e wtel- tyjskiej. Howlett. murów w wielu domach. 

"' kich schodów oczekiwali prezyden-
W R rSł' B W~k r .r• '1 ta z jednej strony speaker Izby 

Z powodu komunikatu PAT'a. 0 Gmin w siwej peruce i długiej czar 
zeelani1· do obozu ·odosobnienia w nej szacie, z drugiej zaś lord kan
Berezif Kartuskiej red. Stanisława clerz przewodniczący izby wyższej 
Mackiewicza. pisze „Czas": w szacie purpurowej obramowa-

..Zeslanle Stanisława Maeklewleza do nej gronostajami. Obydwaj otocze.. 
Berezy jest wydarzeniem obebodzą· ni byli licznymi członkami obu 

Co dzieli Wiochy· od Francji 
(Dokońezenie ze str. f •ei) 

eem całe dziennikarstwo. polskie. Spo- Izb. Mowa tronowa poleca Izbom za- narodu. Dlatego teł nie mamy Za.- układu z 16 kwietnia r. ub. Jl 
drlewamy się, ie • sze:irególncMd wfl•- W Westminster Hall lordowie za- łatwienie sprawy szkolneJ·, wspoml- dneJ· wątpliwości eo do przyszłości nież fragment, poświęcony Fr1 dze Związku Dziennikarzy R. P. przed- j . . 
ełęwl'zmą .., tej sprawie energlezae ęli nuejsca po leweJ stronie, pod- na o reformie kodeksu karnego i narodu włoskiego - przyszłości, zdaje się wskazywać, że Wiii 
Lrnkl. czas gdy członkowie Izby Gmin za procedury karnej, o reformie ko- zagwarantowanej bronili oraz coraz nie rezygnując ze swoich reuill 

l\usz slosunl'k dn &laeklcwłcza, ebo6 siedli po stronie prawej. I deksu prawa cywilnego• oraz o głębszą świadomością jednolitości kooyj, nie będą zmierzały przy 1 
r.'.~nlll~nay się z nim nll'jednokrotnie, W chwili, gdy prezydent Lebrun wszystkich innych zagadnieniach narodu, jednolitąści zahartowanej lizowaniu swołclt żądań do za1 
Jest 1many. Ze względów od nas nleza- wysiadał wraz z małżonką z sa- obrony rasy, obrony, która od sa- w trudnych próba.eh wojennych i cenia pokoju. 
ldnycb nie jesteśmy w itanle da~ wy mochodu, orkiestry odegrały ,,Mar I mego początku stanowi wielką tro niemniej trudnych zadaniach poko- Najważniejszym wydaje si' ! 
l'&Z naszej ocenie środka, kl6ry wzglę• syljankę" i God save the King" skę reżimu. . jowych. gment mowy, zawierający paraf 
dem nlei;o zostal 1:astosowany, tak Jak . . " . • • , tw RZYM 23 3 nz· i j tr łó ł h d b),;mv to rhelell aezynl~'" ł W chwili wkraczania na podwo- . Stosunki pomiędzy pans em a I , . . 1s e sza mowa o zę s w, wyg oszonyc alft 

Goniec Warszawski" zwraca uwa rzec parlamentu powitały ich fan- 1! Kościołe.n nadal będą ożywione naj I nowa oceniana jest w kołach dy- przez Mussoliniego. Fragment· 
gę" że fary. Po wejściu na środkową płat h'łrdzłej serdecznem porozumieniem . plomatycznych jako doniosłe wystą głosi, że Włochy nie oddając! 

'Jesl co pierwszy wypadek zesłania formę wielkich schodów prezydent I I współa>racą w <lfene wzajemnych' pienie pokojowe, którego znaczenie ;.łudzeniom o pokoju nieprzerl 
dzi'ennikarzn polskiego do Berezy. P. Lebrun oraz jego małżonka zasie- 1 uprawnień I odpowiedzlalnośct jest tem większe, że dokonane zo- nym, pragną., aby pokój nbell 
Mackiewicz plsywal w wyehodzącem w dll w fotelach, poczem lord kanc- Dotychczas Euror a nir. przeżywa- stało na tle obecnej skomplikowa- trwał jak tylko można g::,jdłlł 
Wilnie „Słowie" pod pseudonimem lerz odczytał adres powitalny w la i nie będzie przeżywać czasów, 1 nej sytuacji międzynarocowej. Pragnienie to 'uzasadnionP. jest k 
Cat." · imieniu wszystkich parów króle- które nazwaćby można łatweml. Do j Z mowy tej wynika, że polityka I niecznością eksploatowania ·111111 

„Wieczór Warszawski" t>isze: stwa, a speaker wygłosił przemó- wodem tego jest o.statnie załama-. zagraniczna Włoch nadal będz1e się jum etjopskiego. Jest to ~·)wail 
•• s:anłs~aw łlackll'wlez Jest nletylko wienie w imieniu Izby Gmin. nie si.; niektórych sztucznych kon- opierała '!a o~ł Rzym - Berlin. wzgląd, który nlt>jed~okro~1e wsi 

ndaktorcm, ale lakłe wydawe1t wilca\ Następnie wygłosił przemówienie strukcyj politycznych, zrodzonych Równoczesnie jednak mowa wyra- 1 zywany był przez rruarodaJne ~ 
:tbklłego ,il,Slow:"· SeWJ okresie 1

1
928-1 

1
8
93

8
6 prezydent Lebrun, który podzir ko- po wojnie światowej. ża chęć trwałej normalizacji st.osun I niki włoskie jako wskaźnik -„ p1ts e111 uo mu • ram en a • • • • I T ak~ 1k h trud kó W B rianJ ·'-ta · ki j ·1 ~-\l".R. rrzy .iaslępnreh wyborach kan- wał za wielki zaszczyt przebywana . edn z..; ty o 6 nasac "l w z • r„- a, na J.OWt wie • racJ s-nu. 

• 111owat dwtlkrota• lle9 powodmlla.~ ,._w kolebce parlamontarnege iJda ny!!L w:•cbodzl na ja.rr r.harakter · 
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. Kanał·· bill : .Cko-czarnomorski D!~!i!~~!!!a . . · · · . -· ·· - . , . . Kłaipedy do ł.11 · .R~eszy _ Jluniuńsklminister spraw ;a- · r~~ll~skich oI'i_~'~;;~~ji~·P:~'u S;ó~~ :: ~ Na podstawje tej kalkulacji i podatki wraz ze świadczenia- Niemiecko ·~ litewski tikład pań . ttranicznych, Grigore Gafencu1 po ziemnem ko~~tv.je- : 35- złoty.eh:: Na można . przewidywać, ·że kanał W\ mi, wpływ do skarbu państwa o- stwowy o włączeniu .obszaru · ~iajaład• Intelekt o wybitnem nasta- Śląsku tonna:kosztuje .·flLzt;, a po. słn ....,- Dunaj. wraz z siecią bocz- koło 400.000.000 zł., a prawie pedzkiego do -Rzeszy niemieckiej wieniu gospodarczem. Pod jego przewiezieniu jej kanałem'"na- gi;a -nic stanie się potężną w Europie 150.000.000 zł. do kas samorzą- ma brzmienie następujące: · bezpośredniem kierownictwem wy nicę r:umuńską 'Y~rios!c:b~-~zi<". jej arterją towarową. dów. Ubezpieczenia społeczne zy- „Niemiecki . hne.forz ~·:; t;.prezy.· · chodził· przez długie lata wie\..· cena . 19 ·.· zł-:·· W11 ·_'J>'br .. c.i.~ " 1.·µnrt.t ... · ńskim . -T . .o przypuszczenie nie jest 'ah- · ska.1'ą. w ci&rtu tych· czterech lat dent repnbłil•i llJewskleJ posł.!l!J0l"m u· .i , ,..,,,_ regulowa~ w diodze ukbldu · państwo-ki rumuński dziennik gospodar- będzie więc ·prżef!\ ,?-~. oJ~dnl(_!rz.e §Ur.dem. · Kanały,) łączące jeziora około 60.000.000 ·zł. wego ponowne złączenie oMzaru IC-łaj-czy, „Argus", a i teraz P• Gafeu- c~ą . t:;i.ńęza, niż. ' qkecll;t~". ," _,. - amerykańskie, przewożą : cztery Budowa odbije się też bezpo- ' pedzklego z Rresz11 nle~l~ką, 'łl!'.Y.JaAeu, choć przestał być jego czyn- Jeżeli . tedy sam-węgiel polsld . raiy więcej towarów, aniżeli ka- średnio na -przemyśle. Należy 1Jię ni~ . sprawy, niezałatwione _mię~ ~b!mnym dyrekto~em ze w~ględu na jest .w st~nie p.ok~yć .dobre opro- nał ~anamski. Kanał Wisła - liczyć ze zdwojeniem prbdukc.E \ ~~=-ę adl~1';!y~a;n:;: !~:ai!!1:t;:~~ nowe stanowtsko, posiada tam centowame wyłozonych kosztów DunaJ może być np. ważną dro- cementu, ze wzrostem produkcJt k6w między obu krajami. w tynf tein wpływ decydujący. Nic dziwnego, budowy kanału, to towar, idący gą dla tranzytu. niemieckiego. materjałów budowlanych, . ze I powołali npel~omoenlonyeh: nlem~lle"l te uwdając sojusz polityczny i w stronę .przeciwną stanowić bę- W analzie p.· Plucińskiego znaj- wzmoten. lem transportów kolejo- , kaneler.z Rze!zy mluis~a ,sp,aw "8.8ra· ·j ·k p 1 k • „ Ż. · ' ·' ·' • 
0 ~ · - • • • • h, d · h t · ł z nlcznych p. „oachima von Ribbentropa, w.o s owy ~ ~ s ą za dos~.atecz.: dz1.e nadwy k,ę-- .Jt. -w:winn,? go. dujemy również mne ciekawe ?: wyc · .owoz:icyc · ma er.Ja · Y- 8 prezydent republiki 'lłte\Vskłef' Dłtnl· nie jut zac1eśruony, z okaZJI swej pÓJŚĆ tą drogą ,q1emal drugie ty- bliczenia. , Dotyczą one „chwth ska tet:1 rolmct'!o, albow1e~ WY- 1 stra spraw zagranlem_ych ; P• ·.Tuozasa wizyty w Polsce, wysunął na plan le. Cała wełn_a f bawełna .z Egip· bieżącej", a więc wpływu budo- tywłeme . 170-tysięcznej armJi ro· 1 Urbszysa I posła w Berllulę, P· .• K:azypłerwszy koncepcję czysto gospo- tu i Bliskiego Ws.ehod:u sierść wv kanału od pierwszej chwili botniczej musi ·· wpłynąć dodatnio 1a Skłrpę, kt6rzy PIJ wy~lanle ą_:w:ych d I · · · ł. · • lk' d · · · lbł d · -'· , · ' ał · · ·. · .& • na byt ł d • ol · c eh· w dobrej I naldytej formie sporządzo--arczą zaimcJo'Ya wie ~e zie- wie . ą z1a, owo~e; '·· ... yton, c y im Jej rozpoczęe~a na · ;i.yc1e gospo- z . P 0 ow r Dl zy ·· ! nych pelnomoenlctw, poro~umlell st~ to ło w tym właśme zakresie: ka- port z tych krajów :- ' zarównQ darcze w kraju. Autor przypusz- Obhczono· też, te po ukończe. , do uastępuJąl'lyeh postanQwleń: "·: nał Wisła - Dunaj. do Polski, ja_k do- ·-krajów· skandy cza. że aby wykonać tę robotę niu kanału produkcja węgla wzro ', ArL 1. O~łąezony n!l moc~ . ti:aklału W prasie obu krajów projekt na wskich i na.d,bilJtyckieh, a tak- w przeciągu czterech lat, trzeba śnie o ·25 . proc., a wpływy dewi· j werr;alsktego od Niemiec ob~zar . kłttł-'lb . i . "d . . ż ł d N' . d .b. d . . .I. 70 ooo· h .kó . . . • . r•·drkl zostaje z dułem .. dzlsieJSZym p.,. . Q rzym eJ rogi wodneJ, łącz~- e. o .1emJec, ' !amt.ę_ ~ . ę zie zatr?dDJ\; 1 . , ro otm W1. 1 zowe z tranzytu wy1;1iosą nara zie uownle zląezony . z Rzeszą 'nltlm~eeke~ .cej d~a morza, spotkał się miał i na.}krótszą P.ha)tan~·zą · dro wyciąga z ·tego przypuszczema 180.000.000- zł. roczme. · , Art. 2. Obszar kłajpedzki zosta1e nie w-prawdzie z natychmiastową a- gę. Dodajmy do,, tegó 'ru,~y m.an-· konsek~eneJe. . W tem. oś"':iet!eniu gigantycz- z"'l.oemle opr6:tnlon>: z lltewskleh e~~ probatą; ale jednocześnie z pew- ganowe z l\ąukazµ, (}hfp.mowe z .A więc: ·będą to rohotmcy po ne przedsi~wz1ęe1e przestaje być Wk(JIJskowt ych 1

1 pol,IeyJbnfcobb.szaRrzętde·n11!rzw • d · i · G ·· d d · ' d f;t ft · k · ś · i k i·r·k t · O ·ś · · t ść s pos ar• s ę 0 0
• Y ' · · · lf' J 

nem me ow1erzan em co do fi, recJi, Q aJmy. p~.o . U..n; Y, , na o- w.lę . szej czę c1 n ewy wą I I owa u Op Ją. · czywi cte rzeczywis o. ewakuacji "'pozostawiony zostą.ł'., "'. _po· nan~owych możliwości ~go zrea- we . i zboże .z llumunjl; do · ·Nie- ni, a pochodzący z najbardziej zmieni .te 'ćyfry, posegreguje je j rządku. Obie strony, i> Ile żajclzie · po• .Jizowania. . _ · miec,, wreszcie, ;.w : potą~.ZeJ,liU ze przeludnionych województw: śląs inaczej; . wydaje się jednak, fe , trzebu. mianują komisarzy, -którzy •111~-0becnie jednak poczynaJ·ą. 'łię spłąwem po Ihniaju;· :rµd 'alttmi- ·kiego, krakowskiego, lwowskiego. I mote tu nastąpić ten rzadki . wy-_ i Jął pjrizepr1owadzłjćd· l.'rze~asz111ęnlew- ~. rd:8k-~~~ · · h J - l · •• · O · k lb • I . . ś. · s rac , n e zna HJąCeJ . " " odzywać głosy bardziej analitycz- n.1owyc z ugos. a W Jl 7 a „zatru znacza to metyl o o rzym1ą padek, kiedy „rzeczyw1sto c prze- ' władz autonomlcznyeb obszaru klajpc•lz ne, wnoszące już pewne elementv , dnienie" kanału- ·"łlunaj -1,-.- . Wisła ulgę w bezrobociu, ale, -zliczyw- kracza na.iśmłelsze nadzie.ie". ' kil'~o. Uregufowanie powstałych •' sp1·1nv, pozytywne do dyskusji. Jednocze':~ przedstawi nam się , w cał~j pełni. szy oszczędność na zapomogach . . A. ·w. wYJ!ły~ająeye,h ze zmiany. suw,ei:e~110-• · · · · §ei płlllsłwoweJ, w szczególności, . spraw me rozeszła się wiadomość, ł:e gospodarezyeh I finansowy.eh, urzl)dni-. doskonały znawca terenu rumun. ·--. ,...,„ . ._ " . ___ _ ---·- ____ _ ,. --~- _____ czyeh." jak równld spraw, dotyczących skiego, płk. Kowalewski, został ze v przynależności państwowej, zastrzei'one strony polskiej- przewodniczącym - •·" . :""~· -~--~.. ..,. ..• 1 zostaje dla osoflnego porozumienia.i k • · • I ~ I . Art. 3. Biorąc pod uwagę potr~by om1tetu orgamzacyJnego „_Towa· , . , gospodarcze Litwy, stworzona ZO!llłinte rzystwa budowy dróg wodnych po Bezp1· e ··c:· zen' stwo wygoda !w Kłajpedzie dla Litwy' wólna strefa. między morzem Bałtycki em a mo I _ .. . _ _ . . . : _. · · - 1 Szczegóły zostiµią załatwione .wedlug-- wy 
. rzk~m ~zahrn1e~·~· dPłpk. K_?walew- 1 ' ~ W:SZystkO CO Cenne przechowuj ~ ~4:::..~b dołączonego do ~ego ukła,lu s 1 wyjec a JUz; o aryza. Stam ) ... ~ O ArL 4. Dla wzmocnienia swej dte7· tąd uda ·się prawdopodobnie do - "" " w kasetkach 'safesach) p K o . •Jl e.o do zapewnienia przyjaznego fO'I Londynu i do Amsterdamu, a ce- , .. _ --"--- .:. _ ~- _ _ _ _ _ _ O : I woju stosunków między Niemcami .• l · · d ó • · t d · - - - - - • • ' - LlłWst. oble strony zob.owiązują się me . em _Jego P,?. r zy. JeS • przestu J?-1 uclekai się wzajemnie do sfosowania wame mozliwośm sfmansowama I --- ~ . . . -• • • . przemoc1, ul nJe popiera„ utycia·. prze olbrzyniiego przedsięwzięcia za- _ _ _ mocy, skierowanej przeciwko jf!dne111u pomocą kapitałów oł>cych u na -= u - • kontrahenl6w przez sh'.onę łrzerlą. Ok ł · h · . · • • j · ·. / ;· · : Art. 5. Układ niniejszy wchodzi w. ży-. · aza o się o wiem, -ze mtm- .- · " . „, „ _, . „ , , , ele • chwil• podpisania, w dowód~. czi:· ste~ ~afenc,u do~lrnnale .rozw~ył li' ·.fłUJ„e_-.łe orą_s:ą.„ _ , _ .. ~ . . _.: . . . · . I 110 pe1nomoen1cy ohu ._1tron podp18an mo:r.hwe korzyści przedsięwzięcia " · · - · · · - ·' - · · · . • -, . l układ ten, sporządzon7 . w d~lł~b gry-• • 11 "ł - i i · , ' · - · - , „., ::,.,_:, ::, . - - .r·~ ·- 1 

' · .o1 • I eh w jf:ZJlach nlemleckłm I· tnew z~µun :~'~lfiłl.1. -~-n ?,Jatr~· .Jut I .9„9 . 00. katasłroL - .-nołd,. Po1-kL WlłZJ8CJ' f W_ Potse&· Cże..f rataeh, a 'do "dzlA. ·byna,Ji:nnlef ntepner · :k'::..~ : · · __ ::":· -prerw~z~e .. o-~~1~zen_ui, J~ .. . . it.l . rz. uco- \. gą:_,_ -~· , _ .· .„ ,--~.1. ·.Ll.lf;aJą i~" ~powt~~< ~·~:-t.e~ą_! ~ JQo„lllzacJt ~ ·JM1eJ11z'ó§cl 111e- r,_ ~t~, -22 ' mare~)D_S9 1· :t;. "? na -pap~er; ~azuł~. na do- I o książce-- w- ;ręzYku m;:meck1m tempo. • ' mleckleJ w Polsce'. . . (-) Joacbl~ , von .Rlb~~nl~op. mosło.ść te~ akeJt bez ładnych „Der Weg zur„Kat~trophe ~·:~ro- Czy arehiwa spalone! W kompanii szkolnei (-) u,bszys (-J Sktrpa: wątpliwości. i ga katastrofy ),_ pisze „Czas • . Do art kułu 3-go, dołączono Inicjatywa rumuńska jak wia- 1 „Niemcy. p.cbają , dziś całą Europę I Według ln{ormaejl Polskiej A· Feljetonlsta: ,,Kurjera. Bałtyckie- ., k · Y z J"ęeiu przez Niemcy· d · I ł • ' · • : ku katastrofie, gdyż wojna byłaby gencji Informacyjnej , go" pisze: 1 ane !! ~ pr e • . · _, omo~ zna az a z~ozumi~me w , nieszczęściem zar6wno dla tych, kt6· : ;,w domu przy AleJa.eh Uja~w- „Ostatnio w jednej z kompanlJ I zarządu portu w KłaJl'~d~tf. 1
1 

polsk.icn kołach. kie~owmczych. 
1 
rzy wyjdą. z niej jako zl9'ci~;r, jak I imfc~ 9 w warszawię. , .mteścl . atę szkolnych J~ego z- pulk6w na s:aąs. I o zobowiązaniach obsłu?1wai~·a Jut Jednak traf tają się głosy - ro~eż · dla . tych,- któeycli czeka klę- 1 wprawdzie nie sam mrą4 BBWR, ale Im dow6dca. p~echoty dywizyjnej za. I przez ,port kłajpedzki Litwy ·w i to :raczej po stronie polskiej, · eka.: Jeśli J~dnak zapotyczony przez '. bliżej nikomu nieznane ,,Biuro Ar· pytał na. egzaminie Jednego z kan- !I .-arę mo~no.ścł. · ... niż rumuńskiej - staraJ·ące się nas z. nJeml~klej , Jtslążld. tytuł · mo-{ chl\Va.Jne Bezpartyjnego Bloku Wep6ł dydatów na podoficer6w: Kiedy Niem- mi . , · · . '" „ . tna zastospw.a(l do .całej Europy; to-( pracy li Rządem". lnfoilhacja ta cy pobili Połak6wf I nagle, zapoml- w h łd . Krzwakom· ":ykazać,. że m~ rµa · ż~dneJ ko- dotyczy on w· s~góJD,ofct Nl~ą,tl~ ,,·brzmt doA6 eharakterystycznle, Jeśli naJąc o t.em~ że p. pułkownik jedne- . O „ _ Złe Jl. _. :: meczµości podeJJ.D;owama robót oraz ~eh . p!lństw, ktl$re _z Ich ,\)Oil~ ! JWaży6 fakt, .te swego cZMu mieli· go tylko z ntclt się p~ atuktlkudzłe • "' · · • . &J•· '_, ną tak wielką skałę, -które nie tykt) :rech,el) ~ ~6,JJoa.. N'l~ u:;f ~my oficja~e ośwfadezente, fJe wszy· stęclu chło~w nJe powstrzymało się '-zasnp1smo 1~1emeo.,... dając .żadnej gwarancji opłacalno- , lega boWleDł · najmąl~JszeJ '"ł:tIJl.i:wo- ;J.: ~filQe aro.JU.wa BBWR. Z011tały spało- I .Jak nie . krzykliłe: Nigdy, panie pul- . . · .~agranłeą · :.-• I Set, Jaki byłb.1 ~ wopy; l_{~r$' 1 ne"... · . kownłku! Tak knylmęll, że szyby na · . ''".' ~Cl. ·. .• • • dziś_ grozi Europie. MUSlałaby slę „ona , a • • d san arę zatrzęsły;'~. .W tygod~ „Deu~che Woc~~-Przec1w temu twierdzem:u wy.. l skonczyć f$1nle d1$ '· ty@,. co a J .-ęzar U sąs1~ a . _- ·. . . . schau", ··pmzna:czonym -dla N1~.m-!itąpił p. A. Plutyński, który, szu. I ~yw:talib rol!tuJąc ·f:z=(J ·;b~e~~r:- z powodu zajęcia Kłajped~ przez Złoto ezeebosłowaclde ców mieszkajilcych ~zagranicą ztiaj. k.ając opłacal~ośei, poszerz.ył po~ i 6~~~6 n~r~:_:!.zy . 

0 
• rz_, . · __ ·- ę :~ J. Ni._i7in~w pis.ze ~ed. ?';Kttrjrra · Wi· „Kurjer Bałtycki" donosi: 

1

1 
dujemy arty~ P• t. ~)Berman ·vc:-n -~~aw~wy pr_oJe.k~ po~ączema Wt-! -. - . ·. '· · . , . ~ ·',. ·" ~1:rnsk1e~~" Piotr. Le~esz: : ,,Jeśli chódzł 0 złot.o· czeehosłowac- Sałż, pionier kol?~~jł -~~e~ec-sły z Prutem 1 rozciągnął go Da j U!,h„~dy P. r~ s. . . _·." ~~ plędzł dęml, AJll .skra.wka Z . kle, to pod tym względem Niemców I klej na ~hodzłe I·,' . '; system kanałowy' łączący Ś~ąsk z ) Uehwały .·: CKW. : PP.$.~ wy spraWie ·.'.8'Sfednlch terytorj6lf nie PoW!nten· spot;kało pemae rozczar~wanle. Spry- Czytamy. ' . . "'' • morzem Czarnem yt •· lit · 1 I k f r już więcej połkną6 moloch nle~ec• tni <Jzesi wywtetli Je J"ąt przed pa- „Jednym s nB.JWlększyeh !)rzy - ; , ; . -- · 5 uacJl po _YCzneJ . u eg Y · on 1~'.j kl. . Mn~eJsza · o to, czy to ma ·być ru intesłąęarą! do takł~h kraJ6w, kt6- kładów przeszłości niemieckiej jest :W ~-teJ forDlle. rent~~ność ka:. skaC?ie. Vf . rue~~o~f1f!k.e>wan~ ~r, .. Kłajpeda, . Gda"iisk, ~ratysł.$wa,'- Ro- re uape~o 0 Qle będą prosiły Niemiec I nasza · polityka na wschodzłe-: wy-nału, ,nabrałaby ist'?tn~e war~ośei tylkule. p1sz_e o t.em red. M. Nie<iz1ał..'l 1ąn~Ja, czy ·Szwajcarja.' PłomleA Im· o protektora~"· , pad siły niemieckiej na tereny sło-realnyeh. P. Plutynsk1 przrJmu- kowski.. . . , ,,, , _ .. ·· ,. perjallzm:ą. germańskiego nie powl- . ... ·b•J• • I wiańskie wciągnął te obszary w za-J·e kanał 0 szerokości wystarcza- \ „A teraz - sprawa druga. . . ~ ulen się dalej rozszerzać, bo lnaezeJ ' L'f•O I 1zae1a . . ki i ynił st'ę do ' , pochłonie nas wszystkich Pod tem I f •k „ p h męg europeJS przycz jącej do spławu 500 tonowych 

1 
Niema kwestjl, łe polską politykę hasłem trzeba przeprowadzić mobili· rOCZOI OW W rusac }. stworzenia działających do dziś b k. . . · h t k · I kt zagraniczną trzeba dostosować do no , · W b d • b i ds--- k lt 1 h 700 ar , c1ągmonyc . ra Cją e e ry wego położenia ogólnego. RozmnłeJą , zację psycblc~ poza genna6sklch - SC 0 OIC · dn a prą \IVY · U ura nrc • · . -na czną. Koszt tego kanału, który- to wszyscy. Nie chodzi 0 żadne • .roz.. i pa6st:w Europy'. Według lnforniacjl p(>znańskiego roc~ca zgonu założye1ela .zakQpu by szedł z Gliwic przez Oświęcim, grywkl". <Jhodzl o stwierdzenie . fak~ j - .~Nowego ·i.'Kurjera'l : krzy~acldego, . Hermaną. _von .~a~.a. Kraków, Mościce, Nadbrzezie, Ja- dokooęego. ·Nie ulega „ też·' kwestJi, ; ·- Port litewsli'i · ,.w Prusach Wscho4nlch zarządzo- może da,ć o~azję do i:ozwjlŻ_an . }ta ł . s do w•s 'ę d l J• do że nJepodobua opieraó przyszłości pań• I • U no powołanie do oddzl&ł6 wojsko- ten temat". ':,, ros. aw, ą wą i zru , a e stwa 0 je4en ob6z ·polityczny. I to · „Polska ZbroJna zwraca uwagę: w I dalej: 1 _ ,,_-<.: Dniestru, potem Prutem do Ga- rozumieją wszy8cy. z ·tego wlaśnłe ' „Nlewładomo jeucze, Jakle upraw- wyc„ rezerwistów. rocznika lDH, · k 1 w· . łącu, pbUcza na 1.000.000.000 zło- względu nasz obóz t obóz ludowy st.a- I nle1lia będzie posiadało-państwo litew ~1:· ~!1!.i:;:-s!=~ [:::~~;11 ~~ słę„Wpie~~;zero!:stęppryze ryro~~~ . " Z~: tych, z czego na część polską wlajq. pub~cznie taki ~to proł,łlem: ; Jtlpe .w p1>rcle kłajp~; W ~tdym dmiu roczników, am. 1901-1918. Re- • · · · · • · • przypadłoby 830.000.000 zł a na j potrzeb_ny Jest rząd, wyebo~iw,y po-

1 r11.zie nlezuaczna częśó . wybrzeza mor zerwlścl przyłJYwa.Jący do swoich od- konu. Załozono. fl,lndamenty p1~rw . ·• za ramy systemu; potrzebny jest , skłego, która pozost}lla Litwinom, działów otrzymuj umund owanie 1 szego warownego grodu 1?°ZYZ~C· Rumunję 170.~00.?00 zł. . . rząd, który potrafi wjrk~es~ z kra- t • . j'. 2/S _ldm. , ~miast dot~hczaso- ładowani są na s!mocbody W:,lętarowe kiego - Tor.unia. Olbrzymie były Według obhczen prof. Tillinge- jo pehią slUJlę entuzjazmu. Stwor~e- W,-ch 90, nle nadaje się racze~ do bu- 1 wywożeni w kiernnku na pógrant-1 zadani(\. które czekały tutaj ryce-ra kanał, ~b?dowany według naj- nle takieg-0 rząd? jest _nec~ rr:ozll·,; do"!Y. własnego , .portu litewskiego: cze litewskie. . . I rzy 2!akonu i cl~ną~ych za nimi nowocześmejszych wymogów da- wą I wykonalną, byle była .. uobra NaJwięcej zalet, jeżeli cllodzł o mo Rezerwiści łotnlcY. netornlaat · kiero- osadników z . Niemiec'. , . - · • woJa«, żliwoścl stworzenia własnego portu 1 d. c boŚI Jl gdzl . ·· je 6· proc. od sumy kosztów przy T , , · litewskiego posiada Połąga, Jednakże wS:..J są 0 z7 °jac ' wl :r:· p .-· · • ii przewozie 5.000.000 ton rocznie. emuo. :: : ogromny koszt, p~zony ,Z tego ro- ~o~:::e ·wy'::!:ee :
0 

1:tntcz'i I rze·caw. ,,1,zmom, Otóż owe 5.000.000 ton może za Tadeusz Gluziński_ pisze w ,·,,ABC" dz~ju zamierzeniem, utrudnia motu- sprzęt czeski" i.t · ol os' .ni . . . wości w tym kiern1lkó''. • 1'1 a ~zeez w o ... pewmć sam transport polskiego o uchwałach Stronmctwa Ludowe- · ft ... ka po Szlezwik 1
1 

- ., „ węgla do krajów południowych. go: · ..... Chi~agos~ „Dziennik Związkow• Istniejące obecnie konwencje wę- I ,,Ta clżlś głos c&lej p,-.Jski. t ·rado- łłolta mnłejszofw Z ~ndynu donosi „Ilustr. Kurj. donosi: .. glowe polskie obejmuja jut tr?.v · snP-.n jest. zdarzeniem, ~e głos ten,. nlemit"elłif"t Codz. : · : !,Stowarzysze~e adwokatów po}-. . - nucili na . szalę wypadk6w:. przedsta- , . . . . „Premjer duński Staunlng ośwlatl- skich wyraźnie· 1 jasno · występUJe milJony ton .towaru, któryhy s~edł wlclele stronnictwa chłopsJdego: . . Red. Joz~f Wm!~wicz pisze w czyi dziś w parlamenele duńskim, te przeciwko ~szelkim. i ,wszelakiego tą. drogą. Nie Ulega zaś wątpbwo <Jhłop .,... to reprezentant . naJbar-: „Il~s~r. ~UrJ. ~odz. o roli mniej- p~yw6dca Niemców w Schletwigu · rod%ajU ,,lzfuom", wysuwa natości, ie po czterech latach, -qa dzleJ rdz~nneJ Polski, tej najbardziej sz..os~1 memieck!eJ w c .zechoslowa· emu.sen zaapelował do Berłlńa, a~ miast na czoło najbsl'lUiej wzn.tosłe .któti- ~hUczoha jest budowa kil· ~J. ~ajinnleJ prz .• ~rły gó obce cj1; _, a. jednoczeu1tę ośWtadcza: . -~obfł porzą.d. ek ,z . Dlm~ talt. jak .tó e.echy, w.al.on', #ne ~dy, .~e· nału w-ęgieł p01ski będz~ mw wpływy, naj()ZJ'sts.zą. ęią __ p.01$~ k,J'.ęW. „Po .rat nie wiem k!t~:ry, mus!{' z , .z Oiecbosło~Ją.' • ,,.T~ lSt- mente.r!'le aaSa<ft t podstaW)' wolno· " d . _ -. . l najWyłej ceni ~~ zte~~ nie znowu alal'Jnować opb'tję p-0lską ~ lep nie Dtdiczycy, kt6rąby rnlell lJO'" ś . ł wi k lnośel bvu:ratela ina połu mu znaczme większy przefrymaroey jef 1 -nie' pozwoli Jej sze, głębsze, nte uczuciowe, ak ,om- prze6 taką akeJę - mmtwzył pre- I _Cl cz o e. a, wo O o7 •• - • • zbyt, niż dotychczas. W tej chwi- sobie odebrać zaskoczeutem. czy gro- ·. ro.owe docenienie t~· <>h spraw, zwa· mjer. - ~zlemy ,Ich traktow~- jak · zasady ujęte tak śWletnte ~onstytu-li bowiem tona węgla w portach fbą. Najblłższy Jest poczucia mtegral- zywszy dok•man » .,. of'tatnk h kilku zdraJc6w oJczyzny'. cją, Stanów Zjednoczonych • , 



' ~~~~~~------------------------------------------------~--- -
Pobicie studentoro .lroorosklcb przez PDllQ1 

lnterpelaeJa posła Rudnłekie~o 
Częściowa mobilizacja w . Rumuilji 

~zy Tureja otworzy Dardanele? w ~:i~n;:e.;2 ~u::'~terpz:i~ !!::ęt~:.::1 ~~ . I d • M' • i . k ó do p ininistra Spraw Węwn~tri· gazowych łzawiących. a w celu BU'tAl\ESZT. 22.3. Agencja Ra 'I '1fYJątkowych zorzqdzeń ekonontl rzą zen. 1sJa n em1ec a powr - h • . wł • żki bł 
1 

możlJwlenla studentom zwrócen1t 
dor dQnosi: C!Zll)Cb lub finansowych. ciła do Berlina. nyc w :pjra ~er~ ego po e a do władz lub do rektora Poli~ 

...:emjer Callncseu złołfl przed lak wynika z przytoczonych Przedstawiciel Labour Party; ~1po0 c ł P 
11

11 wową wb nocyt z znajdujący się " domu tym ~ 
J dz I j k FI h yt ł H UU&& na na marca • r. a U· został JesZC7.e przed ·Wkroczenleat stawlcłelom pras7 następu ące o- względów, zarzą en a wo s owe etc er zap a• ezy oare po- dentów PolltethnlJd lwowskiej,. mie llcjt wyłą.C7.0ny. Be~or Polit • 

gwfadezeułes nie powinny wzbudza~ najmniej- siada Informacje eo do Istoty t11· szkańców n Domu Techników _pr;y Jak Awladczy dołączony · · octp~ 
Powołanie pod bro6 kliku ro- sze"o niepokoju. daf\ niemieckich I cz1 są o~e te- ul Abrahamowiczów · we Lwowte wyJaśnlenra o mającej nast\pl~~ 

czułków w pewnych okollcac1' Naldy podkrl'ŚII~ te rezerwl- "o rodzaju, te sprowadziłyby Ru- oraz uazkodzentn względnie znisz- wizji powiadomiony został dopleit 
kraju · µia l"harakter czy1to pre- •cl ustosunkowali się do powoła- munję do rzędu gospodarczej ko- czenla weWJiQtrznych · urządzeń do· godz. 1 m. 50 w nocy. 
weucyjny. Skutkiem tego wojska nla łeb z nlezwyklem poczuciem lonjl niemieckiej. mu i prywatnego miepia stude.ii· Ja:'~p:wa1:r°z':,~~!~ dl'ek 
te nie zblitają się I ole zblltą do patrjotyzmu, aparat zaś państwo Hoare nie odpowiedział na to. t6w~ · dnia 

10 11 
po zakończeniu t . zw. „pac~; 

granlt>y. wy funkcjonował doskonale. Na- LONDYN. 22.3. W Izbie Gmin b. "r o~':! :OOZ. 0.30 :"ae oc1'::~ Wynikł tej rewizji, Jak śwlad~ d 
leśli w eiągu 10 - 15 dni 1y- pawa nas to nlelylko dumą. lecz zgłoszono zapytanie, C!ZJ rząd bry I poll~Jl pimatwowej (w Uczbte około ~='!:. ~18J:=:il1nn~k!:IT:: • 

tnaeja międzynarodowa się wyja- daje równie! poezucle bezwzględ- tyjskl zamierza n·r6el~ się do 100 łodzi) otoczyły zwartym konto- dane do publicznej wiadomości ~ 
tluł - Jak tego oczekujl"my - re· , oego bezpieczeństwa. Turcji w celu osiągnięcia poro- nem D Dom Tecbnłk6w Pr'ZJ uUcy onędowych komunikatów. ~, 
1erwłkJ zostaną natychmiast ode I LONDYN. 22.3. Sir Samuel zumłeula eo do zapewnienia swo !~~.::0:!7:"'dz~;:.!t':_w1_:.1! '::.':: Nie pochwalając I nie stając • 
słani do domu. Hoare, odpowiadając w Izbie bodnego przedostania się sU mor Jqc otwarcia bramy 1 n1e podając ce-- bt'onle ~w, Jaki! doWSJ.Q 

_Tymczasem wydano szereg za- I Gmin na interpelacje oświadczył, skich no Morze Czarne w razie lu przybyda. Oczne grupy poUcJan- ~~e~ akadeO::~gpe>d~l!:P71n: 
rządzeń, aby koncentracje te nie 

1 

it od pewnego czasu toczytr się niebezpieczeństwa, zagrażajęee~o t6w wtargnęły do wnętrza domu pelant;I nie mon przejsć do Port. 
· utrudniały .,hycla ekonomlczne"o. rozmowy gosporl,arcze pomiędzy hlłel(ralnoścl terytorjum I olepo• P~ bwyłcl~ą. bocznlł , bram~ oraz l<u dtłennego ru1d op!saneml ~ . . . „J "' _ . . - . po wy Il szyb przez portJerkę n· kami, las cza d f kte . Jłczerwiścl, którzy zatrudnieni są Rumunją a Niemąnmi. Rząd rn-• dlt>Jdo~cl Rumunjl. .· mlesuizp'1Jł. · w . „. ~ .... ~ · rze .obok weu.n1n kl a ._z

1
wla z na a ...... ~ tł 

I I I d J. Ił ..& kl fi ' I ł I J P d k St B ttl d · · · ·' _.""' · · · ......... ego · po"" c pne2 orgao P~•Wo1 w dz edz n e gospo arcze zosta mun~ o . CJD n e .. zaprzeczy • a- . . o se rełarz . anu u · er -O -1 gJ6\vnego~ , . . . . . powołany do str:.ietenla ładu 
1 . JW01nlenl.· Aprowizacja armjl ·nie koby w czo!jle ty.cli : rok-owań .Powiedział, it zgodnie i t~m, ·na · Po id'!'inolownnlu . on.3cf~nla port- rządku prawnego w paAstwle, .i 

będzie się odbywa~ na rynku de- Nlerncy sformułowały tilłłmalom.' " C! · premjer wskazał ·w poniedzia- Jerki gł'Upy poHcJant6w w liczbie od gu student6w, z pośr6d których ·1 , . j b . 2 do 8~ łudzi wkraczały kolejno do wątplJ I wielu óle nlgd tallcmylQ. Nie zaszły r6wnlet ta- Jednol"ześnle nlepewnoś~ sytuacji' łek , cała sytuacja est o ecm.e_ poszezeg61nych pokoJI, 1 nie pytając broło ~ego ua:i!fu w' ~ 
tlne zmiany w komunikacji kole-1 skłoniła rząd rumuński do wyda rMpatry\vana przez rząd brytyJ· o nic ani nie tąclajllt'l . niczego nie- lub choćby demonstracjach. 

· Jowej. Rząd ole wydał ładnych nla przez ostrotnoś~ pewnych '!a ski. zwłocznle przystrpowały do bicia Ponlewat opl8alle wypadki "111 
· znajdujących się tam student.ów, po- lały wśród spolecze6,twa bez 1611 · 11·emcy grozi·11•· zbombardowani·em . Ko~na. mimo, że studenci cl nie dawall ko cy zapatrywai1 społeczno _ polllfi foruu żadny~ powod~w, nie atako- nycb bardzo sUne wzburzenie 1 pr 

wali poUcJI I Die stawiali bdnego gnębienie, przeto podpl8anl · . PG4aj 
oporu. powyższe do wiadomości Paita ia 

Mussolini spotka się z Hitlerem w Wiedo1u . 
LONDYN, 2.S. (Telefonicznie od I komunikatu, groŻ'łC w przeciwnym' klaracJa. ~ównfet. 1 paJ\sW>a mnłeJ· 

własneg(j korespond~nta). razi~ . zbombardow11<nlem Kowna. sze stoją 11a tern sb..nowl~u, pod-
Donoszą tu o szczegółach uJtf. R~ litewski komouikat wyco- kreślająe przyteµi, te przyszła de-

matum nądu Rzeszy do rządu 11- fał. · · ·. klaracja winna być poparta . wza-
tewskiego. IDtłmatum zawierało S W związku z aneksją Kłajpedy jemnemi paJd;amt o potnQey woJ-
qdanJa: pro\\'aAlzone były dalsze ożywione skowej. -, · 
· , L Zwrot Kłajpedy. . · narady dyplomatyczne na temat W l_rołach ta~jszyoh krążyły dziś 

·: ·. ; PrzY'znanle specjalnej ochrony zbiorowej deklaracji państw. Spra- pogłoskl. o blisklem spotkaniu Mu.s-
: inriJejswścl niemieckiej na Litwie. wa ta napotyka ·jednak ·na trudno- sollniego z mtlerem w Wiedntu •. 
. · S) Speejalne przywileje ekono- śel. Jedynie Francja popiera tezę Zwracają tu uwagę na liczne 
mlOzite ' di& -Rzeszy. angielską, według· ~tórej ogł.o!fzenle transporty złof;a, które w ostat-
. Gd; . r"iąd kowieński po przyjęciu ·takiej deklaracji ;>oprzedzlćby mia- nich dniach przybyły z Belgjl, 

ultimatum niemieckiego ogłosU ko- Io zwołanie konferencji państw, Szwajcarjqi I Holandjł. 
muDlkat oficjalny, że ł.ądanle ZW1'0- zagrożonych ekspansją niemiecką. Według ostatnich wiadomości z 
tu Kłajpedy sprzeczne jest ze sta- Sowiety stoją zaś na . stanowisko, .B~aresztu trakbl.t h&ondlowy ro
tntem kraju kłajpedzkiego, rząd te najplP.&'W powinna być zwołana munsko-nłemiecld został podpisany. 
R7.6Szy wystosow..i powtórnie ultl- konferencja a potem ogłoszona de- (R.) 
matom. iądające wycofania ~go · 

Gość król& i ·narodu AngłU 
ł ••• :.· • • • • • ~ .·,,. " ·~ . • ": • 

Wizyta· prezydenta Francji oad Tamiżą 
Podczas . preyj~a na ratuszu do wlelkłej sali balowej, w kt6rej 

londyńskim lord - major i korpo-- ustawiono stół w podkowę na sto 
.~je City londyńskiej w~zyły pre nakryć. 
iydentowl Lebrun adres, głoszący Prezydent i pani Lebrun zasie-
m. Inn.: dli w środku. stołu. Po prawej stro 
· „Clleezym7 Illo na mJł), te więzy nie prezydenta zasiadł król, po le

wzaJemneJ przyJatni I trozamłenla, . wej królowa. Pani Lebrun zajęła 
łatnlejąee pomlfdzJ' nauemt wlelkłe-

miejsce po prawej stronie króla. 
W czasie obiadu nłe wygłoszono 

żadnych przemówień, obecni jednak 
zwróclli uwagę na .. ożywioną i ser· 
deczną rozmowę, prowadzoq przez 
prezydenta, panią ~brnn. kró
la I królOW!ło 

.Pobitych zostało stu kłlkudzłeslę- stra t dotą.czaJą.c: spi-a,wozdnnle 
cłu studentów, niektórzy banJzq clęt- wodnlczą.cego zarządu O D11mn Tt 
ko gdyż doznali poważnych obrażeń nlków we Lwowie o przeblr.111 -
żewnętrmych I weWftętr.1:nych, · stwler odpisy zeznań studenta St. L. Ml!ł 
dzonycb ~ iaśwladczenlarnł lekarsldemł. leskula I 26 Innych studentów, Gili 
NajclężeJ _pobity został student St. protokółu stwierdzającego znłs
J . Mlcbale&klll, który doznał wybiela i uszkodzenia nieruchomości oraz 

1 kilku zęb6w, rozbiela głowy od ude chomoścł, zdjecle foto~flczne 1 nenia tlkątym botem· pollcjanta or~z któeych fragmentów tej ~włzjl - i 
szeregn Jnnych: ciężkich obrażeń. Stu pytują: 
dent ten; ~ ~sztą ,I wielu Innych ~Y powj'ż~ fakty q znane I 
~ pośrod pobltycll; łest oficerem re- ·nu Ministrowi, oraz . " · 
źetwy ł . b. ocbotńlkleni w~jskowym, czy Pan Minister Bkłonny 'leń 
obrońClł- Lwc>wa. · ną.dzlć, by podobne wypadki w ~ 

NlezależQJe od. bicia ,student.ów, po- szłoAcl nie pov. „rzyły się włęce1 
U.cjancl demolowalJ lll'Ządzenla Pokoi, wyrządzone młodzieży I za.rqdf 
niszcząc prywatne mlenJe łeb mtesz- O Domu Technlk6w we Lwowie " 
kąi\c6w oraz Wykonane prace t. J. dy materjaloe I moralne zosłałJ 1 plany, . eysunkł I ·i. · p. prawione, a winni t- ·<ih ezk6d 

Celein unlemożUwlenla Jaktejkol- zostall poclą.gnłęcl do Odpowiedział 
wiek obrony cały budynek został ell- ścl karnej I służbowej. 

. Pięć· Wskazań 
'.'- . .·t -. - • --- -

IJehw~ła -Sironnlł!twa Nar.o~h·1;w_~.ro · · · 
·K:~tet . Gl6wny st.r0Jlnłctwa Na 

rodowego ·w . rezolucji uchwaloneJ 
dn.. 19 b. m. jak ~óhosl „Warszaw
sld Dziennik Ns.rodoWy" oświad-
czył: . 

„Stronnictwo Narodowe stwterd7A, 
konieczność: 

I) wzm~lenla llłł I zuoWw Pa.6-
stwa Polsklego, a więc przedeW11zyst: 
klem naszego wojska I Jego zaopatrze 
Dla; 

2) zmiany polskte.f :polityki ~ 
uiczneJ. gdyż dotychczasowa Po._ 
nie zdoł:da zapobiec nlekorzyllf!I 
dla. nas przekształceniom Europy i 
koweJ I Wschodniej; 

8) oparcia polityki zagmnlemeJi 
śt• ladomym współudziale całego I 
tf>du I na Jego zorganizowanej DIJI 

ml krajami. nigdy nie były r6wnłe 
mocne, Jak obecnJe, I pragniemy, 
aby 118.117.e o" narody, w t.en spos6b 
dączone, mogły kontynuomW wysil
_,. mają.ee na celo utrzymani& poko
ju I dobrej woU pomtodą ll&l"Odaml 
iwlata". 

Rokowania Słowaków z r.ząd~QI ·Rzeszy 

4J pruprowadze.nJa takich • 
w polityCł" PolMkt, I w systemie ~ 
dt'hv. któreby wyzwollJy tlumioq 1 
~ehczas tw6rczit energję na.rodll 
zwollly ma w.tł~ pełną odPlll 
dztalno§c5 za losy państwa. 

Redaktor »Słowa« 
St. ttlaekiewiez 4t:atl 

UJ Berezie 
Urzędowo komunikują: 

Obiad, wydany pnez prezyden
t,. Lebrun w pałacu ambasady 
francuskiej na ~ króla I króło· 
wej w. Brytanjl, pozostawll uczest 
nlkom ułezapomnlane wrażenia 
wspaułałośel I okazałości przyję
oła. 

Na przyjęcie to sprowadzono z 
hrył.a ułetylko kwiaty do dekora
e,J1 sal, lecz r6wnlet I część ume
blowania, zastawy ł t. d. Rzeczy 
te pochodziły z pałacu Elizejskie
go. 

:Na· ·Tm,Stko -przed.· iC?dz. 20 ,,prey
bylł. 'koiejno ·ksiątę ł księ!na Athlo
ne, k8iąto ł księma GloucMter, 
kSią!ę t księma Kentu, a następnie 
królowa' - wdowa Mary, którą am
basador Corbin osobiście odprowa
dżił do salonu, w którym oczekiwa
li prezydent Republild I pani Le
brun. 
Następnie przybyła angielSka pa

ra . królewska, którą ambasador 
przęprowadził do salonu zarezerwo· 
wanego dla członków .domu królew
skiego ł prezydenta Republiki. 

Z tą chwilą rozpoczęła eię pre
zentacja gości parza królewskiej, 
prezydentowi Francji l pani Le
ł:nlli. . . 

Defilujący Ol'S'"'...ak wyglądld wspa 
nialei; Olśniewające t.oalety pań sta 
nowłły ·,barwną plamę · na tł" ezern' 
fraków. Mundury dyplomrtów lśnt-· 
ły orderami. Kr61 wystąpU w błę
ldtnym mundurze szefa Royal Air 
'!ł'orce. Blżuterja królowej wzbu
'zała ?.&Chwyt. 

Pe prezentacjach piele przeszli 

„Orel" - słowacka waluta 
BRATYSLAWA. 22.3. Dziś przed rządu niemieckiego, pociel!'l powr:ó

południem premjer Tiso wyjechał do cili do Bratysławy. 
Wiednia, gdzie spotkał się z min. Tu- Jak z oficjalnego komunikatu 
ką i Durczanskym oraz członkami wynika, przebieg obrad moma uwa
delegacji gospodarczej, która pro- żać za pomyślny. 
wadziła pertraktację w Berlinie i . BRATYSLAWA. 22.3, Nowe mo
dziś przybyła do Wiednia. I nety słowackie nazywJĆ alo J>ędą 

W godzinach popołudniowych „Oreł" i posiadać będą tę samą 
rninistrowię i delegaci słowaccy od wartość, co marki Rzeszy w Cze
byli narady z przedstawicielami I 

chach l Morawach. 
Ba.n.knoty, kursujące obecnie w 

Sło'Wacji, ZOStatu\ ostemplowane i 
naatępnie wymienione na walutę 
słowacką. 

Nowa waluta nie będzie posia
dać gwarancji · wymiany na złoto 
i zastosowany będiie ten sam sy
stem pokryci~ c? w Rzeszy. 

. „ .. 

_WSZystk„. po nielDięcku ,„· 

Do. 22 marca został załr!YJ 
ny I skierowany do miejsta • 
osobołenia w Berezie Kar 
redaktor naczelny „Słowa", 
nistaw Mackiewicz. 

W llezuyeh wystąpłeolarb li 
sowych· na lamach tego pia• 
redaktor Mackiewicz oddzialJw 
je. na opluję publicz..,ą w sp.i 
prowadzący do podrywania 11 

łania do zdolności obronnych Ili 
stwą. obniżania powagi w 

.., protektoracie Cz.ech i ·UoraH' . ·· · państwowych oraz szerzenia • 
n;tStrojów defetystycznych w • 

LIKWIDACJA ARMJJ CZESKIEJ PROTEKTOR RZESzy J z zagranicy ilirodkó'V! . płatniczych. - wie !"ewn~trznej I zewnętrzntJ! 
PRAGA 22.3. Do soboty dn. 25 BERLIN, 22.3. Niemieckie Biuro Bez po~olenia Banku Narodowe-· łuacJi panstwa, przeełwdzl~ 

b. m. zostaną definitywnie zwolnie- Informacyjne donosi: go zabrontony jest wywóz jakich- akcji ZJednoczenia narodowe!(• 
ni wszyscy tołnierz~ czescy, pozo- Kanclen, Hitler wydał zarządze- kolwiek dewiz, złota . i innych me~ okresie ogólnej konsolidacji 
stający jeszcze w szeregach. Są to nie, na zasadzie którego protektor tall szlachetnych, jak również . łeczeństwa polskiego. 
roczniltj wcielone w roku 1937 i Rzeszy Czech i Moraw jest jedy- wszelkich papier~w wartościowych.-, 
1938. nym reprezentantem kanclerza Rze- Osoby udaJąCe się za~anicę ma-- Inspekcja gen 6a nelłl 
Pozos~e jedynie kadra ofice- 8ZY w protektorach,. Protektor pod- ją prawo. zabierac z sobą jedynie. • 

r6w l podoficerów zawodowych, eo lega bezpośrednio ke.llclerzowi i od 10 mk. meńlieekich, lub 100 koron Wzmocnienie linjl 
do któryt eh l?su

1 
nie zapadło jesz- 1 niego otrzymuje wskazówki. ·. czeskichhw ·banknotach 10 i 20 Jto·. ltlaainota 

cze pos anowien e. I Urzędem centralnym dla prze- ronowyc . 
KŁANIA(: SIĘ - '.L'O GRUNT! . prowadzania zarządzeń wydanych Podobne ograniczenie obowiązuje BERLIN. 22.3. Prasa niemiłf 
PRAGA, 22.3. Gen. Syrovy, jako : dla protektoratu Czech i Moraw przy przywozie · pieniędzy czeskich ka zwraca uwagę w doniesif. 

minister Ob1ony Narodowej protek· I 'jest ministerstwo Spraw Wewnętrz- i niemieckich na terytorjum protek- niach z Paryża na podróż insJJel 
toratu, wydał ok"l„ik do oficerów nych Rzeszy. · toratu; - · . · G 1· dł ż 
i szere. gowych a~ czeskiej, pozo- Kanclerz· Hitler powie'"'"'ł kie- USUW ANIE tYDOW cy.1ną gen. ame m wz u grt i .„.J nicy niemiecko - francuskiej. sta. ących jeszcze w szeregach, na- rownictwo tych spr;; w sekretarzo- PRAGA, 22.3. Prezydent krajowy \V kołach politycznych zwra· 
kazujący oddawanie honorów ofi- wi Stanu Stuckartowi. Czech wydał rozporządzenie usu. 
eer'.>m i szeregowym wojsk nie- wające ze· służby administracyjnej ca.ją uwagę, że na pocistawie ird-
miecklch. OGRANICZENIA DEWIZOWE wszystkich urzędników pochodzenia ne~o z ostatni<'h dekretów Dala· 

Oddawllcle honorów obowiązuje PRAGA, 22.3. Dnia 20 b. m. wpro żydowskiego. rliera, zrekonstruowano szeft# 
wojskowych czeskich wo?ec ofiee-

1 
wadzone zostały na terenie protek· Zarządt~~ie to dotyczy również kor1msitw arm.fl francuskiej o; 

rl-w lub szeregowych &rmJi niemiec- toratu Czech i Moraw nowe ' ptze- · lekarzy ~yd6w, pozostaj'.;cych na pograniczu nlemlccllo • franeu 
klej W)'ia&ycll 1 l'ÓWD)'Ch Śtopnfem, · plsy, regulUjl:l.Ce wywóz i . przywóz służbie publicznej, &klem. 
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Poprawki/ geografiezne 
Jak odbilJ sie ·w··.po.litlce. wewnetrznei Franeii 

Co powiedział premier 
pos. Oudziftsklemu 

Nie zloionr 1roiekt zmiany 
ardvn1di wrborczel 

Niezależny poeel - :Dmfzti\skl o
łwładczył w swoim cZ88łe. Iż o. ile 

W1oc nie łlolandja. i nie Szwaj
carja lecz znowu Czechy i Słowa
cja. Korespondent wasz kilkakro
tnie miał sposobność w życiu apot
ltać się z wodzem ruchu narodowe
go słowackiego Hlinką i to na dłu
gich rozmowach w czasie jego po
dróży zagranicznych i głównie w 
zaraniu republiki czechosłowac
kiej. Hlinka z wielką nieufnością 
odnosił się do Pragi i szukał lep
szego rozwiązania dla zagadnienia 
słowackie.go, badając w jakiej mie
rze federacja Słowacji z Węgrami 
przedewszystkiem a ewentualnie z 
Polską mogłaby by~ możliwa. 

Godził si~ w ostateczności na 
współżycie z Czechami lecz na za
sada.eh daleko idącej autonomji, na
~ast nigdy nie przyszło mu do 
głowy szukać oparcia. CZY protek
toratu u Niemiec, które zawsze 
uważał za najgroźniejszego wroga 
Słowiaflszezyzny i katolicyzmu. 
l\fgr. Tisso nłeapodzłewanłe wpro
wa<lzlł poprawki bardzo zasadnic7.e 
w programie D&l'Odowych postula
tów Blinkf l duch nteustraszonegQ I 
działacza słowackiego długo jeszcze i 
ale zazna epokoJa w krainie wiecz
nego spoczynku ua który walnie 

I 

{Korespondeneia własna ł · do 18 b. m. Ozon nłe zgł~sl projek· 
Paryt, w m.&rcu. tu zmiany ordynacji wyborer.ej, to 

tem stałych a wzruszających :ma· memorjał Unji intelektualistów, któ- fikacyj a przedewszystkiem chara.k- 19 zgłosi on swój własny projellt. 
lrlfestacyj pułilicznych. Przed biu- ra i po wypadkach czeskich wy- terów. Ozon nle zgłosił projektu zmiany 
rem turystyeznyn;i czechosłowackiem dała. znowu odezwę nawołującą do Ulegają tej ewolucji zarówno na- ordynacji wyborczej. . P~słowl ))u
na r. Faubourg St •. Hoµore i przed jedności dla obrony kraju i wol- cjonaliści (de Kerillis) jak radykali dzbiskiemu ~~ nie ud&ło się zebrać 
domem Massa:r;yka na·" rue · Bona- nosci. (Bergery), tworząc wokół siebie wymaganej liczby podpisów pod o-
parte przeciągają od dni_' kilku licz- W kołai:ih zaś zawodowych poli- skupienia coraz silniejsze. 

1 
pracowany przezeń projekt. 

ne grupy składające podpisy f1 kwta tyków zwłaszcza z młodszej choć Ostatruo doszło do fuzji na tere· 1· . · X · 
ty na dowód współczucia i prote- nie. najmłodszej generacji dokony- nie tygodnika posła Bergery „La Jak donosi „Dziennik Powszcch-
stu. Zauważyłem w tłumie wielu wa się od szeregu miesięcy poważ- Fleche" z wybitnym posłem nacjo- ny": · 
nszyeh rodaków, stwferdzających, niejsza ewolucja i to w duchu szer nalistycznym Scapini'm, znanym w ! „Pos. Dudziński chciał złożyć w~o· 
że animozje sąs~edzkie .nie zaeiem- szego pojmowęi,nia obowiązków na- międzynarodowych kołach komba-1 raj do laski marszałkowskiej pro.Je~ 
niły zdrowego instynktu samoza- rodowych, patrjotycznych jeśli kto tanckich (Sc~pini stracił na wojnie ustawy 0 zmianie ordynacji wyborcze~. 
eh P lak • · k · ni h · 1· t h" 1 b k) D · A · d l I Brakowało mu jednak trzech podp1-owawczego o ow Ja I e za- e ce „nacJona is ycznyc ecz ez wzro .,; o„ grupy . „ ~us .e a sów do ilości wymaganej przez regu-
głuszyły głosów serca polskiego zrywania z ideologją równie szero- Fleche nalezą nuędzy mnynn po- lamin. Zwracał się więc do poszcze
zawsze czułego na ucislt jak i ha- ką demokratyzmu. słowie Deschizeau, Elbel, Cayrel, gólnych po816w, lecz cl . wykręcaU się 
sła wolności. Ewolucja ta zwraca się jednak Cbateau i w. in. Wszyscy są l'ady- Jak mogH. Jeden z członków Ozonu 

Wyrastające niebezpieczr:>ństwo przeciw demagogji i rutynizmowi ka:lnymi demokratami i przekona- oświadczył wprost: nowa ordynacja 
zewnętrzne oddziaływa ·na pogłę- parlamentarnemu, przeciw hipokry- nymi zwolennikami pokc5ju, doma- - to rozwiązanie Sejmu, a ja jeszeze 
hienie w opinji francuskiej troski zji formułek, przeciw oportunizmo- gają się jednak od rządu stą.now- nie za:p1acuem wszystkich zobowiązati 
o losy pa.ństwa..i i ~y,wsz,e zajęcie wi szefów rządów i kluczom par- czości w polityce za.granicznej i in· plenlęznycb, ~aclągniętych w związku 
sit politycznemi zagadnienia.mi tyjnym według których dochodzą ' tensywnego pr!llygotowania do woj- z ~1:':,::i· chętnych do · podpisił.ni"', 
przez wszystkie jej odłamy. Stre" oni automatycznie do władzy, nie ny. W. T. R. pos. Dudziński zwrócił się w tej lq}r~-
ściłem w poprzedniej korespondencji mając do tegó odpowiednich kwa.li- wie do gen. Sldadkowsklego, który. 

jak wiadomo, jest nie tylko · preu1je· 
rem, ale I posłem. Gen. Składkowski 

Słowo • za1D1era usta eh na 
Katoliey o położeniu w .lustrii 

odpowiedział: 
- Chętnie bym. panu podpls11ł, ale.„ 

hoję 11lę gen. Skwarczyńskiego. 
Odpowiedź ta szybko obległa kulua

f'Y, wywołując powszechną. wesołoU". 

r.aałużył. Jaka jest sytuacja w Austrji po kierownicze objęli przybysze z pół wania przez ucząe"ą. się młodzież 
Poprawki geograficzne natomiast roku Anschlussu? . - informuje o nocnych Niemiec. którzy zaprowa modlitwy szkolnej (Schulgebet). 

List otwarty . 
prof. Wollke .·· 

Za1owledf procesu Drzectw 
„Małemu Dziennikowi'~ · 

Berlina zniechęcą ostatecznie nawet tero w ciekawej korespondencji dzili system ustawicznej inwigila- I Byłoby daleko lepiej, aby zamiast 
najgorliwszych zwolenników pokoju Kittolicka Agencja Prasowa. · eji. Agenci Gestapo krążą po ca- I modlitw, młodzież szkolna odbywa· 
I Niemcami. Wszyscy zdają sobie Dnia 27 marea 1938 r. Goering łym w_ iedniu i na prowincji, stwa- 1f· . ła krótką medytację o zaslugach 
cJi1ś sprawę a wi~c i szefowie rzą- twierdził w Wied.niu_, że . za parę rzając atmO'Sferę lęku i nieufności. Fiihrera". 
d6w Anglji 1 Francji, że wobec tygodni nie bę<l.zie w Ąustrji ani W~ołuj~ to wrażenie jak!ejś peł- 1 Naziści zastosowali i w Austrji 
Awłetków papieru mona.chijskiego jednego czlowle~a ·p9zbawionego neJ tr8;gizmu tymczal!owosct, Jak- ; szereg a.dministracyjnych chwyt.ów, 
przyszłe układy z Berlinem oprzeć pracy. A według danych oficjalnych b~ kraJU okupowaneg"o prze? wro- mających na celu oderwanie lud
Idę muszą na materjale trwalszym (zaczerpniętyc z Voelkischer Beo- gow. ności od Kościoła Katolickiego. W 
rDż wszelkie pergaminy. bac.hter) w .grudniu 1938 r. Au- „PoJ!llmo pozorne~o opanow~nia ' przedaiębiorstwaeh pai1stwowych 

Zaniepokojona opinja publiczna strJa Uczyła 150.058 · bezrobotnych. AU8trj1 I!rzez nazistów - pisze I proponuj!\ pracownikom podpisy
Jłrancji zapytywała na kogo kolej Zorganizowane{ 'rawdzi; ~ roku E. K •. Winter„ w prac~ P·. t: „Oe- I wanie deklaracyj; zawierających 
po Pradze i Bratysławie, c;:oraz lepiej 1939 roboty publićżne, głoWnie przy ster:reic~ lebt (Aust;Ja zyJe) -

1 
wyrzeczenie się przynależności do 

orjentując się w karcie geograficz- budowie autostrad, ale przytem pra społeczens~o t~teJsze otrząsa; Kościoła. w olbrzymiej większości 
nej Europy centralnej wobec płyn- cę znalazło tylko 76.621 robotników się powoh z hipnozy przemocy. pracownicy z oburzeniem odrzuca.-
Dych granic fil Rzeszy. Rumunja, czyli około ~O proc. ogólnej licz- Zrozlimiano, że Wiedeń !llc nie wy ją takie propozycje. t 

~ Litwa? by bezrobotnych. . ' grał na Anschlossłe a Jeszcze bar .„ . . . 
Wersje te zdają się potwierdzać Jak w rzeczywiJ:itości przedsta- dziej podupadł, schodząc do roli . ;,Okupanci • „ Jak naz~WaJą .naz1-

łłuższe rozmowy jakie przedstawi- wiają się z;arobki ludności na tery- prowincjonalnego miasta Rzeszy".! sto'Y ~ Aust:Jl, usuwa.Ją. kr~yze ze 
dele dyploµia.tyczni Rumun~i prze- -torjach Austrji, wYkazują staty- Pod . względem religijnym A ~ szkol .1 u:zę~ow, w ten sposob przy 
1VWali w Foreign Office i na Quai styki oficjalne. Tylko 8 proc,_ lud- strja przeżywa też po An:!chlussie tern iront7.UJąc: 
ł'Oraay.- _ Parla.m.eńt francuski ' był uości taintejszej ·zarabia :po1'ad . 3 istną tragedję. Do jakiego stopnia „Narodowi sQcjaliści nie mają 
l8Ś widownią burzliwych obrad na tys. RM ro<!Znie. Naton:iiast zarob dochodzi brutalność nazistów, ata pretensji do umieszczenia na olta
temat polityki zagranicznej i z ra- Id 63 .proc . . lud_ności .austrjackiej kujących w Austrji religję katolic :r:zach swa~tyki lub portretu FUhre 
eji projektów pełnomocnictw wnie- wynoszą poniżej 1'200 RM. roczn!e. ką, mogą wykazać choćby nastę- \ ra, a więc i katolicy nie powinni 
lionyc~ przez rząd Daladier pod Komisarz aurck.ęl .w prze,mówieniu pujące fakty. GauleitElr Styrji w I się dziwić, że nie chcemy w loka· 
wpływem groźnej sytuilcji między- w Konzerthaus podkreślił; -ie '..:Sytu- -przemówieniu urzędowem dnia 5 la(lh m·zędowych zawieszać krzy· 
narodowej. acja pod. tY:M -'l_Vzgl~em w·· ostat- lutego .1:'· b; powi~ctz:iał: . . ża lub wizet:unku Chrystusa". Ten 
~szość parlamentu uległa na- nic)l czasach jeszcze się ·pogorszy- · „'Nalezy 'Yl'eszc1e zrozumiec, że i cyn}zm . jednak . w~ołuje w społe-

cjilkowi rządu, którego :sytuacja na- ła: · -:;~ . , "l}~e po~e<:1e o :Bogu,_ .bę~ąc~ I _czen~tw1.e austtJackiem, głęboką od-
wet na ·krótki moment była zach- „Ciągle mnie zapytują - mówił ·zródłem. swiatła _i sprawiedli~osci, razę. 

Od prof. dr. Mieczysława Wolf
ke, kierownika Zakładu Fizyezpego 
Polit.eehnlki Warszawskiej otreyma 
liśmy w związku z atakanP- na je· 
go osobę i zarzutami przyn,ależno
ści do masonerji list nast~pujący: 

Wielce Szanowny Panie Redakto
rze? 

W dniu 16 b. m. ,,Mały Dziennik" 
ogłoslł wiadomoś~, dotyczfłClł , mojej 
osoby p. t.: „Panie profesorze Wolf
ke ! Oo było w tajemniczych pa<1z
kach, wywiezionych z Zakładu Fl
zycmego Pollt«hntkł ?". 

Wobec t.ego, te wladomoiif. to jelft, 
całkowicie nieprawdziwą ł dą.ży do 
zniesławienia mnie w ocuwh naszeg<> 
społeczeJ'll!ltwa, poclą ~ąlem redakcję 
,,Małego Dziennika" <lo odpowiedział· 
noścl sądowe.f. 

Uprzejmie pro•zę o IMkawe · za
mieszczenie powyższego oświadczenia 
na lamach po,czytnego pism·a JWPm:ia 
Redaldora i łączę wYl'azy -wysokiego 
poważania 

Politechnika Warszawska 
(-) Prof. dr. M. Wo~~ 1 

IViaJlłl-' . wobec kopipromitacji ukła- o~ - ezy st.Qpa„ży~iowa · u .. nas -pod 1· r~~i .. się z~admczo .. o~ . azJatyc- . ~u~zy się yoczucie go<?-noś~i ludz 
d6w monachijsldeh prze:?< . rząd_ ten mosła się? Byłoby głuł'otą ukry.- kich ~ezytaJ: chrzeęc1Janskich) kon kieJ i AusttJacy, jak twierdzi Karl 
dokonanych. Nawet ·w ·- stronnic- wać prawdę . . o_ tóż stopa życiowa! C~PCYJ karzącego za grzechy Boga .. RoQr.· er w pracy· p. t. „Oesterreichi- · 
łwle Dąladler wyrażano wąątllwo- nłe Jest tu jeszcze w porzfldkO. . _ _r;nś_piw.ego. , Niemiec nie . kie~uje · się,. sches Geistesleben" ; · po~rzsją 
~I e.Js nłe należałoby raczej roz~ Już dziś ~'flstrjacy · powtarzają strachem, jak Azjata 1 me może l sobie dziś często słowa swego wy-
1zeny6 ramy większości niż . ucie- .sobie; „Pozb;yliś~y się T~l\'.~w, po I ~a.ki~go '. Boga uznać". .. I bit11;ego rod~ka Grillparzera: „Tam. 
bć się do żawsze antydemokratycz zbędz1emy s1ę I Prusakow~·. · Nie- · 'Ten sam gauleiter w G_razu .( dn. 

1 

~ch1e panu;1e atmosfera szplegost· i 
ayeh pełnomocnictw l jedynie po zadow;olenie Austrjakó~ !~nie i ~I . 1.5 . lutego r. b.) pov.:ie<lzi~ł: . . '. ".'.a, .słowo ~~miera~ na usta.eh, myśl 

; I' 
~„. 

~;Y 

r. , r\ 

\, ; 

«orącycb zapewnieniach preinjera tego Jeszcze powodu; ż-e staną~ska · „Jesteśmy przeciwmkarn~ recyto- Sif ul•rywa . 204 
na poufnem posiedzeniu stronnie- p IP • - •• 
twa radykalno - socjalistycznego, - . -:- .. -- - - . . _. 

!!.f.f~~ł~ l_ji§t;. i ·e1azn.1_1 Gestapf;, 
n w 
.i . ; 

: 

·. 

radyk.-~j. gł?sowało pr~ec!w) . . 
1 

• • • • •• •• • • • •• 

::;: ~r!:::~:d0~~~~: Diiennika.rze angielscy w ·drodze Pragi do kra1·'u 
' 

ł& 'jak to wyra.bite oświadczyli go- Z 
towi są udzielić w obecnej chwili dą, 
lek~ i4ących uprawnień rządowi je· 
dności · francus~ej. 

Efektem ostatnich wydarzeń w 
Europie środkowej jest to, że mó
wi się już nie o konferencji mię
deynarodowej wszystkich państw 
elll'opejskich ale tylko o pakcie 
paflstw zagrożonych przez zamiary 
imperjalistyezne osi Rzym - Ber
lin. Co do planów Mussoliniego na 
którego wynurzenia rewindykacyj
ne wyznaczono termin 26 marca 
(dwudziestolecie założenia „fascio", 
to nie brak głos6w, że możnaby 
jeszcze szukać kontaktów z Rey
mem któremu, jak twierdzą, prze
cież nie mogą by6 na rękę tak da
leko sięgające granice Niemiec. 
Cytuje się nawet oświadczenia Du
ce z dni wrześniowych w którym 
~wierdził, że tylko naruszenie nie
podległoici Czech mogłoby być słu
sznym powodem do wojny. 

Tragiczna sytuacja narodu czes
kiego, którego losy przyrównl.!je 
się · w prasie i w parlamencie 
(Cachin) do sytuacji Polski z o
kresu jej rozbiorów jest przedmio-

Pociągiem praskim ptzybyll ~zo strey;ony:m, rudą:w.ym wąsikiem, ubolewają nad losem red. mntier- Wreszcie . nązwolenłe llZY!ka,no. 
raj do Warszą:wy. korespondenci' korespondent praski „News Chró- hoffa. Red. Smollet mówi: Jeden z kolegów angielskich pok&,. 
prascy pism angielskich, „asy" nicie"; wr~cie tęgi. r.ą.żywny red. - Jeszcze wieczorem piliśmy ka- zywał mi takl 

1
„llst żela2111y''. Jest. 

dziennikarskie, którzy nio11no się Harris Smollet z „Exchange Tele- wę w hallu hotelu „Ambasador", na.pisany maszynowo na · zwy}$łym 
narazili Niemcom, przesyłali bo- I graph Company". . . a po paru godzinach już został a· arkuszti, papie:r:u, zaopatrzonym ·w 
wiem wiadomości, będącę nie w.J Wiozą ze sobą,: żony (oprócz ka- resztowany. akrągłą pieczątkę z herbem niemiec 
smak obecnym władcom Pragi. I walera Panthera), kufry, walizy, a Byli w:>zyscy bardzo zdumieni, żel kim. Podpis brzmi: „Geheime Staats 

Widzę, jak falanga tragarzy wy-J red. Gedye ponadto dwa rasowe dotychczas nie jest uwolniony. I polizei, Einsatzkommando Bohmen, 
ładowuje ich na dworcu Głównym z psy: owczarka „Mefistofelesa" i Oczywiście, żadnych informacyj o Einsatzgruppe Prag". 
wagonu sypialnego. Nie wiedzieli o I jamnika „ Monkey face" ( „Małpi tern, co się dzieje w Pradze.„ nie Opowiadają, że \V Pradze doko
naszem pogotowiu O.P.L., l!lą, więc pyąk"). mają. Stwierdzają jedynie, że byli,! nano tysięcy aresztowań. Był~ po
zdziwieni ilo.śclą os6b ,z maskami Tenże red. Gedye miał założone jak I cała Praga 'zaskoczeni ble-I dobno o •·1' _ „huma.nitarniejsze", 
ga.zowemi. Ponte.wat taś byli · przez l dopiero nie tak dawno, a przenie: glem wypadkó . Telefonowali nad niż w Wiedniu, obyło się bez bicia.„. 
tydzień przymusowymi gośćmi po- sione z Wiednia, biuro lHl „Vaclav- ranerrt do Londynu, że wojska się Od chwili, *dy posiedli „Us.ty że
sel~ angielskiego w Pr~dze; nie 1 skem namesti", naprzeciw hot~lu zbliżają i na tern koniec. Nastąpiła Jauie", nie byli już przez nikogo 
bardzo więc orjentują~ się w sytua- 1 „Ambasador". Opuścił .ie pamiętnej tygodniowa 1n·zymnsowa go~l'ina w niepokojeni. Wsiedli do wagonu 
cji. · śri>dy, o godz. fł.eJ zra.na naskutek poselst."ii'. Praga - Warszawa i nikt się do 

Uspokajani irh pod t.rm wzglę- I t.elefonu z poselstwa angielskiego, Dlac:wgn tak długa '? Bo władze nieh jut nie zjawiał. Tylko przy 
dem, póki zaś wyładowują ~ię, I doradzającego mu natychmiastowe .niemieckir ni<' chciały dać zezwole· ,. wyjeździ" oglądali lcłt paszpm-ty 
przyglądam im się bliżej. Są · to~ i preybycie do poselstwa. Przewidy. nia na ich wyjazd z Pragi. Posel- urzędnicy czescy, właśnie czescy, 
szczupły i rumiany red. G. A. R wania poselstwa okazały się aż nad stwo angielskie przez cały tydziet;. nie niemieccy, potem jeszcze tylko 
Gedye, szef qddziału praskiegn to słuszne. Już o godz. 1-ej popol. starało się dla nich o „listy żelaz- 1 polska kontrola dewizowa, paszpor
„New York . Times" i „Daily Tek· ·i~enci Gestapo zrewidowali biura ne" daremnie, dwa razy była w ich towa i celna. Wszystko bardzo grze 
graph"; red. Noel Panther, specj::i ·ddziału redakcyjnego, zabrali sprawie nawet intez:>elaeja w Izbie cznie, miło, kurtuazyjnie. 
ny wysłannik tegoż pisma, któr •szystkie· dokumenty i archiwa, 0-1 Gmin, jasną jest bowiem rzeczą, że Ruszą teraz do Londynu morzem 
już raz „siedział" w Niemczech · 1ieezętowali lokal, a rędaktora Ge- poselstwo anglelskłe domagało się przez Gdynię, bo wolą dla pewno
młody, wytworny, elegącki „gen- dye spotkałby za.pewne los jego 

1 

gwaranejt„ że dziennikar::e a.ngiel- j ści już nie wkraczać na terytor-
tleman"; red. Douglas ·Reed, typo- j polskiego kolegi. scy będą mogli bezpi~nie wyje; 1 jum niemieckie„. 
wy„ nuniany Anglik,_ z ~rótko przy. Dziennikarze angielscy szczerze chać. · · Dlplomattom. 

• 



• 
li' n iela§ce u •ról a 

w,dalenie ~asaoowy z Warszawy 
W z.ajmujlł(:ej biograf jl, poświęco

nej awanturnikowi i pisarzowi Jakó
bowi Casanova de Seingalt, opraco
wan"J bardzo sumiennie przez C. Her
ni ~ znajdujemy ciekawe szczegóły, 
dotycztłce pobytu Casanovy w War
.azawte, pozyskania przezeń łask kró
la Stanisława Augusta, pojedynku z 
hr. Branickim, a · wreszcie sromotnej 
ucieczki jego z Polski. To, czego nie 
powiedział Casanova sam w swych 
5ławetnych kilkunastotomowych pa
mlętriikach, odtwarzających najdrob-
1).iejsze szczegóły każdej nocy, spędzo 
nej w towarzystwie uwiedzionych ko
biet, uzupełnia biograf Casanovy, wy
tej wymieniony C. Herni. 

Naógół wiemy o Casanovie tyle, że 
· latał po świecie, grywał w karty, że 
oszukiwał i uwodzU kobiety, mało ko 
mu jedńak wiadomo, że po zwiedze
niu prawie całej Europy, przybył rów 

• niet w ko"dcu października 1765 roku 
do Warszawy. 

Do stolicy naszej zjechał z Peters
burga, ·gdzie wkradł i!lę w łaski pol
skiego ambasadora i zdobył od niego 
cały szereg listów z gorąceml pole
ceniami do rozmaitych znanych i wy
bitnych osobistości w Warszawie, a 
m. in, też do księcia Adama Czarto

. ryskiego. i do księcia Sułkowskiego. 

Doznał więc Casanova u nas w Pol-
i. lice serdecznego przyjęcia, bywał na 

sutych obiadach i kolacjach, podejmo 
. wano go w dystyngowanych domach 

··polskich ·1 traktowano z honorami, ml 
mo, że · wiedziano, tż ·był synem ' ja
~iejś aktorki włoskiej i niewiadomo, 
jakiego ojca. 

U kslęcla Adama Czartoryskiego 
przedstawiono Casanovę Stanisławowi 
Augµstowl. POZY.Skał on odrazu kró
lewskie łaski. Przy powitaniu ugiął 

,,, .qasaąpv11> kolano, ale ·król podniósł go 
· _i pedał., inu rękę. Monarcha zalntere-

: aowii.ł si.ę· do tego stopnia swobodą. w 
obejściu i .elokwencją Casanovy, że 

„nie apusżcz~ł go już ant na chwilę 
~ oka i . .wy_pytywal z zaciekawieniem 

··o szczegóły pożycia na dworze peters-
„ - burskln\. Gdy podano do stołu, kazał 

· k'ról u~ć Casanovie po swym pra
wym bokU, co podniotJ.o jeszcze bar
d.zlej znaczenie WłochR. w oczach za
proszonej 1ziachty. 

Należy zaznaczyć, te Casanova, 
przybył do naszej stolicy prawie bez 
płeniędzY l nie mógł początkowo ani 

·· grać w karty, ani przebywać w to
warzystwie pięknych k-O"biet, ant w 
derze, . w kt\5ręj był zwykł ob,cować, 
a zatem wśród aktorek. ~ad nle rad 
Jlłdzlł ··Casanova w plerwszyclt 'fygo-

, antach'" ł:ycle nader skromne, zajmo
wał się lekturą, uczęszczał codziennie 
do blbljotekł Załuskich itd. 

Po kwartale takiego pożycia było 
u Włocha bardzo krucho, to też za-

., ezyna ' zaciągać na lewo 1 prawo 
mniejsz~. i większe pożyczki, które 
starczały mu zaledwie na opłaceni~ 
·mteazkahla, służącego I na życie. 

polską. sztukę. Król, korzystając z o- - Zabiłeś mnie, więc ratuj się, bo 
kazji, zaprosił do swej loży i pana grozi ci wielkie niebezpiecze"dstwo. 
Casanovę. Po drugim akcie zbierała Nie trać czasu, ratuj się, a jeżeli nie 
największe oklaski piękna Włoszka, masz pieniędzy, weź moją. kaletę. 
rodem :i; Piemontu, panna Cassacl. Casanova - jak sam opowiada w 
Casanova zachwycony jej tańcem, u- swoich wspomnieniach - pieniędzy 
dał slę, - podobno za podszeptem nie przyjął l drapną.I. Nie było na 
króla - do•jej garderoby, ale po dro- miejscu anl konia,. ani karety, gdyż 
dze zawadził o pokój panny Binetti. wszystko rozbiegło się w poszuklwa
Nagle wchodzi do garderoby podstoli nlu lekarza, księdza i krewnych ran
koronny, hrabia Branicki. Casanova, nego Branickiego. Znalazł się zatem 
nieco zmieszany, ukłonił się i wy- Casanova, osamotniony, ranny, bez 
szedł, by złożyć jeszcze wizytę pan- broni i bez znajomości języka, na 
nie Cassacl. Baletnica ta przyjęła śniegiem zawianej drodze w nader 
Casanovę tak łaskawie, iż zaczęła się trudnej sytuacji. Na szczęście ujrzał 
z nim całować. I co się dzieje? Ten- jakiegoś wieśniaka, do którego za.
że sam hrabia Branicki, który wszedł wołał, pokazując dukata: Warszawa! 
do garderol;ly panny Binetti, zaszedł Zaledwie ujechano kawałek drogi, 
również do primaballerlny Cassacl. I gdy w tern casanova dostrzega pę
Casanova zrywa slę l chce opuścić dzą.cego na koniu adjutanta hrabiego, 
garderobę, ale hrabia Branicki, ma- porucznika Bnińsklego z wydobytą. 
jący przy boku adjutanta, poruczni- szablą. Włoch, ranny w rękę, wolał 
ka Bnińskiego, - zawołał: uniknąć spotkania, ułożył się więc w 

- Widzę, że przychodzę w niesto- wozie, nakrył derką. i dojechał do 
sowną. porę. Niewątpliwie jest pan w Warszawy, nie za.uwaźony przez ni
damle tej zakochany? kogo. Po przybyciu do Warszawy, 

- Oczywiście - odpowiedział Ca- ukrrł się Casanova w klasztorze Kar
sanova. - Czy są.dzi pan może, iż nie mehtów, którzy dali mu osobną. celę. 
jest tego warta? Gdy już wszystko przycichło, a 

- Ależ warta, warta, - odpowie- przyjaciele Branickiego przestali po
dział hr. Branicki, - cały sęk jed- szukiwać Włocha w Warszawie, za
nak w tern, że i ja się w niej kocham czął on otrzymywać od swych znajo
l że nie znoszę rywalizacji. mych dużo listów, a nawet - jak po-

- Skoro tak, to usunę się i prze- wiada H~rnie - . sam k:ól poprosił 
stanę ją kochać, - powied.Ział na to go, by me zapommał o mm i go od-
Casanova. - · wiedzlł. Wylizawszy się z rany, od-

- Tak zatem pan ustępuje? wiedził Casanovl!' nawet Branickiego, 
. . . . który przychodził powoli do zdrowia 

- Ale~ tak i to jaknaJ~hętnleJ, l wielkok.oronnego marszałka, Bieliń
~dyż tak.iemu panu, jak hrabia, nale- skiego. Bieliński poradził mu, aby o
zy przecie ustąpić. puścił Warszawę i to możliwie jak 

- Pięknie I ładnie - na to Bra.- najprędzej, gdyż grono nieprzyjaciół 
nicki - ale mężczyzna, który ustę- jego stale wzrasta 1 nie może już być 
puje jest tchórzem I pewny życia. 

Tego było Casanovie za.wiele. Spoj- Wyjeżdża więc Casanova · do Lwo~ 
rzał na Branickiego, wskazał na• sza- wa, żyje tam jakiś czas z przepięk
blę I wyszedł na korytarz. Nie uszedł ną. dziewczyną., póżniejszą żoną ·hr. 
jeszcze czterech kroków, gdy w tern Potockiego, starosty śniatyflsldego. 
pada za ·nim słowo· : PoJtrone! (szu- ze Lwowa pojechał Casanova na ja
brawiec). · kiś czas do wojewody Kijowskiego· w 

Casanova przystanął i . oś.wladczył, Krystyanopolu, a potem do Zamościa, 
że poza murami teatru taki . „poltro- do „grafa" Zamoyskiego, wreszcie do 
ne" mo:!:e zabić najwaleczniejszego .Ę'uław, gdzie grasuje wśród wiejskich 
Polaka. dziewcząt. 

Pojedynek stał się nieunikniony; Po powrocie do Warsza\Vy spotyka 
tern bardziej, te Casanova łudził się, ·go wielki zawód. Odwracają slę od 
iż uzyska posadę sekretarza królew- niego wszyscy przyjaciele i wieje już 
sklego. ·całkiem inny prą.d. Idzie na Zamek, 

Pisze więc C&l!anova list z wyzwa- ale król nie odzywa slę doń ani sło
niem \Io Branickiego i podaje mu· wy- wem, Przyjmowano go wprawdzie je
mlar swojej szpady. Branicki wezwa- szcze wszędzie, ale nadzwyczaj ozię
nie przyjął, ale zaznaczył, że na szpa- ble. Król otrzymał podobno z .Paryża 
dy z nleZJiajomym obcoltrajowcem wiadomość, że Casanova okradł kasę · 
bić się nie chce, .Casan<W"a obstll,wał wojskową, a we Włoszech prowadził 
przy swojem, ale w koflcu ulega 1 oto poniżają.cy proceder wędrownego ko
w dniu 5 marca 1766 r. doszło w ja- medjanta. 
kimś ogrodzie, którego Jl.a.zwy nikt Wreszcie wydano Casanovie rozkaz, 
nie wymienia, do pojedynku na plsto- aby opuścił Warszawę w przeciągu 
lety. tygodnia. Byłby zapewne wyjechał 
Okazało slę, że Casanov& z0.&tał natychmiast, gdyby miał pieniądze. 

ranny w rękę, a Branicki w prawą Pisze więc list do króla, przedstawia 
strono brzuc})Ą. · mu smutne swe położenie i - o dzi-

ltana była niebezpieczna, więc Ca- wo, otrzymuje w odpowiedzi 1,000 
sahova. podpległ do rywala z ratun- dukatów z tern, by wyjechał natych
kiem. Przeciwstawili się temu sek.un- miast i nie pokazywał się na ulicy, 
danci hrabiego, którzy zawieźli go do gdyż grozi mu śmierć. 
jakiejś oberży i ułożyli na wielkiem, Popłacił więc Casanova długi i z 
wygodnem krześle. 800 dukatami w kieszeni wyjechał w 

Hrabia za.uwdywszy Casanovę, towarzystwie jakiegoś hr. Ciary do 
miał powiedzieć; Wrocławia. 

99H'eso#e hawalk_i'' 
W przełomowych chwilach histo

rycznych, jakle prze:!:ywamy obecnie 
- każdy z nas namiętnie, gorączko
wo, zachłannie słucha radja. Może 
powiedzą coś nowego w Londynie! 
Może niedyskrecja moskiewska zdra
dzi światu tak pilnie ukrywane ta
jemnice! Może na jakiejś fali „neu
tralnej" odezwie się wre,szcie jakiś 
głos, który powie p r a w d ę, tę 
prawdę, której napróżno dzisiaj wszy
scy szukamy. 
Kręcimy ~ęc wszyscy od rana do 

nocy przy aparacie radjowym i 
wsłuchujemy się chciwie w dżwiękl 
płynące z etem. 

Odchodzimy od aparatu jeszcze bar 
dziej zgnębieni i zniechęceni ..• 

Straszne rzeczy dzieją się eterze! 
Poprzez zgiełk ostatnich nowin prze 

bija się raz po raz - jakieś strasz
liwe przygniatają.ce głupstwo. W prze 
łomowych dniach ostatnich, kiedy 
wiedzieliśmy już, iż los Czech i Pra
gi jest - jal{że tragicznie - prze
sądzony, z radjostacjl praskiej buch
nęła nagle jakaś skoczna melodja. 
Wymagał tego widocznie zdawna u
łozony i ustalony program - ale wy
glądało to prawie tak upiornie, jak 
owe słynne kwiaty, jakle prezydent 
Hacha dostał w Berlinie: między jed
nym komunikatem a drugim, który 
mieszkańcom Pragi I całych Czech 
zwiastował koniec ich ojczyzny, wple 
clony został jakiś wesoły „kawałek" 
muzyczny. 

I tak dzieje się ciągle. 
Stacje radjowe całego świata uda

ją clą.gie, ze nie dzieje się absolutnie 
nic, że nie została pozbawiona nieza-

wtsłego bytu politycznego ~ 
słowacja, łe Kłajpeda nie IOlli 
„odstąpiona" Rzeszy, że nie wisi 
gie nad całą ludzkością s~ 
widmo zagłady i zniszczenia. li 
gram radjowy na całym śwlecte 11 dany jest na tygodnie zgóry - a 6 
siaj widocznie uznano w odpolll\ 
nich kierowniczych mfejscach, lt 
dziom znękanym polityką., nie ~ 
odbierać ostatniej rozrywki, ł.e -
mo wszystko i wbrew wszystkl~ 
trzeba im dać coś wesołego, ~ 
nego, lekkiego. Dlatego . też ~ 
docznleJ pomiędzy jeden komunllllj 
drugi wplata się r.óżne wesołe .li 
wałki". 

uby się ludzie 

W gruncie rzeczy Jest w tem 
że pewna racja. ~ycle toczy slę ~ 
Niepokój, który wisi nad namt, 
wl każdego z nas - mimowoU ~ 
gnie slę jakiejś odmiany; rozrn1 
zapomnienia. Pełne są kina, ~ 
restauraeje. Im gorsze nowiny ze 
ta, t.em gwałtowniej poszukują 1'ili 
wytchnienia l zapomnienia. 

Odbiciem t.ego stanu rzeczy ~ 
też może i radjo. Z różnych stii 
świata padają. raz po raz poWQri 
ostrzegawcze słowa komunlkaMw ~ 
litycznych - a wśród nich, mltł 
jedną wiadomością. a drugą ~ 
skocz,ne piosenki I weśołe ~ 
taneczne. , 

A może właśnie tak jest ~ 
Któż to może więdzieli w tych df 
kich dniach dzisiejszych. 

milionów słucha 
Ignacy Paderewski w ilnier,,ce · 

W programie pobytu Ignacego I nois), gdzie Związek N 8.l'Odowy 1t 
Paderewskiego w Ameryce zaszły ski gotuje„ olbrzyude przyjęcie. 
zmiany. 26 lute-go nada.ny był koncert Podczas pobytµ w Nowym Jall 
przez sieć radjową National Broad- Paderewsltj. przyjął bardzo nieti 
casting ·co z Nowego Jorku. Według nycb przedatawicieli Polonji, m. 
obliczeń, słuchało około 50.000.000 cenzora (najwyższego urzędnia 
osób. Paderewski zaziębił się jednak Związku Narodowego P.olsłdec 
tego dnia, i musjano odłożyć koncer~ prof. F. X. Swietlika., pianistę b 
zapowiedziany przy rozsprzedaneJ buńskiego, J~ Drohojowekiego l 
sali w Newmark (New Jersey) na Koncert nowojorski z 26 l1lfli 
1 b. m. spotkał się z entuzjastycznem ~ 

Koncert ten -ma się odbyć dnia 1 jęciem prasy. „New Jork Till 
maja b. r. W specjalnym wagonie poświęcił 2 szpalty osobie 'I mistil 
odjec~ał Paderewski z Nowego Jor- stwu genjalnego Polaka. 
ku ?n· 2, b. ~· do Cleveland (Ohio)! Krytyk ten (Olin t>ownes) 
gdzie rowrueż przy rozsprzedaneJ zakończył artykuł! 
sali miał koncertować 5 b. m. „Publiczność rozeszła: · się' pO\I 

W międzyczasie z zaziębienia roz- Obecni byli miłośnicy mliij 
winęło się zapalenie lewej ręki. Za- przyjaciele i jakby można poi 
wezwany lekarz, dr. John P. Ander- dzieć dawni towarzysze broni, M 
sen, zakazał jakiegokolwiek zmęcze- rzy przybyli, aby . oddać hołd 'li 
nia ręki, tak, że koncert odłożono kiej sztuce i nieprzedawnionej 111 
na 28 maja. ności. · Była tęż młodzież, której 
Ponieważ na 25 maja zapowiedzia- zwykła powaga wskazywała, jj 

ny jest koncert w Madison Square zumie obecność wśród siebie cą 
Garden, olbrzymiej sali nowojor- większego niZ ona · sama i nfłt 
skiej, mogącej pomieścić przeszło powszednie, czegoś, może daj~ 
15.000 osób, przypuszczają, że Pa- zadatek oszalałemu światu, że Ili 
derewski pojedzie na zachód i mo- kość; która wydała Paderewskkf 
że jeszcze po koncercie w Cleveland nie poz\Voli, aby to-, za co olJ' i 
(28 maja) zawita do Chicago (Illi- czai swoje · nieustępliwe waJkł. 

wolność i sprawiedliwość - • 
ło z powierzchni ziemi". · 

, Gdy - Jii,t za.czą.I mu slę usuwać 
·grunt ]><>cl nogami, a sytuacja stała 
się wręcz ·rozpaczliwa, zaszedł Casa
nova wprost do Zamku, do metresy 

-królewakłeJ, pani Smith. Całłanova za
stał u niej - fak powiada sam w 
swoich . wspomnieniach - nietylko 
króla, &le ~wnteż biskupa Krasili· 
~ego, ~ k.slędza GulglotUego i cały 
szereg innych 1proszonych osób. Po 
og6lnym poczęstunku 1 .Po wypiciu 
IUllm kielichów wina zaczęto mówić 
o ·Jlteraturze l sztuce, a ktoA Kcyto. 
wał wyją.tek z Horacego. Casanova 
znał dużo utworów Horacego 11 pa
mlęct t Z$CZllł deklamować wiersz, za, 
czynają.cy -19lę od słów: 

Wi'lk. nie· 
, . ' I z d z i a· r .:at· y I 
Koebają jeśe 

- Coram rege, na de paupertate 
tecentes.„ (Milcząc o 1wem ubóstwie 
'Yobec Igóla). 

Król roześmiał lit 1 poprosU Casa
stovę, aby mu zacytował .coś z Ario
sta. Włoch, ukłoniwszy się, odpawie
tłżiał H~racjuszowsklem: 

- Tempora queram (pl'Ollzę o czas). 
.Pogawędka trwała długo w noc. 

~egna,jąc sję, kazał król przyjść Ca
sanovie na.Zajutrz zrana na Mszę św. 
do Zamku. Casanova sta~ się pun
ktualnie· l zaraz po nabożeutwie pod
szedł do króla, aby go powitać. Sta
nisław Ąugust, podając mu do ucało
wania, rękę, wsunął mu rulon złota. 

,,Podziękuj za to Horacemu-mówił 
'lcról - i nie opowiadaj nikomu. 

W rulonie, jak to zdradza biograf 
Casanovy M. O. Hernl - znajdowało 
slę 200 bitych dukatów. Suma ta po
zwollia. CasaJ)ovie zmienić tryb 'ży
cia. Za.poznaje się zatem z baletnica
mi, odśwle!a dawne 111najomoścl i sto 
sunki z tancerką. Catal 1 Binettl, o 
których wiedziano, iż należą. do naj
piękniejszych 1 najplęh-niej zbudowa
nych artystek teatru. 

Zdawa.ło'y stę, że z baletnica.ml te
>nt dojdzie do jakiegoś skandalu l że 
nastręczfł mu temat do napisania ja
kiegoś wspomnienia o „superba not
t.e'', - tymczasem stało się całkiem 
inaczej. 

W imieniny brata królewakieio, Ka
'.mierza., kalecla podkomol'łlego, mta-
10 wyatawt4 po raz pierwszy jakąś 

Czesi także Bajka- oby rzeczywistością się •tł:lła 
Widać, te w Niemczech nie ) 

gryzł. Nągle, w nocy. Szczekał potem, tak wesoło, jak to się może Dl 
że baran - kaleka sam o to prosił. wydawać - pisze ,,Kurjer JW 
Smler.S milsza mu, mówił, nad życie ~ki''~ , · · 

Gdy rzeczywlsłoAć jest smutna, gdy t rzenle, gorszego rodzaju, bo." słabsza. 
troski dnla codziennego zdają się przy- I nasz więc wilk na owce począł pa
gniatać ezłowleka ciężarem nie do trze.S- wilkiem. 
udźwignięcia, sięga się po otuchę I po- I Boczył się to na to, to na owo, ał 
krzepienie bądź do dzlej6w minionyęh, I wreszcie kt6regoś dnia małą, maleńką 
bącli do wr6łb I prsepowlednl, bądź I owieczkę zapyzł. Na śmierć. 
wreazele do mędroścl Indu, w bajee 0 -j W stadzie zawrzało. Takał cl wdzięcz 
krytej. ność za· nasze dobre serca? Taka odpla 

C6ż, kiedy hlstorja, tycia mistrzyni, · ta? 
rzadko się powtaru I nank~ • niej pły- Wilkowi zrobllo. 1lę niesporo. Począł 
nąee nie po wsze ezasy są Jednako zba- się Uumae111f. a poszczekiwać nmlał. 
wlenneJ wr6łby, przepowiednie? - nl- Udało mu się: ponlekt6ry uwierzył, że 
gdy się nie 1prawdzaj,_ A bajki? to owca była winna: u ·wodopoju strn-

Ano, pozw61cle, te bajkę opowiem. mień mu mąclla. 

X Zn6w minęły tygodnie. W stadzie za-
Dawne to były er;asy, zamierzęhłe. panował 11pok6j, ale." nie na długq. 

Gdy ezłek człowiekowi wilkiem jeszcze Wilk stawał się z dniem ka:>.dym bar
nie był, gdy jni przecie owce wilka się 1 dziej hardy, r6sł w siły I budził strach. 
bały, a ten łeb nienawidził. I Ta I owa z owlec, baran nawet, eo na 

Zdarzyło się wtedy, ie między stado , duchn słabszy, poczęły bezczelnemu In 
owlec mały się wilczek przyplątaL Ot, ! truzowl ustępować, rację przyznawać, 
wylazł z lasu, gdzie na polanie owee · przypochlebiać. W stadzie wilk. prze
elę pasły 1, mały, nędzny, nieporadny, wodził gromadzie coraz znaczniejszej. 
wzbndzłł litość w sercach Ich miękkich. Aż któregoś ranka na zacnego ba· 
Przyhołubiły go, odchuchały, odkarmi- rana się rzucił, uszy mu odgryzłszy I 
ły, niby swoje, niby owcze maleństwo nogę. Powstał krzyk. Narada. Co robić? 
potraktowały. Wszystkich nas zagryzie! 

Takle to Joi były, rzekłbyś po na-·· Wllk był chytry, zwietrzył co się 
Hemu, liberalne stworzenia Boże, owe święci, przyrzekł poprawę: więcej nie 
owee lekkomyślne. ' będę. To był ostatni ran I to mu się, 
Czas mijał, wilczek r6sl, mężniał, az baranowi, oaldało. Słyszał 11a dużo, 

I na słusznego wyrósł wllezura. ze sta- nawet to, o czem ja mówić się nie 
dem, rodzedstwem przybranem, w r:go odważyłem. 
dse riył I harmonji, p6kl„. póki nic po- Uwierzyły owce giuple I barany. Na 
r6sł w siłę ogromną. 

1 swoje nieszczę1cie. Uwierzył nawet . I ba 
Wiadomo, wllka ciągnie d,o lasu. Tak ran pogryziony, z wilkiem przynnerze 

i~ to wiadomo, te wllk owcy nłe śeler- \zawarł, uległ mu I najpodlejsze posłu
pl, ehoćby go I naw·et wykarmiła, bo gł wypełniał. 
to, uwda, owea podlejsze odeń slwo- Nic tn nie pc;mog!o. WUk co za~ 

w upoślecb:eniu. 
„Przez pierwsze trzy dni żollłl 

Temu Już I buany nawet nie owie- l ofi~rowie nlemleccy. w Prada 
rzyły. A gdy na drugi dzień rozzn- jedll, jedli, jedlL Widocznie t.o dllH 
chwalone wilczysko znów owcę zagry- :!:a atrakcja.. Ale jut na czwarty M 
zło - w stadzie zawrzało. kwestjaml kullnamemi CZecholtll 

Zbllo się w kupę, jedno o drugie się cjl za.Jęły się władze partyjne. 11 
wsparło, od wilka murem pogardy I jest jednolite podobno dla całych I 
nienawiści się odgrodziwszy. miec. Jeden dzieli w tygodniu all 

Tego jednak było mało; bo wilk, o- . Jakpś. spec.Jalnłe pościć. Masła alt • 
d l jadłi. Za t.o mo:bla patrzeć na • twarcle już i bez żena y, ostrzy pa- ty, Ale Czesi nie będą chcieli _._ 

zury t do nowego się skoku szykował. na annaty. Czesi_ Jak to po~ 
I zdawało się, że stado Jest zgublo- ta nieboszczka Zula Pogorzelska ~ 

ne: eóż-bo owca łagodna, czy baran chają jeść" i nie poto się podcla9 
głupawy, na wilka kły i p11zury wskó- mtlerowi, teby Ich ciągle kanilll 
rają? A przecież ... poradziły. wasserzupkami 1 pozbawiano ~ 

Czy to za nienawiści potęgi sprawą, Prawdziwa tragedja zaczęła. się llle 1 

ezy gwoli swobody umiłowaniu, ezy Hradczynle, lecz w kuchniach gę111 
może z Innych zgoła przyczyn - cud darnych Czeszek". 
się stał prawdziwy: baranom rogi się 
wyprostowały, ostre jak n6ż się stały. 

Wllk był zgubiony: co się święci nie 
spostrzegł, a że głód mu coraz dotkliw
szy doskwierał„. 

Nie zdążył Jednak. Buany go na ro
gach rozniosły, a owce racicami zdep
tały. 

Tak niesławnie zginął ... 
X 

W bajce, jak w bajce. By życie baj
ką się 11łalo, trzeba baranom rogi o
strzy.S; przedtem f'ldnak w gromadę 
się zbić: zgodną, mocną, hvardą. Wtc
d7 lładen, niechby naJokrntniej,zy, 
wilk nie ri:dF.!6rł.y. fab' . 
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Litwa pod kontrolą gospodarczą Niemiec Kontraktowanie burak6w cukrowych 
Kłajpeda, jedyny handlowy 

port litewski, zajmowała w go
apodarce tego kraju stanowisko 
nieomal kluczowe. 

. Przez port kłajpedzki przecho-
4!ziło w ciągu lat ostatnich około 
90% obrotów towarowych Litwy 
1 zagranicą i niewątpliwie posia
danie tego portu stanowiło dla 
Litwy gwarancję niezależności go 
apodarczej. Taki stan rzeczy wpły 
wał w dużym stopniu na kształ
towanie się obrotów zagranicz
nych Litwy, oraz na kierunek 
ekspansji handlowej. 

W obrotach z zagranicą domi
nujące stanowisko zajmował do
tychczas eksport do Anglji, wy
noszący 46 proc, ogólnego wy
wozu. Wywór. do Niemiec, sta
nowiący drugą zkolei pozycję w 
obrotach zagranicznych Litwy, 
wynosił 16,5 proc. 

Terytorjum zajęte przez Rze
szę, t. zn. kraj kłajpedzki, sta~ 
nowi 5 proc. obszaru Litwy I za
wiera 65 kim. wybrzeża, co sta-

portu handlowego odbić się musi I Trudt).o jest w obecnej chwili 
w sposób bardzo poważny na han przewidzieć w jakim kierunku 
dlu zagranicznym Litwy, oraz na pójdą gospodarcze następstwa 
kierunkach jego ekspansji. Zdać 1 włącze~ia Kłajpedy do Niemiec. 
sobie bowiem należy sprawę z Stwierdzić jednak trzeba, że wł~1 -
faktu, że przejście na komunika- czenie Kłajpedy, t. j. portu, prz~z 
cję lądową w handlu zagranicz- który prr.cchodzi 90 proc. obro
nym je1'l dla Litwy nieomal-fe tów towarowych Litwy z z:agra
niemożliwe, gdyż w konsekwencji nicą, do organizmu gospodarcze
wpłynąćby to musiało na znacz- go Trzeciej Rzeszy, oddaje fak
ne podrożenie transportów, a co tycznie handel zagraniczny Li
za tem idzie ·zwyżkę cen artyku- twy po<l kontrolę obecnych go
łów eksportowych. Stanowiłoby spodarzy portu . 
więc groźbę utraty rynków zbytu. (J.P.). 

Oziałalnost przedstawicielstwa handlowego 
z. S. R. R. w Pols.-e 

W związku z tem, że od czasu do 
czasu ukazują się w prasie notatki 
niezupełnie ściśle oświetlające tok 
prac przy prowadzeniu wymiany 
towarowej polsko-sowieckiej, do
wiadujemy się, l.t przez cały okres 
ostatni po zawarciu układu handlo 
wego pomiędzy Polską i ZSRR. 
przedstawicielstwo handlowe ZSRR. 

w Polsce pod kierownictwem p. Kno 
powa prowadzi bardzo ofywioną 
działalność nad rozwojem stosun
ków handlowych polsko-sowieckich 
l rozpoczęło szereg powatnych per
traktacyj, które po wejściu w ży
cie układu handlowego niewątpli· 
wie zostaną .tinalizowane. 

Od paru tygodni wszystkie cu- korzyść mniejszych gospodarstw. 
krownie dokonywują konlraklo- Wykazuje to następujące zesta
wania buraków na potrzeby na- wienie liczbowe, odnoszące , się do 
stępnego roku kampanijnego. Za I województw centralnych, wścoo
sady i warunki kontraktowania (łnicb i południowych: 
ustalone zostały w ~· zw. rejono- 1 gospodarstwa powyżej 50ha poniiej 50ha 
wych umowach ~bto~owych, z~- 1934;35 79.6% 20.4% · 
wartych pr~ez zw1~z:k1 cukrowm- 1935/36 76,6% 23,4% 
cz~ z orgamzacjam1 plantatorskie 19311/37 65.3% 84,7% 
nu. • 1937/38 55.5% 44.5% 

Przy podpłs~amu umó~ plan 1938139 ó2.7% 47.3% 
t~torzy otrzymują bezplat!11e nil· l939/40 45 o% 5-0.3% 
stenie buraczane i uzy!!kUJą plcr- ' 
wszą zaliczkę gotówkową, która Zasady podziału kontyngentów 
w większych go!>podarslwach słu- 1 buraków w poszczególnych, cu
ty na opłatę robocizny za obsia- krowniach między większe i dro
nie plantaryj. Druga zaliczka wy bne gospodarstwa rolne, zawiera
dawana jest im około 1 lipca i nie indywidualnych kontraktów 
ma związek z dokonywaną w tym z plantatorami oraz kontrola· za
cznsie „obróbką" pól buracza- wartych umów, opierają się na o
nych. Po dostawie buraków w je- I bowiązującym dekrecie Prezyden 
sieni, plantatorzy otrzymują dal-

1

! ta Rzeczypospolitej o regulowa.
szą zapłatę gotówkową, a ponad- niu gospodarki cukrowej i bura· 
to uzyskują bezpłatnie 0.20 kg. czanej oraz na wypływających z 
cukru (akcyz~ sami płacą), 50 1 tego dekretu rozporządzeniach mi 
kg. wysłodków, oraz pół kg. me- nisterjalnych. 
lasy na każdy kwinta.I przy.ię- Uprawa buraków cukrowycJl w 
tych przez cukrownie burak~w. Polsce była i jest bardzo korzyst· 

nowi 12 proc. całego wybrzeta M • arzędz·a rotu·cze 
morskiego, będącego dotychczas BSZYDJ I D I I 

.Na podstawie rozporządzeń wła na dla gospodarstw rolnych. To 
ściwych władz państwowych, po- tet stanowi ona pewnego rodza· 
dział kontyngentów bura<"zanych .iu przywilej, o który ubiegają 
między większe ł drobne gospo- się wszystkie warsztaty rolne, po
darstwa rolne dokonywany jest łożone w zasięgu gospodarczym 
w ostatnich latach wybitnie na poszczególnych cukrowni. 

w posiadaniu Litwy. Przy Litwię zneidu:ą nabywców na Ś1ąsku 
pozostała tylko Połąga, niewiel- Mówiąc o Sląsku zazwyczaj koja- W tych warunkach staje sio Stąsk 
ki port o znaczeniu wyłącznie ku rzymy to najbardziej uprzemysło- poważnym nabywcą maszyn i na
racyjncm i turystycznem. Zajęcie wioną dzielnicę kraju z lasem potęż- rzędzi rolniczych i ogrodniczych, w 
przez Niemcy kraju kłajpedzkie- nycb kominów fabrycznych, hutami które zarówno większe jak i mniej
go równa się więc w tych warun- i kopal~:unl· z ni~odłącznemi r~e- sze gospodarstwa rolne stale się 
kach, przynajmniej pod wzglę- si~ c1ęzk<;> pracUJący.ch w po~e- zaopatrują. 
dem gospodarczym, pozbawieniu !IDach górni~ow i. prazących s~ę w Sprawą dostaw odpowiednich ma-

Nowe połączenia kolejowe 
Litwy dostęp do I za.rze wysokich p1~ów robotni~ó:W szyn dla śląskich gospodarstw rol-

u morza. hutniczych. Zapommamy całkowicie nych, ·w szczególności zaś pługów, 
Doda~ także nalety, te powat-1 o tem, że olbrzymia połać „krainy bron, kultywatorów, siewników, ko- W min. Komunikacji zakodozyła pra 

d · k N. 1 · ek · ł k ł , · · · ce konferencja polsko-węgierska w ny o cme 1emna, wraz z je- czarnych djamentów", popu arnie si~ , wuµa ~ , m o~arn, ~eJ~- sprawie podjęcia normalnego ruchu 
go ujściem, mającem dute zna- zwana Sląskiem „zielonym' - to kow, sieczkarni itp. Jak rowrueż kolejowego na nowych przejściach na 
cz~nie. dla spławu drewna, znaj- ilemi~ wydająca boga~e płody rol: przyrządów oraz urządzeń dla ~o· wspólnej granicy. 
du.ie się także na terytorjum, za- ne, ziemia. przysparz.aJ,ca pracy 1 spodarstw hodowlanych i przetwor-1 w ruchu pa.saterskhn ustalono na-
jętem przez Rzeszę. chleba tysiącom rolnikow. ni mlecznych powinny się zaintere- razie z watnoścl!ł do 4.4 r. b. kurs 

• , Gospodarstwa rolne na Sląsku po- sować krajowe wytwórnie, przed bezpośredniego wagonu ze Lwowa do 

komunikacji Węgry-Polska, w szcze
gólności zaś z portami polskiego ob
szaru celnego, jako tet i dta tranzytu 
przez Węgry l Polskę z Lotwy l U
twy do Jugosławjl i Italji. 

Delegacji polskiej przewodn!czy na.
ozelnlk wydziału Ministerstwa Kom.u· 
nikacjt int. A. Tuz, zaś delegacji ~ 
giersklej dyrektor Banhegyl. Ostatme wypadki stanowią po- siadają stosunkowo wysoką kulturę któremi stoi otworem nieoceniany Budapesztu I odwrotnie przez Ławo

nadto dla Litwy utratę wpływów t kroczą z postępem czasu, wprowa- należycie - jeśli chodzi o tę cizie- czne w pociągach osobowych z odja-
~ obrotµ portowego, przełodun- dzając udoskonalenia w dziedzinie dzinę - rynek śląski. Winn:v one zdem ze Lwowa 0 godz. 7.15 i przy- B f B k p I kl 
ku, a w pierwszym rzędzie z t"eł . , maszyn i narzędzi rolniczych. Rów- zatem zareklamować swą wytwór· jazdem do Buda?esztu 0 godz. 23·ej. i IRS i0 U 0 5 ego 
Niewątpliwie utrata własnego niefl duże ~amiłowai;ite do własnego czość w sposób. najbardziej przy- ::S~1!n:'1 ~.r0,f11;:.1 3";1J:Z~r:YJ:: I k • 

Giełda pieniężna 
WALUTY I DEWlZT 

Na wr.zorajszem zebraniu giełdy wa
lul•1wo - dewizowe.I w Warszawie ten
dtnrja dla dewiz byla przewatnle 1ł1tb• 
11a, przy obrotach małych. Notowa110: 
Amsfordam 281,80. Bruksrla 89.35, Ko
penhaiza 11 l, Londyn 24.86, N. Jork 
kabel 530.63, Mt'rljolon 27.92, 0~10 
124.90, Paryż ł.Ull>, SJ:tokholm t2K. IS. 
Zurych I 19.20. Bank Pol„kl płacił za 
dolary amPryka6skłe 6.27, kanadyj"kie 
ł.24 .50, florllny holenderskie 280,Rn, 
frani.I franru11kle 13.99. szwajcankie 
118.70, funt~· angielskie 24,76, guld„ny 
gdańskie 99.7S, belgi belJZijskie 89, ko
rony norweskie 124,30. korony duń"kle 
UO.SO, szwedzkie 127,55, liry włoskie 
!8.10, marki fińskie 10.70, marki nie-
11lieck.ie srebrne 76. 

PArlERY PROCENTOWE 
Dla papierów procentowych tend1>n

ija byla lekko zwyżkowa przy obro. 
ltch iwiększonych 3 proc. pożyriką in 
WP.Stycyjną i 4 i pół proc. wewnętrzqą. 
Notowano: 3 proc. inwesł I em 86 -
16.l>O serja I e1J1 OO, 3 proc. inwei1,t. 
Il em. 85 - 85 50, 1erjn n t'm R9, 
ł proc. dol. 39.2!; - 39 - 89.66, ł 
rroc. 1..onwlid. 66, po1ostałe drobne od 
dnki 66.7S, 4 I pół proc. wewn. 66-
100--&, 4 I pół proc. ziemskie 62 ...... 
81.50 - 61.75, 4 proc. ziemskie sum, 
ł proc. W·\\'Y z 1933 r. M 7S - 67 75 
- 68.SO, odcinki po 1.000 zł. 69.l>O, 
6 proc. Lodd z 1933 r. 63, 5 proc. kon 
•e.rsyjna 69. 

AKCJE 

Ilia rynku akcyjnym tendencja była tek 
ko zwytkowa przy więksiycb obrołal'h 
akcjami mPtalurf'. Notowano: Bank Pol 
1k.i 126, Bnnk Handlowy 66.50, Cukier 
811 - 35.75 - 36.25, Węgif'I 37 -
17.75, Starachowice 54 - fi3.50 -
ł4 50, Lilpop 86, Norblin 96.50, Mo
drzejów 18.50 - 19, .Żyrardów 61, O
strowiec 71 - 72.60. 

l?OZAGIELDOWE KURSY 
WIECZORNE 

Inwestycyjna I ~m. 8łUO. 
Jnwe!flycyjna li em. 85.60. 
Kcn,"•.-rsyjna 69. 
J\onsolhJal'yjna 65.75. 
'~ t" ni;tr7na 85. 
IJoh•ró'lll ka 39AO. 

Bony 
Fu"duuu l"westvrvlneqn 

W dniu 23 marca 1939 r. wylo
sowane zostały do umorzenia Bony 
Funduszu Inwestycyjnego, oznaczo
ne Nr. 981, 3486, 9738, 10842, 
11941, 34289 1 39838. 

kawałka ziemi istnieje wśród sfer stępny i odpowiedni, a więc ?~gą dem do Lwowa 0 g. 22 m. ·~ W I de adz1e marca 
robotniczych. Czas wolny od pracy pokazu na XI Targach Katowickich · 
poświęca robotnik śląski uprawie trwających od 20 maja do 4 czerw- I Nato~ od IS.f z Budapesztu, a 
ogródków działkowych, ostatnio ca 1939 r I od 6·" r. b. ze Lwowa będzie orucho-• · mtona para bezpośrednich pociągów 
bardzo spopularyzowanych. I pośpiesznych Lwów - Budapeszt I od 

I d • k • J wrotnle drogą przez Ławoczne - Ba-
8 na z oznak zwyz owe1 konjonktury tył} - Munkacs. Pociągi te będą pro-

j wafiziły równie~ wagon bezpośredni 

Istnieją rótne wskaźniki stanu I g6w nawet z okresu przed wielkim I w&rszawa - Budapeszt z odjazdem z 

W drugiej dekadzie marca zapas 
złota w Banku Polskim powiększył 
się o 0,1 milj. zł. do 447,0 milj. zł.; 
stan pieniędzy zagranicznych i de· 
wiz zmniejszył się o 1,3 milj. zł. do 
13,3 milj. zł. 

Szerszy zasięg konjunktury. Niewątpliwie należą . kryzysem. 1 Warszawy, poczynając od 5.f r. b., o 
" . h ównlet t ki b. "ak I T t ż ni "'- b ł k "ć godz. 22 m. 50, ze Lwowa o godz. 8 •- ł -.o me r , . a e 0 Jawy, J o e. e mo~a Yo zaspo 01 m. 12 z przyjazdem do Budapesztu o wstrzymania ł"'Q;Zł"'•UCY 
ilość igłoszen f~rm P.rzemysłowych, wszystkich życzeń co do przestrzeni godz, 19 m. 35. z powrotem odjazd 
pragnących brac udział w naszych 

1

. wystawowej poszczególnych stoisk. z ·Budapesztu 0 g. 10 m. 45, przyjazd Prezydjum Centralnego Towarzy
targach gospodarczych. Reprezentacyjny pawilon włoski np. do Lwowa o g. 22 m. 18 i do War- stwa Organizacyj i Kółek Rolniczych 

Najbliższemi z tych imprez targo- zadowolić musiał się nieco skrom- szawy o godz. 7 m. 43 przez Sando- w .związku z ~tawą sejmową z dzie 
wych są Mi~zynarodowe Targi Po- i niejszemi rozmiarami, nit pierwot- mierz - Ra.dom. dziny oddłużem~ rolnict~ (lex Je
znań1!!1de, ktore w roku bieżącym I nie projektowało kierownictwo tego ' Ustalone w ten sposób pociągi poś- dynak), uchwaliło wystąp~c do władz 
odbędą się od 30 kwietnia do 7 ma- pawilonu - poprostu dlatego, te pl~e daj' dogodne połączenie z rz~dowyc~ o wstrzY'!llame egzeku
ja. Otóż ąiezmiernie znamiennem dla zgłoszenie oficjalnego udziału Włoch wa~ejszernl ośrodkami w centralnej CYJ z nieruchomości, wszczętych 
wysokiej konjunktury przemysło- wpłynęło stosunkowo późno i nie Pol=, jak również z Gdyni~ oraz ze przez Państwowy Bank Rolny t kre
wej zjawi!!kiem jest fakt, iż na prze starczyło już tyle miejsca, ile chcia- sto padstw nadbałtyckich, zaś I dytu Fun?uszu ~brotowego Refor
szło sześć tygodni przed otwarciem ły zająć dla siebie 82 firmy włoskie w ndape!!IZćie - dogodne PohJcrA3~ my RolneJ, z llstow za.stawnych (I· 
Targów Ppznańskich toczy się wal- wystawiające w tym pawilonie. ' ; :e:a~=o~~ T~:!:r W~n:!tui R~ raz obligacyj meljorncyjnych ręą. 
ka o kilkanaście zaledwie miejsc, Z zadowoleniem notujemy ten Wy· ' grzeb, Sasak 1 odwro~e. ' wreszcie o wstrzymanie egzekucYJ. 
które nie są jesżcze zarezerwowane 1 ścig ku stoiskom najpowa.Zniejsiej Pmiadto ustalono dla rozkładu jazdy dokonywanych przez urzędy skarbo
dla wystawców. Tak ogrom.neg.o i I imprezy targowej w Polsce, ja.ko wi- ważnego od 15 maja b. r. bezpośred· we w stosun~ do. gospodarstw rol· 
tak W07'esnego napływu zgłoszen o 1 domy znak zwyżkowej konjunktury. me sprawne połączenie drogą. ~ z..a. nych kategorJI A I B. 
stoiska nie pamięta dyrekcja Tar- woczne dla przewozów towarowych w 

Rozn1iar11 etatązDlu "' Pol~ce „„„„„„„ ... „„ ... „ ... „„„ ...... „„ ... „„„ ....... 

Przedsiębiorstwa etatystyczne ł 1 

' 

nie lobią płaci~ podatków 
Z pośród przywilejów specjał- t.ngł podatkowe dla przedsiębiorstw 

nych przedsiębiorstw państwowych państwowych były naogół dziełem 
na pierwsze miejsce wysuwa się przypadku. Za przykład niech nam 
uprzywilejowanie w zakresie podat- służą banki państwowe, instytucj1: 
kowym. Przedsiębiorstwa te korzy- w zasadzie tak pod względem po
stają z ulg podatkowych w różnym datkowym do siebie podobne, które 
zakresie i w różnej formie. Nie jednak korzystają z całkiem innych 
możemy podać tu wszelkich sub- w każdym poszczególnym wypadku 
telności przywilejów podatkowych zwolnień podatkowych. 
przedsiębiorstw państwowych, zaję- O ile chodzi o formy, w których 
loby to bowiem poprostu za dużo przedsiębiorstwa państwowe z ulg 
miejsca. Pozatem przywileje te o- podatkowych korzystają, to należy 
becnte częściowo nie są już aktu- oJróżnić trzy formy. 
alne. Przedewszystklem mamy zwolnie 

W każdym razie stwierdzić mo- nia ustawowe. Ustawy zwalniają 
żemy na podstawie 111prawozdania dane przedsiębiorstwa z płacenia 
Komisji dla Zbadania Przedsię- podatków. Ale na tem jeszcze nie 
biorstw Państwowych, że przedsię- koniec. Władze skarbowe b. często 
biorstwa państwowe korzystają w interpretują ustawy na korzyść 
tej czy innej formie i w tym czy przedsiębiorstw państwowych, tak 
innym zakresie z przywilejów po- że w ramach tej interpretacji zja
datkowych. wiają się nowe przywileje podat-

0 ile chodzi o zakres tych ulg, • kowe przedsiębiorstw państwowych. 
to !Pe można w tej dziedzinie usta-} Wreszcie najciekawszlł grupę przy 
lił jaWchś ogólnych wytycznych. 

wilej6w podatkowych przeclslę
biors~w państwowych tworzą te 
przywileje, które powstają popl'o· 
stu przez niepłacenie przez przed
siębiorstwa państwowe podatków, 
mimo te istnieje po temu najfor
malniejsza podstawa. 

Komisja nie mogła niestety obli 
czyć, jakie sumy „zaoszczędziły" 
przedsiębiorstwa państwowe na nie 
płaceniu podatków. Skomplikowane 
obliczenia odnośnych pozycyj prze
chodziły jej możliwości. 

Niemniej każdy, kto zdaje sobie 
sprawę, jak silnie produkcja nasza 
obciążona jest podatkami, rozumie, 
jak wielkiem uprzywilejowaniem w 
stosunku do przedsiębiorczości pry
watnej są owe zwolnienia podat
kowe dla przedsiębiorstw państwo
wych. No i każdy rozumie, jak 
niepłacenie podatków upiQksza ra
chunki strat i zysków przedsię
biorstw państwowych. 

Nowy układ handlowy 
poi ,ko „ doń'łkł 

W tych dnia.eh został parafowa
ny w Ministerstwie Przemysłu i 
Handlu protokół dodatkowy do u
mowy kontygentowej polsko-duń'
skiej. Ze strony duńskiej parafowa
nia układu dokonał miejscowy po
seł p. Shou, ze strony polskiej kie
rownik Wydziału Polityki HandlC>o 
wej p. dr. Stoga.. 

Nowy układ przewiduje podwyż
szenie obrotów obustronnych o prze 
szło 2 miljony złotych otwierając 
dla eksportu polskiego nowe możli
wości szczególnie w zakresie ekspor· 
tu nasion,' obręczy wiklinowych, e... 
teryny, rur i bieli cynkowej. 

~„Zmiana statutu 
Banko Polskiego" 
Odcz11 dr. Wacława Fi1ansa 

W poniedziałek, dn. 27 marca o 
godz. 20-ej w lokalu Banku Gospo
darstwa Krajowego przy ul. Al. Je
rozolimskie 1 (wejście od ul. Nowy 
Swiat) odbędzie się zebranie dysku
syjne, na którem p. dr. Wacław Fa· 
jans, prezes Związku Banków w 
Polsce wygłosi orlczyt p. t. „Zmia
ny statutu ::Janku Po~sklege" • 
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J A K ż V J E R A J 
Trudne roz(l)lqzanle podro6JneJ zagadki Z Zaa?lębia 

NA DWUPIĘTROWYM WIADUKOIE 
TOR KOLEI ELEKTRYCZNEJ 

Z Częsioehowy 
ZA(}ZYNAMY EKSPLOATOWAC 

NOWE ZLOM RUDY żELAZNF.J 

-DZIE(l( SPOWODOWAŁY P0i4a 
W Częstochowie, w domu Pl'ZJ 111 Kamiennej 68, po.wstał pot.ar • 111111 

szenia ognia przez dzieci. OgieA · air.. 
wu całkowicie dom. (•) 

Skąd wziąć na wodociągi i kanalizaeję? Mimo lekkich przymrozków roboty 
przy budowie kolei elektrycznej Cze
ladź--Siemofl trwają nadal i bez przer 
wy. Pracuje w tej chwili około 100 
ludzi, zajętych obecnie budową wia
duktu nad szosą, z Będzina do Czela
dzi. Będzie to rzeczywiście wiadukt 
niezwykły, bo ponad torami i linjami 
wysokiego napięcia ułożony zostanie 
tor kolei elektrycznej. Tor pobiegnie 
na wysokości około 8 metrów. Trasa 
kolei wyniesie około 13 kilometrów. 
przyczem roboty prowadzone będą. na 
całej długości trasy równocześnie. W 
sezonie, a więc za kilka tygod.ni, przy 
budowie zatrudnionych będzie kilkuset 
ludzi. 

Na terenach: Rudniki, Praszka, Sien 
kowice, Bolesławiec oraz Działoszyn 
jeszcze w ub. r. natrafiono na złom .,, „ Otwock, w marcu. 

Z nie byle jakiem zadaniem bę
dzie się musiał w tym roku upo
rać Otwock. Chodzi ni mniej ni 
więcej, tylko o przymus wodo
ciągowy. Nie jest to coprawda 
nic tak bardzo nowego, ani nie-

. oćzekiwanego. Sprawa oddawna 
· już była aktualna, tylko przewie
. kała się z roku na rok. 

Obecnie jednak zdaje się, że 
niema już _nadziei na dalsze od
. kła danie. To już jest pewne, że 
1p,inisterstwo nie dziś to jutro wy 
da ' stosowny nakaz, od którego 
nie będzie już odw-0łania. \Vszyst 
kie budynki mieszkalne Otwocka 
będą musiały być p:rzyłączone do 
ogóliiej sieci wodo'ciągowej. 

Otwock ma taką sieć - a jak
że. Ma nawet stację pomp i spo
ro domów korzysta jui z zupeł
nie d<;)breJ wody miejskiej. Jakie 
tci : .ma znaczenie zdrowotne -
t ego' ocżywiście nie potrzeba pod
k'reśl:ie. Przed założeniem sieci, 
prż.ed . .zbudowaniem stacji wodo
ciąg'Owej, w.szystkie domy w O
twocku z reguły czerpały wodę 
ze studzien podwórzowych, a 

·~l~C zaskórną, zanieczyszczoną i 
z ktlżdym rokiem coraz więcej 
zan.ie.czys~czaną przez sąsiedztwo 
dołów cplonnych. 

ż.e taki system zaopatrywania 
s,i~ w ~o.tlę. nie rqbi szczególnego -zaszcz"y tu uzdrowisku, miej
scowości klimatycznej, tak wybit 
nej, .iak Otwock - tego też flo
wodzić nie potrzeba. Trudno 
więc oponować przeciwko zarzą
dzeniu, .które ma wyraźne rzeczo
we uzasadnienie. Chodzi jednak, 
ink to zarządzen\ę wylrn11ać. Ska.n 
'~iii:ic srodki na zao-patrzeme 
w dol~~ą \V.Ó.4ę wszystkich domów 
w':.otwocku. Dotychczas. bowiem 
~dano na . sieć wodociągową: o
ko'ro ' 3QQ·;ooo = zł.': Aby ją uko6~ 
c~yć,~/hb'y ż'tiłożyć wszystkie po
t-rzĆbne .instalacje, przyłączyć. do 
sieći wszvstkie domy otwock1ę-
trzehahy ·wydać co najmniej .ie
s~71'Ze 325.000 zł. 

· Otwock w swym budżecie ,tyle 
pTunf<i<lzy nie znajdzie, jeśli w~ę~ 
ni'e otrzyma kredytów w takteJ 
wysokości z zewnątrz, to przy
rri'us wódociągowy stanie się po
pi-Ostu fikcją. 

To jedna sprawa. Dr'uga - to 
Zligadt)ienie kan~liza<di Otwoc
k;ij.., tei palące, td aktualne, t~i 
wofajttce ' wielkim głosem o jakie 
takie rozwiązanie: 

"0tó.i:sprawa kanalizacji .Otwoc 
kĄ .· przedstawia się mniej w.ięcej 
tak·samo jak sprawa wodoc1ągowi ~ Otwock tria lianalizację,- a
le '.' tylko częściową." Kosztem 
s5o.o.oo zł. przeprowadzono kolek 
tor od śródmieścia do Wisły .. A
Ie;~t,o jeszcze nie w~zy~tko. Trze
~:zbudować całą s~eć mnych .ko
lektorów i podkolektorów, a -
co· najważniejsze _-:- oczyszczal
ni~ ścieków. 

Bo przecież tych wszystkich 
nfcezystości -z wielkiego, ludnego 
uzdrowiska, niepodobna tak -
in crudo - wpuszciać do '\Vi
sły, zaledwie o trzydzieści parę 
kilometrów · powyżej Warszawy. 
Przykład kolektora bielański;go, 
zatruwającego całe koryto \\ l.isły 
na przestrzeni dobrych kilkunastu 
kilometrów, jest aż nadto o<lstra
szający. 

Ścieki otwockie przed wpusz
czeniem ich do Wisły, muszą być 
dobrze oczyszczone i zneutralizo
wane, aby nie zagrażały z?rowot
ności stolicy. Ale to pociąga za 
sobą wielkie koszty. A więc na 
wykończenie urządzeń kanaliza· 
cyjnych trzeba jeszcze oko!o 
480.000 zł. , a na oczys.zczalmę 
blisko 220.000. 

gadnienie wodociągów, ale zno
wu nasuwa się . pytanie, skąd 
wziąć potrzebne na to środki. I 
znowu budżet miej~k1 Otwocka 
nie rokuje żadnych nadziei, aby 
mogło się w nim znaleźć miej~ce 
dla tak znacznej po~ycji. A F11:n
dusz Pracy, który dotąd te robo
ty finansował, ostatnio bardzo 
wybitnie .zmniejszył swe dotacje, 
grozi więc przerwanie robót. 

\V tym wypadku ;zaś zmarno
wałyby się niezawodnie poważ
ne kapitały zaangażowane do
tychczas w tych pracach, bo z 
tych niewykończonych inwesty
cyj nikt przecież korzystać nie 
może. Gdyby zaś udało się zna
leźć na ten cel kredyty, gdyby 
kanalizację Otwocka nareszcie 
ukoń'!zono i przyłączono do je'j 
sieci wszystkie domy, w~edy. -:
kto wie - czy ta wielka inwes~y
cja nie zamortyzowałahy się w 
krótkim czasie, ho z opłat, pobie
ranych za przyłączenie możnaby 
spłacić dług, zaciągni~ty w Fun-
duszu Pracy. M •. W. 

la 

Przypuszczalnie za dwa lata kolej 
zostanie ju~ uruchomiona. Koleją., 
przyw<>Wny będzie do Czeladzi piasek 
z Siemoni dla celów przemysłowych. 

NO:tEM W SZl?'JĘ 

rudy ulaznej. Złoża te znajdują się Z Zaolzia 
na niewielkiej głębokości i eksploato-
wane są w prymitywny sposób przez DUCHOWIE~STWO Z ZAOLZIA 
ubogich rolników, posiadaczy tych te- FUNDUJE RUCHOMY OŁTARZ 
renów. z B · d 

środkó ogumma onosz1t. te grono kilt 
W braku odpowiednich W ty z Zaolzia postanowiło rzucić 'i 

chłopi okoliczni poprostu wydoby- sło ufundowania przez duchowienai.; 
wali żelazne kamienie i dostarczali polskie ruchomego polowego ołtarra.. 
pośrednikom, którzy przekazywali je samochodu dla armjl polskiej. ~ 
do hut. cyjna religijnośt wojsk polskich i llt 

Jak nam donoszą, obecnie sytuacja boka wiara, z której łołnierz Pobl! 
uległa zmianie o tyle, że sprawą no-I czerpał odwagę I męstwo do wielk~ 
wych złoży rudy żelaznej zaintereso- zwycięstw, stając się wielokrotnie Phll 
wały się poważne przedsiębiorstwa murzem chrześcijaństwa, będzie as;. 
hutnicze Sląska, Zagłębia Dąbrowski.a- bolizowana tym darem. 
go oraz Częstochowy. Inicjatorzy pragną, aby mył! ta a 
Władze wojewódzki.a nadały upraw- stała zrealizowana w dniu Przemielk 

nienia górnicze 6-ciu przedsiębior- nia Pańskiego 6 sierpnia 1939 r., jQ 
stwom, które na tej podstawie mogą w 25 rocznicę zbrojnego czynu M~ 

Ulica Kaliska w Sosnowcu była wt- przystąpić do robót górniczych na szałb Piłsudskiego. Ołtarz _ 
111111 downlą krwawej bójki, w której cięż- szerszą .skalę 1 ewentualnie na miej- chód będzie dowodem silnej, niel'Ote 

ko ranny został bezrobotny Edward scu zorganizowa,ć huty do całkowitej walnej gorącej więzi duchowie6~ 
Warzęcha. Zajście r?zegrało się na tle czy częściowej przeróbki.. (s) . Polski' z naszą armją. 
porachunków osobistych. Warzęcha j .. 
zaatakował na ulicy Bronisława Ba- AFERA WEKSLOWA NA WSI i\bsolwentkl kursu opieki społeCQi 
łazego, do którego czuł jakąś zadaw- Przed sądem okręgowym w Często- szkofy pracy społecznej w Nowym li 
nioną urazę, w odpowiedzi na co Ba- chowie stanął mieszkaniec wsi Kaw- guminie, dowiedziawszy śię w dniu 1 
łazy dobył noża i wbił go przeciwni- ki, 56-letni Józef Hotas, oskarżony o k'oń<"zenia kursu o podjętej inic]lti 
kowi w szyję. Sprawca okaleczenia sfałszowanie weksla z podpisem Rocha wie ruchomego ołtarza, pragnąc chof. 
Warzęchy odpowiadał przed sądem o- Qrzyba, na którym sumę 80 zł. prze- drobnllj części przyczynić się do 1111 
kręgowym w Sosnowcu, który uznał robił na 100 zł. lizowanla tak pięknej idei, postanowt 
jednak, że Bałazy działał w obronie Sąd skazał Hotasa na 6 miesięcy własnym wysiłkiem wykona~ i9lk 
koniecznej 1 uniewinnił go. (h) więzienia. (s) komplet obrusów na ołtarz. 
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PIĄTEK 

Zwiastowanie NMP. 
Ws. sł. 15,29. Z. 17 ,M. 

Film ,,Gunga ·Din" 
zrealizowanr w·g powlełti Rudrarda KiDli11g1 

POGODA NA DZIŚ I 
W całym b.raju pogoda pochmurna. I 

z opadami śnieżoemi, obfitszemi w 
dzielnicach wsd1odnicb i południo· 
wycb. Nocą lekki mróz, w ciągu dnia I 
temperatura nieco po"-ytej zera. u. 
miarkowane wiatry s kierunków pół· 1 
nocnych. 

Z FILHA RMONJI 
QiU, w piiitok 24 marca, dyrygowac! 

będzie w Filharmonji Warszawskiej, 
koncertem symfonicznym, wybitny pol
aki mistrz batuty, Jerzy Bojanowski. 
który od opuszczenia Warszawy, stide 
dyryguje orkiestrami w Chicago, Mil
waukee i innych miastach stanów cen
trulnvch. 

Mistrz Bojanowski zapoma sfery mu 
syczne stolicr z utworem, - Obrazki 
g „lliawatha'. którego kompozytor r..e
muel Childers iest pochodzenia in· 
djańskiego 
Nowośdq równłeł będzie pierwsze 

wykonanie w Warszawie Drugiego kon
certu fortl'pianowego Prokofiewa przez 
doskonałego technika i wirtuoza, 1'00-
fila Oemetriescu. 

Pró<.'z tt>go program zawiera ulwo· 
ry ; L Boccheriniego I H. :. „'t'łioza. 

Koncert odb~zie się normalnlefl 

Froterowanie w1órkuwanle, cy 
t klinowanie ł re

rutP. pmaofleli. mfcle okien. 

)przątanle bł~r' :1:::::1~·. e':: 
ll<'lt>Dil.' '9ł"'ł I 9ufltc\w, nd\ur11111i. 
IJJaralHmi .-lt>kłrynn•iDI ••• •lala Irli 
lton~rwarja J f' ... llłelskl a1 Browu· „ 2', lelef. ł-21-11. 10 

Własna produkcja i wyłączna 

sprzedaż najważniejszych arty
kułów chemicznych najwi~kszych 
fabryk. 

25-łecie· ptacy artystycznej 
Tymoteusza Orf1ma 

Całlco w i ta 
wszystkie 

gwarancja 
sprzedane 

jakości: 

artykuły 

chemiczne są uprzednio analizo
wane we własnych laboratorjach. 

POLECAJĄ 

Przemyslowo·Bandlowe Zakłady Chemiczne 

Ludwik Spiess i·Syn S.A. 
W-wa, Danilowiczowskn 16, iel. 545•20, wewn• 24 
'4ó 

W dn. 26 b. m. obchodzi 25-lecle 
pracy scenicznej Tymoteusz Ortym
Prokulski. 

Nazwisko Ortyma złączyło sio 
ściśle z ideą teatrów dla dzieci w 
Polsce, którym jubilat poświęcił 
cały swój zapiLł i talent orP!liza· 
cyjny. 

Teatr dla dzieci Ortyma powstał 
~ stycznia 1923 roku. 15 lat dzla· 
łalności tej placówki - to uparta 
walka o ustabilizowanie i uartystY· 
cznlenie placówki, która postawiła 
sobie za cel kształtowanie serc dzie 
cięcych w pięknie, radości, miłości 
Boga, ojczyzny i bohaterów narodu: 

Zapał i upór Ortyma wydały pięk 
ne owoce. Placówka przez niego za· 
łożona przetrwała czasy najgorsze, 
wywalczyła sobie prawo obywatel
stwa - stała się niezbędną. 

Stały teatr dla dzieci, który Or· 
tym prowadzi odr. 1929, dał w cią
gu 10 lat w Warszawie 1.584 przed 
stawienia, przy frekwencji 782.400 
widzów. Biletów płatnych spJ;"Zeda· 
no 635.800, bezpłatnych rozdano 
146.600. Wystawiono 48 premjer 
baśni, legend, opowieści. 

lHIJZ~KA NA ANTENIE 
(mak) Wiadomą. jest rzeczą, :U na się wywrzeć wpłYW dobrym przykła- pozytorów włoskich, flamandzkich. 

To llł liczby, kt6re mówi,. za llle
ble. 

• 
'l'Jmotewm Ortym-Proku18kl Ul'Odził 

.ię w Skierniewicach 29 wrzemia 
1898 roku. Szkoły łrednle ukoliezył 
we Lwowie- l Petersburgu. W czerwcu 
1915 roku wst~puje w Kijowie do te& 
tru „Ogniwo", pod dyr. FeL Ko816-
sklego. Następnego roku zostaje za
anga.towany tam.te do Teatru Polskie 
g~ pod dyr. Fr. Rychłowskiego, eku· 
plającego w latach 1916-1918 naj
wybitnlejqzych artystów z S. Jara
czem l J. Ostel°\Wł na czele. W 1918 
roku wyjeMta do większych skupłak 
emigracji polskiej, urządzając wieczo
ry recytacyjne. W roku 1920 zostaję 
uwięziony pn.ez Czekę w Anaple. Po 
ptęciomtestęcznym pobycie w więzie
niu zostaje wysłany do Moskwy, skąd 
po krótkiej, lecz okropnej pracy w 
t. zw. pierwazym paiultWOwYJn te&· 
trze polskim - udaje mu się powró· 
cić do Polf:kt. 

W 1921 r. pracuje w „Teatrach Sto 
łecznych w Warszawie", pod dyr. L. 
Hellera. W latach 1921 - 1925 pro
wadzi objazdowy „Teatr Premjer", or 
ga.nlzują.c występy znakomitych arty 
stów z Adwentowiczem, Jaraczem, 
Leszczylisklm, Juno&Zlł·Stępowsklm i 
W~grzynem na czele. Urządza przed
stawienia we wszystkich m1utach 
Polski, docierajq.c do najodleglejszych 
zakątków kraju. Równocześnie czyui 
próby organizowania prz~wte6 dla 
dzieci (1923 rok). W 1926 r. urządza 
wielk4 wyprawę artystyczn" po całej 
Polsce z widowiskami dziectęcemt. po 
ukoilczenlu zaś półrocznego tournee, 
otwiera stały teatr dla dzlecll we Lwo 
w~. . 

Od dnia 19 wrzdnła po dzleii dzi
siejszy prowadzi etaly teatr dla dzle
ct w Warszawie. 

najleptJZych nawet głośffikach trans- dem na inne tego rodzaju zespoły w francuskich, niemieckich i angie4'klch 
misja au<Jycyj chóralnych wypada sto· kraju. Oczywiście decydują.cym tu z XVI w. Audycję poprzedziło dobrze 
sunkowo najgorzej. Wynika to praw- czynnikiem będzie zawsze samo du· ujęte słowo wstępne prof. Alfonsa 
dopo;dobnie' stąd, że z konieczności chowieilstwo, które odpowiedniem- ob- ROslera. Wykonanie tych ~ do
Wkrada:Ją się tu do mikrofonu ubocz· sadza.niem stanowisk organistów i sta brze dobranych i rzeczywiście pięk· 
ne szmery, jak oddechy śpiewających 1 wianiem należytych wyma.gail chórów nycb madrygałów było zupełnie po
l ich poruszenia mimowolne, których I kościelnych mote nieekotlczenie wie- prawne, ale chwllami nie miało nie· 
oczywiście wyellminować nie motna, a le zrobić dla kultury muzycznej na· zbędnej precyzji w Intonacji i uwydat 
które w innych audycjach nie dają się I szych mas ludu wiejskiego i miejskie- nieniu polltonji tych misternych utwo
zauwatyć. Wobec tego ocena audycji . go. Pomoc P. R. w tej dziedzinie po- rów. Wydawało sit równiet przez gło· 
zespołów wokalnych jest zasadniczo I winna odegrać ogromną. rolę, rolę wy- śilik, że ilość głosów altowych była Posterunkowy ZlSłrzelił 
trudniejsza i wymaga szczególnej o- soce dodatnią. niedostateczna. W ka.!dym jednak ra· 
etrożnoścf, Wchodzą tll zresztą. w grę Skoro mowa o chórach, niepodobna zie audycję tę nalety uznać za zupeł· 
i inne względy, jak np. mniej lub wię· nie stwierdzić poważnych postępów, nie udaną. i bardzo pożyteczną. 
eej wyt"fdny pogłos przy audycjach.

1 

jakie robi Chór P. R. pod dyrekcją O ile chodzi o recitale solistyczne, 
nadawanych z kościoła. Ta ostatnia o- p Stanisława Nawrota. Każda niemal to podkreślić nałety piękny recital 
kollczność dałP. się szcz.gólnie we audycja pozwala zauważyć poważne p. Wandy Piaseckiej, której gra robi 
znaki przy słuchaniu bardzo skądinąd · wynikł systematycznej i Slłmiennej wrażenie bardzo już dojrzałej i po· 
ciekawego Jubileuszowego koncertu I pracy. Jedno tylko zas'..rzeżenie wydaje ważnej, jak równiei recital skrzypco
Chóru Bazyliki Gnieźnieilsklej, klero- się wskazane: wobec niewielldej siły wy p. Makii& Henniga, popra\vny, ale 
wanego od lat 25 przez zasłużonego , llczebnej zespołu osiągnięcie jednoli· nie wykracza.J4cy ponad przeciętność. 
ks. kanonika Stanisława Tłoczyńskie- j' tości brzmienia w każdym z czterech Doskonałe były także recitale organo-1 

Jl'ranełszek Zlełi6skł. posterunkowy 
Policji Państwowej w Skalacie, będąc 
w wlelkiem rozdrażnieniu nerwowe1n, 
za1trzelil swą żonę i troje dzieci, po· 
czem popełnił samobójstwo. 
Władze wszczęły. dochodzenie. 

go. LlcZJ>y ten zespół mieszany wyka- głosów nie jest rzeczą łatwą, a głosy we p. Feliksa Rą.czkowsklego, 'którego · · · · 
zuje nieprzer.iętną rutynę i doskonałą ! poszc~gólnych jednostek, bardziej ja· zwłaszcza Chorały wielkopostne do- • L H 
karność, a wykonanie sporego szere- I skrawe, a zwłaszcza wibrują.ce, nfeko- wodzą.. że i jako kompozytor mual by~ 
gu utworów muzyki religijnej a11tor 6w j rzystnie oczywiście odbijają w brzmie· poważnie brany pod uwagę. · 
XVI-:Xvm w. było więcej niż po- . niu całości. W tego rodzaju zespołach Na zakończenie zanotujemy jeszcze · 
prawne. Praca tego chóru i jego nie- 1 konieczna też jest bardzo dokładna świetny, jak zwykle zresztą „reportaż 8 UD U .J E 

K 
strudzonego kierownika zasługuje na 1 selekcja samych głosów dla otrzyma- z baletów" p. Stanisława Głowackie- p OT. e. 
szczególne uznanie wobec bardzo ni- I nia możliwie jednolitego brzmienia ze- go, poświęcony tym razem dwom gwla A O R S K~ 
sklego, Jak powszechnie wiadomo, po- społu. zdom choreografji w połowie XIX w.: •O La I 
ziomu naszy.ch chórów kościelnych I jeszcze jedna audycja chóralna: Taglloni i Grlsi. Zarówno treść i tor- r 
Niezmletnie ważną. byłoby rzeczą. gd~·· Chór Kameralny przy Miejskiem Kon- ma tych artyolekawych pogadanek, ~~ 
by P. R. •tarało się nadawać jak naj- 1 serwatorjum Muzycznem w Bvdgosz- jak i ich mueycZlta łłustracja, spra
c~ej audrJe takich chó~, jak j czy pod dyr. prof. Edmunda Roslera ł wiają, te słucha alt 1c:ła z •partym 
pldnleUkl, ab1, w ten aposób starać wykonał c2.ły szereg m~drygałów kom niejako odclec:be 

.• 



Str. 10. „D Z I E N N 11< N A R O D O W Y" 

Przez spółdzielczość do likwidacji cza, iż „dotyczą one rzeczywlś· ------.1 
bezrobocia wśród chałupników ci•F,:v,tl:,..":'i!l!k.W::~.-. 1yD. P. L. G. w Pintrkowi 

tutu „?zy to ni~ oburz.ające ?"' W czasie ataku lot.niczego · 
Przed uruchomieniem spółdzielczej przetwórni wełny ,ad Piotrkowem autor res~ na ~me obunony za g,a-zowego niezbędne w każdyia 

' Ol?d3'1".zeni~ . ~nem. jpll'Zes;ę~ ~ domu KLOSZE DO 
Z inicjatywy łódzkiej &by :tn~cz~ych. kwot, w-Obec czego maszowa .Maz. 1jl t .p. oraz beZll'ol I cow częsc1. Je! , ~1~k.anco_w, G z 

Rolniic.zej i O.T.0. ~ K.R. w iPio-- spółdZ11elma spr. owadziła potr:ze nych i bezrobotnych mieszkań . 
1 

m. uszę n~·dtruenic, iz .zrodłe~ m · A OWYCH 
irkowie powołana rostaiła. do ży bne maszyny przę&alniane ko- ców gminy Bogusławice. Dlatte- ~ormacyJ by~ dlia '?1'?1e w prerw· kolor.u przepisowego. 
cia w ~olborz.u pod Piotrko • sztem z górą 4-0.000 zł. Oheooie go też wytworz.ana przez tę spół 1 szym rzęd~ie mie1scowy pro - Sprzedaż w fiinnie J. MYST 
wem włościjańsk.a spółdzielcza maszyny •są instalowane w ol - dzielnię przędza .będzie odda - \ boszcz, ~tory za te . pr~estęps~-
p1acówka pr.zetworu -wełny „Ru brzymiiej hali fabrycz.nej. wana do przeróbki wył<ł!cznie w~ :pubhcmte gromił m1esz.~a~1- KOW~KI ul. Słow.aickiiego 26. 
no". Dzięki •uzyskaniu kredy· Uru.chomienie walf's.ztatów .na- chałupnikom - tkaczom, co przy cow z amb?~Y· P<?za~em m1e1 · 
tów z Fundusz.u Pracy w wyso- stąpi niebawem. W, pi'erwiszym czyni się do likwńdacii bezrdbo- ~-co~e kro~tkt . pol~cYJne do~tar 
kości SO.OOO .zł. oraz wielki'ei o· okr.esie :prowadzona będz.ie prze cia wśród mie~kańców Wolbo - c~J!\ co<lzie.nm~ nieist~ty m:ite
fia.rnośd mieszkańców osady róbka wełny suT<owej na przędzę rza i okolic. Poza tym dzięki u · qałow rua potwterdiz·ente meJ te-
Wolbórz i okolicy, którz.y poza na~tępnie ~~chomione. zost.'.1'11ą tworzeniu c~łonnego. rynkuziby zy.C . . . . 

300 - 400 zł miesięczn· 
można łatwo rarobi 

wpłaiconymi udziiałami znaczną dmały: skomiczo: kozuS'ZDilczy tu na ·surowiec wełniany w.zmo· 0 s~ę tyczy ludzi, z~.ących 
część :rdbót wykonali własnymi i iproduktji dyw.ainow 0 pięknych ż.ona zost~nie w ipowiec~e piotr- tu w . 1b1~dz1e , to sądz~, ~ uru- Należy tylko zaopatrz.yć 
siłami - prace prz.y budowie motywaoeh regionalnych, Jed- kowiskim i sąsiednich hodowla chomtenie .W. tym re1?me 100 w naszej firm.ie w ksiąZkę „I) 
gmachu fabrycznego zostały jUŻ nym z głównych celów tej pła- owiec i produkcja wełny ·st.amie proc. ~lskieJ p1acówk1 pr.ze~y- MOW:Y FABRYJK.ANT", lctór 
ukończone. Pirowadzenie więk· oówki jest zatrudnienie lfomej się jedną z na}wa'Żniejsz)11Ch i in.a.i sfow~ 1es~ pr~ede WJSZystkim Z!aiwiera setki iróżnych przepi 
szości irobót we własnym zak:re airmii chałupników - tka'C2y, bardziej Tentownych ,dziiedzin cU.a nic~ z1awiskt~m _PO~yśln~ sów oraz praktycznych wsh 
sile i częściowo drogą SZM'!WaT - którzy wy7.yskiw.aini są pl'IZez na wytwórczości rolnic.zei w paw. or~az, z~ .zat:t:udn~e~e Jak na1: zówek do domowego wyrob 
ku pozwoliło ne. ·zaoszc:z:ędzeaie I kładców żydów z Brzezin, To- piotrkowskim. W tym celu u - V.:1ęks~e1. ich i~ośct Jest ~ałko'Wl~ artykułów pierw.sozej potr.zeI>i 

tw .zostaną nai T.azie d~ie cie zb.1ezne z 1ntere.samr fa.bryki Po zapoznaniu się z tą ksi~ 
Młodzież Ewangelicka S. M. E. 5tarhodowli' owiec pod w.01- ~ n~pewoo niastąipi w wyniku iei ką <podręcznikiem> 1każdy 1ii 

· w hołdzie Marszałkom bor.zem i w okolicach Kamiń- a ..;ego ko~woiu: . . cl.zie w stanie bez spetjalnYI ska. . . za onc.zeruu pr.zY)emme umiejętności, samodzielnie, ~ 
W dniach 18 i 19 b.m~ 'święci- I pozwoli już schwycić się mi. lep I O zainteresowaniu tą .p1aiców· 1l1iJ 1est st~eirdzić: że przyjęty źadnych specjalnych pr.zyr.ządó 

ła cała Polska dwi:e wiet~ ro- obcych haseł na:rodowościo - I ką mieszkańców Wiolborza i o· p7ze.ze mm~ sposob podikreśle- i maszyn, a zwykłym domoW\1 
cz.nice - dwa dni. w których 11 wych, 1bo serca jej ukochały Pol • kolicy świadczy fakt, że dotycn ma •owhcne1. działalności .miej. - •pllSl)~m prz„y:rządzać: 
myśli .i uczucia nairocłu .skileTo- :skę -:- bo serca jej oddaiby się : czas liczba udziałów pr.z.ekll"a - sk-07yc dzi= ~ka·zu1e się .Miydło toaletowe, mydło . 
wały się ku Wiodzowi Naczelne-

1 
słl!Zbie dla Wodza- bo głęboiko cz.a 500. Poza tym działalnoś - s. u .ecz.?y~, . UJ~c dysku - prania, mydło i pastę do zęhłA 

mu Marszałkowi Edwiardiowi wpojona miłość Ojczyzny i koś- cią spółdzielczej przetW'órni ~Ję 1 (tYfuając .zatę~ łą aitmos- proszek od potu., kosmetyl 
Sm.igłemu - Rydzowi. I gdyl w cioła poz.wala opiell"ać się wsz.el wełny w Wolbor.zu :zai'n'tereiSO· erę. -tu ym .się ZiaJs ~prawdę jak: kirem do twarzy, pl1Q 
hołdzie ' dla. Wod'za !lal nutę kim atakom czynników niechęt wały się już sfery kupieiclcie i sr:ęs. ~m •. ~dy:by rtaika „wen~ I różne pomadki, środek na pi 
wdziędności i miłości zabiły nych wszystkiemu co :polskie- przemysłowe nie tylko z wojie- k ! lłlCJ.a mieJ&~owych. stiosun - gi, laiki er do paznokci, f.arbę 
WISZ'Ystk.ie semca, łącz:ące się i przetr.wać dni niejednokrotnie wódz.twa łód:z:kiego, ale i z dal- '?w ,dopr·owadziła do ~eh uzdro wfosów, perfumy, wodę .kole 

N
. - .J_, __ , ..i: '*"k' dzi „ .. ..t.... •• ta h 1. l' 1. • w1enta. k d . ł wraz z im w tym ll'a.u.u5Uym „.ę..... ie w na e]l a: wnosc1 • szyc OKO ic H.ora1u. . s ą, szampoon o myc11a g °' 

dla całego N uodu święci.ei-to kiej w jakiej <> potsko-'ć ewan - Szybkie zrealizowacie pła - Łączę wyrazy szacunku oraz: ognie sztuczne, :rakir 
i nasza młodzież EWl&'ngelicka gelicyzmu walczyli nasi bra.cia nów utworzenia .tej, taik potir.ze- RYSZARD OH;ELM;ICKI. kit, klej, pastę do dhuwia i 1 

Piotrkowa i okolicy, CZIUjąc się za Olzą. bnej placówki spółdzielczej jest le, wiele innych powszec~ 
cząstką ludu polskiego. uczciła Tak więc młodzie·ż ewan~eli- wielką zasługą z.airz.ądu „Runo'' fi) zionniR radiOfJ)!f artykułów codziennego użytk 
te chwile, przeżywając je w eka Piotrkowa - to pe!Wllly fun· orat wójta Samborskiego ~ se- Cena tej książki wraz z ~ 
prawdziwie uroczystym 1Skupie· dament ewa.ngeli1cyz.mu. 1P<>l.s.kie kretaorza gm.innego - Mąkoszy. 24.Ill. gom. 16.20 - 16.35. ~yłką wynosi zł. 3.90, płab 
niu. Wewnętrma , akademia, g? - ewangelicyzmu, który tak Rozmowa z chorymi ks. kape przy odbiorze. 
ja;ką "!' dniu imie;nin Wndea. u - piękny zł.ożył hołd MialJ:"szałikom Koło Ziemianek wy- tana Michał·a Rękasa ze Lwowa NIE ZANIEDBUJ O:KĄZ 
irządziłem. skwpił.a całą mło · Polsk1. dziertawia ogrody p Kl b . i naipiisz do nas zaraz ! 
dzież Ew.angelicką-kt<wej 'ser- Mł·odzieży ewangelicka Piotr· tylko Polakom race u u Radaote- Adres· w d s 1 t" W: 
ca biją dla Polski. Obchód roz- okowa - niechże przeżyte dni Piotrlfowski od&ia:ł Koł"' 74e chnicznego W Kotowi- szawa Kom~" ·„~· e ~ 7 

d 
• h 18 • 19 J.-·· 1 C' ..., h ' liLeuuWa JJ.•-' poczęto O egrantem ymnu l ma'l'Ca Uurwa ą 1ę W mianek W r.b. postanowił oglt'o· CaC • 

państwowego „Je-~c:ze P001ska" głę•okim przekonaniu Twego dy -owoąowe wydzie:rżawiać wy Już od czterech latt istm"\eje w 
wysłuchanego w głębokim, sku· po'\vołania, wy.r.a!Żającego się w łąc'Ztlie Polakom, eliminując z Katowicach klub T.adiotechnicz
pieniu przez :zebranych. Na.stęp wiernej ,służ'bie i priacy dl.a Koś tego d2.iału ~.podaircze1~ ży- ny, do którego należą liczni mi· 
nie kol. Leon Hellwi.g wygłoisil: cioła i Ojczyzny naszej-Polski. dów, którzy dotąd niemal całko łlo.śrucy radia, ;.zarówno iradio-
Teferat na temait ,,Kult bohate- Kand. Te10logii wicie eksploatowali: tę miedzi- amaiborzy. jak i fachowcy i spe-
-rów narodowych a kult J<n·efa ZYGFRYD PISARSKI nę handlu. cjoaliiści. 
Piłsudskiego''. Piotrków. . W ostatnich czaisach .klUJb ten 

Referat ten głęboko przemy- 1.500 Zł na zakup pod· zaczął przejawiać ispetjalnie o· 
ślany obrazujący o~om z.asług 305.000 zł. ręcznik6w szkolnych żywioną działalność. Zorganizo-
Nieśmiertelnego MM-szałka Jó-

6 ,,.__ wano s'zereg kmsów :Ii"'d1',ot,..,..h-
ł P'ł __ ,J_ki dl iP ,_,_. na zr wnoważenie bu- LAilll'ząd Miejski w Piotrkowie - .... „ ze a 1 suu.s ego a: OLl>Al1 nicznych dla radiosłuchar'TV, za-·--l · · · · · dżetu przeznaczył 1.500 zł. na zaikup -; wyw«n mez.apommane w:r~e • równo dJa członków klubu 1'ak · łodz' · 1 •• „ •. ~ N • podręcmików szkolnych .d1ai u-na naszeJ m 1ezy, ws~...,.ąc a zrównowa.żenie .1budżetu i dla zgłaszających się gości. 

jej prawdziwy wzór poświęce- na rok 1939-40 samorządu miej· cz·ęszczającej do piotrkowskich 
... .:-„ dla Oj.c„,yzn:y. k' p· k szkół powszechnych dziatwy nie Klub ten je.st jednym z ży -........ ... s ie go w 1otr owie Komunał· h odz h ' - .Jk ' d zamożny<: r iców. wyc O\Sruu ow prqpagan •Y ra-
N.tę.pnie wysłuc.h$o FZe· ny Fundusz Pożyczkowo-Zapo:- d' · ś 

.mówio ... :a P-""'ok4-,,.,.,„ · młodz1'e- mogo --·· tyt ł b Walne Zebran1·e :i.owej na te.renie ląska i Zagłę _,,. '"'L"" i........... wy przyz1W111 u em su - b~, ,pr.zyczyniający się w duiej 
ży Ewangelickiej ks. pastora M. wenc;ji 305.000 zł. Inteligencji . Ludowej mierze do wz.rostu radioznawst 
Petznika p.t. „18 i 19 mairca od· p I • . k Pi k i w.a na tym t·erem'e. 

MIOD pszczelny lipcowy p11 
dziwy bez domieszki,p 

raotowany 3 kg 7.20 zł., 5 kg li 
10 kg 21 zł., 20 kg 41 zL wraz u 
czyniem i opłatą pocztową wysyła 
pobraniem właściciel największej Pii 
ki w państwie Eugeniusz Bili6ski i S 
w Zbarażu. 

zyt S uE o · arce anc1 paotr owscv w otr ow e c anego prZ>e2 .... ui. • z 1, ZI.en I 
nika Narodowego", oraz W-6t- wysła I delegację do 
kiego _wspomnienia o następcy Warszawy. 

Doroczne Walne !Zebranie 
członków Zr.ze:szenia lnteligen -
cji Ludowej i Przyjaciół ~i -
Koło w Piotrkowie odbędzie się 
w sobotę 25 ·b.m. o godzinie 18 
w ·lokalu przy ul. Legionów 7 
(parter). 

Sport w Tygodniku I ~~~illilh••iiiiiliiliii"
Dźwiękowym duchowym Wielkiego Ma.rszał - Z ramienia plll'celantów pio • 

ka - Wodzu Naicz:elnym. Ob· trkowskich wyjechała del.egacja 
chód zakończony ~piewaniem do Warszawy, któ11a intel!."We -
Pierwszej Brygady dowiód~, że niow.ać 1będzie u min. Poniato
młodzie'ż Ewangielil:cka Piobrko wskiiego i posła Rączkowskiego 
w.a - to młodzieiż polska. w sp.rawje zastosowania jak naj 
młodzież miłują.ca swą Ojciz.yz- dalej idących ul~ w spł.ade kre
nę .i Jej Wi<>dza. I ta świado - dytu parcelacyjnego. 
mość napełnia nas w:s.zysłlkich 
d1iś wielką radością i poz.wala 
z ufnością spoglądać w przysz· 
ł~ć Polski. Mło~ież Ewange-
hcka z.rozumiała oeałkowicioe 

moje intencje i z 'Zaufa.w.iem, ja
kim mnie obdarza, okro<:,zy dro
gami miłości Ojczymy 1 wiary. 
Dewiza, jaką młodozie'Ży ltllaSzej 
'J?Os'fawiłem „'Se1tca ewangelie -
kie biją dla Polski"- 'wstała 
przyjęta i w czyn w.prowadzo
na. I ~ '.•~F 

Stow. Kupc6w· Polskich 
staje się samodzielną 

placówką 
Z dniem 1 kwietnia Stowatrzy 

5ze11ie Kupców Polskich w Pio· 
trkowie staie się samodzielną 
placówką, obejmującą swoją 
działalnością cały powiait piok
kowski. Obecnie Stow. to je5t 
o.ddziałem warszawskiego S. K. 
P. 

Obec~ść wszystkich iazłon -
k6w k·onieczna. 

ZARJZĄD. 

Listy do Redakcji-
Szanowny .Ra.nie R.ed.aiktorze ! 

Powiada stiare iprzysłowiei--
1,Uden w stół nofyce is.i.ę ode.z· 
wą". 

Przesyłając do „Dzie:nnika 
Niairodowego'' mój arlykuł p.t. 
,.Pastelowe obrazki z prowin -
cji", nie wymieniałem żadnej 
miejscowQści, do które; by się 

Dziś młodzież ewangelicka 
żyje świadoma swyich celów -
ho wie, że jest pTzYszłocią Na· 
'l"odu - ia przyszłość budu:je się 
na wierze :i pracy dla Państwa. 
Dziś młodziei eiwia.ngelicika nie 

• zamieszczone tam ,,ob.r:aizki'' 
W pOD18dlilł8k 27 b.m. miały ~dn~ć. O~nie :•doży-

GOŚCINNY WYSTĘP łem lej po.ciechy, ze mo1e sło-
wa zbłądziły po strzechy" w 

ldlfSZlws•1·11D lll"I 815" I powiecie Radomsz:cza.ńakim, W W I li „ • gdzie miejscowa ~azetai oświad.-

DBAJCIE o 
ZDROWIE 

Radiosłuchacze sportowcy 
znajdują informaicje ,sportowe 
nie tylko w specjalnych tr.ans -
m:isj.a;ch, słuchowiskach, rpoga ~ 
dankach i komunikatach sporto 
wych. Ciekawsze fragmenty wy Przy chorobach: żołądka, , 
darzeń siportowych nadaje :rów- szek, wątroby. przy kaa.nieiil 
nież od czasu do cz.a.su Tygod - żó~C:~o~ych! wzdęciu b~ 
nik Dźwiękowy. żywa ta kro- odb11amu ~tę, lub .skł~~ościl 
nika najdekawsz.ych Wy-darzeń do zapaorc1a stosuje się. 
tygodnia jest nad•awana w pro- I .,SZW ~~CARS~E GORZKI 
gor.amie ogólnopolskim Polskiego : ZIOLA ,?'ąseck1ego, naturt 
Radia w każdą niedzielę w ra - , łagodny sr_o~ek przeczyszcu 
mach- wiadomości: i:nfonń.acyj -1 cy, uł.at~.LaJ~cy fun~CJ.e. olj 
nych po dzienniku wieczornym. n?~ tr31Wlenia, ~tosUJ~ s.ię li 

· ruez przy nadm1eme1 o~ 

,~okYj i mdvwrlA·nie ,'wr:nrn~a 
GUM •. ? . Repertua• kii 

Kino „CZARY" . 
„PIĘTNO PRZESZł'..OS 

Kino „ROMA" 
„K O NFL I K 

Popierajcie P. c. K Kino „AS" 
-------~__;· ·1 „~TERY CóR! 

CENY 03LOSZEŃ: za wiersz miliau1trowy jedooupaltowy 40 g (oszy; w tekście 60 groszy. Ogloneaia drobne 20 groszy za wyraz, { 
Prenumerata za ,,DZIENNIK NARODOWY'' wra'l z dutaw14 do domll lu'J prnnylkl pJczto.vlł wy .1osi 3 złete miesięcznie.· 

Redakcja I adminietrac:ja a 
ul. Sło.vackiego nr. 28, parter wef4de od łro ' 

' 
, Redak.tor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. Z ~kłady Graficzne cAdolf Pański Sp 1d \c .' ' Piotrków Trvb. Legionó• 


