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PREZYDENT ROOSEVELT n- 

Jjnał za rzecz niepotrzebną odpo
wiadać Hitlerowi na jego eiposó
*  Reichstagu: przemawiając na 
otwarcia wystawy nowojorskiej, 
n«® wspomniał ani o swym telegra
mie, ani o odpowiedzi, jakiej mu 
udzielił Hitler.

Natomiast RooseveIt podkreślił 
te Ideały, którym Ameryka służy 
l służyć będzie. Są to ideały do
brej woli w stosunkach międzyna
rodowych, postępu ludzkości i po
koju. Ideały te sa nietylko własno
ścią Ameryki. To jest wspólne do
bro wszystkich cywilizowanych na
rodów, o ile nie są zaślepione to- 
talistyczną. propagandą.

W ten sposób Roosevelt jeszcze 
*** w sposób subtelny zaznaczył, 
Po której stronie barykady stanie 
Ameryka, dając równocześnie do 
zrozumienia narodom, że mogą o- 
*}e z tych ideałów korzystać, o ile 
do nich będą się przyznawały.

W szczególności wyraził on ży
czenie, aby obecne granice polity
czne nie były nadal nieprzezwycię- 
zonemi zaporami; tem samem po
wtórzył poruszoną w swym apelu 
do Hitlera I Mussoliniego myśl po
rozumienia gospodarczego, które z 
jednej strony może przynieść wszy
stkim korzyści, a z drugiej — mo- 
*e byó czynnikiem uspokojenia po
litycznego. Myśl o gospodarstwie 
odsuwa bowiem myśli o politycz
nych awanturach. (w.).

Bo to się zwykle tak 
zaczyna 

Mechanizm berliński 
zawodzi wobec Polski

(Patrz artykuł wstępny na str. 8 ) 

Powieść

Św ięta R ze k a ”
d la  nowych 

prenumeratorów
Nowoprzybywający prenumerato- 

**y otrzymają na żądanie bezpłat
nie początek naszej nowej, znako- 
wltej powieści Poll Gojawiczyńskiej 
P- t. „Święta Rzeka".

Nasze pismo zaprenumerować 
*»ożjia każdego dnia w miesiącu.

Dnia g maja
Wielkie manewry dyplomatyczne na północy i południu

P. Prezes Rady Ministrów o- 
raz p. wicepremjer Kwiatkowski 
przybyli wczoraj do Sejmu i od
wiedzili p. marszałka Makowskie
go. Narada trwała czas dłuższy 
1 dotyczyła programu prac wzno
wionej sesji parlamentarnej.

W  komunikacie półoficjalnym, 
bardzo lakonicznym i utrzyma
nym w stylu „hotelowym” , po
wiedziano tylko tyle, że konfe
rencja w gmachu sejmowym po
zostawała „w  związku z podję
ciem przez Sejm prac ustawo
dawczych po upływie terminu 
30-dńiowego odroczenia sesji zwy 
czajnej” . To wszystko. W  kołach 
sejmowych i politycznych stało 
się jednak wiadome, źe na na
radzie z marszałkiem Makow
skim ustalono, iż pierwsze po 
wznowieniu sesji plenarne posie
dzenie Sejmu odbędzie się w pią
tek nadchodzący, czyli dnia 5 
maja.

Na tem posiedzeniu p. mini
ster Beck wygłosi przemówienie
o sytuacji międzynarodowej i o

polskiej polityce zagranicznej. 
Przemówienie min. Becka będzie 
równocześnie odpowiedzią rządu 
polskiego na żądania niemieckie, 
zgłoszone pod adresem Polski w 
mowie kanclerza Hitlera i w 
znanem memorandum.

Dzieje się zatem tak, jak na 
tych łamach już przed 2 dniami 
źostali poinformowani nasi Czy
telnicy.

Opinja Polski, a z pewnością i 
wielu krajów świata kieruje się 
leraz ku Warszawie, data 5 ma
ja staje się dla wielu ludzi tem, 
czem do niedawna była dla nich 
data 28 kwietnia. Liczne narody 
oczekiwać będą w napięciu na to, 
co i jak powie z trybuny parla
mentarnej kierownik polityki za
granicznej Polski.

Jaką odpowiedź da Trzeciej 
Rzeszy w imieniu Rzeczypospoli
tej.

¥
* *

Wszystkie zagadnienia wewnę
trzne „spłynęły” , zeszły na dru

gi i na trzeci plan, o ile nie są 
związane bezpośrednio z pogoto
wiem bojowem i przygotowaniem 
obrony państwa. Wznowiona se
sja sejmowa nie budzi też w sy
tuacji obecnej większego zainte
resowania w społeczeństwie. Kraj 
nasłuchuje pilnie wieści z zagra
nicy, szuka w dziennikach i w 
rozmowach informacyj przede
wszystkiem na tematy zagranicz
ne. Bezpośrednie niebezpieczeń
stwo wojny zostało narazić usu
nięte w cień, oddalone na kilka 
miesięcy, może aż do czasu po 
żniwach czyli do jesieni.

Kupcy, ludzie interesu zaczęli 
znowu zawierać kontrakty, robić 
transakcje, coprawda przeważnie 
tylko terminowe, ale bądź co 
bądź sięgające poza datę 15 sierp
nia r. b. Handlowcy, bankierzy 
i finansiści, operujący na gieł
dach światowych, potrafią „w y
czuwać”  położenie, orjentować 
się w niedalekiej przyszłości i do
stosowywać do tych przewidy
wań swoje interesy. Mogą się oni

Nikczemne próby
Głos angielski o dywersyjnych wieściach niemieckich

Z szybkości? 100 kim.
ciągnie cyklon z Sahary

TRYPOLIS, 1.5. Z Sahary nadcią 
ga z szybkością 100 kim. na godzi
nę niezwykłej siły cyklon, który do- 

już do Llbjl.
Naskutek cyklonu powstają wszę

dzie na jego drodze gwałtowne bu- 
™  piaskowe, które zasypują nie
mal całkowicie osiedla. Wszelka ko
munikacja lotnicza została przerwa
na.

W kilku słowach
Pik. Serrose, dotychczasowy szef 

biura operacyjnego kwatery głównej 
Franco, mianowany został hlszpań 

*“l«n attache wojskowym w Paryżu.
_ '— Lotnicy sowleeey Kokbtnakl t 
Gordilenbo wylądowali w Floyd Ben- 
nett.

—  Dowódca armji niemieckiej gen. 
Ton Brauchitsch odleciał do Trlpollsn 
w towarzystwie włoskiego podsekretarza 
^  ministerstwie spraw wojsk. gen. Pa- 
rlanlego.

— Garrlbla wybrany został prezyden
tem Paragwaju, wiceprezydentem *o- 
s,ał Rlarl.

—  Kardynał Verdier wyjechał do AI- 
Rlern na kongres eucharystyczny, w 
charakterze legata Stolicy Świętej.

~~ Przybył do Ankary gen. Weygand.
—  Samolot llnjl „Imperjal Airways” 

“legł katastrofie, w drodze z Dar es 
»alaam do Durbanu.

—  Mikołaj Knznlecow mianowany 
*ostat komisarzem ludowym marynar 
kl wojennej ZSRR.

—  Pod Sydney spadł samolot bom
bowy, należący do australijskich sil 
Powietrznych. W  katastrofie zginęło 
°*t^wch lodzi załogi.

LONDYN. 1.5. Korespondent dy
plomatyczny „Times‘a“ , omawiając 
żądania Hitlera wobec Polski, 
stwierdza, że ze strony brytyjskiej 
przywiązywane jest dużo uwagi do 
stanowiska, zajmowanego obecnie 
przez Niemcy wobec Polski. Pakt 
nieagresji uległ zerwaniu, ponie
waż Polska nie zaakceptowała bez
zwłocznie warunków, które, jej zda 
niem, naruszały suwerenność Pftl- 
ski.

W ciągu ostatnich dni — pisze 
„Times“ — propagandziści niemiec 
cy wysilali się, aby znaleźć różni
ce między W. Brytanją a Polską. 
Natychmiast zarówno w Londynie, 
jak i w Warszawie, ogłoszone zo
stały ostre zaprzeczenia wobec nie
których obliczonych na szkodzenie 
wiadomości. Najnikczemniejsze z 
nich — stwierdza „Times“ — oznaj, 
miały, że Wielka Brytanja wysto-|

sowała do Polski ostrą notę, o- 
świadczającą, iż gwarancje nie zo
stały zawarte po to, aby zachę
cać do nieustępliwego stanowiska 
wobec słusznych żądań.

Nota tego rodzaju i wogóle ża
dna nota nie zostały wystosowa
ne — stwierdza „Times". Podkre
ślane jest w Londynie, że gwaran
cje brytyjskie udzielone zostały 
Polsce, gdy stanowisko jej było wy 
raźne i wiadome, że od chwili u- 
dzielenia tych gwarancyj żadne ro
kowania między Niemcami a Pol
ską nie toczyły się.

Rządowi brytyjskiemu doskonale 
wiadomo, że Polacy gotowi są do 
porozumienia na słusznych warun
kach, ale równie jasne jest, że w 
żadnych okolicznościach nie ustąpią 
przed zastraszeniem lub przemocą. 
Ponadto w Warszawie podkreślane 
jest, iż nic nie było wiadomem przed

mową kanclerza o 25-letnim pakcie 
nieagresji, który jakoby Polacy 
mieli odrzucić.

Ponieważ Hitler zdaje się prze
prowadzać paralelę między Gdań
skiem a Sudetami, przypomina się 
tutaj — pisze korespondent — że 
podczas gdy Niemcy sudeccy nie 
posiadali żadnej autonomji, gdań
szczanie znajdują się całkowicie pod 
kontrolą partji narodowo - socjali
stycznej i że niema mowy o złem 
traktowaniu ich przez Polaków.

Niemiecki charakter Gdańska jest 
całkowicie uznawany, ale dopóki 
prawie połowa polskiego handu za
morskiego przechodzi przez Gdańsk, 
w Londynie zdają sobie sprawę z 
tego, że wszelkie nierozważne kro
ki wywołać muszą reakcję Polaków, 
dla których Gdańsk jest interesem 
żywotnym.

oczywiście także mylić, ale ów 
„nos”  bankiersko - giełdowy by
wa jednak zazwyczaj wcale nie 
złym nosem.

Także szerokie warstwy społe
czeństwa poczuły ulgę, są napeł
nione otuchą i wiarą, że widmo 
wojny nie stoi tymczasem tuż za 
naszemi plecami. Ale za to wszy
scy w mieście i na wsi pytają 
w niemałem podnieceniu:

—  Co Polska odpowie Hitlero
wi?

—  Czy i kiedy podjęte będą 
rozmowy polsko - niemieckie, a 
jeśli tak, to na jakiej platformie?,

—  Co zrobią Niemcy? Co W ło
si? Czy Rzym dotrzyma tym ra
zem sojuszu z Berlinem? Jaką 
drogę obiorą ostatecznie Węgrzy?,

—  Jak postąpią wielkie mocar
stwa?

Tc wielkie manewry dyploma
tyczne, ta cała gra zakulisowa, 
jaka teraz toczy się w Europie, 
interesuje wielkich i małych. 
Wszyscy czujemy, że te manewry 
toczą się o nasze własne losy.

* *
*

W  ten stan „zagranicznego” 
podniecenia wpadły niepozbawio- 
ne wielkiego znaczenia informa
cje o nowem ustosunkowaniu się 
Polski do kwestjl gdańskiej. W  
naczelnym organie prorządowym 
ukazało się wczoraj wielce zna
mienne oświadczenie, które wy
wołało poruszenie w Polsce i za
granicą. W  oświadczeniu tem po
wiedziano w kwestji gdańskiej:

Przez zajęcie Kłajpedy i propozycje 
Inkorporacji do Rzeszy Niemieckiej Wni 
nego Miasta Gdańska, leżącego u uj
ścia polskiej rzeki I na polskiem wy
brzeżu, polityka niemiecka zmierza <io 
odepchnięcia Polski od Bałtyku.

Znaczenia brzegu morskiego dla pań
stwa polskiego, dla jego rozwoju i przy
szłości —  również dowodzić nie trzeba.

Polityka Berlina stwarza więc sytua
cję, w której Rząd Rzplilej w sprawie 
Gdańska będzie musiał —  przy ustala
niu nowych gwarancyj polskich praw 
i polskiego stanu posiadania w Wol
nym Mieście —  iść jeszcze dalej w 
swoich żadanlnoh.

(Dokończenie na atr. 2-ej)

1 m a j a  —  d l a  O j c z y z n y
Podniosły przebieg dnia wczorajszego w Polsce
Takiego przebiegu święta ro

botniczego 1 maja jak w tym ro
ku, nie widzieliśmy dotychczas 
w Polsce Odrodzonej.

Jakże inny, niż zazwyczaj, War 
szawa przedstawiała widok.

Widzieliśmy wczoraj pochody 
— ale nie pod sztandarami i trans
parentami, głoszącemi demon
stracyjne hasła i zapowiedzi wal
ki — ale mundurach do pracy.

Budujący i podniosły byl w i
dok tłumów w roboczych ubra
niach — w tych pochody pra
cy godnych najwyższego szacun
ku —  znikających w bramach fa
bryk i zakładów pracy.

Syreny fabryczne, któro ode
zwały się o zwykłej porze — by
ły sygnałem, źe rozpoczyna się 
dzień pracy dla Państwa. HI a 
wzmocnienia jego potęgi.

Pod tym bowiem hasłem prze
pracowano przeważnie dzień 
wrczorajszy. Już na długo przed l

dniem wczorajszym napłynęły doj 
sekretarjatu generalnego FON u- 
chwały deklarujące w imieniu 
zespołów pracy —  zarobek z dnia 
wczorajszego na cele dozbrojenia 
armji.

Niewątpliwie wkrótce dowiemy 
się jaka suma wpłynęła z tego 
źródła.

Tłumy przechodniów szeroką 
falą przelewające się przez oba 
mosty na Wiśle w Warszawie — 
z uczuciem dumy przechodziły 
pod transparentami na których 
napis głosi — że robotnicy sezo
nowi, zatrudnieni z Funduszu 
Pracy — nie przerywają zwy
kłych zajęć i ofiarowują 1-majo
wy zarobek na cele związane z 
obronnością Państwa.

Jeszcze jedno trzeba stwier
dzić po przebiegu dnia wczoraj
szego — całkowity zanik wpły
wów komunistycznych wśród 
ludności robotniczej. Wczoraj na

wet nie usiłowano wszcząć agita
cji.

Na zebraniach w lokalach par
tyjnych podkreślano konieczność 
najszerszej konsolidacji wewnętrz 
nej i uchwalono rezolucje w nie
zwykle ostrej formie wypowiada
jące się przeciw hitlerowskiej a- 
gresji.

Niemiłą niespodzianką było w 
Warszawie wstrzymanie ruchu 
tramwajów miejskich.

Trudno zrozumieć co wpłynę
ło na taką decyzję dyrekcji. Pra
cownicy nie chcieli tego przymu
sowego święta — było bowiem 
jasne — że w ten sposób utrud
nia się przybycie do pracy tym 
wielkim rzeszom robotniczym, 
które mieszkają w znacznem od
daleniu od fabryk.

Trzeba stwierdzić, że nic 
wstrzymał ruchu tramwajowego

‘ ló tM n ia  „Złoty Róg sudskiego i Toruńskiej) otwarty!

np. Kraków —  gdzie wpływ or
ganizacyj robotniczych jest conaj- 
mniej tak silny jak w Warsza
wie.

Wielkie fabryki zwiozły część 
robotników samochodami cięża- 
rowemi. Pozostali wędrowali pie
szo.

Na miasto wyruszyła zwiększo
na liczba taksówek. Wszystkie 
cieszyły się powodzeniem.

I z tego źródła wpłynie do kas 
na FON poważna suma —  bo
wiem właściciele taksówek posta
nowili wpłacić na ten cel czysty 
zysk z obrotu dnia wczorajszego.

Tak minął pierwszy maja w 
Warszawie.

Z kraju dochodzą takie same 
wieści.

A z głośników radjowych ze 
wschodu i zachodu płynęły wczo
raj mowy nienawistne i jadowite.

Koncerty i dancingi.
Pierwszorzędna
kuchnia



„Tść jeszcze dalej” w żąda
niach, któreby zabezpieczyły 
przed wszcikicmi niespodzianka
mi pozycję Polski na Bałtyku i 
nad ujściem Wisłjv

Co mogą oznaczać owe wyrazy 
„iść jeszcze dalej?” Jest to w  tej 
chwili nowa, nieznana jeszcze 
karta w grze dyplomatycznej kie
rowników polskiej polityki za
granicznej. W iemy wszyscy, jak 
jest obecnie w Gdańsku. „Iść je
szcze dalej” obejmować może 
różne koncepcje i pomysły, z 
pewnością takie, które Gdańsk, 
„miasto niegdyś nasze” , powinny 
związać ściśle i na pokolenia z 
Rzeczypospolitą. Niedawno, na 
łych właśnie łamach, omawiany 
był np. projekt utworzenia pro- 
łektoratu Polski nad Wolnem  
Miastem Gdańskiem. Kwest ja mo
że być oczywiście także inaczej 
rozstrzygnięta.

Tu i ówdzie mniemają, żc p. 
minister Beck dnia 5 maja w mo
wie sejmowej rozjaśni chociaż

'  u . k V \ . J

n i a  5  m a  j a
(Dokończenie xe str. 2-szej)

Węgj-y zaproponują Niemcom po
dział Słówaczyzny.

Wedle tych wersyj, Niemcy za
trzymałyby obsadzone obecnie 
przez wojska niemieckie tereny 
małych Karpat, a Węgry zajęłyby 
resztę kraju słowackiego.

Sprawa jest za poważna, za 
wielka i z£t bliska, ażeby mogła 
być utrzymana zbyt długo w  ta
jemnicy. Dla Polski kwestja sło
wacka posiada znaczenie ogrom

ne. Doniosłem zagadnieniem dla 
całej Europy jest również los 
Węgier; To! czy państwo węgicr 
skie będzie rzeczywiście nieza
leżne, czy też stanie się* wasalem  
Niemiec w  formie jakiejś unji 
czy „protektoratu”, musi głębo
ko poruszyć cały nasz kraj.

Skazani jesteśmy na baczne 
czuwanie na północy i na po
łudniu naszych granic.

Iliibowanie studentów ze Śląska
Dzierżyć oręż do ostatniej kropli krwi

(=)•

W  Katowicach odbyło się nadzwy 
czajne walne zebranie centralnego 
rwiązku akademików Ślązaków przy 
licznym udziale delegatów z całego 
Śląska i ośrodków akademickich. 
Głównym punktem zjazdu był wy
bór rady związkowej. Dziekanem ra 
dy wybrany został marszałek sejmu 
śląskiego Grzesik.

Po wyczerpaniu porządku dzien
nego zjazd uchwalił następującą re
zolucję:

! „Nadzwyczajne walne zebranie 
centralnego związku Ślązaków stu
dentów i absolwentów szkól wyż

szych w Katowicach stwierdza w o- 
bliczu sytuacji politycznej gotowość 
całego śląskiego społeczeństwa a- 
kademickiego poniesienia ofiar i 
mienia i życia na wezwanie ojczyz 
ny. W  walce, podjętej w obron 
naszych świętych ideałów patrjoty- 
cznych przysięgamy dzierżyć or?i 
do ostatniej kropli krwi."

W rocznice zwycięstwa nad Niemcami
Wielka manifestacja czeska

Z TvTo » rr  ______«  , ~PRAGA, 1.5. Na legendarnej gó 
rze Rzyp, w pobliżu obecnych gra
nic sudecko-czeskich w północnych 
Czechach, na wierzchołku której 
znajduje się mały kośclołek pod we
zwaniem św. Jerzego, zbudowany w 
roku 1216 przez Sobiesława I-go na 
pamiątkę zwycięstwa nad Niemcami, 
odbyła się wielka manifestacja cze
ska. Manifestacja ta pomimo o-

cokolwiek owo „iść jćszczc dale j”  I stryc^ zarządzeń władz bezpieczeń- 
w kwestii gdańskiej. Gdyby zaśi twa’ przybrała Pokaźne rozmiary, 
nawet min. Beck zatrzymał ową i 
kartę gdańską nadal stakryłą, to 
oczywiście, nie zmieni to nic w ' 
stanowisku narodu polskiego, któ ’ 
ry wie dokładnie, czem jest i 
czem musi być Gdańsk dla Rze 
czypospolitej.

* *

Z różnych stron Czech i Moraw 
przybyły wielotysięczne tłumy. Do
zebranych przemówił miejscowy pro 
boszcz, kapelan wojskowy czeski z 
wojny światowej, wzywając w gorą
cych słowach lud czeski do konsoli
dacji i wytrwania w walce.

*
Z Paryża donoszą, według in

formacji z Morawskiej Ostrawy o 
silnein wrzeniu wśród ludności cze
skiej, orjentującej się coraz bardziej

w swej tragicznej sytuacji.
Coraz częściej policja niemiecka 

spotyka się z masowym i zorganizo
wanym kolportażem ulotek, których 
treść wymierzona jest przeciw pro
tektorom.

W  ostatnim czasie niemal co noc ; 
pojawiają się na parkanach olbrzy
mie napisy oraz ulotki, zawierają
ce następujący tekst: „Hitler nieder 
—  Benesz wleder".

Niemcy we Włoszech
Od Wenecji do Sycylii

Do manewrów politycznych na 
północy dołączają się posunięcia 
dyplomatyczne Niemiec na połud
niu. Od soboty bawią w Berli
nie- przedstawiciele rządu węgier
skiego, a to premjer Iir.TcIcki i 
minister spraw zagranicznych 
hr. Csaky. Dopiero dzisiaj, dnia 
2 maja, opuszczą oni Niemcy i 
wrócą do Budapesztu.

Wizyta węgierskich ministrów 
w Berlinie dała powód do pogło
sek, że głównym tematem roz
mów, jakie hr. Teleki i hr. Csa
ky prowadzą z kanclerzem Hit
lerem i von Ribentropem jest

RZYM, 1.5. Przybyła do Wenecji 
komisja, złożona z 16-tu wyższych 
niemieckich urzędników więziennych
celem zapoznania się ze stanem or
ganizacji zakładów karnych we Wio 
szech.

W  Wenecji członkowie tej wyciecz 
ki urzędników niemieckich zwiedzili

zakład poprawczy.
Samolot, którym generał niemie

cki von lirnuchitsch udał się z Rzy
mu do Trypolisu wraz z towarzyszą- 
cemi mu osobami, musiał z powodu 
złych warunków atmosferycznych 
lądować przymusowo w Katanji. 
Gen. Brauchitsch udał się stąd sa

mochodem do Taorminy.
Do Litorji przybył niemiecki mi

nister pracy Seldte w towarzystwie 
włoskiego ministra robót publicz
nych Cobolli Gigli celem zwiedzenia 
obszarów zmeliorowanych w ostat
nich czasach.

Bez Korfantego
wojewódzki zjazd 

Stronnictwa Pracy
Zwołany na niedzielę, 30 kwiet' 

nia zjazd Stronnictwa Pracy woj 
śląskiego w Katowicach, zgroma' 
dził dużą ilość uczestników ze wzgl? 
du na zapowiedziany udział W. Kor 
fantego, który jednak w zjeździ* 
nie uczestniczył, gdyż, jak wiado 
mo, został z polecenia prokuratora 
zatrzymany.

Zjazd otworzył dr. Tempka, wzy 
wając do pełnego zachowania spo
koju, gdyż obecnie jest najważniej
sze to —  żc ojczyzna jest w po> 
trzebie!

Odczytano szereg listów powital
nych. B. marszałek Sejmu Trąp- 
czyński nadesłał życzenia, aby jak 
najrychlej doszło do współpracy o* 
pozycyjnych stronnictw prawico
wych i centrowych.

Dłuższy list nadesłał gen. Hal; 
ler, na którego cześć manifestowali 
dłuższą chwilę uczestnicy zjazdu.

Po referatach przyjęto jednomy
ślnie rezolucje, odnoszące się wy* 
łącznie do zagadnień obrony granic.

Arabowie proponują
4 punkty o Palestynie

LONDYN, 1.5. Z Kairu dono
szą, że konferencja Arabów pale
styńskich, odbywająca się wraz 
z przedstawicielami państw arab
skich pod przewodnictwem pre
mjera Egiptu, opracowała propo
zycje rozwiązana sprawy pale
styńskiej,nad któremi zastanawiać 
się będzie dziś rząd brytyjski.--- JV-J Ł ----------------- Ł --C--U1 J J3łVJ*

sprawa słowacka. Niemcy godzą, Propozycje te sprowadzają się do 
się podobno, aby Słowacja we- 4 punktów: 
szłu jako prowincja autonomicz
na w skład państwu węgierskiego.

Wzamian za to Węgry musia
łyby zgodzić się na unję celną 
z Rzeszą oraz na całkowite u- 
zgodnienie zagranicznej polityki 
węgierskiej z polityką niemiecką.

Niewiadomo w tej chwili, ile 
Jest prawdy w  tych doniesieniach,

1) Z chwila przywrócenia w Pa 
Iestynic spokoju i ładu utworzo
ny zostanie nowy rząd, którego 
wszystkie resorty obsadzone będą 
przez arabskich ministrów z bry
tyjskimi doradcami.

2) Sprzedaż i kupno ziemi ma
ją być kontrolowane w całej Pa
lestynie, bez pozostawienia stref 
wolnych od kontroli.

3) Ogółem 75 iys. emigrantów 
żydowskich może być dopuszczo
nych do Palestyny w ciągu naj
bliższych 5-ciu lat pod warun
kiem, że element żydowski nie 
przekroczy pod koniec tego okre
su 1/3 całej ludności.

i )  Najpóźniej w ciągu 3 lat 
zbierze się konstytuanta, aby o- 
pracować nową konstytucję.

Wizyty w Rzymie
Dliii. Cratencu i książę Paweł

spraw zagr. Gafencu zwiedził wy
stawę mineralogiczną w Rzymie. 
Następnie odwiedził zastępcę sekre

. - _ ----------------- , tarza partji faszystowskiej Sere-
które z Berlina rozeszły się p o ! na.
całym świecie. Prawdą natomiast* w  południe min. Gafencu został 
jest, ie  rząd słowacki w Braty-J P ^ M y  na audjencji przez króla 
sławie z największym niepoko-' 
jem obserwuje przebieg rozmówi 
węgiersko - niemieckich w Ber-j 
linie. Słowacy obawiają się, żej

RZYM. 1.5. Rumuński minister Emanuela HI w Kwirynale, a na-
Y* O Tl T r in  (YT- I  -I'l F n  Bf / ,«« _

stępnie udał się do pałacu Wenec
kiego, gdzie był przyjęty przez Mus 
soliniego, z którym odbył w obec
ności min. Ciano dłuższą rozmowę.

Min. Gafencu podejmowany był 
śniadaniem, wydanem w poselstwie 
rumuńskiem w Rzymie. W  śniada-

Serja katastrof 
n a  s z o s a c h  p o d m ie js k ic h
W ubiegłą niedzielę na szosie poił 

Olkuszem w katastrofie motocyklo
wej uległ bardzo poważnym obrażę 
niom Edward Orzechowski ze Sław
kowa i towarzysząca mu Janina 
Skalska z Wielmoży koło Suloszo- 
wy, która doznała złamania nogi- 

Rannych odwieziono do szpitala. 
Dn. 1 b. m. autobus, zdążający t 

Katowic do Nowej Wsi najechał na 
przedmieściu Katowic Załężu, z nic 
wyjaśnionych przyczyn, na chodnik- 
na którym z okazji odbywającego 
się obok kościoła odpustu, znajdo
wało się wiele osób.

Na skutek najechania 2 osoby 
doznały ciężkich obrażeń, zaś 6 lżej 
szych kontuzyj.

W odległości pół kim. za Rzgo
wom, jadąc w stronę Tuszyna ro
werem, Antoni Janikowski, miesz
kaniec gminy Czarnosin, pow. łódź 
kiego, najechał na rowerzystę z 
Łodzi, robotnika Henryka Budzyń
skiego. Budzyński doznał pęknięcia 
podstawy czaszki i w drodze do 
szpitala zmarł.

niu tem wziął również udział min. > , M o c n o  P o tu r b o w a n e g o  Janików- 
- - - skiego opatrzyło Pogotowie. Wla-Ciano z małżonką 

RZYM. 1.5. Potwierdza się wia
domość, że jugosłowiański regent 
ks. Paweł przybędzie 10 maja do 
Rzymu, gdzie pozostanie do dn. 13 
b. m.

dze policyjne 
trzymały.

Janikowskiego za-

NU WIDOWNI
Napór nowożytny c i i  pogan

Odpowiedzią — walka o wolność
t W. ubiegłą sobotę w sali odczyto- j cy byli już ochrzczeni Nawet Pol- 

Dn. 1 b. m. opuścił po 5-letnim ’,veJ Domu Katolickiego im. Piusa 
pobycie Polskę dotychczasowy woj- x I-go, staraniem Zjednoczenia Pol- 
skowy attache Węgier ppłk. Lengyel J sl<ich Pisarzy Katolickich odbył s,ię 
Stanowisko to objął mjr. Sarkany. i odczyt zbiorowy p. t. „Polacy kato- 

v  ' | licy wobec zagadnień kryzysu obec-
X ! nego“.

W  Korcu koło Równego odbyła; Zebranie zagaił prezes sen. St. 
się konferencja graniczna polsko- J Miłaszewski. Przewodniczył mec. St. 
sowiecka na temat aktualnych \ Kijeński w asyście dd. sen. K. 01-
spraw granicznych
sko-sowieckiego 
rówieńskiego,

na temat aktualnych | Kijeński w asyście pp. sen. K. 
icznych z pogranicza poi chowicza i Wł. hr. Sobańskiego,

na odcinku pow.

Katedra polska
Inauguracja w l\icei
W  Nicei w Centre Universitaire

posła R. P. w Brukseli.

ska Jagiełły w XV w. była dla Za
konu Niemieckiego, Krzyżaków, za
mało katolicką. Lecz w wieku XVI warunkach, gdyż obaj "ńaśTwielcy 
wszystkie  ̂ ziemie należne do tego sąsiedzi byli osłabieni. Dziś tn sip 
„apostolskiego" Zakonu odpadły od skończyło. Od Kłajpedy z przerwa 

-  Pozostała | pomorsko, do S B k f f  i g t e  
^ . I ?z‘s granica niemiecka, bądź kra- 

„Dzis po upływie wieków zagra- jów też związanych z Rzesza Nie la PolsPfi UntnV.nhiai ci ___“*” 7 3. “ iweszą. iNie

Odpowiedź W. Brytanii
l»o wyjiowiedwmn

traktatu morskiego
LONDYN, 1.5. W  poniedziałek 

przed południem odbyło się posie
dzenie gabinetu brytyjskiego, zwo
łane przez Chamberlaina.

Obrady dotyczyły projektu usta- 
liński stwierdził, że w pierwszem wy 0 obowiązkowej służbie wojsko- 
20-leciu po odzyskaniu niepodległo-, wej, której tekst został przedłożony 
ści znaleźliśmy się w szczęśliwych: ministrom do aprobaty, 
warunkach, rrrtv*. nimi Gabinet zajmował się pozatem roz

wojem sytuacji międzynarodowej o- 
raz przyspieszeniem akcji na rzecz 
przeciwstawienia się nowym aktom 
agresji. Członkowie rządu brytyj-

żają Polsce katolickiej ci sami Niem 
cy, ale znowu pogańskie... Zaiste 
niezwykła ewolucja, ale tylko pozor-»-*• . . . i j  tłTuiuwjdj ale lyi&U pozor

^  Pierwszy zabrał glos prof. dr. St. j na, bo w istocie swej Niemcy pozo- 
Stronski, charakteryzując ogrom stali takimi samymi zaborcami ja- 
zdarzen, których jesteśmy świadka- kimi byli, gdy się poraź pierwszy 
nu. Czasy nasze mówił —  żywo zetknęli z nami iv zaraniu naszych 
przypominają wypadki z IX w. gdy i dziejów.
Niemcy rozpoczęli swój Drang nach i I wówczas mimo najazdów zbroj- 
Osten, podbijając Słowiańszczyznę j nych Niemcy Polskę zmiażdżyć nie

należy przeceniać naszego sąsiedz
twa z Węgrami, gdyż łączą, naród 
ten z Niemcami i braterstwo broni 
z wielkiej wojny i wspomnienia 
wspólnej potęgi pod rzadami Habs
burgów.

Wobec niebezpieczeństwa nam za
grażającego —  nie odczuwamy jed'

skiego nie prowadzili podobno dłuż
szych dyskusyj nad przemówieniem 
kanclerza Hitlera. W. Brytanja w 
odpowiedzi na memorandum niemie
ckie, wypowiadające układ morski, 
podkreśli, że układ nie zawierał żad 
nej klauzuli, przewidującej jedno
stronne jego wypowiedzenie.

Przed rozpoczęciem się posiedze-

Aix en Provence) odbyła się inaugu w  a , 1 u . . .  ____________
racja „katedry polskiej'* w obecno-' m - nas,zi!c oczach zni- j nich dzielnic Rzeczypospolitej, za-
ści Obrębskiego —  konsula gen. < > - • ę,aus ŵo 0 tysiącłet-1 grabionych w dobie rozbiorowej, bo
R. P. w Marsylii n,,marquez, kon-1 y stra« ły  zno-, sile fizycznej Niemców naród polski

prefekta den i 'V0i.I?0HC- sł.°wacja zadawalać się przeciwstawił siłę moralna. Jesteśmy 
p S t a t ó l i  T Si flkCią nieP°^głości, Niemcy \* ^  J^tesmy
d S c h T o l i -  chcEt przebudować Europę po swo-

noir u *. j  t— Ĵ ' 1  irizcu ruzpoczęciem się posieaat;-
nfj I „ ducha nam nie brak I nia gabinetu premjer Chamberlain
skip i r ™  Cjn0ty chrs;eścijań- ! przyjął przywódcę opozycji Attlee

sula R 
Alpes Maritimea
władz wojskowych -nbjskich, kolo- 
nji polskiej itp. ,

. , ,  , Niemcy przed wiekami, gdv parli
n i 5' t- na Polskę Mieszkową i Boleslawo- 

e l ^ l a p° loeae“ wy, wą, Sierdzili, iż czynią to jako s/er 
^ ło «ł many piuara Jan ParandowsKi mierze chrześcijaństwa, choć P oIa -

mocą

Rzeczypospolitej, za- f W  końcu przemawiał p. Wł. So
bański, stwierdzając, że dzisiejsze 
Aiemcy nie tylko są wrogami na
szej Ojczyzny, ale i religji katolic- 

p - t illęj. Pogotowie obronne narodu poi
a  r? a* ^-  ^  -  ---------- ^ ----»V 111X1 (J

Drang gennanski na Wschód, oca-, wiem ducha. Dawne nasze'hasło• 
łając nietylko nas2e własne państwo i „Za waszą i nasza wolność" wid"
ale i cywilizację chrześcijańską. niejące na L S S S n S  M k F t  n ^ T 3'  * * 7 * - 1 ^  ‘

Następny prelegent sen. Rembie- 1331 r., iest i dziś a k t u a Ł “ I S J  m‘od21ezy’ prze'i , i uzis aKuiaine. wazme sprawom wewnęt*?.?.--par-
tyjaym.

Na stadionie olimpijskim
P r z e m ó w ie n i e  

n ie r iw s i f im a lo w e  H it le r a
BERLIN, 1.5. Kanclerz Hitler wy 

głosił dziś na stadjonie 
z okazji święta 1 maja,- uówne-

\
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Bo to sie zwykle tak zaczyna
Mechanizm berliński zawodzi wobec Polski

D ziwi się wielu ludzi, że Hit
ler nic nie zmienia w swo
ich metodach. Ze tą samą 

argumentacją i temi samemi za
biegami otworzył sobie zarówno 
granice Sudetów, jak bramy Wied 
nia i Pragi. Są tacy, którzy przy
pisują Hitlerowi systematyczność, 
Sięgającą nawet do przestrzega
nia tych samych cercmonjalów, 
godzin, pór roku etc.

—  Głupio robi Hitler —  mówią 
ci, którzy śledzą jego karjerę pod 
kątem widzenia: sztuka dla sztu
ki.

—  Bo przecież —  ciągną— stale 
tych samych sztuk robić nie moż
na.

Okazuje się jednak, źe można.
I że dotychczas, sądząc po wyni
kach, mądrym okazał się raczej 
Hitler.

Może przesadą byłoby twier
dzić, iż stałość jego metod wyni
ka stąd, że gra on stale na rzeczy 
podobno niezmiennej, jaką jest 
ludzka głupota. Natomiast nie da 
się zaprzeczyć, źe Hitler oparł 
swą grę na znajomości słabych 
stron ludzkiej natury.

Gdyby np. jesienią r. ub. Niem
cy zaryzykowały zajęcie całej 
Czechosłowacji —  napewno rzecz 
ta nie poszłaby im łatwo. Natra
fiłyby na silny sprzeciw wielu na
rodów. Natrafiłyby przedewszyst- 
kicm na opór samych Czechów, 
którzy znajdowali się wówczas 
jeszcze w tym nastroju, iż nawet
o Sudety gotowi byli walczyć; a 
co dopiero o Pragę!

Oddanie Sudetów stało się cio
sem dla tej gotowości. Rozbroiło 
psychicznie Czechy świadomością 
nieszczęścia 1 własnej wobec nie
go niemocy. Stworzyło przez to 
grunt dla godzenia się z każdem 
nowem nieszczęściem i ciosem, 
jak z dopustem Bożym.

Ilitlęr nie ustawał przytem w 
urabianiu tego gruntu. Niemoc 
czeską starał się uwydatnić, pod
kreślając moc własną. Ekstcryto- 
rjalna autostrada przez .Czechoslo 
wację, gospodarcze posunięcia, u- 
miejętne manewrowanie mniejszo 
ścią niemiecką, —  wszystko to u- 
zalcżnlało Czechy od Rzeszy, a 
przedewszystkiem rozbrajało je 
psychicznie, przygotowując do 
dalszych operacyjnych zabiegów.

Sudecki wyłom, dokonany w 
psychice czeskiej, otworzył Hitle
rowi bramy Hradczyna.

Prawdopodobnem się wydaje, 
że Hitler liczy, iż analogiczną, 
bezkrwawą metodą uda mu się 
rozbroić Polskę.

Napewno zdaje on sobie spra
wę, że Gdańsk jest tym akumula
torem, który zgromadził całą e- 
nergję, wolę obronną i poczucie 
godności polskiego narodu. Ale 
tem większa pokusa, aby ten aku
mulator pokojowo rozładować. I 
niema ceny, którą nie opłaciłoby 
się za to zapłacić. Bo gdy to się 
uda, energja rozpłynie się i wszy
stko inne pójdzie jak z płatka. 
Nie łudźmy się, bowiem aby za- 
mierzenia Rzeszy ograniczały się ! 
do Gdańska i autostrady przez 
Pomorze. To są rzeczy na dziś. O 
planach na jutro mówią zaś przej 
rzyście różne, publikowane w

Niemczech mapy, znaczące pol
skie ziemie czerwonemi plamami 
„odwiecznych,historycznych praw 
niemieckiego narodu” ,

Opinja polska nawskroś przej
rzałą ten mechanizm bezkrwa
wych podbojów. Przejrzał go rów

nieź świat. Na tym mechaniźmie 
Hitler nie wjedzie do Gdańska, 
ani nie przetnie Pomorza szla
kiem cksterytorjalnej autostrady!

Skończył się okres bezkrwa
wych podbojów. A ponieważ wy
daje się, że Hitlerowi nie pilno

przesiąść się na krwawy mecha
nizm wojny —  można zaryzyko
wać twierdzenie, źe zbliża się kres 
germańskich podbojów wogóle; 
przepełnia się czara występków
—  wznosi się miecz sądu i kary.

M. K.

M o i c / o  £ Ęw iaura o j c e k w
Łoś ludu polskiego w Rzeszy Niemieckiej

Cała prasa polska w Niem. 
czech w jednobrzmiących o- 
świadczeniach zajmuje stanowi
sko wobec ostatniego przemówie
nia kanclerza Hitlera..

Dzienniki przypominają, że już 
w styczniu 1934 r. prasa polska 
w Niemczech zamieściła artykuł 
zasadniczy o porozumieniu pol- 
sko-niemieckiem, w którym pod
kreślano fakt, źe los ludu pol

skiego w Rzeszy nie jest związa
ny z paktem polsko - niemieckim.
Pakt ten regulował stosunki mię
dzypaństwowe państwa polskiego 
z państwem niemieckiem. Sprawy 
żywotne ludu polskiego w Niem
czech leżały na innej płaszczyź
nie, to leż zarówno przed poro
zumieniem polsko - niemieckiem, 
jak i w czasie porozumienia pol-

sko-niemieckiego, szukano dróg 
do ich rozwiązania.

„Pakty międzypaństwowe są 
wyrazem aktualnej polityki da
nych państw, prawa zaś nasze do 
mowy i wiary ojców, do własne
go narodowego życia, są prawami 
odwiecznemi i nie mogą być zwią 
zane z aktualnemi zagadnieniami 
politycznemi” .

A w a n t u r a  a n t y p o l s k a
Napad na artystów w Opolu

Ze Śląska Opolskiego donosi „Kur 
jer Warszawski", że w niedzielę w 
Opolu odbyło się przedstawienie 
Teatru Polskiego z Katowic, poczem 
zespół teatralny w liczbie 40 osób 
własnym autobusem miał udać się 
do Wielkich Strzelec, gdzie

na godz. 7 min. 80 przewidziane by
ło wieczorne przedstawienie sztuki 
Papa Nicoluzos". Najpierw z Opola 

do Strzelec wyjechał samochodem dy
rektor teatru katowickiego p. Marjan

Sobański. Po przybyciu na miejsce do 
Wielkich Strzelec ujrzał, ie  gmach 
Banku Polskiego, gdzie miało się od
być polskie przedstawienie, otoczony 
jest gromadą hitlerowców, uzbrojonych 
w kije i pałki. Napastnicy zataraso
wali wszystkie wejścia do zaimprowi
zowanego teatru. Ujrzawszy auto p. 
Sobańskiego, banda rzuciła się na nie
go, bijąc dotkliwie zarówno jego, jak  
i szofera, 1 przecinając notami opony 
samochodu. N a  pomoc dyrektorowi 1 
szoferowi rzuciła się polska publicz
ność, która w tym momencie zaczęła 
się zbierać na przedstawienie, a  wi
dząc zatarasowane wejście do gmachu

bankowego, gromadziła się przed tea
trem.

Hitlerowcy rzucili się na Polaków i 
poczęli ich bić, część zaś rozbiegła się 
po mieście bijąc napotkanych Polaków 
I tłukąc szyby w  polskich mieszka
niach. Autobus z artystami polskimi 
zawrócono przy wjeżdzle do Strzelec
i skierowano do Katowic.

W  drodze jednak z niewiadomej 
przyczyny auto zepsuło się tak, iż ar
tyści do godziny telefonowania (godz.
13-ta w  nocy) nie powrócili jeszcze do 
Katowic mimo, że droga od Wielkich 
Strzelec do Katowic samochodem nie 
wynosi więcej, jak dwie godziny.

Kardynał pominięty
na liście zasłużonych 

Sycylijczyków
Z inicjatywy władz faszystowskich 

sporządzono w tych dniach spis zna 
komitych i zasłużonych osobistości 
na Sycylji, których wspomnienie ma 
być szczególnie uroczyście obcho
dzone.

Listę tę podała następnie prasa 
wioska, m. in. „Osservatore Roma- 
no“- W  związku z tem organ waty
kański stwierdza, że spis nie jest 
kompletny, gdyż n jc figuruje n a  n jm  

nazwisko wielkiego kardynała Dus- 
met, rodem z Sycylji.

„Ciekawe jest także —  pisze „Os- 
servatore Romano” —  dlaczego te
go zaszczytu nie dostąpił żaden ze 
Świętych, pochodzących również ze 
Sycylji?"

Czy w roli Murzyna
znajdą się Włosi

O stanowisku prasy włoskiej wo
bec sporu polsko - niemieckiego pi
sze „ABC“ :

„To stanowisko prasy włoskiej 
jest doprawdy niezrozumiałe. Prze
cież dziennikarze włoscy, przebywa
jący w Polsce, piszą o twardem sta
nowisku Polski, która na wszelkie za
kusy niemieckie ma jedno słowo —  
nie. O tem wszystkiem Włosi muszą 
wiedzieć. Wytłumaczenie błędnej i 
szkodliwej polityki może być tylko 
jedno —  Włosi idą zbyt daleko w  u- 
służnoścl wobec Niemiec. Chcą Niem
com wyciągać przysłowiowe kaszta
ny z ognia. Wygląda to tak, jakby 
Włosi zrezygnowali z jakiejkolwiek 
własnej myśli w polityce zagranicz
nej, całkowicie podporządkowując się 
Niemcom. Chcemy wierzyć, że błęd
ny krok Włosi natychmiast będą 
chcieli naprawić. Gdy Włochy kro
czyły drogą wytyczoną tylko zgodnie 
z własneml, a nie obcem iinteresami, 
pisał wówczas p. Attllio Begey —  
„Gdańsk zawsze był polski". Wyni
kiem tej słusznej polityki było dla 
Włoch zwycięstwo i nowe sukcesy te- 
rytorjalne. Zbyt cenimy Włochy, a- 
byśmy chcieli dla nich roli murzyna: 
bardzo niewdzięcznej 1 zwykle źle 
się kończącej. Wierzymy, że szybko 
z tej czarnej roli Wiochy zrezygnu
j e "
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Ostatni warunek  
uniknięcia wojny

O ostatnim warunku uniknięcia 
wojny pisze „Warszawski Dziennik 
Narodowy":

„Kryterjum narodowościowe polity
ki niemieckiej zostało przez Polskę 
dawno odrzucone i nie może być i 
nie będzie brane pod uwagę w żad
nym wypadku.

Mogłaby być mowa jędynle o prze
strzeni życiowej, przyczem Inicjaty
wy powinny podjąć Ńlemcy. W yo
brażamy sobie tę inicjatywę w  ten 
sposób, że Niemcy wycofują się ze 
swemi pretensjami do Lebensraumu 
r. obszaru, który stanowi od wieków 
naturalną przestrzeń bytowania i roz 
woju narodu polskiego. N ie pragnie
my więc uroszczeń niemieckich wi 
dzleć ani na obszarze naszego pań
stwa, ani w krajach • sąsiadujących z 
nami na północo-wschodzie, w  ob
szarze bałtyckim. Musiałyby też 
Niemcy zrezygnować z prymatu wpły 
wów politycznych I gospodarczych 
na południowym wschodzie, zwłasz
cza najbliżej granic Polski położo
nym.

W  tych warunkach możliwe było
by zgodne współżycie obok siebie 
obu narodów. Lecz tylko w’ tych wa
runkach, bo nie mogą dwa narody 
uważać za swój obszar bytowania 
jednej przestrzeni Europy, o czem 
sąsiadujące z Rzeszą narody bezsku
tecznie usiłuje przekonywać kanclerz 
Hitler. Oto jest ostatnia możliwość 
uniknięcia wojny. Wszystko Inne bę 
dzie dorywczym półśrodkiem."

Nauka ostatnich 
miesięcy

Organ Stronnictwa Ludowego 
„Piast" pisze o nauce ostatnich 
miesięcy:

„Nie zraziły chłopa do Polski glo
sy, odsądzające go od patrjotyzmu, 
zarzucając mu 1 jego przywódcom, 
że prowadzą politykę partyjną, a nie 
polską. N a  nic zdały się oskarżenia 
i zjadliwe ataki, że ten kto prowa
dzi w  obecnych latach politykę opozy
cyjną wobec rządów pomajowych jest 
wrogiem państwa. Chłop zawsze rozu
miał I rozumie, że co innego jest da
ny rząd, a co Innego Państwo. Chłop 
wiedział l wie, że Państwo, trwa i jest 
jego . własnością, a rządy się zmie
niają, chociażby po długiem życiu. 
I dlatego nie zmyliły go ani umizgi 
bolszewickie, ani nie dai się opętać

złudzeniu, że w Niemczech mamy 
przyjaciela, już nie na wieki, ale na 
te zapowiedziane 10 lat. Chłop oka
zał, że ponad wszystko w życiu do- 
czesnem stawia wolność I niepodle
głość Ojczyzny, mimo, że był nieza
dowolony z panujących stosunków. 
Dlatego dziś nie powinno się przejść 
nad tym faktem do porządku dzien
nego, względnie wyczekiwać ostat
niej chwili, gdy nad państwem 1 na
rodem zawiśnie pytanie „być albo 
nie być!“ -Już dziś trzeba działać. 
Już dziś trzeba cementować I utrwa
lać to zespolenie serc w  jedno ogni
sko."

Odpowiedź
■M. Niedziałkowski pisze w „Ro

botniku" :
„P. kanclerz „Trzeciej" Rzeszy, A - 

dolf Hitler, postawił oficjalnie na po
rządku dziennym sprawę Gdańska I 
sprawę „autostrady cksterytorjalnej" 
poprzez ziemie polskie. Odpowiedzie
liśmy na te... „sugestje" wezwaniem 
do wzmocnienia, do podwojenia eo- 
najmniej w ciągu ostatnich pozosta
łych pięciu dni tempa subskrypcji na 
rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotni
czej."

Referat 
adw. Kowalskiego

„Kurjer Warszawski" podaje 
streszczenie referatu, który pre
zes Zarządu Głównego Stronnictwa 
Narodowego mec. Kazimierz Ko
walski wygłosił dn. 30 kwietnia w 
Warszawie:

„Niemcy zaborami swemi —  mówił
—  wywołują wojnę powszechną i bę
dą za nią odpowiedzialne. Łamią wszel 
kie umowy, jak zawsze w toku dzie
jów, a każae przyrzeczenie kolejne 
obliczone jest tylko na usypianie czuj 
ności Europy. Podboje niemieckie, w  
pochodzie ku Imperium Germanicum, 
utknęły obecnie u wrót Polski. Ale 
Trzecia Rzesza weszła na drogę, z 
której już trudno jej się cofać. Nie
nasycenie Niemiec tem dobitniej się 
zaznacza, gdy się zważy, że traktat 
wersalski, w załatwieniach między 
Niemcami a Polską, był kompromi
sem, który pozostawił w Rzeszy 
wrzynające się w obszar Polski Pru
sy Wschodnie, nie wcleUł do Polski 
Gdańska, który przez wieki do niej 
należał, nie dal Polsce całego Śląska 
Górnego, jak miało być pierwotnie. 
Kompromisy z Niemcami, czy kosz
tem Polski, czy w polityce państw

zachodnich, nie dawały nigdy do
brych wyników. Jeżeli Niemcy wy
wołają wojnę, muszą liczyć się z tem, 
że wysuwana przez nich zasada t.zw. 
obszaru życia narodowego —  (któ
rą gwałcą jaskrawo wobec Innych 
narodów, jak przez zajęcie Kłajpedy, 
Jedynego portu Litwy, lub przez żą
danie Gdańska wobec Polski) —  bę
dzie też wysunięta znacznie słuszniej 
przez Inne narody kosztem Niemiec, 
Naród polski postanowił niezłomnie 
stawić opór naporowi niemieckiemu. 
Wytęży wszystkie siły własne. Ale 
nie zaniedbuje również sojuszów z 
Francją, Anglją, Rumunją, a bierze
my również pod uwagę odpowiednie 
porozumienie z Rosją, z której może 
mieć surowce dla zbrojeń I której po
łączenia portowe i kolejowe mogą 
być dia Polski bardzo ważne."

Co słychać w Gdańsku
Z Gdańska donosi „Kurjer War

szawski":
„Zanotowano tu w ciągu soboty

i niedzieli Interesujący fakt, a mia
nowicie wzmożony popyt na pisma 
polskie w  Gdańsku, które są rozchwy 
tywane natychmiast po nadejściu do 
Gdańska. Natomiast niemieckie pis
ma sprzedawane były w  Gdańsku w  
ciągu ostatnich 2-ch dni znacznie go
rzej.

Władze polskie zarządziły konfiska 
tę dzisiejszego wydania „Danzlger 
Neueste Nachrichten" za podanie fał
szywych wiadomości o Polsce i na
strojach społeczeństwa polskiego po 
mowie kanclerza Hitlera,"

Powrót b. posła 
Łiebermana

„Dziennik Ludowy" donosi:
„Wedle pogłosek, spodziewany jest 

w najbliższym czasie powrót b. po
sła 1 więźnia brzeskiego Hermana 
Liebermana, który od przeszło 5 lat 
przebywa na emigracji w Paryżu."

Narady kowieńskie
Według informacji „Kurjera War 

szawskiego" z Kowna:
„przybyli do Kowna z Warszawy  

litewski poseł w Polsce dr. Szaulis 
oraz polski poseł w Litwie min. 
Charwat. Uwagę kół politycznych 
zwraca fakt, że obaj dyplomaci przy
byli razem.

Bawił tutaj ostatnio prezes delega
cji litewskiej do rokowań gospodar
czych z Niemcami dyr. Norkajtlą,

który przeprowadził szereg ważnych 
rozmów z miarodajneml czynnikami 
iltewskicmi. Kowieńskie kola polity
czne oraz sfery gospodarcze utrzymu
ją, że przyjazd dyr. Norkajtisa do 
Kowna miał być spowodowanay trud
nościami, jakie wyłoniły, się podczas 
rokowań gospodarczych z Niemcami 
wskutek nadmiernych żądań Berlina. 
Po zasięgnięciu opinji miarodajnych 
czynników kowieńskich, dzisiaj dyr. 
Norkajtis opuścił Kowno, udając się 
z powrotem do Berlina, gdzie w naj
bliższych dniach ma zapoznać stronę 
niemiecką ze stanowiskiem Kowna, 
źródła zazwyczaj dobrze poinformowa
ne utrzymują, że czynniki miarodajne 
nie wykazują skłonności do ustępstw 
na rzecz żądań niemieckich."

Bułgarja i Entente*a 
Bałkańska

Z Sofji donosi „Czas":
„Kampanja rewizjonistyczna prasy 

bułgarskiej rozpoczęta w  ubiegłym 
tygodniu osiągnęła najwyższe swoje 
nasilenie.

W  wydaniu niedzielnem dziennik 
„Zoria" p. t.: „Niech się bronią" 
gwałtownie napada na członków en- 
tenty błakańsklej 1 zapowiada od
mowę Bułgarji przystąpienia do tej 
ententy. Wobec cenzury, Istniejącej w  
Bułgarji, pojawienie się wspomniane
go artykułu uważano jest za wyraz 
poglądów kół oficjalnych."

Konfiskata
„Kurjer Warszawski" donosi z 

Rzymu:
„Prasa włoska zachowuje w dal

szym ciągu powściągliwość w  ocenie 
sytuacji międzynarodowej, lecz po
święca bardzo wiele miejsca kores
pondencjom z zagranicy. W  stosunku 
do dnia wczorajszego zanotować na
leży rozpoczęcie przez większość 
dzienników kampanjl przeciwko 'Frań 
cji, której prasa zarzuca snucie pla
nów agresywnych wobec Włoch. Pla
ny te wywołały konieczne zwiększe
nie środków finansowych, przezna
czonych na obronę państwa.

Zainteresowanie w  sferach obser
watorów zagranicznych wywołał wre
szcie fakt, że dziś rano dziennik „II 
Popolo dl Roma" został skonfisko
wany. Przyczyny konfiskaty nie są 
znane. W  artykule w sian ym  podkre
ślono m. In., że niema rozbieżno
ści pomiędzy obiema mowami Mus- 
eolinlego 1 Hitlera."



Antyniemleckle nastroje 
w Czechach

wzm agafą się
PRAGA, 30.4. Wobec wzmagają-

■ eych się wśród szerokich warstw 
społeczeństwa antyniemieckich na
strojów, któro w ostatnich dniach 
manifestowane były publicznie, wła 
dr® wydały zakaz przeprowadzenia 
zorganizowanych już manifestacji 
pierwszomajowych.

Zaznaczyć należy, ie manifesta
cje w dniu 1 maja zorganizowane 
były nie pod dotychczasowem ha
słem śwęita pracy, lecz pod hasła
mi rozpoczynającego się w dniu ju- 
trzejsrym Tygodnia Matki 1 Dziec
ka.

Syn feldmarsz. Mackensena
szefem niemieckiego 
Sztabu t»eneralitego
WIEDEŃ. 30.4. Feldmarszałek 

Goering zarządził powiększenie sta- 
nn 4-go dowództwa niemieckiej flo
ty lotniczej w Wiedniu, na drodze 
włączenia do tego dowództwa czę
ści floty lotniczej 8-go dowódatwa 
na filąsku.

Równocześnie mianowany /ostał 
szefem Sztabu Generalnego dowód
ca 5-ej armji w Wiedniu generał 
Wadienscn, syn marszałka Macken
sena, w miejsce gen. Ruoffa, który 
został dowódcą ,5-go korpusu armji 
niemieckiej, z siedzibą w Stuttgar
cie.

Nowy komisarz wojennej 
marynarki Sowietów
i nowi następcy

MOSKWA, 30.4. Nowomlanowany 
komisarz wojennej floty morskiej 
Kuzniecow zajmował dotychczas sta 
nowisko dowódcy floty na Pacy
fiku.

Dotychczasowi' komisarz Frynaw 
akij został zwolniony, bez żadnego 
nowego przydziału. Należy wspom
nieć, że Frynawskij od kilku tygo
dni popadł w niełaskę.

Pozatem w komisarjacie mary
narki wojennej nastąpiły zmiany 
i'»a stanowiskach zastępców. Pierw
szym zastępcą Kuzniecowa miano
wano b. drugiego zastępcę komi- 

; satea marynarki wojennej Pisako
wa, drugim zastępcą mianowano 
Rogowa, b. członka Rady Wojen
nej komisarjatu marynarki wojen- 

■ nej, 3-cim Ignatiowa, b. osobistego 
• '* zastępcę komisarza marynarki wo- 
■ jennej, 4-tyrn Lewczenko, b. dowód 

cę floty bałtyckiej.

Gen. Rasztlkis przybywa 
do Polski

w połowie b. m.
W pierwszej połowic maja b. r. 

przybywa do Warszawy na zapro
szenie Marszałka Śmigłego-Rydza, 
naczelny dowódca wojska litewskie
go gen. Stanisław Rasztlkis.

Jego pobyt w Polsce potrwa kil
ka dni.

1 p. ks. Józef ZajchowsSi
We Lwowie zmarł S. p. ks. dr. 

Józef Zajchowski, pronotarjusz 
apostolski, członek kapituły lwow
skiej, b. prof. prawa kanonicznego 
w seminarjum duchownem w Prze
myślu,

W  kraju Imienia Kolumba
Jest miejsce dla rolników i towary z Polski

Przybył do Warszawy i wręczył 
swe listy uwierzytelniające P. Pre
zydentowi R. P., nowy poseł Ko
lumb ji dr. Jaime Jaramillo-Arango. 
Jest to 41-letni wysoki, bardzo przy
stojny brunet, który zaledwie od 
roku przerzucił się do dyplomacji 
z... chirurgji. Pracował też naukowo 
w toj dziedzinie. Był profesorem kii 
niki chirurgicznej wydziału lekar
skiego uniwersytetu w stolicy swej 
ojczyzny Bogocie, a nawet i rekto
rem.

Interesował się tak blisko peda
gogiką, że jakiś czas nawet był mi
nistrem oświaty. Lubował się też 
pracami dziennikarskiemi w rozmai
tych dziedzinach. Nagle rzucił to 
wszystko dla dyplomacji i został w 
ub. r. posłem kolumbijskim w Berli
nie. Potem powierzono mu trzy pla
cówki jednocześnie: Hagę, Kopen
hagę i Warszawę. W Kopenhadze 
już był cztery miesiące i wręczył 
tam swe listy uwierzytelniające. U 
nas też będzie ze trzy miesiące, po
tem uda się do Hagi. Gdzie zamie
szka na stałe, Jeszcze się nie zdecy
dował.

Pierwszego wywiadu prasowego 
po powrocie z Zamku udzielił nasze
mu sprawozdawcy dyplomatyczne
mu mówiąc mu: ■

— Powołanie mnie na posła do 
Warszawy dało mi duże zadowole
nie, wręcz napawając dumą'. Polska 
jest krajem, dla którego my, Ko
lumbijczycy odczuwamy wiele sym- 
patji, z całego serca przeżywając 
wraz z nim jogo chwile szczęścia i 
smutku, pomimo, że znajdujemy się 
na krańcach tak od siebie, odległych 
i pomimo, że nasze więzy' materjal- 

, ne i handlowe nie są jeszcze duże.
1 Zaledwie przed paru laty zaczęły się 
utrwalać stosunki handlowe między 
nami, na szczęście z dnia na dzień 
coraz rozleglejsze.

Nasza sympatja dla narodu pol
skiego wypływa z podziwu, jakim

nas ogandają wartości moralne te
go narodu, jego inteligencja, jego od 
waga, jego płomienny patrjotyzm, 
jego niezachwiane poczucie narodo
we, słowem, zalety, które mogłyby 
być symbolem i wzorem tego, co re
prezentuje w obywatelu obowiązek 
wobec ojczyzny. W okresie, gdy Pol 
ska straciła niepodległość z powodu 
rozbiorów, myśmy rodzili się do ży
cia wolnego, a natchnione, słowa wa
szych wieszczów Mickiewicza, Sło
wackiego i Krasińskiego były dla 
nas hymnami, wzniccającemi nasz 
zapał.

W dziedzinie nauki nikt nie wy
przedził waszego Kopernika i Marji 
Skłodowskiej, która w aureoli swej 
sławy błyszczała również zaletami 
kobiety-Polki, matki-Polki, dostate
cznie occnionemi przez cały świat.

My, jako Amerykanie, ludy Ame
ryki żywjniy również do Mas syni- 
patję za decydującą pomoc, jaką o- 
kazał Kościuszko zastępom Lafayct- 
te‘a w osiągnięciu wyzwolenia naro
du pólnocno-ąmerykańskiego.

— Jakie wrażenia zdążył pan od 
nieść w Polsce, panie ministrze?

— Od pierwszej chwili jak naj
piękniejsze, ledwo wylądowałem w 
Gdyni. Trudno sobie wyobrazić, że 
Polska zdołała w tak krótkim cza
sie zdobyć się na podobny wysiłek. 
Pomyśleć, że tam gdzie było nie tak 
dawno jeszcze rozległe pustkowie, 
dziś wznosi się nowoczesny port ze 
znakomitem wybrzeżem . i miasto 
jasne, pogodne, wesołe. To wprost 
nie do wiary...

— Czy dużo jest Polaków w Ko- 
lumbji ?

— Niewiele. Około tysiąca zaled
wie. A mogłoby być więcej, bo chęt
nie przyjmiemy u siebie emigrację, 
ale tylko rolniczą. Obecnie Polacy o- 
siedleni są tylko w większych mia
stach. Mamy zaś tak rozległe tere
ny osadnicze, że wicia Polaków-rol-, 
ników znalazłoby n nas ziemię I moż 
•ność owocnej praey. Kraj nasz ma1

1.200.000 kim. kw. obszaru, a za
ledwie 9 miljn. ludności.

— Są więc możliwości cmi gracy
ne;

— Będą wkrótce. Narazie bowiem 
rząd nasz zawiesił na krótki czas 
wszelką imigrację, bo właśnie przy 
gotowuje ustawę imigracyjną, która 
wreszcie ureguluje tę sprawę pod 
każdym względem i pchnio na rów 
ne tory. Wtedy z otwartemi ramio 
nami powitamy emigrację polską.

— Jakie są główne przedmioty 
wymiany handlowej między nasze 
mi krajami?

—- Polska konsumuje wiele naszej 
kawy, ale kupuje ją w . Hamburgu 
lub New Yorku, macznie przepłaca
jąc. Tymczasem, mając'własny port 
moglibyście kupować u nas bezpo 
średnio i o wiele taniej, bo uniknę 
loby się długiego łańcucha pośred 
ńików. Tak samo bezpośrednio mo 
gli byście ii nas nabywąć banany 
skóry zwłaszcza wolowe.

— Nawzajem zaś?
— Jesteśmy doskonałym rynkiem 

dla waszych wyrobów włókienni
czych, zwłaszcza wełnianych, ponie 
waż i u nas, choć jesteśmy krajem 
podzwrotnikowym bywa zimno, zwła 
szcza, w miejscowościach górzystych. 
A znów dla miejscowości gorętszych 
przyda się nam bardzo wasz len na 
lekkie ubrania. Pozatem wyroby a- 
luminjowe, drzewo w postaci fabry
katów I pół-fabrykatów, żelazo, 
dużoby się rzeczy znalazło...

Na zakończenie dr. Jaramillo-A
rango oświadczył nam na zapytanie 
o jego najbliższych zamierzeniach:

— Chcę przyczynić się do ściślej 
szego zbliżenia między Polską a Ko 
lumbją, zbliżenia przyjaznego, zbli
żenia kulturalnego i ekonomiczne
go. Gdzie bowiem między dwoma 
narodami panuje serdeczność, tam 
należy więzy przyjaźni zacieśniać 
coraz bardziej. Takie przynajmnie. 
jest moje .zdanie.,.. ■.

Diplomaticus

„Prowadzi nas gwiazda pokoju’’
lloosevelt otworzył wystawę nowojorską

NOWY JORK, 30.4. Uroczyste 
otwarcie międzynarodowej' wystawy 
nowojorskiej stało się sensacją 
dnia całych St. Zjednoczonych.

Od rana już na teren wystawy 
podążały setki tysięcy ludzi, przy
byłych nietylko ze Stanów, lecz z 
całego niemal świata. Nieprzerwany 
sznur samochodów podążał na wy
stawę. Według obliczeń policji uli
cami, prowadzącemi do terenów wy 
stawowych przejeżdżało 400 wozów 
na minutę. Przeszło 5.000 polic.ja.n- 
tów zajętych było wyłącznie regu
lacją ruchu.

Na wystawie reprezentowanych 
jest 60 państw.

W uroczystem otwarciu wziął n- 
dział cały rząd U.S.A., z prezyden
tem Róoseveltem na czele, członko
wie Kongresu, gubernatorzy wszyst 
kich Stanów oraz znakomici przed
stawiciele państw obcych.

Pogoda dopisała znakomicie.
W chwili, gdy prezydent Roose- 

velt rozpoczął przemówienie inau

guracyjne, na terenach' wystawy 
słuchało tej mowy G00 tysięcy o- 
sób.

W przemówieniu swem Roose- 
velt stwierdził, że Stany Zjedno
czone pragną przyczynić się do u- 
trzymania pokoju i w imieniu obu 
Ameryk wyraził nadzieję, że przy
szłe -lata obalą wielką liczbę bar- 
jer, dzielących obecnie narody euro 
pejskie.

Znaczną część przemówienia po
święcił RooseveIt historji Stanów 
Zjednoczonych, od czasu wyboru 
pierwszego prezydenta Jerzego Wa-

PICRUSZY 5CIGAC2

M U S I  
BYĆ
0AREM I S A R J l A l m

szyngtona, dziś bowiem przypada 
150-ta rocznica jego wyboru.

Roosevelt złożył podziękowanie 
wszystkim narodom, biorącym u- 
dział w wystawie i zaprosił do zwie 
dzania wystawy nowojorskiej i w 
San Francisco, gdzie będą mogli 
się przekonać, że wzrok Stanów Zje 
dnoczonych- zwrócony jest ku przy
szłości.

Prowadzi nas gwiazda — mówił 
prezydent Roosevelt — dobrej woli 
międzynarodowej, gwiazda postępu 
ludzkości, a przedewszystkiem gwia 
zda pokoju.

Po otwarciu wystawy odbyła się 
wielka defilada, w której wzięły u- 
dział oddziały armji amerykańskiej 
i marynarki. Za oddziałami wojską 
defilowały grupy osób w strojach 
narodowych państw, biorących u- 
dział w wystawie. Ta część defila
dy była witana owacyjnie. Przy- 
czem publiczność szczególnie gorą
co oklaskiwała defilujące grupy 
czeską i albańską.

Rewja polskich skrzydeł
Efektowne pokazy lotnicze nad Warszawa

W rocznice zgonu 
Józefa Piłsudskiego
Odezwa Komitetu 
Uczczenia Pamięci

Naczelny Komitet Uczczenia Pa
mięci Marszałka Józefa Piłsudskie
go wydał z okazji przypadającej w 
dniu 12-ym maja r. b. czwartej ro
cznicy zgonu Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego następu
jącą odezwę:

Obywatele

Poraź czwarty Naród Polski ob
chodzi rocznicę zgonu Józefa Piłsud
skiego i w sial o bi ii' f zadumie rozpa
miętuje trudy Jego życia. Dzieła Wiel 
kiego Marszałka, dziś 'zwłaszcza, gdy 
stoimy w  obliczu wlelkicli zadań,' prz® 
mawiają, do nas całą potęgą swojej 
wymowy, nakazują, nam trwać wier
nie przy Jego wskazaniach i kro
czyć szlakiem przez Niego wytknię- 
tyni.

Niepewność jutra zawisła, nad Sw1» 
toin. . .

Zapowiadany od kilku dni wielki 
pokaz lotniczy na polu Mokotow- 
skiem zgromadził w niedzielę stuty
sięczne tłumy.

Piękna, słoneczna pogoda sprzy
jała imprezie, zorganizowanej przez 
L.O.P.P.

Już od wczesnych godzin popo
łudniowych ulice, prowadzące na 
pole Mokótow-skie, zaroiły się publi 
oznością, spieszącą na lotnisko. O 
godz. 4-ej ma się przecież rozpo
cząć wielka rewja potęgi skrzydeł 
polskich. Wszyscy spieszą się, żeby 
zaj^ć jaknajlepsze miejsca, skąd 
najwygodniej można będzie obserwo 
wać przebieg ćwiczeń.

Ćwiczenia rozpoczęły się wzlota
mi pokazowemJ balonu obserwacyj
nego, dokoła którego zajęły stano-, 
Miska ogniowe drożyny karabinów!

maszynowych obrony przeciwlotni
czej, zabezpieczające obserwatorów 
przed nalotem nieprzyjacielskiego 
lotnictwa.
. Przed godz. 16-tą balon został 
ściągnięty i_ zabiwakowany na lotni 
sku, ustępując miejsca swym skrzy 
dlatym kolegom.

O godz. 16,25 nad lotnisko nad
latują eskadry samolotów bombar
dujących. Towarzyszą im głośne 
eksplozje petard, pozorujących bom
by>

Atakowane przez eskadry my
śliwskie, samoloty bombardujące o- 
dlatują, nad lotniskiem zaś pozo
staje jeden samolot myśliwski, któ
ry wykonał niezwykle efektowne 
akrobacje, wywołując entuzjazm 
wśród śledzących je z zapartym od
dechem tłumów.

Po defiladzie kilkudziesięciu sa
molotów, dwa samoloty myśliwskie 
wykonały nad lotniskiem t. zw. a- 
krobację w lustrze, polegającą na 
równoczesnem wykonywaniu jedna
kowych ewolucyj nad przeciwległe- 
mi punktami lotniska.

A teraz wielka emocja.
Na horyzoncie pojawia się ciężki, 

trójmotorowy Fokker — groźny sa
molot bombardujący. Atakują go 
3 zwinne samoloty myśliwskie.

Pokazy akrobacji i walk lotni
czych zakończyły nadzwyczaj efek-1 
towne akrobacje grupowe, wykona
ne przez 7 aparatów myśliwskich, 
które jakby przetoczyły się nad lot
niskiem w olbrzymiem kole zbioro
wego loopingu.

Po lotnictwie popisuje się arty- 
Ierja przeciwlotnicza swą nadzwy

czajną sprawnością.
Przed tłumanji publiczności prze

defilowało kilka bateryj, które nie- 
zw-ykle szybko „zajęły stanowiska**, 
pozorując zwalczanie nadlatujących 
eskadr „nieprzyjacielskich**.

Efektowne ćwiczenia zakończył 
pokaz najnowszego rodzaju broni. 
8 skoczków' spadochronowych za
prezentowało desant, lotniczy, żoł
nierzy, którzy „spadli z nicba“ po
witały tłumy burzą oklasków.

Pokaz jest zakończony.
Tłumy opuszczają pole Mokotow

skie, dumne z potęgi naszej armji 
skrzydlatej.

X
W Krakowie, Lwowie i Wilnie od

były się wczoraj również pokazy 
lotnicze, które zgromadziły olbrzy
mie tłumy publiczności.

Na. szalach niewiadomej przyszło
ści ważą się losy narodów. .

Gcujusz Piłsudskiego stworzył Pol
skę mocy i ładu, Polskę, cieszącą się 
szacunkiem świata, wierną swemu 
słowu, oddaną sprawi© pokoju, ale nie 
zlomną i groźny, gdy w  grę wcho
dzi Jej iionor, Jej sława,, Jej wolność- 

Pamiętajmy, io taką Polskę musi
my przekazać pokoleniom potomnym- 

Pamiętajmy, l i  Wielki Marszałek 
nas uczył, ie  od nas samych lośy na
sze zależą, io uzbrojone ramię Naro
du jest najlepszą przyszłości naszej 
rękojmią.

Pamiętajmy, że Jego wielki Dach 
stoi na straży, naszych sumień 1 na
szego działania.

Otoczmy największą troską Jego 
wiekopomne dzieło: Armję Polską, 
której sztandary okrył blaskiem nie
śmiertelnych zwycięstw, a  -z której 
uczynił opokę naszego bytu I tarczę 
nasz»j wolności. W  Jego spuśclżnie 
szukajmy dla siebie nakazów, w  Jego 
czynach podstawy- dla czynów, do 
których wzywa nas chwila dziejowa!

Zespoleni w żałobną rocznicę w* 
wspólnym uczuciu wszyscy, w iuj4l 
Jego wskazań, złóżmy z sleblo ofiarę, 
która umie godzić sprzeczności, któ
ra jednoczy I łączy, a dajo .ęlłę całemu 
Narodowi. Obracajmy tak koło lil- 
storjl, jak tego iądal Józef Piłsudski, 
by ponmilk Jego wielkości T chwały 
nigdy nie przestawał być chwałą i 
wielkością Polski, ,

Naczejny Komitet Uczczenia Parnię- 
CI Marszałka Józefa Pibajiskiręo. Wnr 
szavra, ha Zaniku . Królewskim.

„Zwieramy szeregi 
i czekamy na rozkazy"

Uchwała ujazdu 
delegatów kół S. U. P.

W niedzielę, 30 kwietnia, rozpoczął 
się w Warszawie walny zjazd dele
gatów kół Stowarzyszenia Urzęd
ników Państwowych.

Otwarcia zjazdu dokonał prezes 
Zarządu Głównego S; U, P. Mlero- 
szewicz, który zaproponował u- 
chwalenie przed porządkiem obrad 
następującej rezolucji:

„Świat przeżywa okres wstrząsów, 
w których siła jest jedynym 1 roz
strzygającym środkiem w rękach na
pastnika, zmierzającego do stworze
nia nowego porządku wedle swych 
koncepcj i I tylko w oparcin ó swoje 
egoistyczne interesy. Zasada uszano
wania swobodnego kształtowania się 
bytn narodu' wedle własnej woli jest 
deptana z bezprzykładną brutalnością 
i okłamywaniem opinji świata. W  o- 
blicza tych przemian potwierdza się 
zasada, że państwa i narody tylko na 
swej własnej mocy przyszłość swa 
mogą. budować. W  chwili, gdy siła 
zbrojna narodu polskiego stanowi je
dyną gwarancję całości i potęgi pań
stwa, urzędnicy państwowi, zdecydo
wani jesteśmy podnieść największe o- 
fiary na rzecz dobra ogólnego, cało
ści i nienaruszalności granic Rzeczy
pospolitej 1 jej żywotnych interesów, 
zwieramy swe szeregi i czekamy na 
rozkazy".

TJchwala :ta została powzięta 
wśród owacyj oraz została natych
miast zakomunikowana P. Prezy
dentowi R. P., Marszałkowi Smi- 
głemu-Rydzowi i p rem jerowi gen. 
Skłsdkow-skiemu.

Pielgrzymka Polaków 
gdańskich

na Jasnej Górze
Dn. 30 kwietnia o. godz. 9-ej ra

no przybyła do Częstochowy z hoł
dem do Matki Boskiej pielgrzymka 
gdańskich Polaków, złożona z 185 
osób.

Po Mszy św. w kaplicy Cudowne
go Obrazu pątnicy zwiedzili Jasną 
Górę i jej zabytki.
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Mbileuwowa rozpiętość. Nikt nie 
isapraeczy, że tegoroczny okres wio
senny przypomina pod wzglę
dem politycznym lato roku 1914. 
ówczesne upalne, pełne niepokoju 
ini lipcowe uzyskały odpowiednik w 
tegorocznej wiośnie. Pouczeni 
ćwierćwiekowem doświadczeniem 
wiemy nierównie lepiej niż wtedy, 
jaki ten zasiew wiosenny może wy
dać plon. Historja dała ludzkości 
zaledwie dwadzieścia pięć lat względ 
nego spoczynku, przerywanego pod 
koniec coraz to częstszemi epizoda
mi wojenne mi, przyczem łuny po
żarów rozszerzają się i zbliżają ku 
sobie.

Ludzkość, mająca za sobą świeże 
doświadczenie wojny światowej i 
•tojąca przed straszliwem ryzykiem 
wojny totalnej, wobec której po
przednia miała być sielanką, reaguje 
na grozę chwili znacznie żywiej, o- 
piera się znacznie mocniej niż to 
miało miejsce w lecie 1914 r.

Idee demokratyczne, wilsonowska 
Inicjatywa Ligi Narodów i jawnej 
dyplomacji, mimo wielkich, chwilo
wych niepowodzeń, głęboko przeora
ły świat, obudziły ludzkość ze snu, 
nie pozwoliły jej biernie przyglądać 
się nadchodzącym wypadkom.

Niebezpieczeństwo jest dziś o ty
le większe, o ile Hitler jest bardziej 
dynamiczny 1 bardziej brutalny od ! 
ostatniego cesarza z rodu Hoheu/ol- i 
leniów w stroju rycerza Lohengri- 
ija. Przeciw wzmożonemu niebezpie
czeństwu szykuje się jednakże wzmo

■ żony w większej jeszcze mierze od
pór i w tem leży jasna strona bar
dzo ponurej sytuacji.

Mówimy właściwie o możliwym 
początku wojny, która już się roz
poczęła, która ma już za sobą krwa 
we pobojowiska Abisynji, Chin, 
Hiszpanji i zabory „pokojowe", do
konane na Austrji, Czechosłowacji, 
Kłajpedzie a zamierzone w tylu in- 
iy-ch punktach. Świat z roku 1914 
Miał znacznie mniej ostrzeżeń, miał 
incydent w Agadirze, miał wojny 
irolonjalne, miał wojny bałkańskie 
** lokalnym chwilowo zasięgu.

Spisek przeciw pokojowi świata, 
przeciw niepodległości państw, prze- 
eiw wolności ludzkiej nie był ani 
tąk rozgałęziony ani tak brutalny 
jak dzisiaj. Kandydat na operowego 
despotę, Wilhelm JI» był barankiem 
w porównaniu z obecnym dyktato
rem, a wolność osobista, możność I 
krytyki, którą wtedy cieszyło się | 
społeczeństwo niemieckie, wydaje ( 
się niemal nieograniczoną w zesta
wieniu * obecnemi stosunkami.

Nawet żelazny kanclerz Bismarck 
wydaje się dobrodusznym dziad
kiem, gdy patrzymy na obecnych 
władców Niemiec.

Wakutek tego monarchia Hohen- 
rollernów była nierównie mniej ob
ciążona podziemny nienawiścią, ta
jonym buntem od Niemiec obecnych. 
Dodajmy do tego warunki ekonomi-! 
one, militarne, i aprowizacyjne, w| 
których żyje obecna Rzesza.

Niemcy Wilhelma, wyruszając na 
pole walki, miały pełny, skarb i peł-l 
ne spichlerze. Rozbrojenie i ograni
czenie armji na mocy traktatów, o- 
bowiązujące od 1919 do 1933 roku, 
sprawiły, że rezerwy niemieckie i 
tlość wykształconych oficerów i pod 
oficerów są niewystarczające. Niem
cy Hitlera,. stojące w obliczu woj- 
ny,, ugina ją się pod długami a wpro 
wadzony w czasie wojny światowej 
system kartek na żywność obowią
zuje w Niemczech już obecnie. Co 
będzie w czasie wojny, o ile nie zda 
rzy się cud i nie osiągnie się pioru
nującego zwycięstwa, o którem trud 
no przecież marzyć?

świat, ocknął się a historja, o któ 
rej powtarza się czasami, że pracuje 
nieproduktywnie, pozostawiła nau
kę, tkwiącą głęboko w pamięci. Kra 
je anglosaskie: Anglja i Stany Zjed 
noczone, praktyczne, dalekie od dok 
tryny, skorzystały bardzo wiele.

Na obecnem zachowaniu się An
glji, która zerwała z polityką wys
piarską, która bierze czynny udział 
w polityce kontynentu europejskie
go, aby na mocy swojej tradycji 
nie dopuścić do hegemonjl, tym ra
zem niemieckiej, zaciążyła chwiej- 
ność rządu angielskiego w tygod
niach i dniach, które poprzedziły 
wybuch wojny światowej.

W  umysłach polityków angiel
skich głęboko utkwił zarzut, że gdy 
by nie chwiejność Anglji wtedy, to 
Niemcy byłyby cif opamiętały i nie

Strumień dziejów
byłoby doszło do wojny. Te czy in
ne kroki polityki angielskiej, nie 
zawsze skoordynowane, zmierzające 
chwilami w różnych kierunkach, 
jak lot Chamberlaina do Berchtes- 
gaden, jak polityka zbrojeń, jak o- 
strzeżenia pod adresem zaborców, 
jak sieć sojuszów i gwarancyj, 
których punktem centralnym jest 
Anglja, wypływają z głębokiego 
przeświadczenia, że w roku 1939 
nie wolno powtórzyć błędu z roku 
1914.

Musimy sobie również zdać spra
wę z błyskawicznych przemian, któ 
re dokonały się w nastrojach i po
lityce Stanów Zjednoczonych. Ame
ryka przeżywa dziś chwilę psycho
logiczną podobną do tej, która spra
wiła, że w roku 1916, pod wpływem 
okrucieństw wojennych niemieckich, 
zapłonęła oburzeniem, zerwała z po
lityką neutralności, stanęła po stro
nie państw koalicji.

Dzisiaj w przededniu wojny, któ
ra może wybuchnąć, Ameryka jest 
przygotowana i uzbrojona, nie tyl
ko materjalnie ale i moralnie. Ja
skrawe metody ucisku, gwałtów i 
przemocy, stosowane przez dykta
torów, skierowały zawczasu Stany 
Zjednoczone na drogę walki z bar
barzyństwem o niepodległość państw, 
o wolność ludzką, o kulturę i przy
szłość ludzkości.

Przedwcześnie głosiło się w spo
sób cyniczny upadek wielkich idei, 
ożywiających ludzkość, których z 
konieczności niedoskonałem ale z 
pewnością pożytecznem wcieleniem 
była Liga Narodów. Strumień dzie
jów opuścił brzegi Lemami ale zre
alizowało się wiele idei i planów, c 
których tam się rozprawiało. Anglja 
wróciła na kontynent, Ameryka 
poczuła się solidarną z losami Eu
ropy. Największe potęgi świata po 
bolesnych doświadczeniach i poraż

kach doszły do przekonania, te tyl
ko solidarność, że tylko czynna po
moc zdołają odstraszyć napastnika, 
a w razie konieczności poskromić 
go.

Nie będziemy wymieniali wielu 
innych okoliczności, sprawiających, 
że sytuacja dzisiejsza, choć pod wie 
lu względami wydaje się groźniej
sza od tej z roku 1914, to przecież 
zawiera wiele pierwiastków korzyst
nych, których wtedy nie było.

Wojna światowa w wynikach 
swoich przyniosła wolność, oddała 
byt państwowy wielu ujarzmionym 
narodom, z pośród których na plan 
pierwszy wysuwa się Polska. Naro
dy te z Polską na czele, zbudowaw
szy nakładem wielkich ofiar i wytę
żonej pracy swoje państwa i zako
sztowawszy wolności, nie pozwolą 
na jej umniejszenie a cóż dopiero 
na zniweczenie! One to, wciąż z Pol 
ską na czele, staną się walną, może 
decydującą przeszkodą na drodze 
pochodu nowoczesnych Hunnów.

(rz.)

Lud polski się nie
Odrodzenie między Odrą a Łabą

dat
Pogrzeb prezesa Związku Pola

ków, ś. p. ks. patrona dr. Domań
skiego dostarczył nowych faktów, 
obrazujących niezmiernie ciężkie po 
łożenie ludności polskiej w Niem
czech.

Należy tu zarejestrować zakaz 
ks. prałata Harza z Piły modłów 
w języku polskim w czasie nabo
żeństwa żałobnego i śpiewów w ję 
zyku polskim:

zakaz wyjazdu członka Zarządu 
Związku Polaków’ Arki Bożka z 
Berlina na pogrzeb do Zakrzewia.:

prowokacyjne I demonstracyjne 
zachowanie się ks. wikarego Mehrs- 
manna, który w czasie nabożeństwa 
żałobnego złośliwie przeszkadzał 
na chórze, a po rozpoczęciu śpie
wów w języku polskim nad grobem 
ostentacyjnie opuścił kondukt po
grzebowy.

masowa obecność urzędników Ge 
stapo i S. A., którzy ze wszech 
stron fotografowali uczestników po 
grzebu;

zakaz niemieckich władz szkol

nych udziału dzieci szkoły polskiej 
w Zakrzewie w pogrzebie ks. Pa
trona;

uniemożliwienie przez niemiecką 
placówkę dyplomatyczną w Polsce 
zezwolenia na wyjazd zbiorowej wy 
cleczkl do Zakrzewa.

Mimo dramatycznych okoliczności 
w jakich pogrzeb się odbywał, lud 
ność polska zachowała się z wielką 
godnością i nie pozwoliła się spro
wokować jakkolwiek bardzo bole
śnie dotknięto jej uczuć religijnych 
i narodowych.

Kierownik Związku Polaków dr. 
Kaczmarek, żegnając nad grobem ś. 
p. Zmarłego złożył przyrzeczenie, że 
„testament" ks. Patrona Polacy w 
Niemczech wykonają!".

„Przybyliśmy —  mówił dr. Kacz
marek —  z najdalszych zakątków 
Niemiec i przynieśliśmy sztandary 
nasze Twoją ręką ochrzczone, by 
je schylać nad miejscem Twojego 
odpoczynku ziemskiego i złożyć Ci 
hołd, hołd wierności braterskiej i 
hołd wierności narodowej.

Zebraliśmy się. u Ciebie, Księżę

Patronie, aby Cię upewnić o naszej 
na zawsze o Tobie pamięci przez 
to, że ostatnie słowa Twoje bierze
my do serc naszych, do serc wszy
stkich Polaków w Niemczech, —  o- 
statnie słowa Twoje:

„Lud polski się nie da! Nie da!“ .
_ Podając relację z tego pogrzebu 

Katolicka Agencja Prasowa pisze:
„Wierzymy głęboko, wraz z A. p. 

ks. Domańskim, iż „Ind polski się nie 
da“. Po stronie tego prześladowanego 
ludu są nasze myśli I serca i nasze 
modlitwy. T.ud ten wie, tr  stoi za 
nim trzydziestu kilku mil jonowy nie
podległy naród polski I sprawiedli
wość Boga.

„Pomiędzy Odrą a Łabą, dii* po
zostało tylko cmentarzysko dawnej 
słowiańszczyzny —- ale któż zaręczy, 
że w  wyrokach Opatrzności wyleczo
ne jest odrodzenie narodowe tych zger 
manizowanych mas 1 te nad Odrą nie 
powtórzy się jeszcze blstorja Irian- 
dji, której zaborcy wydarli nawet mo
wę ojczystą, ale nie zdołali ujarzmić 
doszczętnie ducha. A  duch jest „wiecz 
nym rewolucjonistą" bożym 1 cie
miężcom gotuje nieraz przykre dla 
nich niespodzianki".

„Wykłady”
w wojska niemieckiem

Według informacji „Kiurjera PoB» 
Bańskiego":

„Przed dw<una tygodniami de 
nego z polskich postenrnk*w grant* 
cznych zgłosił sie w pełnym ryn* 
sztnnku żołnierz niemiecki 7, oddźia* 
hi, stacjonowanego w Stablarh (PrB  
sy Wschodnie), który zeznał, ie  u- 
ciekł z powodu złego traktowania i 
wyśmiewania urznć religijnych, prze* 
co czół się dotkniętym w  swych 
prawach ludzkich t przekonaniach re 
Unijnych. Zbiegły podaje jeszcze, że 
w pogadankach oficerowie niemieccy 
opowiadają żołnierzom okropności o 
Polsce 1 Polakach, starając się o wy
robienie w nich zawziętości przeciw 
wszystklemn eo polskie. Wobec opajio 
wania przez czynniki hitlerowskie 
wszelkich źródeł Informacyj w  Rze
szy efekt tej „Greuel-propagandy", 
Jest oezy-wiścle duży, a otumanienie
—  zwłaszcza prostych żołnierzy __
prawie całkowite. Poza tem żołnierz 
niemiecki zeznał, te —  w  przeciwień
stwie do oficerów —  odżywianie sze
regowców jest bardzo niedostatecz
ne."

Aresztowanie w Kościele
Gestapo więzi 

księdza za kazanie
Ks. Weiss re Stuttgartu podcza* 

pobytu w Tyrolu otrzymał niespo
dziewanie wiadomość o tem, żs 
władze narodowo - socjalistyczne 
zakazały mu dalszego pobytu w  
Bawarji 1 Wirtembergji. Mimo to 
kapłan powrócił na placówkę dusz
pasterską i wygłosił do wiernych 
kazanie, w którem podał do wia
domości o nakazie wysiedlenia, 
przyznając się równocześnie do 
„zbrodni", która ten nakaza spowo
dowała. ■

Zbrodnią tą było odwiedzenie wy 
dalonego biskupa Rottenbnrga, 
Mgra Sprolla.

Ks. Weiss oświadczył z ambony, 
że czuje się dumny z tego rodzaju 
„zbrodni".

Natychmiast po tem kazaniu dff 
zakrystji .przybiegła- siostra kapla< 
na z wiadomością, iż na probo
stwie oczekują go, urzędnicy Ge
stapo.

Ponieważ ks. Weisa postanowi! 
do ostatka nie opuszczać kościoła, 
powierzonego jego opiece, wesz* 
towano go w zakrystji i wywie* 
ziono policyjnem autam.

W  ten sposób wszyscy wierni 
stali się naocznymi świadkami m® 
tod gwałtu, stosowanych przez Ge 
stapo, które nie szanuje nawet do 
mu Bożego. Ks. Weissa dowieziono 
do granicy Badenji i tam wypusz- 
czono na wolność.

Bezszumne pociski
do wysadzania w powietrze okrętów

Katastrofa wspaniałego statku 
francuskiego „Paris" nie przestała 
być dręczącą zagadką... Dręczącą—  
bo nie ulega już wątpliwości, iż 
pożar na „Paris" nie był przypad
kowy; zagadką —  bo sprawcy zbrod 
niczego; podpalenia nie udało się 
dotychczas odkryć....

Opinja publiczna Francji, zanie
pokojona tem, co się stało, na swój 
sposób stara się wytłumaczyć ka
tastrofę. Rzecz prosta, iż najbar
dziej fantastyczne pogłoski wyra
stają z wielką łatwością na podłożu 
ogólnego poruszenia i —  braku 
prawdziwych informacyj. Wśród 
tych pogłosek nie brak przypuszczeń 
iż pożar na „Paris" był —  a w  
każdym razie mógł być —  dziełem 
zbrodniczej ręki, działającej w imie
niu i z polecenia obcej agentury.

Jakiej?

W swoim czasie wielkie wrażenie 
zrobiła książka, napisana przez nie
mieckiego oficera marynarki, F r a n 
c i s z k a  R in te le n a  v. K l e i 
s ta  p. t. „Tajemniczy intruz. Nie 
będziemy się w tej chwili zastana
wiali nad autentycznością i wiaro- 
godnością faktów podanych w tej 
książce. Podobno autentyczność re- 
lacyj Rintelena została poważnie za 
kwestjonowana. Mimo to jego wspo
mnienia, napisane zresztą barwnie 
i interesująco, zawierać muszą spo
ro prawdziwego materjału, bije z 
nich bowiem znajomość szczegółów 
bardzo istotnych i doskonała orjenta 
cja w zawiłej machinie wojennej i 
Niemiec i Anglji. W  obliczu katastro 
ty  „Paris" warto też może s

książki przypomnieć jej istotny a 
niezmiernie charakterystyczny szcze 
gół.

Rintelen podczas wojny wysłany 
został do Stanów Zjednoczonych w 
misji niesłychanie delikatnej 1 
skomplikowanej.

Zadaniem Rintelena, miało być 
mianowicie przeszkodzenie w wy
syłce amunicji amerykańskiej na 
użytek koalicji. Były to pierwsze 
lata wojny, > Stany Zjednoczone nie 
brały jeszcze udziału w wojnie i 
teoretycznie sprzedawały amunicję i 
broń obu stronom wojennym —  
praktycznie, wobec zablokowania 
Niemiec, dostawy amerykańskie do 
chodziły jedynie do państw koalicji 
i w tej fazie wojny były właściwie 
•— najważniejszym i najgroźniej
szym przeciwnikiem Niemiec.

Walka z temi dostawami była 
niesłychanie trudna. Na ich straży 
stała amerykańska zasada neutral
ności. Było rzeczą oczywistą, iż 
przed wysłannikiem niemieckim sta-, 
ły tylko dwie drogi: albo zakupić 
całą produkcję amerykańską i u- 
niemożliwić w ten sposób dostawy 
dla obcych armij, albo też w ja
kiś konspiracyjny sposób uniemożli
wić te dostawy.

Rintelen wybrał drugi sposób.
Już mianowicie na gruncie ame

rykańskim zgłosił się do niego pe
wien chemik niemiecki nazwiskiem 
Scheele i zademonstrował mu swój 
wynalazek.

Na pierwszy rzut oka wynalazek 
ten wyglądał jak kawałek ołowiu 
wielkości “ cygara. Cygaro to miało 
jednak konstrukcję bardzo wymyśl- ,
a *

Było ono wydrążone wewnątrz, 
Do środka wciśnięto i wlutowano 
okrągłą, miedzianą płytkę, która 
dzieliła rurkę na dwie komory. Je
dna była wypełniona kwasem pik- 
rynowym, druga siarczanym, czy 
też jakimś innym płynem zapalt 
nym. Przylegający korek z wosku, 
powleczony cienką ■ w’arstwą ołowiu; 
szczelnie zamykał oba końce. Płyt
ka wewnętrzna mogła być dowolnej 
grubości —  według uznania. O ile 
była gruba, oba kwasy potrzebowa
ły dłuższego czasu, aby ją prze- 
żreć; gdy była cienka, zmieszanie 
się obu ■ kwasów następowało po pa
ru dniach. Gdy zetknęły się ze so
bą w oznaczonym terminie ' z obu 
stron rurki wystrzelał w górę pło
mień wysokości 20 do 30 cm. 1 za
nim gasł, pokrywa ołowiu topniała 
bez śladu... ,

Rintelen zorjentował się odrazu 
w wartości wynalazku dr. Scheele. 
Wartość ta polegała przedewszyst
kiem na niewielkich wymiarach 
„cygara". Przy pcw'ncj zręczności 
można je było bardzo łatwo podrzu
cić niepostrzeżenie na okrętach z 
transportami amunicji. Przez odpo
wiednie dobranie grubości płytki 
wewnętrznej można było wyznaczyć 
wybuch „cygara" na określony ter
min, np. na parę dni po wypłynięciu 
z portu. Wybuch następował na 
pclnem morzu, gdzie ratunek był 
prawie niemożliwy, następował poza 
tem poza terytorjum Stanów ̂ Zjedno 
ezonych, co także znakomicie ułat
wiało sytuację. Po wypróbowaniu 
więc wynalazku dr. Scheele, Rin
telen zaw arł z nim umowę i natyeh

miast przystąpił do realizacji swe
go planu.

Przez pewien czas wszystko funl* 
cjonowało wrręcz znakomicie. Rinte* 
lenowi udało się zwerbować goto« 
wych na wszystko pomocników, któ
rzy fabrykowali „cygara" i Zajmo
wali się potem ich podrzucaniem na 
okręty wiozące amunicję. Ogromną 
pomoc znaleźli w irlandzkich robot
nikach portowych, którzy chętnie 
przyłączyli się do tego sabotażu wy 
siłków angielskich. Cały szereg stat
ków wiozących amunicję dla An
glji, Francji i Rosji na środku mo
rza ulegał nagle pożarowi I naj
częściej szedł na dno. Czasami uda* 
W'ało się uratować załogę —  trans
portu nigdy. „Cygara" podrzuca
ne były do skrzyń z amunicją, wsu 
wane między najbardziej palne ma
terjały, jedna padająca z nich is
kra wystarczyła aby wywołać ol
brzymi pożar..,

Działalność Rintelena była ereszt^ 
względnie krótka: wywiad angłelsld 
działał i uniemożliwił ją we względ
nie krótkim czasie.

Nie należy to już jednak do rze
czy.

Do rzeczy natomiast należy może 
to, aby o takich niemieckich „cy
garach" wojennych przypomnieć te
raz ,—  wobec pożaru na „Paris", 
pożaru,. który powstał napewno 
wskutek podpalenia.

Sprawcy tego podpalenia nie ti- 
dało się wykryć —  tak jak nigdy 
nie udało się wykryć sprawców 
pożarów tych dziesiątków okrętów, 
które wiozły z Ameryki transporty 
amunicji dla państw koalicji an- 
tyniemieckiej.



Prokurator domaga się
najwyższego wymiaru kapy dla J. Kucharskie]

Po trzydniowej przerwie został 
wczoraj wznowiony proces Julji Ku
charskiej. Dzień cały został poświę
cony przemówieniu oskarżyciela pu* 
blicznego i powodów cywilnych do
magających sie w imieniu wdowy 
po zabitym symbolicznej złotówki 
za straty moralne.

— Panowie sędziowie, rozpoczął 
prok. Firstenberg —• na wstępie mu 
szę oświadczyć, że całkowicie po
pieram oskarżenie 1 w konsekwen
cji będę się domagał najwyższego 
wymiaru kary. Jako człowiek 1 oby
watel wolałbym aby było inaczej, 
aby się okazało, że ta zbrodnia >— 
to był mord rabunkowy, czy też sa
mobójstwo. Niestety sądzę, że akt 
oskarżenia okazał się w pełnt uza
sadniony przebiegiem rozprawy. 
Proces ten okazał się jakimś snem 
okropnym, strasznym koszmarem i 
wrażenie to odczuwają wszyscy ob
serwatorzy procesu. W ciągu tych 
dni wszystkim wydawało się, że stą 
parny po jakiemś grzęzawisku, gdzie 
moralność, etyka nie znajdują żad
nego oparcia. Czasem żałować mu
siałem, że ustawa nie pozwala na 
odbywanie takich spraw przy 
drzwiach zamkniętych, że nłe można 
było ukryć przed publicznością wie
lu Intymnych szczegółów.

Jestem daleki od uogólnienia tych 
zjawisk, które wyszły na jaw, twier 
dzę, że Kucharscy to chore wyjątki 
tej warstwy społecznej, do której 
należeli, alo pozostało wrażenie przy 
gnębiające i budzące odrazę, żo 
wśród inteligencji mogło się dziaó 
coś podobnego. Wśród ludzi, którzy 
byli wykształceni, wychowani w śro 
dowisku kulturalnem, którzy nigdy 
nie zaznali nędzy, mogącej być pew 
nem usprawiedliwieniem.

Ci ludzie unicestwili się I bezna
dziejnie stoczyli w przepaść, z któ
rej niema powrotu.

Nie dotyczy to zresztą wyłącznie 
Kucharskich: mówiło się w tym pro 
cesie o wielu ludziach, o świadkach,
0 powodach cywilnych; nie s% oni 
także bez winy i napewno doczeka
ją się napiętnowania przez sąd.

Ja jako prokurator przedewszyst
kiem zająć się muszę osobami mał
żonków Kucharskich.

Stoją dziś oni nietylko pod za
rzutami, które wytacza im akt oskar 
żenią, alo muszą zdać przed sądem 
rachunek z całego życia. Dlaczego 
życie to zmarnowali działając przy
tem na Bzkodę innych.

Następnie prokurator scharakte
ryzował rodzinę Gierszewskich, któ
rą świadkowie określili jako merkan 
tylną. W rodzinie tej przywiązywa
no zbyt wielką wagę ’ do wartości 
pieniądza. Wiadomo, że Kucharski 
ożenił się z obecną swą żoną tylko 
dla pieniędzy. Wskutek rozrzutnego 
trybu życia oboje małżonkowie roz
trwonili majątek, a ostatnio nie 
mieli nawet środków na utrzymanie
1 zmuszeni byli pożyczać po 5 zł. na 
jedzenie.

Jednocześnie od Kucharskich od
sunęli sie wszyscy znajomi, na co 
wpłynęło głównie gwałtowne i egoi 
styczne usposobienie oskarżonych 
tak, że Kucharscy byli zupełnie osa
motnieni, a Kucharska wpadła w 
depresję. Przyznaje zresztą to sa
ma, że położenie jej było rozpaczli
we i że nie pozostawało jej nic In
nego jak popełnić samobójstwo.

Z pośród 150 zbadanych świad
ków nikt prawie nic dobrego nie 
mógł powiedzieć o Kucharskich z 
jednym tylko jedynym wyjątkiem: 
oto kiedyś Kucharska sprawiła có
reczce dozorcy sukienkę,

J5a tymi ludźmi ciągnie się cięż
kie pasmo krzywdy ludzkiej.

Charakterystyczne dla tych ludzi 
Jest to, że w tym procesie postępo
wanie ich jest w dalszym ciągu ni
skie i egoistyczne: jedno przerzuca 
odpowiedzialność na drugie.

W dalszym ciągu stwierdza pro
kurator, ze małżeństwo Kucharskich 
około 1930 roku stało się już tylko 
formalnem, powstał kwadrat mał
żeński, każde zaczęło żyć na wła
sną rękę.

Stwierdzają to nietylko świadko
wie ąle i listy Kucharskiej do jej 
przyjaciela pełne takich określeń i 
zwrotów pornograficznych, że gdy
by ukaaały się w druku musiałyby 
zostać skonfiskowane.

Następnie opisuje prokurator sno 
Wzm Kucharskiej i jej przywiąza
nie do pozorów choćby bogactwa.
W chwili gdy już nawet głodowała

i gotowała sobie coś na obiad na 
maszynce za pożyczone parę złotych 
to znajomym opowiadała, że wraca 
z nad morza a mąż jest na urlopie 
we Francji.

W ostatnim roku ciężar długów 
zaczął tak przytłaczać Kucharskich 
że znaleźli się w położeniu bez wyj
ścia. Nadziei na polepszenie nie 
było żadnych, gdyż Kucharski nic 
nie zarabiał i właściwie od początku 
był na utrzymaniu żony. Innych do
chodów nie było. I  wtedy, być może 
pod wpływem lektury kryminalnej 
zrodził się niebezpieczny plan.

Prokurator opisuje dokładnie prze 
bieg ostatnich 3 dni przed zabój
stwem. Od wtorku, kiedy Kucharska

wykupiła rewolwer z reperacji, aż 
do chwili morderstwa.

Na fakt, że jednak Kucharska 
musiała być w mieszkaniu brata 
wskazuje bezwzględnie notatka w 
kalendarzu inżyniera.

W tej rodzinie, gdzie wszystko ro
biło się dla pieniędzy można było I 
zabójstwo dla pieniędzy popełnić — 
konkluduje prokurator — domaga
jąc się najsurowszego wymiaru ka
ry

Następnie przemawiali pełnomocni 
cy powódki cywilnej adwokaci I. 
Ettingćr i Jodłowski domagając się 
symbolicznej złotówki.

Dziś rozpoczynają przemówienia 
obrońcy.

Towarzystwo Wiedzy Prasowej 
organizuje w Warszawie w okresie od 8-14 maia r. b.

kurs dla współpracowników administracji pism
Na program kursu złożą się:
1) 24 wykłady z dziedziny zagad

nień wydawniczych,
2 ) zebrania seminaryjne,
3) wycieczki do agencji informa

cyjnej, instytucji kolportażowej i 
papierni.

Ogólne tematy wykładów: Prze
mysł wydawniczy w Polsce; Struk
tura i organizacja przedsiębiorstwa 
wydawniczego; Najważniejsze prze
pisy prawne dotyczące wydawni

ctwa; Papier; Druk; Kolportaż} 
Prenumerata; Propaganda wydaw
nicza; Ogłoszenia; Księgowość i sta* 
tystyka wydawnicza.

Koszt udziału w kursie wynosi 
złotych 40.

Szczegółowy prospekt kursu wy
syła na żądanie oraz wszelkich in- 
formacyj udziela sekretarjat kursu 
(Tow. Wiedzy Prasowej, W-wa, Zgo
da 8 m. 4, tel. 540-00).

Położenie Polski w Europie

Jeżeli połączym y prosteml lln jam l naj- 
bardziej wysunięte punkty Europy. to 20- 
bacjzyrny 1 że przecięcie ich w ypada w  P o l
sce, T o  specjalne położenie wyznacza P o l
sce na przestrzeni h istorji role pośredni
ka kulturalnego, cyw ilizacy jnego i po lity- 
oznego pom iędzy zachodem i wschodem 
jfiuropy.

Oparta o głów ną oś, W isłę, łącząca sy
stemem wodnym Bałtyk z morzem Czarnem, 
a oddzielająca dwa potężne im perjalizm y, 
predestynowana jes t Polska do stabilizacji 
po litycznej północnego i południowego 
wschodu Europy. Brak tendencyj zabór- 
czych 1 zdecydowanie pokojow a polityka,

czyni z n ie j rów nież naturalne oparci® dla 
państw mniejszych, zachęcających swą Bła- 
boscią, do łatwych podbojów  łakome na 
zdobycze tery torja ln e państwa im peria li
styczne.

To  właśnie w arunki: położenie g eogra fi
czne, tendencje polityczne, przy  doskona* 
łem przygotow aniu  m ilitarnem  i psychicz- 
nem całego narodu, nakazującem szacunek 
każdego sąsiada do s iły  i stanowczości 
Polski, zw róc iły  na nas uwagę całego św ia 
ta. W  wysiłku pokojow ego załatw ienia kon
flik tów  m iędzynarodowych Polaka stano
w i Jeden z nielicznych na wschodzie pun
któw  oparcia.

Zasoby gospodarcze podstawa potęgi
I m p e r j u m  B r y ł y  g s k l e g o

W  soli Kolumnowe) Pałacu Staszica 
odbył się odczyt płk. II. St. Clair Smalł- 
wood’a znakomitego lotnika i kawa- 
lerzysty angielskiego p. t. „Siła i zuso- 
l»y Brytyjskiego Imperjum”. Odczyt 
zorganizowany został przez Polski In
stytut Współpracy z Zagranicą i To
warzystwo Polsko - Angielskie.

Zebraniu przewodniczył prezes Insty
tutu dr. H. Gruber.

Płk. Smallwood obrazowo i barwnie 
przedstawił słuchaczom wyjątkowe 
wprost zasoby tworzące niespożytą moc 
Brytyjskiego Imperjum,

Na zaproszenie prelegenta słuchacze 
przenieśli się w myśli do samolotu, 
który miał ich przewieźć lotem ptaka 
po niezmierzonych przestrzeniach nad 
jakicmi powiewa flaga Brytyjska —  
około 14 miljn. mil kw., zaludnionych 
mniej więcej jedną ćwiercią ludności 
całego globu ziemskiego.

Biorąc za punkt wyjścia neutralny 
teren Bagdadu przelatują zebrani nad 
starożytnemi miastami i nad pustynia
mi Mezopotamji, zatrzymują się chwilę 
nad Kut-el-Amarach, pamiętnom bohater
ską walką oddziałów angielskich, dziś 
słynnem wielką tamą zbudowaną przez 
Anglików i zamieniającą pustynię na 
żyzne ogrody. Dalej nad Persją I nad 
Indjami, gdzie prelegent roztaczał przed

nami zarówno czar przyrody, jak i ży
wy obraz stosunków politycznych i go
spodarczych, oraz charakteru tubylców 
i książąt miejscowych zawsze wier- 
nych w potrzebie Brytyjskiemu „Ra
dży . Nad^ Ccyloncm i jego bogatemi 
plantacjami herbaty i kauczuku, nad 
Hongkongiem centrum handlu z Chi
nami, ważną bazą morską i lotniczy 
opuszczając tajemniczy Wschód —  do 
Kanady prawdziwego skarbca bogactw 
naturalnych —  Kanada jest trzecim * 
rzędu na lwięcia producentem złota 
—  posiada bogate złoża miedzi i niklu, 
olbrzymio pola pszenicy, lasy, wysoc* 
rozwiniętą hodowlę bydła 1 t. d.

Dalej jeszcze przez angielski Sudan 
do Unji Poł. Afrykańskiej, tego waż
nego ogniwa w łańcuchu siły Imper- 
jum. Prelegent pokazuje pola djamen- 
towe w Kimberley I kopalnie złota, 
ale już samolot przenosi nas do Au- 
stralji i do Nowej Zelandjl, dających 
W . Brytanji zapasy mięsa, cukru, ba
wełny i wełny. v

W  zakończeniu płk. Smallwood za
znaczył, że po tym rzucie oka na o- 
gromne bogactwa jakiem! przyroda ob
darzyła Imperjum, każdy jego obywa
tel czuje nietylko wdzięczność ale i od
powiedzialność za właściwe użycie tycł 
darów.

Polska Wystawa Turystyczna
u> J f e c f / o l a n i e

Z Inicjatywy ambasadora Wieniawy 
Długoszowskiego i wiceministra Komu
nikacji inż. Al. Bobkowskiego urządzo
no interesujący pokaz turystyki poi 
skiej w Medjołanie, w stałym pawilo 
nie polskim na terenie tamtejszych tar
gów. Urządzenie wystawy zlecono dzia
łowi architektoniczno - wystawowemu 
Centralnego Biura Projektów i Studjów 
Polskich Kolei Państwowych. Dział ten, 
którym kieruje Inż. arch. Al. Iiodelski 
dał się już poznać, zdobywając dla na* 
szego Ministerstwa Komunikacji szereg 
najwyższych odznaczeń na Międz. W y
stawie Paryskiej w 1937 oraz organizu
jąc pokaz naszego kolejnictwa i tury
styki na wystawę międzynarodową w

Otwarcie XIX Targów Poznańskich
Wlcemln. Sokołowski o wzroście potencjału przemysłowego Polski

Dn. 30 ub. m., o godz. 9.30 w 
auli Uniwersytetu Poznańskiego od 
było się uroczyste otwarcie 19-tych. 
Targów Poznańskich.

W otwarciu wzięli udział m. In. 
przedstawiciel rządu wiceminister 
Przemysłu 1 Handlu, Sokołowski, 
ka. kardynał Prymas Hlond, wice
minister Morawski, dyrektor Pań
stwowego Instytutu Eksportowego 
Turski, dyrektor dep. przemysłowe
go Min, P. i H. Łajko, dyrektor 
Drymmer z M.S.Z., przedstawiciele 
miejscowych władz cywilnych i woj 
Bkowych, oraz liczni goście zagra
niczni.

Prezes Targów Poznańskich, pre
zydent m. Poznania, inż. Rugę, wy
głosił przemówienie, w którem pod
kreślił m. in.:

„Naród, objawiający gotowość du
cha, jakiej cywilizacja europejska od 
dawna Już nie doznała, to wszystko 
stanowi mocne 1 trwałe podstawy dla 
rozwoju gospodarki krajowej. W yda
rzenia ostatnich miesięcy siłę naszą 1 
hart potwierdziły w  całej pełni. Stoi- 
my obecnie na przełomie wzrostu go
spodarstwa polskiego. Budzi się z o- 
drętwlenla czyn | myśl twóroza, rea
lizują się plany nie na papierze, lecz 
w stall J betonie i ci wszyscy, którzy 
przejdą przez 17 hal targów poznań
skich i ujrzą te tysiące artykułów, 
których rok temu wogóle jeszcze nie 
wytwarzano w  Polsce, muszą stwier
dzić, ie  rok ten nie przeszedł bezowoc
nie".

Zkolei zahrał glos reprezentant 
rządu wiceminister Sokołowski, o- 
świadczając m. in.:

„W  tegorocznych Targach znajdzie
my odbicie aktualnego położenia go
spodarczego Polski, które niewątpli

wie cechuje dalszy pomyślny przebieg 
konjunktury. Mimo bowiem tej wy
jątkowej sytuacji, jaką cały świat 
przeżywa, sytuacji, która bynajmniej 
nie sprzyja pomyślności gospodarczej, 
możemy zanotować zarówno na od
cinku produkcji, jak  i wymiany sze
regu objawów pomyślnych.

W  ciągu roku 1038— 39 potencjał 
przemysłowy Polski wzmógł się znacz 
nie przez rozbudowę Centralnego O- 
kręgu Przemysłowego oraz przez przy 
łączenie Zaolzia, a  udział przemysłów 
tych nowych ośrodków na Targach  
Poznańskich daje odrazu wymowną 
Ilustrację osiągnięć na tym odcinku. 
Innym wyrazem zaś postępów uprze
mysłowienia się Polski będzie fakt 
wystawienia na tegorocznych Tar
gach bogatego asortymentu wytwo
rów. dotychczas w  Polsce nie wyra
bianych.

Również akcja inwestycyjna, wzra
stająca w  ostatnich czasach w  Pol
sce, znajduje na Targach żywy od
dźwięk. Dowodem tego rozwój dzia
łów przemysłów Inwestycyjnych, a  w  
szczególności przemysłu obrabiarko
wego, narzędziowego, maszynowego i 
elektrycznego,

Problem surowców zastępczych, Ich 
rolę w  uprzemysłowieniu kraju I wy
siłki technicznej ich produkcji nato
miast rejestruje przemysł chemiczny, 
demonstrując swój dorobek w  tej 
dziedzinie na Targach.

Wzmożona w  ostatnich latach przez 
państwo polityka motoryzacyjna znaj
duje wyraz w  zainteresowaniu Tar
gami, okazanem przez światowy prze 
mysi samochodowy. W  wyniku tego 
zainteresowania salon automobilowy 
rozrósł się do Imponujących rozmia
rów i zaczyna się zbliżać do najwięk
szych tego rodzaju Imprez świato
wych.

Targi Poznańslde posiadają szczegół 
ną wagę moralną, Jako widomy do
wód, że niepokój polityczny, nietylko, 
że nie zakłócił dróg rozwojowych pol
skiego życia gospodarczego, ale prze
ciwnie, dodał mu nowego bodźca, wy
pływającego % głębokiego przeświad
czenia, Iż sprawnoAć gospodarstwa na 
rodowego Jest nieodzownym warun
kiem sprawności I siły państwa.

Następnie p. wiceminister omówił 
role gospodarczą Wielkopolski i 
*naczenle jej współpracy z C. O. P.

Po przemówieniu wicemin. Soko
łowski dokonał otwarcia Targów.

Bezpośrednio przed przemówie
niem podęzas otwarcia Targów Po
znańskich wićemin, Sokołowski od
czytał list min. Romana do prezy
denta m. Poznania inż. Rugego.

W liście tym p. minister pisze 
m. inn.:

Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
których doniosła rola, jako czynnika 
ożywiającego obroty, jest powszech
nie znana nie tylko w  Polsce, ale 
także I w  Innych krajach, nabierają 
dla nas szczególnego znaczenia, zwła 
szcza w  obecnie przeżywanym okre
sie.

Oto bowiem, gdy w  obliczu niepo
kojącej niepewności, jaka zawisła 
nad wielu narodami świata, gdy gospo 
darstwa poszczególnych krajów oraz 
obroty międzynarodowe uległy dal
szym perturbacjom, my, Polacy w  
poczuciu swego honoru 1 w  umiło
waniu swoich najświętszych ideałów 
okazaliśmy wobec siebie i świata, że 
jesteśmy, Jak to trafnie głosi rzu
cone hasło i „Silni, zwarci, gotowi", 
nasze to zaś gospodarstwo narodowe 
wykazuje odporność i pełną żywot
ność.

New Yorku. W  pracy tej wzięło udział 
grono młodych architektów pod kie
rownictwem inż. arch. Szparkowsklego, 
przy wydatnej pomocy konsula general
nego dr. Żmigrodzkiego.

Polska wystawa w Medjołanie skła
da się z 2-ch sal. W  I-ej sali honoro
wej umieszczono pomnik Marszałka Jó
zefa Piłsudskiego, dłuta rzeźbiarza Sta
nisława Ostrowskiego. Pomnik ten sta
nie w przyszłości w nowopowstającym 
Dworcu Głównym w Warszawie. Obok 
pomnika znajdujemy fotomontaż poka
zujący oczom zwiedzających armję pol
ską, jej kąwalerję, piechotę, wojska pan 
cerne i olbrzymio ilości samolotów >v 
szyku bojowym.

Po drugiej stronie pomnika przed
stawione są fotografje ruin zabytko
wych zamków polskich, co były przed
murzem kultury łacińskiej na wscho
dzie, Są to fotografje zamków z 13, M 
i 16 stulecia. Całość zamyka fotomon
taż z głowami Królów Polskich: Chro
brego, Jagiełły, Stefana Batorego re- 
produkowanemi z rzefb Kamińskiej • 
Belofa. Sala posiada ładnie skomple
towane akcenty dekoracyjne z tkanin, 
dostarczonych przez Tow. „Ład”, na 
których upięte są godła państwowe i 
orły Piastowski, Zygmuntowski i Legio
nowy.

Dalej znajdujemy fotomontał ilustru
jący drogę, którą kroczy Polska dzi
siejsza. Widzimy tu dzieci bawiące się , 
pod opieką wychowawczyń w  ogród
kach Jordanowskich i przedszkolach, 
barce na obozach, junaków przy pracy 
oraz studja indywidualnych dora<5w 
robotniczych, pobudowanych w Polsce 
z funduszów Towarzystwa Osiedli R°* 
botniczych, Całość uzupełniają mapy 
anegdotyczne o Polsce i mapa komu
nikacji kolejowej, drogowej i samolo*, 
towej w Polsce oraz 2 fotomontaże 
ilustrujące sposób podróży po kraju 
wagonami i autobusami PKP, torpedy 
kolejowe oraz wycieczki masowo o tj  
ganizowane przez Ligę Popierania Tu
rystyki.

Druga sala zawiera pokaz atrakcyi 
turystycznych i sztukę ludową w Pol*' 
sce.
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Wpłaty na P, O, fi*• odpowiedzią dia Hitlera

'W  ofiarności dla Ojczyzny mai
lowaliśmy zawsze zasoby bez mia- 

Czerpaliśmy je nie z jakichś u- 
®ytych skarbów sezamowych, któ 
pch nigdy w Polsce nie było zadu- 

ale s bezcennej skarbnicy serc, 
lotowych zawsze, gdy Ojczyzna 
JWęda, dać wszystko posiadane. 
Wd wdowie grosze, stąd obrączki
1 klejnoty rodzinne zamienione na 
*t*l i żelazo, stąd oszczędności więk 
**« I mniejsze, majątki, zarobków 
Podziały, — tworzyły wielkie fun- 
“®*ze, któremi mogło posłużyć się 
*«ństwo w chwilach potrzeby.

Gdy wczesna wiosną tego, z pe- 
"*>ością w pewnym sensie histo- 
£®M,eSo rolni, przyniosła wiellde 

otwarcie, chrzęst broni u na- 
**)'ch wrót i odgłos pogróżek u 
j ŝzych granic, gdy w związku z 

zwarły się mocno nasze szere- 
gotowe każdą napaść zbrojnie 

Jjkprzcć, runęło na kraj hasło: do- 
<»oić armję, wyposażyć ją w po- 

jftne, jeszcze potężniejsze, niż jest 
obecnie, lotnictwo.

Kraj usłuchał wezwania. Natych- 
?J»st, zanim jeszcze Pożyczka O- 
tony Przeciwlotniczej została ofl- 

jWnie otwarta, ruszyli masowo o- 
jWatele do kas, ofiarowując swe 
?*eni0 x gotowością podziwu ! naj 
^szcgo uznania godną. 

Subskrypcja Pożyczki trwa. Odby 
się będzie jeszcze przez dni 

t«ery.
. międzyczasie, na tydzień przed 
j i  Zamknięciem, doszło do nowych, 
^kich wydarzeń. Jednostronne 
^Powiedzenie przez Niemcy pak- 
® nieagresji z Polską, powtórzone 
tyalnie dalekoidące, butne i nic- 

, ®iliwe do przyjęcia przez Polskę 
piania, godzące w jej suwerenność, 
.Najżywotniejsze interesy Rze
czpospolitej. Fakty te stały się dla 
,a* nowem wezwaniem do czynu, 
%  nowym zastrzykiem energji. 

. ^iemy z jaką rzeczywistością ma 
J  sl? liczyć i jakie każdej chwili 

mogą przed nami zadania. 
Wł - my na nie całkowicie gotowi, 
j!r®śmy wartości naszych sił bo- 

"Jch najzupełniej pewni. 
j0, ^nakże chwila ta wymaga zwie- 
.yotnienia wysiłków, na każdem 
fWi * w ka^ cj dziedzinie. Wielka 

wzyffa nas n^tylko do czyn- 
obrony granic, jeśli państwo

,  Obrad? Zarzd̂ u h Uzfiro&iisK Polskich
dniu 28.IV b. r. w gmachu Iz- 

^  Przemysłowo-Handlowej w Krako 
odbyło się pod przewodnictwem 

:.®2esa Stanisława Karłowskiego 
, ^a.rne posiedzenie zarządu Związ- 

Uzdrowisk Polskich przy wspól- 
ch v e czlonk®w, którzy licznie zje- 

ali ze wszystkich stron Polski.
0 załatwieniu normalnych spraw 

Sanizacyjnych, dłuższą dyskusję
1 polało sprawozdanie Prezydjum 
t(%rekcji, w wyniku której powzię-

szereg ważnych uchwał, 
tał związku z dążeniem do uznania 
c~\eSo szeregu urządzeń i inwesty- 
$  Uzdrowiskowych za przemysło- 
lj ® ^ rozumieniu prawa, uznano za 
]. Ręczne jak najenergiczniejsze 
‘ Synuowanie rozpoczętych starań. 

Poważniejszych uchwał, należy 
.kreślić tę, która dotyczy zwró

c ą  się do wszystkich członków o 
j^&ylanie rocznych sprawozdań z 
u ^ icg ii sezonów kuracyjnych w 
"łowiskach, o osiągniętym w cią

gi roku dorobku inwestycyjnym, 
SUnku władz zwłaszcza z punktu 

lęj^nia popierania wysiłków w  
^nku rozwoju i podniesienia po- 

uzdrowiska, ze strony miej- 
-°^ych czynników. Po zatwier-
ż̂pf bilansu za ubiegły rok bu- 

0Wy 1938-39 i zaakceptowaniu 
f, a'Vozdania rocznego przyjęto w 
p0.^t członków Związku Uzdrowisk 
u6 ?*jfćh nowe zdrojowisko siarcza
nu1 borowinowe w woj. stanisławow 

oraz uchwalono szereg wnio
są 1*7 zgłoszonych przez Zarząd i po- 
y^Sólne uzdrowiska na walny

^  °siedzenie zakończono postano- 
Qjęn>eni zwołania następnego do 
[Chodnka w pierwszej de- 
niernle czerwca tuż przed zebra
l i * 1 Państwowej Naczelnej Rady 

(Sekcja Uzdrowiskowa), 
tyj18 jak wiadomo w roku bieżą- 
w? odbędzie swe obrady ; Orło- 

^orskim.

od nas tego zażąda, wzywa nas do 
ofiarności na cele dozbrojenia.

To cztery dni, jakie dzielą nas 
od terminu zamknięcia subskrypcji 
na Pożyczkę Obrony Przeciwlotni
czej, muszą być wykorzystane w 
maksymalnych granicach.

Przez każdego.
Nie może tu być opieszałych, nie 

może być ociągających się w speł
nieniu patrjotyeznego obowiązku.

Nie zniósłby takich Naród polski,

który niejedną wielką próbę prze
trwał zwycięsko, w swej krwią bo
haterów i ofiarnością obywateli pi
sanej historji.

Do kas obywatele! Rzeczypospoli
ta, z rąk drapieżnych zaborców mę 
stwem Bojowników Niepodległości 
wydarta, Rzeczpospolita gotowa do 
odparcia każdego napastnika, chce 
wzmóc swe siły obronne, żąda od 
Was stwierdzenia, że jesteście god
nymi Polakami!

3-go maja Warszawska Izba P. H.
wydawać będzie zaświadczenia subskrypcyjne
Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Warszawie zawiadamia, iż agendy 
Izby, wydające przedsiębiorstwom 
handlowym nie należącym do orga
nizacyj kupieckich, zaświadczenia o 
spełnieniu obowiązku obywatelskie
go przez subskrybowanie Pożyczki

Obrony Przeciwlotniczej —  będą 
czynne dnia 3 maja b. r. od godz.
10 do 19-ej.

Również dnia 4 1 5  maja b. r. 
Biura Izby będą czynna do godz. 
19-ej i wydawać będą wspomniane 
zaświadczenia.

W alne Zgrom adzenia przedsiębiorstw koncernu

„Siła i Światło** S. A.
W  dniu 28 kwietnia 1939 r. 

odbyły się w lokalu spółki „Siła
i Światło S. A.” Walne Zgroma
dzenia przedsiębiorstw1, wchodzą
cych w skład koncernu „Siła i 
Światło S. A.” , mianowicie: Elek
trowni Okręgowej w Zagłębiu 
Dąbrowskiem S. A., Elektrowni 
Okręgowej w* Zagłębiu Krakow- 
skiem S. A., Sieci Elektrycznych 
S. A., Tramwajów Elektrycznych 
w Zagłębiu Dąbrowskiem S. A. i 
Elektrycznych Kolei Dojazdo
wych S. A. Walne Zgromadzenia 
rozpatrywały wyniki operacyjne 
przedsiębiorstw powyższych za 
rok 1938. Przewodniczył na Wal
nych Zgromadzeniach p. inż. Ta
deusz Sułowski.

Elektrownia Okręgowa w Za
głębiu Dąbrowskiem S. A. wyka
zała sprzedaż energji elektrycz
nej większą o 3,3% w porówna
niu z okresem poprzednim. Nad
wyżka eksploatacyjna tej spółki 
wyniosła zł. 679.348,— . Walne 
Zgromadzenie uchwaliło wypłacić 
dywidendę w wysokości 5 %  ka
pitału akcyjnego zł. 12.500.000,— 
co uczyni zł. 625.500,— , a pozo
stałość zł. 54.348,—  przenieść na

kapitał zapasowy'.
Elektrownia Okręgowa w Za

głębiu Iirakowskiem S. A. wyka
zała wzrost sprzedaży energji e- 
lektrycznej niemal o 14% w sto
sunku do roku poprzedniego. 
Nadwyżka eksploatacyjna wynio
sła zł. 244.566,— . Walne Zgroma
dzenie uchwaliło wypłacić dywi
dendę w wysokości 3% od kapi
tału akcyjnego zł. 7.500.000.— , co 
uczyni zł. 225.000, a pozostałość 
w sumie zł. 19.566,—  przeznaczyć 
na kapitał zapasowy.

Nadwyżki eksploatacyjne spó
łek Sieci Elektryczne S. A. i 
Tramwaje Elektryczne w Zagłę
biu Dąbrowskiem S. A. zostały 
przeniesione na kapitał amorty
zacyjny.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akt|onar]uszfiw
Sp. Akc. Zakłady Chemiczne
GRODZ I SK"» »

W  dniu 29 kwietnia r. b. odby
ło się Walne Zgromadzenie akcjo
narjuszów Spółki Akcyjnej Za
kłady Chemiczne „Grodzisk” . Ze
branie zagaił prezes Zarządu Inż. 
Kazimierz Moniuszko, poczem 
przewodnictwo objął członek Ra
dy Nadzorczej, dr. Kazimierz Pla- 
towski.

Jak ze sprawozdania o dzia
łalności Spółki za rok 1938, zło
żonego przez prezesa Zarządu 
wynika, Zakłady wykazały dalsze 
znaczne postępy w działach tech
nicznym i handlowym. Poważne 
zadanie Zakładów Chemicznych

„Grodzisk” — uszlachetniająca 
przeróbka (destylacja) jednego % 
naszych najważniejszych surow
ców —  drzewa —  daje coraz to 
lepsze rezultaty.

Zebrani na Walnem Zgroma
dzeniu Akcjonarjusze uchwalili 
wypłacić tak jak w roku ubie
głym dywidendę w wysokości 
7%.

Walne Zgromadzenie jedno
myślnie udzieliło pokwitowania 
władzom Spółki, poczem dokona
ło wyborów na nowy okres spra
wozdawczy —  Rady Nadzorczej
i Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów
F Srm jf „ E  L I B  O  !Słi

Spółki Akcyjne,} Handlowo-Przemysłowej

»Ł. J. Borkowski11
W dniu 29 kwietnia r. b. odbyło 

się walne zgromadzenie akcjonarju
szów Sp. Akc. „Elibor“. Zebranie 
zagaił i przewodniczył prezes Rady 
Nadzorczej p. Andrzej Wierzbicki. 
Sprawozdanie Zarządu składał pre
zes Zarządu p. Kazimierz Wejchert.

Jak ze sprawozdania wynika po
prawa położenia gospodarczego 
wpłynęła dodatnio i na wyniki dzia 
łalności Spółki. Wzmożenie się bu
downictwa spowodowało wzrost za
potrzebowania na żelazo, stal, ce
ment i blachę cynkową. W  innych 
artykułach firmowych Spółka rów
nież zwiększyła swe obroty.

W  roku sprawozdawczym S. A. 
„Elibor“ kontynuowała prace nad 
uruchomieniem kopalni rudy ilastej 
w Chlewiskach. Wkrótce, zarówno 
kopalnia, jak i nowo zainstalowane 
dwa prażaki nowoczesnej konstruk
cji, dla rudy, zostaną uruchomione
i produkcja rudy prażonej powinna

Dodatkowa subskrypcja na P.O.P.
S. ..Jakub Gutm an" w Będzinie

Jak się dowiadujemy ogólna 
kwota zadeklarowana przez S.A. 
„Jakub Gutman” po dokonaniu 
dodatkowej subskrypcji na Po
życzkę Obrony Przeciwlotniczej

—  wynosi zł. 60.000.—
Niezależnie od tej sumy Zarząd 

i personel Spółki subskrybował 
na P.O.P. zł. 16.000.

Prasa o gospodarstwie
FINANSOWANIE ZBROJElf

Profesor Rybarski zastanawia 
się w ..Kurjerze Warszawskim" nad 
sposobami sfinansowania zwiększo
nych potrzeb wojska. Widzi on trzy 
możliwości uzyskania dodatkowych 
środków na wojsko:

»a ) zwiększenie ciężarów podatko
wych; b) pożyczki; c) oszczędności na 
wydatkach cywilnych, by w ten sposób 
zwiększyć wydatki wojskowe”.

W  dalszym ciągu swych rozwa
żań zwraca on uwagę na oszczęd
ności, jako na źródło finansowania 
dozbrojenia. Wg. niego:

państwa rozumiemy skreślenie wydat
ków niepotrzebnych, bez których moż
na się obejść, zaniechanie wydatków 
nieproduktywnych, to nikt nie może 
mleć co do tego żadnych wątpliwości. 
Takie oszczędności zawsze trzeba prze
prowadzić, choćby sytuacja finansowa 
nie była ciężka. Ale trudno na to liczyć, 
że z tych źródeł uda się wicie uzyskać^’.

Nie uważa on za aktualne obni
żenie poborów urzędniczych. Zwra
ca natomiast uwagę na znaczne 
możliwości oszczędności przez zre
formowanie administracji. Miano
wicie:

„Istnieje jednak bardzo poważne źró
dło oszczędności w gospodarce publlcz 
nej; trndne coprawda do natychmia
stowego wyzyskania, ale na dłuższą me
tę bardzo wydajne. Jest nim zmniej
szenie niepotrzebnych funkcyj państwa; 
reforma administracji, która uwolni u- 
rzędy od niepotrzebnych czynności, u- 
prośći tok postępowania administracyj
nego, usunie niepotrzebny biurokratyzm
I próby regulowania życia gospodarcze
go przez biurokrację w dziedzinach, w 
których ta interwencja nie jest ani uza
sadniona. ani naprawdę skuteczna.

Na tej drodze można uzyskać pod
wójną oszczędność. l*o pierwsze dzięki 
temu, że zmniejszą się zwyczajne wy
datki państwa 1 innych związków praw 
no-publicznych. A powtóre będzie to 
duża oszczędność dla gospodarstwa spo

łecznego. NIepotrzchny Interwencjonizm, państwa polskiego. Już jednak min. de 
pociąga za sobą duźc wydatki dla pry. Monzie wspomniał o możliwości lokat 
watnego przedsiębiorstwa. , francuskich w polskim przemyśle, w

AV dzisiejszej atmosferze nie bardzo i urządzeniach elektryfikacyjnych 1 t. p. 
się chce o tem myśleć. Wypowiada-1 Wynurzenia francuskiego ministra spnt- 
nc są nawet głosy, że te zwyczajne I kały się c przyehylnem przyjęciem poi 
zasady z zakresu polityki gospodarczej sklej opinji publicznej. Można więc ł y  
straciły swą aktualność ze względu na wić nadzieję, żc I w przyszłości przy- 
prymat gospodarki wojennej. Zachodzi bywający do Polski kapitał obcy nie 
tu duże nieporozumienie. Gdyby była ( napluka z jej strony na żadne przeszko 
mowa tylko o doraźnej, natycbmlaslo-1 dy w realizowaniu swych. uczciwie »ta- 
wej mobilizacji gospodarczej, oczywi- ‘ wianych celów” , 
ście nie byłoby czasu zajmować >ię
tamtemi sprawami. Ale jeżeli wchodzi w WIDMO IN FLACJI -
grę trwałe przy stosowanie naszego go- i W  NIEMCZECH
spodarstwa do zwiększonego zapotrze- Omawiając sytuację budżetową
harmonja miedzy gospodarką wojenną j iNjem*ec, W szczególności emisję bo 
a pokojową; ia ostatnia musi być pro- i now podatkowych, „Polska Zbrój- 
wadzona według pewnych zasad” . na“ dochodzi do takich konkluzyj: 

Wywód}’ prof. Rybarskiego są i Państwo wybierze bonami w ciągu 
słuszne. Trzeba sobie jednak zdać i 
sprawę, że w obecnej sytuacji k o -1 
nieczne są osiągnięcia natychmia
stowe, reforma zaś administracji—  
skądinąd pożądana —  to program 
na dłuższą metę. Dlatego też uwa
żamy, że samemi oszczędnościami j 
nie rozwiążemy aktualnych trudno-! 
ści budżetowych.

,0 He przez oszczędn ość  w budżecie bowanla wojennego, to musi nastąpić j . 1
isiwn -------- skreślenie wydal- harmonia miedzy gospodarka wojenna

PRZYCHYLNA ATMOSFK1IA 
DLA WSPÓŁPRACY Z KAPITA

ŁEM ZAGRANICZNYM
Problem współpracy z kapitałem 

zagranicznym stał się obecnie w Pol 
sce aktualnym, czego przejawem 
były wizyty min. Hudsona i De 
Monzie. Zarysowały się nowe mo
żliwości współpracy z tym kapita
łem, a opinja polska odnosi się do 
nich obecnie życzliwie. Czytamy 
na ten temat w' „Depeszy' 

„Zarysowująca się możliwość ściślej
szej współpracy z' kapitałem francuskim
1 angielskim może nam przynieść o- 
groinne korzyści. AV tej chwili oczywi
ście przedmiotem tej współpracy byłoby 
głównie podniesienie do możliwie naj
wyższego poziomu militarnej potęgi

rokn podatki za okres paroletni —  a 
w takim razie co będzie jutro?

t znowu zagląda przez niemieckie 
okienko widmo inflacji. Lecz dyklalo- 
rzy finansowi III Rzrszy dbają tylko
o to, by na dziś było dosyć środków.

A może się łudzą, że jutro przynie
sie jakiś nowy „cud”?”

FRANCUSKA KONTROFENZYWA  
GOSPODARCZA NAD DUNAJEM  

„Gazeta Polska" przedstawia wy
niki nowych układów handlowych 
Francji z Rumunją i Jugosławią. 
Wg. niej:

„przyznać trzeba, źe Jak na kilkomle- 
slęczny dorobek —  to, co polityka fran
cuska zrobiła ostatnio na Bałkanach, 
jest olbrzymim krokiem naprzód. Jeśli 
zaś mamy wierzyć oświadczeniu mini
stra handlu, p. Gentili, złożonemu przy 
okazji podpisywania układu rumuńsko- 
francuskiego, zawarte ostatnio akty 
międzypaństwowe są zaledwie pierw
szym krokiem na drodze, którą Francja 
zamierza konsekwentnie kroczyć ku wy 
tkniętemu Jasno celowi: .zacieśnieniu wę 
złów gospodarczych z krajami bałkań- 
skleml przy zapewnieniu tym krajom 
jak najlepszych warunków zfiytu na 
rynku francuskim”.

osiągnąć już w drugiej połowie biei. 
roku nakreśloną normę od 4.000 do
5.000 tonn miesięcznie.

Ponadto otwarty w maju r. ub. 
oddział Spółki w  Rzeszowie rokuje, 
sądząc z dotychczasowych wyników, 
wielkie nadzieje.

Całkowite obroty Firmy za rok 
sprawozdawczy przekroczyły sumę 
30 miljonów złotych, wykazując 
wzrost w stosunku do r. 1937 o 5 
miljonów zł. Największy wzrost o- 
brotów, bo o ok. 3 miljony zł. za
znaczył się w żelazie. Na^ dalszych 
miejscach idą w kolejności: węgiel, 
cement, koks, artykuły techniczne
l t. d.

Bilans Spółki za rok sprawozdaw
czy zamyka się sumą 13.087.789,40 
złotych, a rachunek zysków i strat 
sumą zh 32.020.591.45.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło 
podział zysków, przeznaczając na 
dywidendę 4 proc. od akcji 100-zlo- 
towej. Wypłata dywidendy będzie u- 
skuteczniona przez Bank Handlowy 
w Warszawie, poczynając od 1-go 
czerwca 1939 r.

We władzach Spółki zmiany me
zaszły.

Giełda pieniężna
W A L U T Y  I  D E W IZY

N a  w czorajszem  zebraniu  giełdy 
w alutow o -  dewizowej w  Warszawie 
tend encja  clla dewiz b yła lekko zwyż
kow a, p rzy  o b ro tach  norm alnych . M  
tow an o: A m sterd am  284,30 , B ru k sela  
90 ,60 , K openhaga 111 ,30 , Londyn *.4,Pl 
N ow y Jo rk -k a b e l 5 .31 ,75 , P a ry ż  14.10, 
Sztokholm  128,45, Z urych  119.65.

B an k  Polsk i płacił za d olary  a m e 
ryk ań sk ie 5 .3 0 , kanad yjsk ie 5 .26 .50, 
floreny holenderskie 283,30, 
fran cu sk ie 14,04, szw ajcarsk ie  119,15, 
funty angielskie 24,82, guldeny gdan- 
sk ic 99 ,75 , belgi belg. 90 .35 , korony  
norw eskie 124 ,60 , korony duńskie
110,80 , szw edzkie 127,85, Ury włoskie 
17 , m a rk i fińskie 16,70. niem ieckie
srebrne 76. ___

P A P IE R Y  PR OCENTOW E
D la papierów’ procentow ych  te n 

d encja była u trz y m a n a , p rzy  w ięk
szych  o b ro tach  3  p roc. inw estycyjn y
i 4 i pół proc. w ew n ętrzną. N oto w a
n o: 3 p roc. In w estycyjna I em . 85, 
se rja  88, H  em . 83.50, 4 p ro c. dola
ro w a wobec ciągn ien ia n ienotow ana,
4  p roc. kon solid acyjn a 63,25, wsssy* 
stk le  pozostałe odeink idrobne 6_. ■ i,
1 i pół p roc. w ew n ętrzna 62, 5  proc- 
k onw ersyjna 67, 5 p roc. kolejow a 63.o0
4 1 pól p ro c. ziem skie 58 ,50  —  s s , 
\ i pól p roc. ziem skie pozn. se r ja  
,L “ —  5 6 ,50 , 4  i pół proc. W a rs z a 

w y 68, 5  p roc. W a rs z a w y  z r. 1933
—  69, odcinki po 1 .000 zł. 69 .75, 5 
p roc. Łodzi z r . 1933 —  60, 5  proc. 
Lublina z r. 1933 -  58 ,50 , 6 proc. 
obligacje m . W a rsz a w y  6 em . 74.

AKCJE
N a rynku ak cy jn y m  ten d en cja  by

ła  u trzy m an a , p rzy  w iększych obro
ta c h  ak cja m i B an k u  P olsk iego. N o
tow an o: B an k  P olsk i 1 1 6 . CuW er S7
__  37.50, Starachowice 56.50 —
Lllpopy 90, N orblin 106 —  105  —  106. 
Zieleniewski 68 .50 —  68  —  68.50, t ł a  
berbusch 69 -  68 .50  -  69. O strow iec 
82.50, B a n k  Zw iązku Spółek Z arób- 
kowych płaci za swój ostatni kupon
2 zl.

PO ZAG IEŁD O W E K U R SY  
W IECZO RNE

Inwestycyjna I  em. 85.
Inwestycyjna II  em. 83.50.
Konwersyjna 67.
Konsolidacyjna 63,25.
Wewnętrzna 62.
Dolarówka —  losowaal*.



M_ĘJK_JE_n S P  O  R T O  W Y
Herman zwycięża Nojego
Polonja wygrywa bieg Raszyn—Warszawa

Trzeci zkolel bieg Polskiebo Ra
dja na trasie Raszyn —  Warszawa 
zakończył się zasłużonem zwycię
stwem Polonji.

Losy biegu rozstrzygnęły się już 
na jego pierwszym etapie. Odci
nek 3-łdlometrowy tego etapu zgro 
madził na starcie biegaczy 12 ( 1) 
klubów warszawskich, z Nojim, 
Hermanem i Wirkusem na czele.

Zawodnicy drugiej zmiany byli 
świadkami sensacyjnego zwycięstwa 
Hermana (Polonja) nad znakomi
tym naszym długodystansowcem 
Nojim (Syrena). Zawodnik Polonji 
wygrał swój odcinek z prawie 20- 
metrową przewagą. Trzecim był 
Wirkus (Warszawianka).

Pozostałe odcinki (35) biegu nie 
przyniosły większych zmian. Jedy
nie Polonja zwiększyła swoją prze
wagę nad następną drużyną do 
prawdę 800 m. i miejsce Syreny za
jęła Warszawianka, której ostatni 
zawodnik Kusociński, wbiegł na 
Stadjon Wojska Polskiego daleko | 
za Polonją, ale z równie wielką 
przewagą nad następną drużyną.

Ostateczna kolejność drużyn w 
biegu Polskiego Radja była nastę
pująca: 1) Polonja, 2) Warszawian
ka, 3) Syrena, 4) P. Z. L.

Polonja wygrała bieg poraź dru 
gi. W pierwszym roku tego biegu 
zwyciężyła ona dzięki dyskwalifika 
cji Warszawianki, za nieprawidłowe 
przeprowadzenie zmian.

Rewelacyjne zwycięstwo Herma
na nad Nojim zmusza ludzi, orien
tujących się w naszych stosunkach 
na bieżni, do pewnych refleksyj: 
mianowicie, czy była to porażka 
Nojego, na skutek jakiejś jego de

KOLARZE STOŁECZNI W Y G R Y W A 
JĄ  W  K R AK O W IE

N a  zawodach kolarskich na torze 
CracovJi kolarze stołeczni odnieśli 
duży sukces. Wyścig drużynowy 4 
km. wygrał zespól warszawski (N a 
pierała, Popończyk, Starzyński, M i
chalak): również amerykański wyścig 
parami wygrała para stołeczna Mi
chalak —  Popończyk.

W  biegu za motorami triumfował 
Wander przed Napierałą.
PO LSK A PÓ ŁN O CN A  W Y G R Y W A  

W  P O Z N A N IU
Rozegrany w  Poznaniu treningowy 

mecz koszykówki męskiej, między Pol 
ską Północną i Południową, mający 
wyłonić ew. reprezentację na mistrzo
stwa Europy w  Kownie, zakończył 
się wysoklem zwycięstwem Polski 
Północnej w  stosunku 64:39.

Prawdopodobny skład reprezentacji 
Polski wygląda następująco: Łój, K a
sprzak, Rossudowski, Pławczyk, Grze 
Chowlak, Patrzykąt, Pawłowski, Stok, 
Śmigielski, Różycki i Gregołajtis.

presji po przegranej z Kusocińskim, | tandemu Kusociński — Nojl. 
czy też jest oznaką narodzenia się Oby ostatnie przypuszczenie było 
nowego talentu długodystansowca, istotne. Lekka atletyka polska po- 
ktory doszlusuje do znakomitego 1 kaźnie wzrosłaby w siłę. (j. ż,).

Zwycięstwo pary Baworowski—Tłoczyński
Polska prowadzi * Rumunią 2si

ni byli grać znowu po wczorajszych 
męczących spotkaniach singlowych.

Z gości bezwzględnie lepszy był 
Tanasescu, któremu wiosenny po
byt na Rivierze zrobił bardzo do
brze. Schmidt był graczem znacznie 
mniej skutecznym i opanowanym 
technicznie.

Obaj Polacy grali bardzo dobrze 
I ofiarnie. Zagrania Tłoczyńskiego 
nosiły często ślady bardzo dużej 
klasy tenisowej, Baworowski zaś 
dowiódł, że jest podstawą naszej re 
prezentacji tenisowej, zarówno w 
singlach, jak i w grze podwójnej.

Jako „pokazówka" rozegrane zo
stało spotkanie naszej mistrzyni 
rakiety J. Jędrzejowskiej z Koncza- 
kiem.

Wygrał łatwo Kończak 6:2, 6:4, 
uwidoczniając duże braki w formie 
i kondycji Jędrzejowskiej.

J A K  Ż Y J E  K B ł l

W drugim dniu zawodów teniso
wych Polska — Rumunja odbyło 
się spotkanie w grze podwójnej.

Polska para Baworowski —  Tło- 
czyński pokonała Rumunów Tana
sescu i Schmidta 9:7, 4:6, 6:3, 1:6, 
6:3.

W ten sposób obecny stan spot
kania tenisowego Polska — Rumu
nja brzmi 2:1 dla Polski.

Widzowie, zebrani w niedzielę na 
trybunach kortów Legji w Warsza
wie mieli okazję podziwiać grę pod 
wójną w naprawdę pięknem wyda
niu. Walka była zacięta, jak na 
to wskazuje sam pięcio setowy wy
nik spotkania przy mniejwięcej ró
wnym układzie sił (co również jest 
uwidocznione w wynikach poszcze
gólnych setów).

Na uwagę zagluguje fakt, że z 
powodu dwuosobowej ekipy rumuń
skiej, tenisiści rumuńscy zmusze-

PO RAŻK A POLONJI Z  A.K.S.-em 0:3
W  Warszawie Amatorski z Chorzo

wa zdecydowanie pokonał stołeczną 
Polonję w  stosunku 3:0 (2:0).

Skład Polonji: Strauch (Lech), 
Szczepaniak, Lewandowski, Bzdak, 
Nytz, Wolańczyk, Jaźnicki, Nawrot, 
Odrowąż, Kula Kisieliński.

A. K. S. Mrugalla, Stolarczyk, Gro- 
lik, Katryniak, Haszubek, Bentkow
ski, Sekuła, Piontek, Wostal, Pytel, 
Pochopin.

Początkowy zryw Polonji, która za 
raz pó gwizdku sędziego przypuściła 
szturm na świątynię Mrugalli, zapo
wiadał piękną grę, przy mniejwięcej 
równym układzie sił. Jednakże zwpl 
na Inicjatywa przechodzi w  ręce chó- 
rzowian, których przewaga staje się 
wkrótce rażąco przygniatająca.

A. K. S. przeważał technicznie we 
wszystkich niemal formacjach dru
żyny —  jedynie obrona Polonji, z bar 
dzo dobrze grającym, równym przez 
cały czas, Szczepaniakiem, prezento
wała się lepiej od niezbyt pewnie, gra  
jącej obrony Amatorskiego.

Nie mogąc dorównać gościom po
ziomem technicznym, gracze Polonji 
przewyższali chorzowian niesłychanie 
brutalną grą, w  której celował zwła
szcza Nawrot.
Ostatecznie ofiarą brutalnej gry war 
szawiaków stał się nasz reprezenta
cyjny bramkarz Mrugalla, którego 
gracz Polonji faulował bez najmniejszej 
przyczyny, czy powodu.

Bezwzględną winę za te wybryki po 
nosi sędzia, który w  bezgranicznie

N i e d z i e l a  l i g

Z Zagłębia
NIEBOSZCZYK ŻYRANTEM W E 

KSLA. Do sklepu „Optofot” vr Sosnow
cu  ̂ zgłosił się pewien osobnik, wyra
jając gotowość nabycia aparatu radjo- 
wego. ^Po zademonstrowaniu mu kilku 
odbiorników przez ekspedjenta, klient 
zdecydował się na aparat „Domator”, 
dał zaliczkę i wystawił weksel na 190 
zł. podpisując się Jan Wędzonka (So
snowiec, ul. Daleka nr. 60). Wieść o 
tej tranzakcjl nie doszłaby do wiado
mości ogółu, gdyby nie to, źe weksel 
ten nos,ł iyro niejakiego Stanisława 
Wędzonki. Kiedy nabywca aparatu nie 
wykupił w terminie weksla, przedsta
wiciel firmy „Optofot” udał się do 
dłużnika 1 ie zrozumiałem zdziwieniem 
stwierdził, źe żyrant amatora radja 
od kilku lat jest nieboszczykiem. W y- 
stawca fałszywego zobowiązania stanął 
przed Sądem Okręgowym w Sosnow
cu, który wymierzył mu 6 miesięcy 
więzienia z zawieszeniem kary na 2 
lata, jednakże pod warunkiem, ie w  
ratach po 15 złotych dług uiści. (h)

OSZUST W  ROLI URZĘDNIKA U- 
RZĘDU SKARBOWEGO. Policja będzlń
ska ujęła Pawła Bernarda Grunda z 
Chorzowa, który podając się za urzęd
nika urzędu skarbowego w Będzinie, 
odwiedzał miejscowe sklepy, wyłudza
jąc drobne kwoty rzekomo na dopłaty 
do podatku obrotowego i dochodowe
go. Oszust zdołał wyłudzić w czterech 
sklepach pewne suniy. Grunda, który 
jest zawodowym oszustem, kilkakrotnie 
karanym za podobne przestępstwa zo

stał przekazany do dyspozycji wlai! 
sądowych. J

KWASEM SOLNYM W  OCZY. D* 
mieszkania Emiljl Zak, zamieszkałej * 
Józefowie, wtargnęła przed kilku isi«' 
slącaml mieszkanka Sosnowca Janio' 
Sosińska I po krótkiej wymianie sló* 
oblała ją  kwasem. Żrący płyn oszpeci' 
twarz Zakówny I dostał się do jej » 
czu, uszkadzając wzrok w znaczni 
stopniu. Jak się okazało, Sosińska <ic 
konała swego czynu z zemsty za (»• 
źe Zakówna odbiła jej przyjaciela, 
ry *yjąc z Sosińką prze* kilka lat,
, M n»  pastwę losu x trojgiem dli*' 

cl, zamieszkując wspólnie z Żakó*m 
w Józefowie. Sprawa Soslńskiej «H’ 
lazła się na wokandzie Sądu OkręS" 
wego w Sosnowcu. Sosińska nie *t«’ 
wiła się na rozprawę, gdyi wyjecM* 
w poszukiwaniu pracy. Sąd roztoe*?' 
nad nią dozór pollcii 1 sprawę odro
czył. (h)

niedołężny sposób sekundował biernie 
grze, wydając werdykty, sprzeczne 
z najprostszeml zasadami piłki noż
nej.

Strzelcem wszystkich trzech bra 
mek dla A. K. S.-u był Piontek, któ
ry przytomnie wykorzystał nadarza
jące się do zdobycia goala okazje. 2 
drużyny goćci bardzo dobrze grali ró
wnież Wostal, oraz Pytel. Również 
forma Mrugalli nie wywołuje żad
nych zastrzeżeń.

(J. *.)•
RUCH —  C RACO YIA  5:1

Leader tabeli, Ruch. pokonał zasłu
żenie, choć może w  za wysokim sto
sunku Cracovię 5:1 (0:0).

Zwłaszcza druga połowa gry wy
kazała znaczną przewagę Ruchu, o- 
raz dobrą formę i dyspozycję strza
łową Wilanowskiego, który zdobył 
kolejno trzy bramki. Pozostałe dwie 
padły ze strzałów Peterka.

W A R S Z A W IA N K A  —  U N IO N  
TO URING  8:3

W  Łodzi stołeczna Warszawianka 
pokonała po niezbyt ciekawej grze 
Union Touring 5:3 (3:2).

Mecz odbył się przy znacznej prze
wadze Warszawianki, która zwłaszcza 
w drugiej połowie wyraźnie górowała.

Bramki dla obu drużyn strzelili ko
lejno: Zieliński dla Warszawianki, 
wyrównuje Królesik, Kmóła strzela 
drugą bramkę dla warszawiaków, 
Swięckl zdobywa trzecią. Wreszcie wy 
nik do przerwy ustala Zajdel, zdo
bywając punkt dla U. T.

o w a

Po zmianie pól obie bramki dla 
gości padają ze strzałów Świeckie
go.

G A R B A R N IA  —  W A R T A  3:2
Sensacyjnie zakończył się w  Kra-1 

kowie mecz między miejscową Gar- j 
barnią a poznańską Wartą. W y g ra li! 
mianowicie gospodarze 3:2 (2:0).

Pierwsza połowa gry, stoi pod zna i 
kiem zdecydowanej przewagi Garbar- i 
nl, która zdobywa dwie bramki przez 
Wróbla. ;

Po przerwie gra raczej wyrów na-. 
na z okresami przewagi Warty, która 1 
nawet wyrównuje ze strzałów Szerf- 
kiego 1 Gendery.

Jednakże strzał Nowaka przynosi 
zwycięstwo Garbami.

Obecnie w  tabeli prowadzi Ruch 
przed Garbarnią ( ! ) ,  Cracovią, W ar  
tą, Pogonią, A . K. S.-em, Wisłą, Po
lonją, Warszawianką i Union Tourin- 
giem.

PORTSM UTH ZD O B Y W A  P U H A R  
ANG LJI

W  finale mistrzostw o Puhar An
glji Portsmuth pokonał niespodziewa
nie Wolverhampton Wanderers w  wy
sokim stosunku 4:1 (2:0).

N a  meczu obecna była para kró
lewska 1 Btu tysięczna rzesza widzów. 
SK ŁAD  T E N ISO W Y  N A  H O LANDJĘ

W  skład polskich tenisistów na 
mecz o Puhar Davisa z Holandją, 
dnia 5 —  7 maja w  Warszawie za
liczeni zostali: Baworowski, Hebda, 
Tłoczyński i  Spychała.

Z Częstochowy
„  PRZESZŁO MILJON ZŁOTYCH W 
P.O.P. W  CZĘSTOCHOWIE. Częstocho 
wa dotychczas subskrybowała PoiyeiM 
Obrony Przeciwlotniczej na sumę prze
szło miljona złotych.

Najpoważniejszą placówką subskrjf 
cy.lnł  Jest Bank Handlowy, w który1® 
subskrybuje wielki przemysł, zrzeszony 
w Towarzystwie Przemysłowców Okr! 
gu Częstochowskiego. Akcja subskryf 
cyjna trwa w dalszym ciągu, z k«i' 
dym dniem nabierając coraz większej!0 
rozpędu. Powiatowy komisarz P. O. P 
sędzia Trzciński powołał do współpr*' 
cy kilkudziesięciu delegatów, którzy bC 
dą sprawdzać, kto całkowicie sneU"1 
swój obowiązek obywatelski i m o«e 
przeto otrzymać odpowiednie zaświsil- 
czenie. /,)

EGZAMINY KANDYDATÓW NA RA® 
NYCH W  CZĘSTOCHOWIE. Przewód 
niczący głównej komisji wyborczej pod 
dał kilkunastu kandydatów na radnych 
miejskich specjalnemu egzaminowi, m« 
jącemu na celu ustalenie, czy kandy<!»' 
cl owi w dostatecznej mierze wladsi* 
językiem polskim w mowie 1 piś®>f 
Należy podkreślić, ie błędy gramatyk' 
ne na tych egzaminach nie są bra"' 
pod uwagę. Wyniki egzaminów wiado 
me będą za kilka dni. (s)

74.564 OSÓB UPRAWNIONYCH t>fl 
GŁOSOWANIA. Ogólna liczba prawni^ 
nych do głosowania w nadchodzący^  
w yborach do Rady Miejskiej w Cif 
Stochowie wynosi 74.564 osób. W  Ps' 
równaniu z liczbą uprawnionych do 
sowania w maju 1934 r. liczba ta j**1

................... • Wwiększa o 14.441.

PROCES O SFAŁSZOWANIE DOWfr 
DU OSOBISTEGO. Przed Sądem Okr*1 
gowym w Częstochowie stanęła 24-letnl1 
Paulina Karolina Błaszczak, oskario1' 
o sfałszowanie dowodu osobistego 1 
życie go za autentyczny. Błaszczak lir* 
dziła się w  Niemczech i po przybyć'? 
do kraju wobec braku dowodu osot1' 
stego nie mogła otrzymać nigdzie pr*' 
cy. Ukradła więc dowód osobisty *w5’( 
jej stryjence Marjannie Błaszczak 
przerobiła w dokumencie zarówno ifflfo 
jak i datę urodzenia.

Sąd skazał oskarżoną na 2 miesić 
aresztu z zawieszeniem wykonania k*' 
ry na przeciąg lat 2. (*)

POLA GOMWBCZYtiSKA Ą

II

ŚWIĘTA RZEKA
P O W I E Ś Ć

• —  Nie, niel —  rzekła —  to mu 
nie przyszło lekko, ja wam mó
wię!... Lecz Marzincov& jeszcze 
nie skończyła. I  odetchnąwszy, 
rzekła uroczyście: —  a najgor
sze, że zaraz potem zjawiła się 
pomoc. Inżyniera uratowano.

Zasumowały się głęboko. Jed
nakże czy nie powinien był po
czekać jeszcze trochę, a nie ciąć 
sznur na którym wisiał własny 
jego brat? A pomoc szła, była 
tuż... tuż!.. Co za strata nie do- 
odżałowania!...

Trza to rozumieć jako próbę 
zesłaną na człowieka, raz jeden 
na całe życie, kiedy to tajemni
czy palec niczem rozgorzałe że- 
lhzo dotyka jego ciała i duszy. 
Wytrzyma —  czy nie wytrzyma? 
Źdzwignie się, czy złómie?... Tak, 
tak, zaiste, inżynier został pod
dany próbie!... Chciał jej ujść, 
ale od tego czasu życie ma po- 
psowane, nie śmie patrzeć lu
dziom w oczy, dręczy go wyrzut 
sumienia...

Gadały, jedna przez drugą, peł
ne potępienia to znów litości i 
zdumienia nad życiem. Nagle u- 
milkły. Od huty poniósł się 
przeszywający gwizd, rozdarł po
wietrze, uderzył w mroczny pu
łap nieba i spadł z góry. Odpi- 
skali zmianę!I W  jednej chwili 
rozpierzchły się, pozostawiając 
wózek, wpadając w popłochu do 
mieszkań. Ciemny barak zapło
nął światłami.

H.
Ziąb ze dworu wystudził izby. 

Zamknięto drzwi i naraz zrobiło 
się ciepło i zacisznie w tej kuch
ni bez okna, z małemi jeno szyb
kami u wejścia, osłoniętemi fi
ranką. Rodzina przebywała tu 
całą jesień i zimę, wśród sprzę
tów ciasno poutykanych koło 
ścian, wokół stołu, ustawionego 
pośrodku. Duże łóżko tuliło się 
między drzwiami a szafką, po 
jednej' stronie, podczas gdy dru
gą poświecono przyborom ku
chennym. Półki, pełne błyszczą

cych naczyń, ząbków papiero
wych i ozdóbek biegły górą. 
Wśród nowych nabytków, w ką
cie, ciemniała wielka skrzynia, o 
poczerniałem drzewie, któremu 
czas i dotknięcia pokoleń użyczy
ły owego drogocennego lśnienia
i gładzizny. Liczyła sobie lat 
trzysta z górą, przekazywana w 
wianie córkom rodu osiadłego 
ongiś na sporych dziedzinach nad 
rzeką, zanim trafiła do izb bara
ku hutniczego. Malowidła, jakie- 
rni ją ongiś ozdobiono stroiły ją 
miłym śladem i ktoś wtajemni
czony, jak Kaifoszowa, mógł od
czytać nieczytelne zawołanie 
przodka, Pawła Santorjusza, datę 
zdziałania skrzyni i nazwę wsi. 
Okucia jej, skobel i rygielek, z 
kutego żelaza były ręcznie rze- 
żane, a nawet małe półki wew
nątrz, ze skrytką, ozdobiono pięk- 
neini nacięciami.

Przeszedłszy próg, Kaifoszowa 
rzuciła się ku ogniu, dmuchając 
co sił. Dał się jeszcze rozżarzyć.

Więc przystawiła tylko garnki, 
nie zamykając zresztą ani na 
chwilę ust, podniecona tem 
wszystkiem co się zdarzyło w cią
gu dnia. Myśl miała lekką i szyb
ką, a przecie niejedno dziś usły
szane zapadło jej głęboko w pa
mięć i nastroiło poważnie. Błyska
jąc zębami, cała jasna od błękitu 
spojrzenia, mówiła: ah, Jezus, co 
się to z ludźmi wyrabia!... co się 
nie dzieje!... Oby to was ominę
ło, dzieci moje, jak również i 
mnie, waszą matkę!...

—  A tatulka? — wrzasnęła 
roztropnie Anyszka.

— No, ja, to się wie! —  od
powiedziała surowo matka.

Stanowili jedno.
Miotając się po izbie, zapyty

wała głośno losu — czy też Ju- 
raja przyjmą do szkoły hutniczej, 
czy wszystkie starania są da
remne?... Chłopak nie poddawali 
się zwątpieniom. Nie, co do nie-! 
go to nie tracił pewności iż zo
stanie przyjęty.

— Mówili ci co? — krzyknęła 
matka.

— Nie, ale ja wiem.
Dlaczegoby go nie mieli przy

jąć?... Pójdzie do szkoły, pójdzie 
do huty, a w swoim czasie zo
stanie mistrzem i otrzyma kwa
terę na Raju. Niewykluczone 
jest, że zafunduje sobie auto, ma
łą Tatrę.

Matka, śmiejąc się do łez, zgro
miła go jednak żeby nie był zbyt

w sobie podufały. Potem, stojJJc 
przy skrzyni wyliczała urocz)' 
ście, jakby chcąc się upewnić.

—  Lata masz w sam raz, pi$' 
naście, naukę skończyłeś wzorO" 
wo, bystry jesteś i rozgarnięty1 
kto wie zatem?...

Nie dokończyła, aby nie ur  ̂
czyć szczęścia i drobna i wątl* 
zginęła na chwilę pod otwarte®1 
wiekiem skrzyni. Szukała korofl 
kowej fryzki aby ozdobić sukien' 
kę Anyszki, na jutrzejszą urocz)" 
stość. Mała nie wierzyła oczoc*'

—  Dacie mi to?...
—  Ano; myślę źe mi wsty^ 

nie przyniesiesz —  odrzekła ma*' 
ka, zabierając się do szycia.

Usiadła już i nawlokła igłę, lec* 
rozwarta skrzynia korciła 
Ciemne wnętrze błyszczało tera* 
kolorami stroju który przywdzi*' 
wała tylko na wielkie święta 
Oto źywotek, suknia obrzeżon* 
galonką, czepek, chustka i 
gaty pas, a z boku zwinięte j#* 
węże, wstęgi. Wydobyła je i * 
żartobliwym śmiechem, z 
dzieńczym chichotem stoj3c 
przed lustrem, przystroiła głow’<

Dzieci, z oczyma wzniesiona 
mi patrzyły na matkę z zachw)' 
tem.

—  Jestto wstążka do włós 
spytała poważnie Anyszka.

—  Nie, to przeposka na su? 
nię.

Nagle Juraj podchwycił krot 
za oknem i szepnął ostrzegawc^

(D.c.nJ-
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MAJ

W TO R EK  
Salvatora da Horfc. 
Ws. sł. 4,07. Z. 18,53

POGODA K A  DZIS
Słonecznie 1 ciepło, przy  słabych w ia 

nach, przeważnie południowo-wschodnich. 
• 'a zachodzie kraju  skłonność do burz.

VI teatrach
Teatr W ie lk i: ,, Pa jace”  i  „C ara ller ia  

Rustlcana” . :
Teatr N arodow y: „P o p ie la ty  welon” .
Teatr Połstd : uHam lst” ,
Teatr M a ły : „B ra t  rimrnotrawny” .
Teatr N ow y : „WeeIc-.Eud” .
Teatr Letn i: „Pensjonat w e d w orze ".
Teatr M a lick iej: ..Zakochana” .
Teatr A teneom : „C y ru lik  Sew ilski” .
Teatr Kam era lny: „E lżb ie to  królowa” .
Teatr „8.15” : „Skow ronek” .
lea tr  „B u ffo ” : „ A le  ale la  ba w ił" .
Małe Qui Pro  Q oo : „S trachy na LAchy".
Instytut Reduty i „H aneczka  i duch” .

Baha (K a rowa 18): nowa raw js 
.•SbZONIE. O TW Ó R Z  S IE I” , a Zimińska 
Benitą, A. H a lam a,, Kleazczńwną, Foggiem , 
Walterem, Sempolińskim', Ruszkowskim, 
ł^ g ro , Konarskim  na czele zespołu. Dwn 
Przedstawienia- 7.S0 1 10 w lec i.

T-W O  PR ZEM YSŁU  CHEM. FA R 
M ACEUTYCZNEGO  D . M AG ISTER  
K L A W E  S.A. W  W A R SZA W IE . 
B ILA N S  N A  DZIEŃ  31 G R U D N IA  

1938 R.
STA N  C ZY N N Y : Majątek stały: 

Nieruchomości: Place fabryczne zł. 
617.271,24; Budynki Fabryczne zł. 
1.325.028,55; Plac przy Al. Przyja
ciół Nr. 5 zł. 111.758,— ; Dom czyn
szowy zł. 390.172,22; Razem złotych 
2.444.230,01; Maszyny i utenaylja zł. 
621.056,17; Inwestycje i inwentarz In 
atytutu zl. 340.577,27; Inwentarz ży
w y  Instytutu zł. 81.584,40; Ruchomo
ści zł. 97.753,19; Dominium Drwalew

Ze świata muzyki

Piusg I minusy festiwalu
Zakończony przed 10 dniami XVII 

Festiwal Muzyki Współczesnej był im
prezą, zorganizowaną w prawdziwie 
wielkim, międzynarodowym stylu. Je
żeli się nie tak udał. jak tego Polskie 
Towarzystwo Muzyki Współczesnej, 
które było gospodarzem Festiwalu, 
pragnęło, to już nie jego wina. Wielu 
zapowiedzianych i oczekiwanych go
ści, a pomiędzy nimi szereg niezastą
pionych wykonawców, nie przyjechało, 
czego wynikiem było, że na 34 kom- 

wierzytelność zabezp. zł. 882.722,87; ! pozycje, które jury przeznaczyło do 
Majątek płynny; Remanenty: Surow- j wykonania, odpadła mniej więcej 
ce zl. 128.955,— ; Opakowania złotych j czwarta część, z pozostałych zaś nie-

I M U l t ł U U Ł  U  t f lU t lA C H  
M O Z W O liO N Y G U  O L A  M Ł O D / J B Z *  

rtO IJCKO N  M 1 -2 &

W kinach
Adria : „Zaza ” .
Atlantic i „W ie lk i walc” .
Ilaltyk : „B ttw n nad Marna” , 
t-aśinó: „L e k c ja  małżeństwa” .
'a p l lo l :  „M ała  Miss B road w a y '. 
(o los*enm : ..Syn Frankensteina” .
■ /ary: ..D jaljelskń eskadra" i  „Załogn 

nieustraszonych” .
K llte: „Ś w ia t m ó^t o nos”  l  „C ztery  

eórki” .
Knropa: „K a p ita n  Benoit” , 
f  ilharm onia: „Zapom niana m elod ja” . 
[Jeliom „B lo r ja n ” . I dodatki.
H ollyw ood : „C zterech  na posterunku”  I

rewja.
Jm perisi: „S erca  u liczn ików ".
Ita lia : „L o rd  J e f f” .
•Jurata: „W rz o s "  I „N ieu dana w izy ta " . 
Kino parafji fiw. A ndrze ja : „D orożkarz

^ r. 13”.
L o t: „L u d z ie  W is ły ”  1 „M a ły  w łóczęga" 
M ie jsk ie: „M a r ja  Antonina” .
M ajestle: „N a g a  prawda” .
Mowa: „O bcym  w stęp w zb ron iony" l 

>.Lot straceńców” .
Napoleon: „G ib ra lta r ". 1 
Nowa Tom bola i „H u ragan ”  t „T eodora  

robi ka rjere ".
0*za: „P ira c i p re r jl” .
■ alladlum i „Pan n y  na wydaniu".
Pan! „ T r z y  serca’1, i
P e tit  T rianon : „Z łotow łosa”  t „Sam a 

J>ra«z tyc ie ” .
R la lto : „N iew id z ia ln a  ryw a lk a ".
•JaJ * „S cyp jon  afrykańsk i” .
Rox (D łu ga  9 ):  „Z n ach or" 1 „Sza lony 

cyrk” .
Bonia i „G unga D in " .
Sokół i „W ię z ie n ie  b w  k ra t "  t „C notliw a

Zuzanna” .
Sorrento: „P a w e t 1 Gaweł”  t „C zy ję t-  

eielę zegarów ” . •
Sfinks; „ L is t  do matki” .
Stnd jo : „T a n ie c  na w u lkan ie".
S ty low y : „D r . Murek” .
Św iatow id: „ Id z iem y  przez tycie”.
* w it :  „P ro fes o r  W ilczu r” .
T o n : „R osa lte ”  1 .dodatki, 
y tc to rla : „W łó c z ęg i” . 

óatk !eCha! " K lam stw o K rya tyn y ”  1 do-

t'otopłastikon (u l. M araiałka Focha »  
Wyświetla codziennie od g o d i. 15-ej do 
f-s-ej plastyczne w idoki w  naturalnych 
kolorach z  nad N ilu . •

Panorama (N ow y  fi .vlat 27 ): Lotnicza 
---------  “  - r „  K orsyka, Kanał
* anorama (N ow yscsi ask®’

A i j & u i s s i m

35.556,73; Wyroby gotowe złotych 
236.358,12; Pasza zł. 22.893,30; Ra
zem zł. 423.763,15; Gotówka w  kasie 
zł. 9.743,48; Gotówka w  bankach zł. 
356.731,93; Razem zł. 366.475,41; Wek
sle w  portfelu, zł. 161.419,09; Weksle 
w Inkasie zł. 149.135,67; Razem zł. 
310.554,76; Akcje firm obcych złotych 
2.410,— ; Odbiorcy zł. 769.187,93; Do
stawcy zł. 83.862,47; P.óżni złotych 
238.429,36; Sumy przechodnie złotych 
3.195.37; Papiery w  bankach złotych 
93.789,S0; Ogółem zl. 6.757.591,66.

Sumy pozabilansowe: Kaucja hipot. 
Dom Drwalew doi. 175.000,— ; zł. 
822.950,— ; Gwarancje zl. 63.820,— ; 
Razem zł. 986.770,— . Ogólna suma 
stanu czynnego zł. 7.744.361.66.

STAN  B IE R N Y : Kapitały własne: 
Kapitał akcyjny zł. 1.500.000,— ,’ K a
pitał zapasowy zł. 1.569.287,23; K a
pitał amortyzacyjny: stan na 1.1.1938 
roku zł. 811.920,80; dopisano złotych 
79.138,34; Razem zł. 891.059.14; k a 
pitał rezerwowy: stan na 1.1.1938 r. 
zł. 408.516,73; dopisano zł. 79.852,78; 
Razem zł. 487.369,49; odpisano zł. 
1.608,19; pozostało zł. 485.761,30; Spe
cjalny fundusz amortyzacyjny zł.
130.000,— , Razem zł. 4.576.107,67; Zo
bowiązania: Odbiorcy zł. 1.739,59: 
Dostawcy zł. 268.350,78; Różne: Po
datki i świadczenia społeczne złotych 
234.733,39; Różni zł. 74.292,29; Ra
zem zł. 809.025,68; Sumy przecho
dnie zl. 9.292,5Q; Pozostałość z zysku 
z 1937 r. żł. 450.583,05; Zvsk za
1938 r. zł. 1.142.492,39; Ogółem zł.
6.757.591,66.

Sumy pozabilansowe: Dom Drwa
lew —  kaucja zł. 922.950.— ; Różni 
za gwarancje zł. 63.820,— ; Razem 
zł. 986.770,— . Ogólna suma stanu bier 
nego zł. 7.744.361,66.

R A C H U N E K  STR AT I ZYSKÓW
W IN IE N : Koszty Administracji O- 

gólnej zł. 752.688,89; Koszty Fabry
kacji zł. 2.488.147,12; Koszty sprze
daży zł. 732.016,63; Podatki złotych 
296.744,65; Koszty handlowe złotych 
591.073,60; Straty zł. 86.104,34; Amor 
tyzacja zł. 77.530,15;' Zysk netto zł. 
1.142.492,39; Ogółem zł. 6.166.797,77.

M A : Wartość wyprodukowanego to 
waru zł. 6.146.157,34; Różne dochody 
zł. 20.640,43; Ogółem zł. 6.166.797,77.

Zarząd: Dr. Stanisław Klawe, p. 
Janina Klawe, p. Inż. W acław Kla
we, Kom. Rewizyjna; Józef Temler, 
adw. Stanisław Janczewski, Jan Le
wandowski, Dr. Stanisław Tomczyk, 
Bronisława Szalina. Księgowy: Zyg
munt Szarski prokurent. 496

k ló re  m u s ia ły  b y ć  d o ry w c z o  p r z y g o 
tow a n e  p rz e z  naszych  w yk on a w ców , 
k tó rym  —  m ów ią c  naw iasem  —  n a le 
ż y  s ię  szczera  p och w a la  za tem  r z e 
te ln ie jszą , że  lak  n iew d zięczn ą  pracę.

D o tk liw y  ten m inus F es tiw a lu , o  ile  
ch od z i o  je g o  is to tn y  ce l i je g o  zasad 
n ic ze  zn aczen ie , z ró w n o w a żo n y  zosta ł 
w  zn aczn ym  b a rd zo  stopn iu  p rz e z  w y 
su n ięc ie  s ię  w  o g ó ln y m  p ro g ra m ie  m u 
z y k i  p o ls k ie j w  koncertach  i p ro d u k 
c ja ch  m u zyczn ych  n ie o fic ja ln e j części 
F es tiw a lu  na p ie rw s zy  p lan  n ie ja k o , 
co  sta ło  się zn ak om itą  w p ros t p ropa- 
pagan dą  w ob ec  p rzyb y ły ch  gośc i. J eże 
li  d o d a m y  je s zc ze  i p o za m u zyczn e  w ra 
żen ia  cu d zo z iem có w , k tó r z y  p o d z iw ia li 
p o w a żn y  i pe łen  ró w n o w a g i nastró j 
ca łe g o  sp o łeczeń stw a , n ie  p o d d a ją cego  
się p sych od z ie  s trach ów  p r z e d w o je n 
nych , ia k  p o w szech n e j d z iś  w  E u rop ie , 
to  m u s im y b y ć  szczerze  z a d o w o len i z 
w y n ik ó w  F es tiw a lu  pod  tym  względo.m . 
J eże li za tem  b ilau s m u zyk i w sp ó łc z e 
sn ej no F es tiw a lu  zam k n ię ty  zosta ł d e 
fic y te m , lo  rachu nek stra l i zysków  
w yk a za ł dod a tn ie  sa ldo  na rze cz  P o l 
sk i w o gó le , a m u zyk i p o lsk ie j w  szcze 
gó ln ośc i.

W y c ią g a n ie  ja k ich k o lw iek  d a le j id ą 
cych  w n io sk ów  o  ten denc jach  i o s ią 
gn ięc iach  m u zyk i w sp ó łczesn e j na pod- 
s ta w ie  lego , co  nam F es tiw a l p rzyn iós ł, 
je s t  rze czą  w rą cz  n iem o ż liw ą : 12 u tw o 
ró w  sym fo n ic zn ych  i 6 kam era ln ych , 
k ló re  u s łysze liśm y  w W a rsza w ie , b y ły  
tak ro zb ie żn e  w  sw ych  m u zyczn ych  
za ło żen ia ch , lak  ró żn o lite  w  sw em  o- 
p ra cow a n iu , że sp row a d za n ie  ich  do  
ja k ie g o ś  w sp ó ln ego  m ian ow n ika  jest 
zu p ełn em  n iepodob ieństw em . D od ać tu 
zre sz tą  trzeb a , żc  w łośn ie  n a jb a rd z ie j 

.„a w a n g a rd o w e ”  c z y li n a jja s k ra w ie j 
w sp ó łczesn e  u tw o ry  spad ły  z p o rządku  
d z ien n ego  z p o w od u  w y że j w y m ie n io 
nych  ok o lic zn o ś c i zew n ętrzn ych , jak  
ć w ie rć to n o w a  Su ita na c z te ry  pu zon y  
lu b  K w a rte t  W e b e rn a  w  ^piś le 12-lono- 

w e j h a rm o n ji.
P o m im o  to jed n ak  p rogram  F es ti

w a lu  b y ł w ła śn ie  b a rd zo  sym p tom a 
tyc zn y  w  s w e j w y ra źn e j n ie je d n o lito 
ści. I n ie  m óg ł b y ć  rze czyw iś c ie  inny, 
b o  to, c o  n a zyw a m y  ogó ln ie  m u zyką  
w spó łczesn ą , jes t w  istoc ie  r ze c zy  ja 
kąś m g ła w icą , w  k tó re j k o tłu je  się 
m ocn o  na w ew n ą trz , a le  k tó re j o g ó l
nego , tak  c zy  ow a k  za ry sow u ją cego  
się k ie ru n k u  zgo ła  n ie  w idać . Stan o- 
b ecn y  m o żn a b y  n a zw a ć  „szu kan iem  
n o w y ch  d ró g ” , a le  n a jczęś c ie j szu kan ie 
to  w ie d z ie  na m an ow ce, zw łaszcza  gd y  
op ie ra  s ię  na sk ra jn ych  p rzes łankach ,

W i#  M  H/f
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W T O R E K , 2 maja 

W A R S Z A W A  I (Raszyn )
6.30 Pieśń „K ie d y  ranne wstają zorze".

5,35 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (p ły ty ). 7,00. 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka (p ły ty ).
8.00 Audycja dla szkół. 11.00 Audycja dla 
szkół. 11.25 Marsze w ojskowe (p ły ty ). il.SO. 
Audycja dla poborowych. 11.57 Sygnał 
czasu i hejnał z Krakow a. 12,03 Audycja 
południowa. 15,00 „ l l i » t o r ja  o Jasiu, Kasi
i o małej Tuzlnce ’ . 15,15 Skrzynka ogól
na. 15,30 Muzyka obiadowa. 16,00 Dziennik 
popołudniowy. 16,08 W iadomości gospodar 
cze. 16,20 Przeg ląd  aktualności finansowo-

gospodarczych. 16,30 Duety Roberta1 Scha- 
mąnna. 16.50 Ogród flo ry  polskiej we* LWo

najczęściej zresztą do tego stopnia ab
strakcyjnych, że należy je określić ja
ko amuzyczne. Kiedyś, przy sposobno
ści, nadarzy się zapewne moment, by
o tych przesłankach coś więcej na lem 
miejscu powiedzieć, ną rązie wypada 
jedynie poprzestać na stwierdzeniu, że 
w wielu wypadkach najgorętsi do nie
dawna zwolennicy modernizmu muzy
cznego zaczynają sceptycznie patrzeć 
na owe przesłanki. Sprawdziło się tu 
bowiem to, co jest dla każdego my
ślącego człowieka aksjomatem: na ne
gacji niczego ■ pozytywnego zbudować 
nie można. Często, mianowicie szukanie 
nowych dróg sprowadzało się do ra
dykalnego, bezkrytycznego odrzucania 
tego, co dotąd obowiązywało. Wiedzia
no, czego się nic chce, ale bardzo rzad
ko wiedziano, czego chcieć należy, 
Ostatni Festiwal pozwala przypuszczać, 
że niejeden ‘ się już opamiętał...

SI. Skołuba.

Gdzie pracujesz?—u panów Konopackich
Ognisko polskiej pracy i

W  T E A T R Z E  P O L S K IM  DZIS „H A M L E T ”  
SROD® „G A Ł Ą Z K A  R O Z M A R YN U ”

Wspaniale w ystaw ione arcydzieło szeks
pirowskie grane będzie w  Teatrze P o l
skim w  dalszym  ciągu dziś i  ju tro ; w  
srode a powpdu św ięta  Narodow ego wzno 
wioną będzie piękna sztuka legjonowa 
Zygmunta Now akowskiego „G ałązka R oz
marynu”  w  inscenizacji i  rażyserji A lek- 
»andra W ęgie rk i.

„B R A T  M A R N O T R A W N I”
W  T E A T R Z E  M A Ł Y M

Ci^su dwóch dni, w  sobotę I w nie
dzielę cztery razy  odegrano w  Tca- 
ijs® , M ałym  kom edję salonową Oskara 
w u ae a w  przekładzie B. Gorczyńskiego 
~ i»ra t m arnotraw ny".

,-*a wszystkich przedstawieniach w idow - 
Teatru  M ałego była  zapełniona: pu

bliczność baw iła sie w yborn ie i entuzja
stycznie oklaskiwała św ietnych w ykonaw 
ców z niezrównaną M arja  P rzyby łk o-Po- 
tocką na czele.

O S T A T N I T Y D Z IE Ń  „E L 4 B IE T Y ”
W  K A M E R A L N Y M

Teatr Kam eralny da je  co w ieczór antu- 
••E I łb ieta królowa, kobieta bez m ęi- 

cżyzny • z Grywińskfi i Damięckim na 
czeie. w  przyszłym  tygodn iu  w ejdzie  na 

, ,Uar komedja satyryczna J. K rze 
mińskiego „E kspose pani m in istrow ej”  w  
re iy ger fi K . Adwentow icza.

- W  A T E N E U M
nrZ.ea*,r , Ateneum da je dziś i codziennie 

la ‘ e w idow isko Beaumarchaia’ ego „C y  
ru llk  Sew ilski” ' z M arja Noblsównfc, Z y g 
muntem ChmUIewskim, Stefanem Jara- 
1?®™- Marjuszam Maszyńekim  I Zbignle- 

m Rakowieckim  na czele zespołu.

Zapisujcie sie do LOPP

Mosty leżą nad samym Niemnem. 
Piaski trochę poniżej, ale i tu i tam, 
jeśli odwiedzić którąś zagrodę, "jeśli 
popytać jej mieszkańców co robią, 
czem się trudnią —  odpowiedź bę
dzie zawsze jednakowa —  pracuje
my u panów Konopackich. Dojrzałe 
chłopy i kobiety, młodzież —  chło
paki i dziewczęta —  wszystko pra
cuje ,,ii panów Konopackich".

I taki stan trwa już od dziesięciu 
lat. Wioski ubogie, typowo małorol
ne, albo i zgoła bezrolne, biedujące 
na tej ziemi nadniemeńskiej, która 
tylko gdzieniegdzie jest urodzajna, 
gliniasta, w olbrzymiej przewadze 
zaś piasczysta' i licha, w ciągu tego 
stosunkowo krótkiego okresu zmie
niły gruntownie swą strukturę spo
łeczną, przybrały wygiąd osiedli fa
brycznych. Całe ich życie, wszystkie 
ich zainteresowania obracają się do
koła tej wielkiej wytwórni dykt, co 
rozsiadła się na wyniosłym wzgór
ku, tuż-tuż nad brzegiem niezbyt 
wartkiego, niezbyt szerokiego Niem
na.

Ta fabryka —  trzeba przyznać —  
to serce i puls całej okolicy. Tu lud
ność znajduje pracę i zarobki. Stąd 
wreszcie na dwa powiaty i na lewy
i prawy brzeg Niemna, promienieje 
kultura i oświata polska.

Dlaczego? Bo ówże pan Konopa
cki, który zawiaduje tą bracką wy
twórnią, oddawna już rozgłosił, że 
przyjmuje do roboty tylko tych, co 
mogą się wykazać świadectwem 7, 
ukończenia siedmiu klas szkoły pow 
szechnej.

Filantrop ja? Społecznictwo ? —

Chyba tak. Napewno ten pan Kono
packi, osiadłszy wraz ze swą fabry
ką na pustkowiu nadniemeńskiem, 
miał świadomość, że poza interesa
mi, ma tu do spełnienia jeszcze pew 
ną określoną misję —  misję polskie
go inteligenta, co powinien i musi 
wśród tego ludu, mówiącego jakąś 
dziwaczną mieszaniną językową, w 
której białoruszczyzna przeplata się 
ze słowami polskiemi, a przecież nie 
wątpliwie przynależnego do pnia 
lechickiego, szerzyć oświatę i knl- 
turę polską.

A  jednak odżegnywa się od tego. 
Nie chce, wyraźnie nie chce, żeby 
przypięto mu markę filantropa czy 
społecznika.

—  Jestem poprostu właścicielem 
fabryki, człowiekiem interesu —  
mówi, oprowadzając naszą małą wy
cieczkę po rozległych halach swego 
zakładu. Rozumiem więc, że robot
nik analfabeta, robotnik z umysłem 
niepogłębionym przez oświatę, to 
nieszczęście. Cóżbym tu począł z ta
kim ciemnym mąterjałem ludzkim. 
Przecież obsługa maszyn to zadanie 
delikatne, wymagające pewnego za
sobu inteligencji i wiadomości, któ
re nabyć można jedynie dzięki wska 
zówkom inżynierów i majstrów, któ
rzy mówią wszak-' ylko czystym 
językiem polskir

Wielka wytwórnia pracuje pełną 
parą. Warczą piły, furkoczą pasy 
napędowe. Tu, w tej hali, zaczyna 
się obróbka. Tu grupy robotników 
krzątają się przy precyzyjnych ma
szynach, tnących surowe drzewo na 
cienkie piaty dyktowe. Sprytny przy

oświady
Mosty, nad Niemnem, w kwietniu, 

rząd. Odarte z kory pnie brzozowe 
obracają się szybko w trybach, 
zmniejszają się, topnieją z każdą se
kundą. Za chwilę już niema nic 
prócz długiego arkusza dykty, kła
dącej się równo na czemś podobnem 
do tacy.

Ale to dopiero surowiec. Odwinię
te z pnia szerokie piaty trzeba 
jeszcze sprawdzić, upewnić się czy 
niema gdzie jakich braków, jakich 
defektów. Potem pochwycą je inne 
ręce, nasmarują specjalnym klejem, 
złożą po trzy czy pięć razem, we
pchną pod prasę, obetną równiutko 
po brzegach. Dykta musi być gład
ka, spoista, bez żadnych sęków, bez 
żadnych szczelin, aby mogła iść na 
Comier meblarski czy też posłużyć 
jako materjał do budowy samolo
tów.

Robota wre. Pełną dobę ogromne 
widne hale tętnią zgrzytem pił, stu
kotem silników, pracujących na ga
zie drzewnym. Na trzy zmiany pra
cuje z górą tysiąc ludzi. . Skąd się 
rekrutują pracownicy? Tylko z naj
bliższych okolic. Dlatego też njema 
tu bezrobocia, niema próżnowania. 
W r. nb. 00 proc. wolnych rąk zna
lazło tu pracę.

Sami tutejsi. Fabryka pracuje 
nad Niemnem, musi więc zatrudniać 
ludność nadniemeńską. Taki jest 
punkt widzenia panów Konopackich.

Ale to już chyba naprawdę wy
kracza poza granice businessu. To 
można wytłumaczyć tylko nastawie
niem szczerze obywatelskiem.

J. M. T.

pracownicze w  P o lsce " —  pogadanka.- 18.80 
Audycja dla robotników. 19,00 '„Brtdnjmy 
silne lotn ictw o!*’ . 19,00 Koncert. 20.00 Au
dycja  dla wśi. 20.15 Koilcert. 20,35 Audy
cja inform acyjne. 21,00 „S y lw etk i kompo
zytorów  polskich” . 22,05 Powszechny Tea tr  
W yobraźn i: „D ow ód  w dzlecznoicl narodu” .
22,40 Po lska  muzyka popularna (p ły ty ).
22.55 P rzeg ląd  prasy. 23.00 Ostatnie w ia
domości dziennika w ieczornego. 23,05 W ia

W T O R E K , 8 maja
15.00 „H ls to r ja  o  Jasiu. ICasI 1 o 

malej Tuzince”  —  dr. J . żabiński.
16,30 D uety Roberta  Schumanna.
16,50 Ogród f lo ry  polskiej w e L w o 

w ie  —  prof. St. Kulczyński.
21.00 „S y lw etk i kom pozytorów : Z y 

gmunt Noskowski” .
22,05 „D ow ód  wdzięczności narodu”  

W ojciecha Bogusławskiego.

W A B S Z A W A  I I  (M okotów )
14.00 Zespół Stefana Rachonia. 15,00 Mu

zyka Jazzowa (p ły ty ). 16,00 Ludw ik ran 
Reethoven: K w artet F -du r op. 59. N r . 1.
16,40 W iadom ości spo.towe. 16,45 P a rę  ln- 
form acyj. 16.50 Kącik  solistów . 17,10 P rze 
gląd kulturalny. 17,25 fcycie kulturalne eto 
licy. 17,40 Muzyka taneczna (p ły ty ).  18,35. 
„P ie śn i m arynarzy angielskich” . 21,05 M u -: 
zylca taneczna (p ły ty ). 21,60 „O  poezji r y 
cerskiej” . 22,05 Koncert solistów . 22,57. 
Torm y taneczne w  twórczości słynnych 
kompozytorów (p ły ty ).

K R Ó T K O F A L Ó W K I
24.00 Zapowiedź stacji. 0,05 Marsze w o j

skowe. 0.25 „U czm y się po lskiej piosenki” .
1,05 Przekładaniec instrumentalny. 2,00. 
Pogadanka aktualna w  języku  angielskim
2,10 Fragm enty z  polskich oper.

ŚRODA, S m aj*
W A R S Z A W A  I  (Raszyn )

7.15 Ple<fl „B ogurodzica” . 7.20 Orkiestra 
wojskowa. 8.00 Dziennik poranny. 8.15. 
„ l l c j  Orle B ia ły” . 8,40 „ Z  ra lc j P o in t ” —
wiązanka pieśni. 9,00 Transm isja naboteń- 
stwa. 11,45 Pogadanka. 11,57 Sygnał: c z a - . 
su i hejnał z Krakow a. 12,03 Poranek mu
zyczny. 13,00 „W śró d  Orłów  ł Chorągw i”
—  mowa ks. Prym asa W oronicza. 13,30 Mu
zyka obiadowa. 14,36 Transm isjo fragm en
tów  Uroczystości Trzeclom ajowyeh. 15,00. 
Audycja dla wsi. 16,20 Start do biegu na
rodowego S-go Maja, 16,80 „ Z  papomnia- 
nvch naszych pieśni” . 17,00 Powszechny 
Teatr W yobraźn i: „D zień  Zmartwychwsta 
nia” . 17,SO „W iw a t 3-cl M aj”  —  koncert 
rozryw kow y. 19,00 Budujmy silne lotni
ctw o: l<t,20 „W u j kupuje anto”  —  po- 
w telć mówiona. 19.40 N ow e n a g ra ją  p ły- 
ow e muzyki polskiej. 20,20 Audycje in- 

.ormacyjne. 21,00 Koncert chopinowski. 
2130 Pieśn i. 31.55 Tolska muzyka tanecz
na i rozrywkowa. 23.00 Ostatnie w iadom o
ści dziennika wieczornego. 23,05 W iadom o
ści z Po lsk i. 23,15 Muzyka taneczna (p ly -  
ty f , 24,15 Koncert m uzyki polskiej.

ŚRODA, 3 maja
9,00 Nabożeństwo z K a ted ry  św. 
Jana w  W arszaw ie.

13.00 „W śró d  Orłów  I Chorągw i” — 
mowa ka. prymasa W oronicza.

14,35 Transm isja fragm entów  U ro
czystości Trzecipmajowych.

17.00 „D zień  Zm artwychwstania" —
słuchowisko h is to iyw ne.

19,20 „W u j kupuje a u to " —  po- 
w ieść mówiona.

21,55 Po lska  muzyka taneczna i ro z
rywkowa.

24,16 Koncert m uzyki potoklaj —  
transmisja z N ow ego Jorku, s 
udziałem Jana K iepu ry.

W A R S Z A W A  I I  (M okotów )
14,30 „S tara  W arszawa” . 14,55 Muzyka 

polska (p ły ty ). 16.45 Śpiewa Chór P o l
skiego R adja . 16,00 Muzyka taneczna. 17.30 
Przerw a. 21,05 Recital śpiewaczy. 21.30 K **  
zim lerz S ikorsk i: K w artet sm yczkowy 
D-dur. 22,00 „Testam ent Konstytucji S-g® 
M aja w  poezji**. 22,20 U tw ory  Karola  Szy
m anowskiego. 23,58 M uzyka taneczna.

K R Ó T K O F A L Ó W K I

24,00 Zapow iedł stacji. 0,08 „W iw a t  3-ci 
M a j”  —  koncert rozryw kow y. 0,45 Dzien
nik w  Języku polskim  1 angielskim . 1,00. 
„ W  cichy w ieczór w  noc m ajową”  —  Pio 
senki obm zowe. 1,25 „Bocian”  i  „S k o 
w ronek " —  dwa opowiadania. 1,85 Józef 
Stać —  harmonja i W acław  Stolarczyk —  
gitara. 2,00 „Co na le iy  wiedzieć o 8-eim 
Maja” — pogadanka, ilO  Jfceow t.



„ D Z I E N N I K  N A R O D O W Y "

O północy ksiądz niósł po
ciechą konającemu na torze 

kolejowym
Do Gorzkowic pod Piotrko - 

wem przybył z wizytą do krew
nych mieszkaniec Łodzi, 34-let- 
ni Franciszek Marusiński (Piotr 
kowska 121), gdzie był niezwyk 
le serdecznie podejmowany 
wśród grona dawnych przyja
ciół. W| czasie uczty doszło jed
nak do sprzeczki, która następ
nie zamieniła się w  ogólną bój
kę.

Marusiński, widząc grożące 
mu niebezpieczeństwo, począł u- 
ciekacz w  stronę toru kolejowe
go, gdzie jedinak został dopędzo 
ny przez antagonistów, którzy 
chcieli go utopić w  pobliskim 
stawie. Zdołał on jednak wyr
wać się z rąk napastników i uk’ 
rył się w budce dróżnika.

Tu dopadło go 2 uczestników 
wspólnej zabawy, którzy zadali 
mu szereg ciężkich ran i rzucili 
nieprzytomnego na tor kolejo
wy.

Służba kolejowa zauważyła 
na torze dającego słabe oznaki 
życia Marusińskiego, który po
odzyskaniu chwilowej przytom I 1 maja w Piotrkowie
Nowy park miejski 
w  Piotrkowie

ności prosił o wezwanie księdza. 
Mimo późnej pory, była już bo
wiem północ, jeden z kolejarzy 
udał się na probostwo i sprowa
dził kapłana do konającego.

Ksiądz zdążył przybyć jeszcze 
na czas i udzielił Marusińskiemu 
ostatniej pociechy religijnej. O- 
fiara bójki w agonii odwieziona 
została do szpitala, gdzie zmarł. 
Sprawcy zabójstwa Olas i Pawe 
lec zostali ujęci.

Z  kroniki 
towarzyskiej

W kościele parafialnym w 
Gorzkowicach pobłogosławiony 
został związek małżeński mię - 
dzy panną (Zofią Janowską z Kot 
kowa a P -  Władysławem Turo j 
D o y s k i m  ze Szczukocic.

Młoda para otrzymała z bar -, 
dzo wielu stron liczne powinszo 
wania, do których dołącza się ró 
wnież Kedakcja „Dziennika -Na
rodowego".

Przy zbiegu ul. Słowackiego 
i P.O.Wu w Piotrkowie znajduje 
się ogród kolejowy, który jed 
nak —  mimo korzystnego poło
żenia vis a vis dworca kolejowe 
go, —  był dla szerszej publicz
ności, a zwłaszcza dla pasaże
rów —  niedostępny, gdyż od 
strony dworca był zawsze zam
knięty. Zarząd Miejski podjął 
starania w kierunku przekaza
nia tego ogrodu na rzecz miasta 
i starania te uwieńczone zosta
ły pomyślnym wynikiem.

Dotychczasowy ogród kolejo
wy zamieniony zostanie obecnie 
na park miejski. Zarząd miasta 
przystąpił już do prac wstęp
nych. Przeprowadzona zostanie 
niwelacja terenu, a poza tym u - 
rządzone będą kwietniki i  zasa 
dzone nowe drzewa oraz park 
otrzyma nowe ogrodzenie z siat 
ki drucianej.

Nowy rezerwat powietrza w 
Piotrkowie będzie miejscem wy 
poczynkowym dla mieszkańców 
Piotrkowa, zwłaszcza zaś zacho 
dniej jego części oraz dla pasa - 
żerów i wycieczek, oczekują
cych na pociągi.

500 bezrobotnych 
z Piotrkowa wyjadzie 
na Kresy

Dzięki interwencji starosty p. 
J. Rosickiego w Piotrkowie 500 
bezrobotnych w  dniach najbliż
szych wyjeżdża z Piotrkowa na 
Kresy, gdzie zostaną zatrudnie
ni na publicznych robotach dro 
gowych.

Wyjazd 500 bezrobotnych z 
Piotrkowa przyczyni się w  zna
cznej mierze do odprężenia sytu 
acji na frondę bezrobocia.

Kursy dokształcające 
dla młodzieży 
rzemieślniczej

Staraniem Izby Rzemieślni
czej w  Łodzi i zarządu Związku 
Rzemieślników Chrześcijan w 
Piotrkowie zorganizowane zosta 
ną 2 kursy dokształcające dla 
młodzieży rzemieślniczej z  Pio
trkowa i okolicy.

Kursy te urządzone zostaną 
w Piotrkowie dla 120 słuchaczy 
i w  Sulejowie pod Piotrkowem 
dla 30. ,

Dzień 1 maja w roku bieżą - 
cym różnił się wielce od obcho
dów urządzanych przez P.P.S. 
w latach minionych. Na skutek 

I zarządzenia władz nie odbyły się 
i pochody po ulicach miasta, a or- 
! ganizacje socjalistyczne ograni- 
I czyły się do urządzenia zgroma - 
dzeń w szeregu 1 ;kaii zamknię
tych, na któryca przemawiali 
przewódcy i przedstawiciele P. 

i tych, w których przemawiali 
jak i rezolucje, pod względem 
treści i lormy odoiegały dale - 
ko od dawniejszych, zaprawio • 
nych dużą dozą klasowości i de
magogii. Zwracał ogólnie ton f̂cr 
kierunku utrzymania pogotowia 
zbrojnego wobec grożącego nie
bezpieczeństwa. Robotnik Piotr 
kowski, bez względu na swoją 
przynależność partyjną, jest na
strojony patriotycznie.

Proklamowane przez władze 
partyjne i Klasowe Związki Za 
wodowe bezrobocie ogarnęło na 
terenie miasta i powiatu Piotr - 
kowskiego zaledwie 40% załogi 
robotniczej zatrudnionej w więk 
szych przedsiębiorstwach prze
mysłowych.

Huta szkła „Hortensja" nie 
pracowała, natomiast na „K a - 
rze*' nie przerywano zajęć.

^Piotrkowska Manufaktura 
pracowała częściowo. Robotni
cy huty szkła butelkowego „F e 
niks" w  większości nie stawili 
się do pracy.

Natomiast robotnicy fabryki 
„Cerata“  w  Wjojciechowie koło 
Kamińska pracowali normalnie, 
przeznaczając uzyskany w  dniu 
tym zarobek na F.O.N.

Zbiórka uliczna na cele kultu 
ralno - oświatowe T.UR. oraz za 
bawy taneczne złożyły się na ca 
łość tegorocznego obchodu 1 ma 
jowego W Piotrkowie.

Dodać należy, że biura Zarżą 
du Miejskiego i przedsiębiorst - 
wo miejskie były również nie - 
czynne.

Wyniki wyborów 
do Rad Miejskich 
w  powiecie

Niedzieli ubiegłej odbyły się 
wybory do Rad Miejskich w  2 
największych na terenie powia
tu Piotrkowskiego ośrodkach: 
w Sulejowie i Bełchatowie.

W  SULEJOW IE:

Lista Nr. 1 (O.Z.N.) zdobyła 
1 mandat: Lista Nr. 2 (PPS ) 2 
mandaty. Związek drobnych kup 
ców Żyd. —  1. Str. Narodowe

5, Poale Syjon — 1 ; Zjednocze
nie Mieszczańskie 2 ; Bund żyd. 
I. Razem 16 radnych.

Ten wynik wyborów jest kię 
1 ską dotychczasowej polityki i  go 
spodarki burmistrza Szustra, któ 

| ry wkrótce przechodzi na eme- 
ryturę. Im wcześniej to nastą
pi —  tym lepiej dla dalszego roz 
woju miasta.

W  BEŁCH ATO W IE :

Zjednoczona lista mieszczań
stwa i inteligencji polskiej zdo
była 9 mandatów.

P.P.S. poniosła ciężką poraż
kę, zdobywając zaledwie 2  man 
daty; Bund— 2; Demokr. lista 
żyd. —• 1, Żyd. lista 2 , Razem 
16. Większość bezwzględną uzy 
skała lista polska.

W szędzie akcja 
na F. 0. N.

W znanej restauracji

K AC ZY DO ŁEK

bawiło towarzystwo, wśród któ 
rego znadowała się znana śpie
waczka p. Kama Norska. Licz - 
nie zebrani w tym lokalu goście 
zwrócili się do pani Norskiej z 
prośbą, aby zechciała zaśpiewać 
parę piosenek.

—  Bardzo chętnie, ale pod je
dnym warunkiem...

—  Każdy warunek ze strony 
Pani —  jest dla nas rozkazem— 
padła ogólna odpowiedź.

Za mój śpiew, moje Panie

5.000 osób uczęszcza 
mniej do kina

W  poprzednim miesiącu frek
wencja w kinach piotrkowskich 
wynosiła 25.000 osób. Ostatnio 
jednak wskutek zmiany pogody 
— zmniejszyła się o 5000 osób.

Znów katastrofa 
kolejowa 
pod Rogowem

Od strony Warszawy przyby
wały ubiegłej niedzieli w  godzi
nach rannych i przedpołudnio - 
wych pociągi ze znacznym opóź 
nieniem. Jak «ię  okazało, przy
czyną była katastrofa kolejowa 
na stacji w Rogowie, na skutek 
zderzenia 2 pociągów towaro - 
wych.
Mimo, że sygnał był na „Stój"! 

maszynista L. Neuman z Piotr
kowa przejechał semafor i wje
chał na stojący pociąg towarowy 
przybyły od Skierniewic.

Uszkodzeniu wskutek zderze
nia uległ parowóz, którego o b 
sługę stanowili Neuman i'jego po 
mocnik Stawski z Piotrkowa (u- 
lica Piłsudskiego 61), oraz 5 pu
stych wagonów towarowych. Po 
nadto ze stojącego pociągu zo
stały rozbite 3 tylne wagony to
warowe, przyczym hamulcowy

ranie opłat za przesyłki, przesy 
łane w  formie listów wartościo
wych i paczek z darami na Fun 
dusz Obrony Narodowej przez o- 
roby pragnące za pośrednict - 
wem poczty przesłać dary na F. 
O.N. bez uiszczenia opłat pocz- 
wych. Przesyłki takie będą 
przyjmowane przez urząd jako 
przesyłki służbowe. Na stronie 
adresowej przesyłki, jak rów - 
nież na adreach pomocniczych 
winni nadawcy umieścić uwagę 
„Dary na F.O.N. i zaadresować 
przesyłkę do Ministerstwa 9pr. 
Wojskowych, Biuro Budżetowe, 
Warszawa 11. Dowody nadania 
będą wydawane przez urząd na
dawcom.

Naczelnik Obwód. Urzędu 
JAN  BAB ICK I

W  Redakcji „Dziennika Naro 
dowego", ku uczczeniu ś.p. W3a 
dysława Malinowskiego przyja
ciele ijcoledzy zmarłego złożyli 
na F.O.N. sumę 50 zł., które prze 
kazaliśmy na ten cefli do K.K.O. 
w Piotrkowie.

Ze sportu.
Wi dniu 3 maja bjr. odbędzie 

się w Piotrkowie B IEG NARO 
DOW Y na przełaj na trasie 5000 

, - , dant P. W. i W. F. codziennie w
Milczarek odniósł ciężkie obra- { godzinach od 8-ej do 15-ej przy 

I żenią ciała i w stanie groźnym ( PIacu Zamkowym Nr. 4. Zawod- 
pr2ewieziony został do szpitala j ników czeka wiele pięknych na- 
Sw. Trójcy w Piotrkowie. | gród.

Również poszkodowane zosta 
i Panowie, musi zyskać Fundusz ły 4 osoby z pośród obsługi obu 
Obrony Narodowej. i pociągów. Maszynista Neuman

Wszyscy wyrazili zgq^ę— i pa i jego pomocnik Stawski zostali
ni Norska odśpiewała kilka pię-j aresztowani.
knych piosenek, nagrodzonych ----- --- ---------------------
burzą oklasków. | Nakładem drukami

Po tym zaimprowizowałbym Pański Spadkobiercy"

KOM ITET 
BIEGÓW  NARODOW YCH 

w  Piotrkowie.

MIESIĄC REKLAMY!!!
„Adolf Ogłaszamy reklamową sprzedaż 
ukazał w miesiącu maju:

koncercie p. Norska z tacką w się nowy praktyczny kieszonko- 10g R ILETÓW  W IZYTO W YPTł
ręku obchodziła stoliki Zebrano wy rozkład g le jo w y  obowiązu; na ierze opaiowym z nadru.
JU Złotych 37 groszy, które pani jący na stacji Piotrków od dlma u;
Norska wręczyła p. Bolesławo- 14 maja 1939 roku. I ’ od j
wi Wagnerowi, właścicielowi Cena sprzedażna rozkładu —  „  , . , n  * *

i i O k łady Grahczne„Kaczego Dołku". 10 groszy
W dniu wczorajszym p. Boles- 1 R °zkład można otrzymać 

ław Wlagner sumę tę wpłacił w , kioskach gazetowych i w księ
w

Redakcji „Dziennnika Narodo - 
wego, która przekazała ją ze 
swej strony do Miejskiego Komi 
tetu (K.K.O.).

Wskazane byłoby, aby i iinne 
lokale publiczne poszły śladem 
właścicieli restauracji „K a c zy  
Dołek" i nie zaniedbali żadnej 
okazji w kierunku zasilenia fun
duszów na rzecz dozbrojenia na 
szej Armii.

MSB

“ ite

gamiach.

JBfełHarmdyn mf
*  ■ Mmlir •«X8V«£uuSr̂  _

Gruźlica płuc jest nieubłagalną i 
corocznie, nie biorąc różnicy dla płci, 
wieku i stanu, kosi miliony ludzi, — 
P r z y  z w a l c z a n i u  c h o 
r ó b  p ł ó c n y c h ,  b r o n -  
c h i t u uporczywego, męczącego 
kaszlu, g r y p y  i t. p., stosują p. 
lekarze -  „BALSAM TRIKOŁAN" 
Gąseckiego, który ułatwia wydziela
nie się plwociny, wzmacnia organizm 
i samopoczucie chorego, oraz powięk
sza wagę ciała i usuwa kaszel.

Sprzedają apteki.

Tow. Opieki nad Więź
niami „Patronat". 
Ofiara na F. O. N.

Zaząd T-wa Opieki nad więź
niami „Patronat" uprzejmie za
wiadamia, iż zgodnie z uchwałą 
Zarządu, Walne Zgromadzenie 
członków T-wa odbędzie się w 
dniu 5 maja 1939 roku, w sali Bi 
blioteki Sądu Okręgowego w  Pio 
trkowie o godz. 17-ej w pierw
szym i 17.15, bez względu na' i- 
lość obecnych,—  w  drugim ter
minie.

Z A  R  Z A  D 
T-wa • „Patronat".

Komunikat
Urząd podaje do wiadomości 

P. T. Publiczności, że Minister 
stwo Poczt i Telegrafów zarzą
dzeniem z dnia 24.IV r.b. Nr. P. 
Wi, 826/26 zezwoliło na niepobie

„AD O LF PAŃSKI, S P A D K " 
Piotrków Tryb-, Legionów L : 2 .

T y lk o  wciągu m a )a !

PLAC  OBOK H A L I TARG O  - 
W EJ do W YNAJĘC IA . Nadaje 
się na skład węgla lub drzewa, 
nawozów sztucznych, papy smo
ły i t.p. Wiadomość: Narutow i
cza 24, I piętro, u adm. w m. p. 
Lordowej.

M IÓ D  dziwy
rantowany 3 kg 7.20 zł., 5 kg I I  zL,

pszczelny lipcowy praw
dziwy bez domieszki, gwa-

. kg i r  - _
10 kg 21 zł., 20 kg 41 zL wraz z na
czyniem i opłatą pocztową wyayła za 
pobraniem właściciel największej pasie
ki w państwie Eugeniusz Biliński i Syn 
w Zbaraża.

R e p e r t u a r  k i n
Kino „CZARY"

„SŁO W ICZEK"

Kino „ROMA"
„PR AW O  PROF. L IN D S A Y A "

Kino „AS“
.N IEBEZPIECZNY POŚCIG"
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CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekście 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz. 
Prenumerata za „ ' D Z I E N N I K  N A R O D O W Y "  wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złete miesięcznie.

Redakcja i adm in is trac ja> i
ul. Słowackiego nr. 28, parter wejście od frontu

Redaktor i Wydawca; TOMASZ PLUTA. Zakłady Graficzne -Adolf Pański Spadu." Piotrków Tryb. Legionów 3


