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Batalgony bojowe na rewji wojsk
Defilada 3 maja w  Warszawie pod znakiem całkowitego pogotowia
Krok naprzód ku pogotow iu nąć w  siebie len fluid potęgi na- 

*ojennem u! (rodow ej —  który trzeba będzie.
Oto dom inujące wrażenie z tam, na obczyźnie skrupulatnie 

Wczorajszej, trzeciom ajow ej re- podzielić m iędzy tych, k tórzy w 
* j i  wojsk. j ucisku trwają mężnie, a którzy

Tak myślał cyw il stłoczony za [ przybyć do W arszaw y nie mogli, 
kordonem zw iązków  i stowarzy- R o  n a b o i e ń , t w i e
**eń, to czul każdy rezerw ista 
coraz bardziej gotow y do p rzy 
odziania munduru —  takie same 
Wczucia m ieli napcwno attaches

W  godzinach rannych trady
cyjnym  zwyczajem  odbyło się u- 
roczyste nabożeństwo w  kate-

*o jskow i państw całego świata, j drze św. Jana, które celebrował 
w idać to było z g ry  uczuć m a -1 ks. arcybiskup Gall w otoczeniu 

•“ .jącej się na ich twarzach. Bar- j duchowieństwa. Na nabożeństwie 
<ko różne były to uczucia. [obecny był reprezentujący Pana 

, ! Prezydenta Rzeczypospolitej —
W  b o j o w j c h  pan prem jer gen. Sławoj-Skład-
batttljonnch kowski i m inister spraw wojsko-

n . . .  . . .. , . wych gen. Tadeusz Kasprzycki, 
Prawidła strategj, głoszą, że w \ ast| stw ie Marszałka Smigłe- 
^ 'P a d k u  działań wojennych, go .Rydz£ oraz członkow ie rząd,,.

Po nabożeństwie przed godz. 
11-tą na plac W olności przybyli 
z katedry: prem jer gen. Sławoj- 
Składkowski, m inister spraw w oj 
skowych gen. T. Kasprzycki, w i
cemarszałek Sejmu płk. W enda 
w  zastępstwie marszałka Sejmu 
prof. W . Makowskiego, w icem ar 
szałek Dąbkowski w  zastępstwie

Wielkie jednostki —  arm je, kor
pusy i dyw izje  rozb ija ją  się na 
^ałe, ruchliwe, sprawne jedno
oki bataljonowe.
, Pogotow ie m am y ciągłe. W ięc  
1 rewja nabrała charakteru bo jo 
wego. N ie pokazano w czora j lud 
fiości W arszaw y w ie lk ie j masy 
Wojsk. Zamiast zw yk łe j paradnej 
Potęgi, zademonstrowano małe,
*Wnrte oddziały, na które pa- 

m iało się wrażenie, że w 
każdej chw ili mogą rozw inąć się 
W tyrał jerę i przystąpić do akcji 
“°jowej.

Mniejszy był też niż zazwy- 
^ j  „o gon ”  ciągnący za woj- 
ŝ iem. Oddziały arm ji rezerw o
wej zupełnie w idocznie dostro- <
^°io do form acyj wojskowych,
Pokazano desant spadochronowy 
J^brojony w ręczne i maszynowe 
g ra b in y  (ten sam, który oglą
daliśmy na Polu M okotowskiem  
*  czasie pokazu lotn iczego). W re  
,?c>e m łodzież żeńska wystąpiła 
^ licznych oddziałach sanitar
iach. B iały fartuch szp ita lny,! dzi Pilnie wszelkie przejawy kon
c h a  ratownicza i maska ga zo -! takt,ow menuęckich sfer wojsko- 
N  -  oto mundur M iłosierdzia, w* ch z ^ oskiemi 8ferami ™ Jsk°-

marszałka Senatu B. Miedzińskie- 
go, członkow ie rządu, członko
w ie korpusu dyplomatycznego, 
prezes Najw yższej Izby Kontroli 
gen. J. Krzemieński, pierwszy 
prezes Sądu Najwyższego Supiń- 
ski. p ierwszy prezes N. T. A. 
Hełczyński, podsekretarze stanu, 
posłow ie i senatorowie, szef 
O.Z.N. gen. Skwarczyński, przed 
stawiciełe w ładz adm inistracyj
nych z wojewodą Jaroszewiczem, 
wyższe duchowieństwo z ks. b i
skupem polowym  Gawliną, przed 
stawiciełe w ładz miejskich z w i
ceprezydentem m. st. W arszawy 
Pohoskim , wyżsi urzędnicy pań
stwowi.

Defiladę oddziałów  odebrał, w 
zastępstwie W odza Naczelnego, 
m inister spraw wojskowych gen. 
dyw. Tadeusz Kasprzycki.

Na prawo patrz!
Defilada rozpoczęła się pun

ktualnie o godz. 11-ej rano. O t
w iera ły  ją, jak zwykle, bataljony 
szkół podchorążych.

Już z daleka zapowiadał je 
trzask defiladow ego kroku fak

donośny, i e  głuszył dźw ięki or
kiestry. Podchorążówka sanitar
na, saperów, lotnicza. Daremnie 
byłoby w yróżn iać którąkolw iek. 
W szystkie maszerowały w zoro
wo.

Potem bataljony piechoty gar
nizonu warszawskiego —  strzel
cy kaniowscy, „dzieci W arsza
w y ”  i pułk im. L eg ji akadem ic
kiej. Po nich bataljon stołeczny, 
obrona narodowa i obecna legja 
akademicka —  studenci w mun
durach.

Artylerję pokazano —  najlżej 
szą konną i ciężką z m oździerza
mi.

Kawalerję reprezentowali szwo 
leżerow ie im. J. Piłsudskiego i 
bajecznie kolorowy, w czerw o
nych otokach na czapkach, na 
siwych koniach, szwadron p ion ie
rów.

Jednostki m otorowe otw ierała 
łączność zmotoryzowana.

Następnie, po plutonach m oto
cykli wyw iadowczych, z hukiem 
i chrzęstem przesunęły się przed 
trybunami dyw izjony czołgów

Już tylko dwa dni mobilizacji obywatelskiej
Jeszcze więcej bombowców i dział przeciwlotniczych
► Wszyscy wpłacamy, deklarujemy pożyczkę 0. P. A

O sojusz wojskowy z Włochai
zabiega gen. v. Sirauchitsch w Rzymie

PARYŻ, 3.5. Prasa paryska śle-

[1

Li .
lory nagradzany był na całej 
^sie w yjątkow o serdecznemi 
kaskami.

. bobrze się stało, że zerwano z 
„rądycją „re w ji dla wybranych” , 
fa sow an o  miejsca uprzyw ilejo- 
j ane, do których dostęp m ieli 
'Jko posiadacze biletów. Na 
'^lkiej trasie Belweder —  Za-

% ystk ićh .
wyznaczono m iejsce dla

^akie „zrów nan ie p raw ” jesz- 
podniosło entuzjazm.

S z c z y t  e n t u z j a z m u
.'^aka była temperatura entu- 
Ja*mu?
^aka, że zw yciężyła  chłód po

jutrza i zastąpiła prom ienie 
0,!>ca, które się skryło. 
W zruszające by ły  słowa jed- 

eSo z ostatnich weteranów  63 
.°*u, który na trybunie powie-
^ ia ł.

^  Kochane słoneczko się scho 
*ło ieb y  nie zm ęczyć naszych 
J^gich żołn ierzyków .

zaś chciał w idzieć szczyt en- 
U?jazmu— ten w inien był obser- 

j. °Wać m łodzież z Zaolzia, któ- 
j 9 Mr w ie lk ie j grom adzie przyby- 
^  do W arszaw y, i p ielgrzym kę 
ę °jaków z N iem iec, k tórzy wra- 
p^Hc z Jasnej Góry, gdzie pokrze 

wiarę, przybyli do W arsza- 
* ieb y  pokrzep ić serca, wchło

wemi.
Szczególne zainteresowanie bu

dzi podróż gen. von Brauchitscha 
po Włoszech. Niektóre dzienniki 
paryskie łączą tę podróż ze spra
wą ewentualnego zawarcia między 
Niemcami a Włochami formalnego 
sojuszu wojskowego. Dzienniki te

wykazują przytem, iż presję w tym 
kierunku wywierają Niemcy.

Jest rzeczą normalną, pisze rzym 
ski korespondent „Excelsiora“ , iż 
te ustawiczn ewizyty muszą dopro 
wadzić do jeszcze silniejszej współ 
pracy między armjami obu krajów. 
Mimo oświadczenia Mussoliniego i 
Hitlera, że siły zbrojne Niemiec i 
Włoch stanowią tylko jeden front, 
rząd włoski bez radości w sercu 
zgodziłby się na definitywne zaan

gażowanie się w sojuszu wojsko
wym.

Rlbbentrop też jedzie
do Rzymu

BERLIN , 3.5. W  tutejszych ko
łach dobrze poinformowanych twier 
dzą, że min. spraw zagranicznych 
Ribbentrop wyjedzie w  czwartek 
wieczorem na kilkudniowy pobyt 
do Włoch.

zbrojnych w  działa przeciw pan
cerne.

Na ziemi i niebie
Niem al równocześnie przede

filow a ły  w ie lk ie  klucze eskadr 
bombardujących i m yśliwskich 
na niebie, oraz baterje różnego 
kalibru dział przeciw lotn iczych 
—  na ziemi.

„S trzelec”  pokazał bo jow e ba
ta ljony i najm łodszy sw ój nary
bek —  „o rlę ta ” .

H ufce szkolne uczyn iły od ze
szłego roku —  w ielk i krok  na
przód w wyszkoleniu i karności.

Kolejarze, tram wajarze, pocz
towcy, kompanja pracow n ików  
telefonów  warszawskich i rezer
wiści —  wykazali wysoką w ar
tość przygotowania wojskowego.

Specjalnie gorąco oklaskiwano 
pocztowców  —  tych samych, któ 
rzy  w  tak trudnych warunkach 
budowali służbę łączności na od- 
zyskanem Zaolziu.

No i biała arm ja z pod znaku 
P. C. K., o której była m owa w y 
żej.

Damy armii broń
Niech ży je  A rm ja!
N ikt nie wznosił innych ok rzy

ków.
Spojrzeliśm y w  oczy naszym 

żołnierzykom .
W yczyta liśm y w  ich oczach’ 

to, co i oni w  naszych.
Silni —  zwarci —  gotow i.

W  podzięce za ich postawę, my, 
dziś jeszcze cyw ile, dam y Im no
w y sprzęt i nową broń.

(w . h.)

Z A  M A S K Ą  P R A W A
Czarna godzina władców 

niesprawiedliwych
(Patrz artykuł wstępny na star. S-eJ)

—  Parlament węgierski nchw&Ul 
ustawę antyiydowską.

—  B. król albański Zogu przybył 
wraz z małżonką z Larlssy do Stam
bułu.

Zmiana granicy ze Słowacja
w żądaniach wysuwanych przez Węgry

W  m ajowym  zeszycie m iesię
cznika budapeszteńskiego „Nou- 
velle Revue de H ongrie” , dające
go w yraz op in ji m iarodajnych 
czynników  węgierskich na tema
ty polityk i zagranicznej ukazał 
się artykuł Ernesta FIachbarth’a 
p. t. „Zagadnienia nowej granicy 
w ęgiersko-słowackiej” .

Na kilku stronicach fachowych 
w ywodów , popartych mapami i 
in form acjam i z dziedziny staty
styki ludnościowej tudzież hi- 
storji, publicysta węgierski liza

nie tylko na źródła węgierskie, 
ale m iędzy innemi i na pisarza 
słowackiego Crambela. Pisarz ten 
ogłosił w  1906 roku pracę p. t. 
„Slovenska rec, a je j miesto w 
rodine slovanslfych ja zyków ” . W  
pracy le j określił granicę pom ię
dzy językiem  słowackim a ru
skim na terytorjum obecnej Sło
wacji.

W yw od y swoje autor kończy 
takim wnioskiem:

„N ow a  granica węgiersko-sło- 
wacka nie odpowiada granicy ję-

sadnia tezę, że nie da się utrzy-1 zykow ej , ł 0wacko-rusińskiej '(au- 
mać obecnej granicy pom iędzy L ~ r węgierski u iyw a takiego o- 
W ęgram i i Słowacją. kreślenia dla języka ludności

Autor powołu je się przy tem I Rusi Podkarpackiej). Na zasa

dzie obliczeń mniej lub bardziej 
dokładnych około 100.000 Rusi
nów pozostało pod władzą Sło
wacji, która już uw ięziła k ierow 
ników mniejszości rusińskiej. A 
w ięc zagadnienie rusińskie re jo 
nu Podkarpacia nie jest całko
w icie rozstrzygnięte.

Z drugiej strony nie w iadom o 
jak ma być utrzym ywana komu
nikacja pom iędzy częścią węgier 
skiego komitatu Zemplen. pozo
stawioną Słowacji, a resztą nowe
go państwa Słowacji od chwili, 
kiedy większa część Sinji kolejo
wej Koszyce — Csap powróciła 
do ■ W ęgier. Mieszkańcy tych 
ziem nie mogą komunikować się 
z sąsiedniemi powiatam i inaczej

jak jadąc przez W ęgry. Po łoże
nie gospodarcze tej ludności jest 
w ięc tak samo ciężkie, jak wr 
ciągu czterech m iesięcy poprze
dzających wyzwolenie, ciężką by 
ła sytuacja wschodniej części te
go tery tor jum obecnie p rzy łą
czonego z powrotem  na zawsze 
do W ęg ie r” .

Jak w idzim y, czasopismo 
„N ouvelle  Revue de H ongrie” 
daje w yraz poglądow i tych kół 
węgierskich, które dom agają się 
rew iz ji granicy *  S łowacją i w 
myśl obrony interesów Rusinów, 
żądają oderwania od Słowacji 
znacznej części je j obszaru 
wschodniego.

Ogródnsliiitji „Złoty Róg sudskiego \ Toruńskiej) otwarty! koncerty i dancingi*
Pierwszorzędna
kuchnia
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Rozmowy bryiyjiko-iowieckie
Deklaracja Chamberlaina i głos „Times^a

LONDYN, 2.5. Przywódca Labour 
Party,- poseł Attlee zainterpełownł 

;dztó w Izbie Gmin prerajera Cham
berlaina, domagając się w natar- 

. ezywy nieco sposób wyjaśnień w 
sprawi® rozmów angielsfcó-sowiec- 
kich.

Odpowiadając na interpelację,' 
Chamberlain oświadczył:

„Jak Izbie wiadomo, od kilku ty
godni toczą się rozmowy z rządem 
sowieckim i innerai zainteresowane 
mi rządami. W  tokn tych rozmów 
wysunięte zostały przez obie stro
ny rozmaite propozycje i kontrpro
pozycje. Rokowania te wciąż jesz
cze się toczą i przed ich zakończe
niem nic uważam, aby było rzeczą 
stosowną ujawniać jakiekolwiek 
szczegóły.
' Poseł Atlee jednak, nie dając za 
wygraną, uważał za stosowne wy
wrzeć jeszczo silniejszą presję na 
prom jera i zapytał, czy premjer 
zdaje sobie sprawę z tego, że zna
czna. część opinji interesuje się po
stępami, osiągniętemi dotychczas w 
tych rozmowach i, że opinja ta nie 
uważa, aby rząd brytyjski prowa
dził te rokowania tak szybko, jak 
byłoby to możliwe.

Odpowiadając premjer Chamber
lain oświadczył:

„M c  na to nie poradzę, jeżeli 
część opinji odnosi takie wrażenie 
i mam nadzieję, że poseł Atlee nie 
uczyni r 1c, aby tego rodzaju wra
żenie mnacniać.

Przekonany jestem, że poseł A- 
tlee nie pragnie siać niezgody mię
dzy TWMlem sowieckim a rządem 
brytyjskim. Prowadzimy dyskusję 

■ o wybitnie przyjaznym charakte
rze, w tokn której wypada bardzo 
wiele szczegółów rozważyć oraz 
mleć również na uwadze Interesy 
Innych rządów. Zdaję sobie sprawę 
z tego., 2e odczuwana być może pe
wna doza niecierpliwości i, jeżeli 
wydaje się, że zachodzi dłuższa 
zwłoka, to mogę zapewnić Izbę, że 
rządowi brytyjskiemu nie brak do
brej woli".

> - N a  dalsze pytanie opozycji, czy 
rząd brytyjski wogóle pragnie za
warcia tego porozumienia, premjer 
potwierdzić mial stanowczo, ale za
znaczył, że konieczne jest omówie
nie', jaka forma porozumienia by- 

, łaby, najlepsza, i, że przeto opinja 
publiczna uczyni najstosowniej, o 

•ile-nie będzie dawała wiary żadnym 
•pogłoskom prasowym, lecz doczeka 
oficjalnej deklaracji.

LONDYN, 2.5. Na temat roko
wań z rzsyiem sowieckim korespon
dent dyplomatyczny „Times‘a“  o- 

’ świadcza, że Londyn odbywa obec
nie konsultacja z Paryżem i przy
gotowuje odpowiedź na propozycje 

; sowieckie z końcem bieżącego tygo
dnia.

Zdaniem korespondenta rząd so
wiecki w dalszym ciągu pozostaje 
na stanowisku, te  pakt europejski 

. winien być zorganizowany na jak 
najszerszej płaszczyźnie, ze strony 
ww brytyjskiej oświadczono, że 
W . Brytonja uważać będzie ewen
tualną agresję za sprawę również 
brytyjską, ponieważ rząd brytyjski 
posiada ©becnie wzajemne zobowią
zania z Francją. Polską, Portugalją 
I Egiptem, udzielił gwarancji Rn- 
munjl i Grecji, przeprowadził wy- 

.soce zadowalające rokowania z Tur 
eją i  posiada porozumienie z Fran
cją na rzec* obrony Szwajcarji i 
Holandjl.

Doniosłe znaczenie
wizyty gen. Rasztikisa

T A L L IN , 3.5. Prasa estońska 
przywiązuje duże znaczenie do wi
zyty gen. Rasztikisa w Warszawie, 
podkreślając, iż zacieśni ona sto
sunki polsko-litewskie i pogłębi 
współpracę, co niewątpliwie należy 
powitać ż punktu widzenia innych 
państw bałtyckich z radością.

Gen. Weygand
vr Turcji

ANKARA, 3.5. Marszałek Fevzl 
Jzakmak, szef tureckiego sztabu 
generalnego wydał wczoraj wieczo
rem ną cześć generała Weyganda 
"ankiet, w  którym wzięli udział 
mbasador francuski Massigli oraz 
ały personel ambasady francu

skiej. Ze strony tureckiej obecni 
jyli minister obrony narodowej 
\*adzi Tlnaz, min. spraw zagrań, 
aiadż Oglu oraz trzech genera

łów dywizji i 5 generałów brygady.

Przeciwko łctóremukolwiek z tych 
państw nie mogłaby być podjęta ak 
cja agresywna bez wciągnięcia 
W. Brytanji.

Rząd sowiecki został zapewuiony, 
że o ile zadeklaruje swą gotowość 
przyjścia z pomocą na rzecz prze
ciwstawienia się agresji w Europie 
wschodniej, gdyby tego państwo za 
atakowane zażądało, to nic zosta

nie pozostawiony sam, albowiem 
W. Brytanja i Francja natychmiast 
odpowiedziałyby ze swej strony, ale 
o ile chodzi o rozważenie szerszego 
paktu, rząd brytyjski uważa za 
swój obowiązek uwzględnienie reak
cji, jaką tego rodzajn pakt wywo
łałby między państwami europej- 
*klemi, a nawet poza europ®jskiemi.

Przerost
gn ęb i k an c le rza  H it le ra

BERLIN . 2.5. Kanclerz H itler | o której wie tylko ścisłe grono-W  
cierpi od dłuższego czasu na t. zw, 
chorobę „Basedowa*1, która ujaw
nia się w powiększeniu, względ
nie zgrubieniu gruczołu tarczyko- 
wego („S trum a") i w  przyśpieszo- 
nem tętnie, (dochodzącym czasem 
do. 120 uderzeń na minutę). Kura
cja odbywa się bardzo intensywnie 
i w wielkiej tajemnicy.

Niedomagania na tle tej choroby,

Polska nie odda swego „LebensraumiT
wzamian za świstek papierń

LONDYN. 2.5. Omawiając noty słuszne. Hitler nie daje nic poza 
niemieckie, w których Hitler mo- szeregiem obietnic, które —  gdy mu 
tywował wypowiedzenie paktów to będzie odpowiadało —  mógłby

znowu wypowiedzieć, równie gwał
townie, jak wypowiedział wszyst
kie inne pakty i zobowiązania.

Nie jest przeto dziwnem, żo Pol
ska z podejrzliwością traktuje pro

przez Niemcy, „Daily Telegraph" 
pisze:

„Z  tonu tych not jasnem jest, że 
Hitler irważa siebie samego jako je 
dynogo i wyłącznego arbitra co do
tego, co jes* słuszne, a co uie jest pozycję, równającą się oddania je j

w za-żywotnego „Lebcnsraumu11 
mian za skrawek papieru.

Polska niekoniecznie odmawia 
wszelkiej dalszej dyskusji, ale daje 
wyraźnie do poznania, że dyskusje 
te muszą się" odbywać na podsta
wach całkowitej równości, albo 
wcale nie —  ko*czy „Daily Tele- 
graph".

prasie niemieckiej
ERLIN, 2.5. Prasa niemiecka z»

Życzliwe stanowisko prasy francuskiej
wobec postulatów polskich

PARYŻ. 2.5. Prasa paryska po
święca stosunkom polsko - nie
mieckim bardzo dużo miejsca i 
wykazuje daleko idącą jednoli
tość, komentując bez wyjątku życz 
liwie i pozytywnie stanowisko, za

jęte przez opinję polską.
Dzienniki francuskie przyjęły ja 

ko zupełnie słuszne postulaty, wy
sunięte przez prasę polską, wyra
żając opinję, że tego rodzaju po
stawienie sprawy znajdzie w opi

nji francuskiej zrozumienie i u- 
znanie.

W  tym duchu zabierają dziś m. 
in. głos: „Paris Midi", „Intransi- 
geant", „Epoque“ , „Republiąue", 
„Matin", „Journal des Debats".ja w n ie  za- stawienie sprawy znajazie w opi- „M atm ", „Journal des I

Niemcy godzą si ę na remiiitaryzację
wysp Alandzkich

SZTOKHOLM. 2.5. Odpowiedź 
Niemiec na noty Si..7ecji i Finlan- 
dji została wręczona dziś posłom 
tych państw w Berlinie.

Rząd niemiecki wyraża zgodę 
na projekt, którego główne po
stanowienie upoważnia fln landję 
do poczynienia wszelkich zarzą

dzeń obronnych w najbardziej na 
południe wysuniętej części strefy 
zneutralizowanej wysp Alandzkich.

Anglja nie odpowie na memorandum niemieckie
Kurtuazyjna wizyta Hendersona u Rlbfoentropa

LONDYN, 2.5. Ambasador bry
tyjski w Berlinie Henderson przy
jęty był dziś przez min. Ribben- 
tropa.

Jak zapewniają z kół Foreign 
Office, rozmowa la nie miała więk
szego znaczenia i nie wyszła poza 
ramy zwykłej kurtuazji dyploma
tycznej.

Henderson —  zapewniają w ko
łach miarodajnych —  nie posiadał 
żadnych specjalnych instmkcyj, a 
zwIasKcza nie żądał dodatkowych 
wyjaśnień do mowy kanclerza Hi
tlera.

Jednym z punktów, jakie Hen
derson w krótkiej swej rozmowie z

min. Jlibl antropem poruszył, było 
podanie do wiadomości, że układ 
morski między W. Brytanją a Niem 
cami nic ma już więcej mocy obo
wiązującej, rząd brytyjski nic ma 
bowiem zamiaru odpowiadać na 
mensorjał niemiecki obszerniejszą 
notą.

Nowy pancernik angielski
Jeden z najszybszych na świecie

LONDYN. 5.3. Dziś w Birken- j pancernik „Prince o f WaJes", jeden | na szybkość okrętu przewyższa 
head w obecności członków rodzi- z najszybszych na świecie okrętów przeciętną szybkość pancernika 
ny królewskiej spuszczono na wodę I o wyporności 35.000 ton. Przecięt-1 „Nelson1* (23 węzły).

Beigja porzucając neutralność zachowa suwerenność
Zasady polityki niezależnej

BRUKSELA, 2.5. Minister Spraw 
Wewnętrznych Deveze, w przemó
wieniu, poświęconem sytuacji mię
dzynarodowej wyjaśnił zasady „po
lityki niezależnej1', którą prowadzi 
Beigja po mowie królewskiej z 14.10 
1936 r.

Minister oświadczył, że Beigja 
pozostanie —  w razie wojny euro-- 
pejskiej —  pod względem prawnym 
krajem nienaruszalnym, znajdują
cym się pod ochroną swej armji. 
Jednakże pomiędzy deklaracją nie
miecką a deklaracją francusko-an
gielską istnieją pewne różnice, któ
re należy wyjaśnić.

Niemcy przyjmują do wiadomo
ści, że rząd belgijski dał wyraz

W k ilk u  słowach...
—  Premjer Telekt 1 minister Spraw  

Zagranicznych Csaky powrócili do 
Budapesztu z oficjalnej wizyty w Ber 
linie.

—  Gubernator Rzymu ks. Colonna 
ora* małżonka odwiedzili Budapeszt. 
W  węgierskich kolach politycznych 
podkreślaj:}, że wizyta ta pozbawiona 
jest charakteru politycznego.

—  Dyrektor kopalni Guanajoto w  
Meksyku Oskar Lampe, porwany 
pracz bandytów w dn. 1 maja został 
wypuszczony na wolność. Lampe od
mawia udzielenia jakichkolwiek wy
jaśnień na temat swego porwania i 
uwolnienia

swej woli „prowadzenia polityki 
niezależności i pełnej suwerenno
ści11. Należy stwierdzić, że ta po
lityka była zawsze prowadzona 
przez Belgję. Beigja nigdy nie by
ła uzależniona od nikogo, a porzu
cając neutralność, zdoła zachować 
pełnię suwerenności.
■ Dalej minister mówił o znaczeniu 
francusko-belgijsldego układu w oj
skowego i podkreślił, że nigdy nie 
istniał sojusz i nie może on istnieć 
w przyszłości.

Zawierając sojusz, Francja mu
siałaby poświęcić swą wolność ab
solutną przyjmowania takich zobo
wiązań i zawierania takich układów, 
jakie uzna za odpowiednie, a my w 
tej sytuacji musielibyśmy dzielić 
wszelkie konsekwencje je j polityki. 
Nasza zgoda w podobnym wypad
ku byłaby zawsze konieczna, gdyż 
nie ma stosunku wasalnego, czego 
Francja nie ma nigdy na myśli, a 
czego znów my nigdybyśmy nie ak
ceptowali.

Egipt zamawia
parowozy w Polsce

KAIR , 3.5. Zarząd kolei egipskich 
zatwierdził przetarg na 10 lokomo
tyw (towarowych i zwykłych pasa
żerskich), na którym oferta Polski

okazała się najtańszą.
Zamówienia na te lokomotywy 

zostaną powierzone Polsce.

Układy z Z. S. R. R.
RahfikncjQ w komisji Seiniti

Pod pi-zewodnictwem posła Lechnic 
kiego odbyło się dn. 2 b. m. posie
dzenie komisji spraw zagranicznych 
Sejmu.

Po referatach pos. Szczyt-Niemiro- 
wicza przyjęto projekty ustaw rzą

dowych o ratyfikacji: a ) porozumie

nia między Polską a ZSRR. w  spra
wie statutu prawnego przedstawiciel
stwa handlowego ZSRR. w  Polpce; 
b ) układu handlowego między Polską 
a ZSRR. oraz protokółu dodatkowego 
do tego układu.

ufanych współpracowników nic prze 
szkadzają kanclerzowi w  pełnieniu 
obowiązków.

Gwałtowne ataki na Polskę
v t
BERLIN, 

mieszczą dziś w  dalszym ciągu 
gwałtowne ataki na Polskę. Stara 
się ona wmówtó opinji niemieckiej, 
że „Polska traci coraz bardziej ner
wy4*.

Niektóre dzienniki, jak  np. ..DeU' 
tache Allgemeine Z tg .“, „Ham bur
ger Fremdenblatt", „Boerseu Ztg.“. 
„Lokal Anzelger11 i „A n g riff"  — 
polemizując z głosami prasy po'’ 
skiej, bronię się przed tezą o umoc
nieniu praw Polski nad Bałtykiem, 
udowadniając niemiecki charakter 
Gdańska.

Ruch antyniemlecki
w Słowacji

BR ATYSŁAW A. 2.5. W  kiOtf 
prowincjonalnych miastach Słów*” 
cji rozrzucono ulotki antynlemle*1 
kie I dokonano napadów na osób? 
narodowości niemieckie;.

W  spiskiej Nowej Wsi pojaw®? 
się na domach wielkie napisy 
tyniemieckle.

Aresztowano kilka osób.

Węgierski minister skarbu
v  Rzymie

RZYM, 3.5. Węgierski minister 
finansów Kundor został dziś przy- 
jęty przez Mussoliniego a nastęP' 
nie przez min. spraw z-agranicznych 
Ćjano. Min. Kunde-r w godzinach 
przedpołudniowych zwiedził w to
warzystwie wiceministra Guarnen 
tereny mającej się odbyć w roku 
1042 wystawy światowej.

Fioła niemiecka opuścił* 
porty Hiszpanii

GIBRALTAR. 3.5. Niemieckie o; 
kręty wojenne, które od paru dn1 
przebywały w portach hiszpańskich 
wyszły dziś na pełne morze i 
płynęły w kierunku zachodnim.

Walka z  propaganda 
hitlerowska w Belgii

BRUKSELA. 2.5. Rada Ministró* 
po wysłuchaniu sprawozdania W ' 
nistra Spraw Wewnętrznych ni. 
temat pewnych przejawów obę®J 
propagandy w Iielgji, upoważnij 
ministra Sprawiedliwości do pr*ed' 
slęwzięcia wszelkich koniecznyc“ 
kroków dla sdlrwłdowania prop®' 
gandy obcej.

Jak słychać decyzje te zapa°'-' 
w związku z incydentami w 
terslag w Limburgu belgij3̂ 1 
wywołanymi przez hitlerowców * 
okazji święta niemieckiego FroBtv 
Pracy.

Złoto belgijskie
da Ameryki

CHERBOURG. 5.3. Rozpocz?^ 
tu załadowywanie na statek „<2^  
Mary11 udający się do Now ego J° 
ku 100 skrzyń złota b e lg ijsk ie j 
Złoto wartości 145 mil jonów 
ków przeznaczone jest dla „Feder 
Reserve Bank11,

Wybuch w  Manchesterze
LONDYN, 3.5. Ubiegłej nocy 

stąpiła w Manchesterze eksp'?^, 
w jednym z domów, położonych 
dzielnicy Cborlton. .

Policja ujęła w pobliżu mieJso_ 
katastrofy trzech osobników, P u 
dejrzanych o dokonanie zam3cl1 
bombowego.

Katastrofa samolotu 
francuskiego

CASABLANCA, 3.5. Samolot P^ 
sażerski, utrzymujący stałą k°01’r)1 
nikację między Tuluzą a Dakafp", 
uległ dziś katastrofie w P0*5 -cj 
miejscowości Argana w odleg*05 
150 kim. od Marakeszu. .

Samolot spadłszy na zieniię * 
nął w płomieniach. Trzech 
ków załogi oraz G pasażerów *8 
nęło na miejscu.

—  Wybrzeże Yemenu oraz I*3*!. , 
Mandeb zostały ostatnio oforty®* 
wan* I obsadzone przea wojsłw* * ' 
ku.
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Następca
.W jaćzeslaw .„MichaJłowics Mo-| 

łotow  urodzi! się w r. 1890 w Ka
janiu. ,VK te j chw ili pełni on —  
form aln ie rzecz biorąc —  najw yż-1 
szy urząd przewodniczącego Ra
dy Komisarzy Ludowych, fakty-j 
cznie jednak podporządkowany j 
jest całkow icie woli i rozkazom  j

komisarza Litwinowa
K o m is a r z  M ołotww

wała się w Anglji ubył wysoką i 
ostatecznie ten, kto się je j nit:: 
ustępliwie domagał, musiał za to 
zapłacić swem stanowiskiem. W y 
nikałoby z tego, iż Rosja w tej 

Stalina —  i to w stopniu daleko I chw ili uważa za rzecz najważ
w iększym  niż dym isjonowany ko
misarz spraw zagranicznych, 
L itw inow . L itw inow  bowiem, in
dywidualność w swoim rodzaju 
n iewątpliw ie dość silna, bił Stali
na swoją znajomością polityk i 
św iatowej i dużemi osobistemi 
stosunkami zagranicą. M ołotow  
natomiast nie opuszczał n i g d y  
dotąd granic swej ojczyzny, nie 
brał n i g d y  udziału w żadnych 
konferencjach i pertraktacjach 
zagranicznych. Jak wszyscy obec
ni dygnitarze sowieccy, ma za 
sobą burzliwą młodość rewolucjo
nisty rosyjskiego i lala zsyłki na 
północ. Odegrał olbrzym ią rolę w 
czasie rewolucji październ ikowej 
jako jeden z najbliższych współ
pracowników  Lenina, potrafił jed 
nak potem —  jako jeden z nie
wielu —  ocalić się z pośród tych 
właśnie przy jaciół zmarłego w o
dza komunizmu rosyjskiego i u-

iiicjszą sprawy europejskie i w 
ich Imię gotowa jest poświęcić 
sprawy Dalekiego W schodu - -
gdzie zresztą wskutek przedłuża
jącej się kam panji japońskiej w 
Chinach czuje się dzisiaj mniej 
zagrożona niż jeszcze przed ro
kiem.

Oczyw iście —  są to wszystko 
domysły, które mogą zawieść. O

i teresami własnemi państwowości 
i rosyjsk iej —  n iew iele już mające- 
! m i wspólnego z dawnem i założe- 

nowy kierunek polityk i zagranfez niami polityki bolszew ickiej.
Nie jest jednak wykluczone, żenej Sowietów. W  każdym razie 

pow ierzenie tak ważnej funkcji 
rdzennemu Rosjaninowi Mołoto- 
wow i, człow iekowi działającemu 
do tej chw ili wyłącznie na tere
nie wewnętrznym , nie obznajmio- 
nemu specjalnie ze stosunkami 
między narodowemi, podległemu 
bez zastrzeżeń naczelnemu kin-

ta w każdym razie tak bar
dzo interesująca zmiana oznacza 
przygotowanie do pewnych decy
dujących pociągnięć w polityce 
zagranicznej Sowietów, dla któ
rych n ■ stanowisku ministra 
spraw granicznych jest potrzeb
na osobistość tak jeszcze względ-

rownictwu Stalina, wskazywać się nie n iewyżyta, lak otoczona pew-
zdaje na dalszą nacjonalizację po 
lityk i rosyjskiej, która w yrzek ł
szy się prób organizacji świata 
(aż do chwili, kiedy nadejdzie ku 
temu odpowiednia okazja) —  za-

ich słuszności przesądzi dopiero! jęta jest w tej chw ili jedynie in

nym szacunkiem, za sw ój znany 
umiar, i w kołach pozakomuni- 
stycznych i tak przedewszyst- 
kiem r o s y j s k a  jak właśnie 
p. Mołotow,

N.

Rooserelt będzie działał
Polemiki nie będzie

Koła zbliżone do Białego Do
mu oświadczają, że prezydent 
RooseTelt nie będzie prowadził 
polem iki z kanclerzem Hitlerem 
w przemówieniach, bądź w orę
dziach publicznych. Rząd podej- 

jm ie  wysiłki w celu spowodowa-
trzym ać swe stanowisko w c ie - ’ nja uchwalenia rew izji ustawy 
ntu postaci Stalina. Zagranicą u - ,Q neutralności w kierunku wska- 
rhodzi zn najhardziej umiarknwa- J zanym już przez prezydenta w
nego polityka sow ieckiego i jemu 
też przypisuje się z punktu w i
dzenia polityki m iędzynarodowej 
najw iększą pokojowość —  czy 
shm n ie, przyszłość dopiero po
każe.

W  każdym razie połączenie w 
rękąch p. Mołotown teki premjs- 
ra fbo temu urzędowi odpowiada 
funkcja przewodniczącego Rady 
Komisarzy Ludowych) i teki m i
nistra spraw zagranicznych ozna
cza napewno, M. bezpośredni 
wpływ  Stalina na ten tak ważny 
dzisiaj resort wzmocni się wydat
nie. Być może, iż większą niż do
tychczas rolę odgrywać będzie do
tychczasowy zastępca komisarza 
do spraw z.agraniczuych p. P o -  
t i e m k i n  (baw iący obecnie w 
Ankarze), chociaż fakt, iż nie zo 
stał on mianowany na m iejsce p. 
Litwinowa, wskazywać się zdaje 
raczej na co innego, Najpewniej 
chodzi tu m ianowicie o zachowa
nie maksimum w pływ ów  właśnie 
dla samego Stalina.

Ponieważ oficja lne koła sow iec
kie zachowują w  dalszym ciągu 
zupełne m ilczenie na temat powo
dów i charakteru dymisji p. L i
twinowa; prasa zagraniczna nie 
ustaje w najróżniejszych dom y
słach na ten temat. N iewątpliw ie 
przyczyn tej dym isji szukać na-j 
leży tylko w rozbieżnościach po
glądów na politykę zagraniczną 
między L itw inow em  a Stalinem. 
■Tak już w czoraj pisaliśmy, w nie
których kołach politycznych Lon
dynu pojaw iła się odrazu inter
pretacja, iż kom. L itw inow  prze
ciwny był dwustronnemu układo
wi anjsielsko-sowierkiemu, przez 
całe bowiem życie, zarówno ze

jego orędziu do kongresu, t. j. 
w kierunku dania rządowi Sta

nów Zjednoczonych jak najw ięk
szej swobody działania.

Ż okazji tygodnia „poko ju  i 
bezpieczeństwa”  były sekretarz 
handlu Daniel Roper oświadczył, 
iż Stany Zjednoczone pozostają 
niezłomnie wierne polityce prze
ciwstawiania się agresji.

B. przewodniczący am erykań
skiej Izby handlowej Ilarrim an 
wypowiedział się za zmianą u- 
stawy o neutralności celem ii:

m ożliw ienia sprzedaży towarów, 
a w tej liczbie i broni każdemu 
narodowi, który płaci za nie i 
który w yw ozić będzie te towary 
na swych statkach. Harriman do- 
maga się klauzuli, przew idującej 
odm owę sprzedaży każdemu na
rodowi, który gwałci traktaty ze 
Stanami Zjcdnoczoncm i lub w y 
raźnie określony został jako na
pastnik.

Jak to było w  maju 1914 roku
Historia nie powtarza się

(grzmot brsn-Mamy rał) 1939 roku. Warto 
przypomnieć sobie, co bvło w mą- 
ju przed 2ó fjaty w 1914" roku. Olo 
kilka dat.

fi waja. W  Scotland Yardzie dzuo- 
nlą telefony. Irlandczycy znowu doko
nali zamacha bombowego. Zbudzeni ha- 
kie.m bomb zc snu spokojni mieszkańcy 
Londynu do świtu dyskutują o zagad
nieniu irlandzkletn.

16 maja. Parlament niemiecki obra
duje. Przewodniczący oddaje glos sekre
tarzowi Mami.

Jagow przemawia;
„Układy dotyczące spraw wsehodn, 

jeszcze nie zostały ukończone. Prowa
dzi Je Angljn w najprzyjemniejszy spo
sób, który zresztą zawsze cechuje sto
sunek Anglji do Memiec. (Ożywione 
brawit!)

Na trybunę wchodzi pos. Wendel, so
cjalista. Poprawia binokle:

«Masy robotnicze ludu niemieckiego 
przejęte są zapałem dla przyjaźni nie-, 
miecko - francuskiej. Przysłużą się naj
lepiej interesom niemieckim, jeżeli za
kończą okrzykiem: „Vtve la France!” 
(Oklaski na ławach socjalistów. Na pra
wicy śmiech).

Stoi na trybunie pos. konserwatyw
ny Derlel t wali pięścią w pulpit:

..Pragniemy pokojo, ale jesteśmy lei

przygotowani do wojny 
na prawicy).

29 maja. Nad lotniskiem w Salisbury 
krążą eskadry „aeroplanów”. Na wiel
kich manewrach angielskiej (loty po- 
wietrznej skoncentrowano blisko 100 
maszyn.

A w...' czerwcu?
17 czerwca. Przed płachtami ptaka. 

tów, wiszących na kamienicach pary. 
skieb. tłumy. Posunięcie rządu, który 
rozpisuje wielką pożyczkę w wys. 800 
milj fr. na dozbrojenie spotyka się z 
ogólnym aplauzem mieszkańców stoli
cy Francji.
' 19 czerwca. Na dworcu berlińskim 

z pociągu międzynarodowego wysiadu- 
dwaj wytworni bruneci. To przed-1

iiegn kierownika państwa, któryby 
chciał wywołać wojnę 1 wziąć na swoje 
sumienie taki ciężar. któremubv nie po
dołał”.

27 czerwca. Posiedzenie senatu fran
cuskiego. Przemawia Camtllc Chan- 
Icmps. referent budżetn:

„Głównym celem naszej polityki mor
skiej jest 7a wszelką cenę zabezpiecz?# 
nam i naszym sojusznikom opanowa
nie Morza Śródziemnego. Musimy mleć 
możność swobodnego połączenin z A- 
fryką".

Z ław poselskich podnosi się slars/y 
człowiek 1 pyta: Czy mamy stanowczą 
przewagę nad zląezouemi flotami Włoch 
i Austrjl?

Wysiedlenia i  pogranicza
w Kołomyi i Kosowie
Starostwo w Kołomyi wysiedli

ło z pasa granicznego Iwana Hohv 
ba, redaktora czasopism „Selanskł 
W isti", „Holofl Pokuttia" i „Ds 
Prawda".

Starostwo w Kosowie wydaliło * 
obszaru powiatu Iwana Panteluka, 
lat 26, pozostawiając na miejscu 
jego żonę, dziecko oraz rodziców.

Panteluk jest artystą drzeworyt
nikiem. Wydalono go jako kara
nego w swoim czasie za udział w 
terorystycznej organizacji ukraiń
skiej.

X
Władze administracyjne wysiedli

ły z pasa granicznego ks. Józefa 
Badana, proboszcza parafji gr.- 
kat. w Zawadce pow. turczańskiego.

Powodem tej decyzji było nielo
jalne stanowisko ks. Badana wobeo 
państwa polskiego i władz pań
stwowych.

Ks. Badan był już skazany w r. 
1937 wyrokiem sądu na grzywnę 
w sumie 100 zł. z zamianą na dwa 
tygodnie aresztu za prowokacyjne 
zachowanie się w cerkwi w dniu 
święta Niepodległości 11 listopada.

Wędrówka całego 
narodu

„Der Deutsche im Osten" gdań
ski organ pj-opagandy niemieckiej 
na wschodzie przypomina znamien
ne wywody George Lóbsacka, au
tora broszury „Einsam kanipft das 
Wolgaland“ , (Samotnic walczy kraj 
nndwołżańskt) odnoszące stę do e- 
migracji niemieckiej na wschód.

„Emigracja niemiecka nigdy nie 
hyla lekkiem posuwaniem się ty i 
tam, nigdy też nie stanowiła jedy
nie dróg poszukiwania chicha.' Nie, 
nle“ ! Wędrówki toż są zarazem 
drogą wiary dusz. może czasem zbyt 
przyśpieszoną drogą za szczęściem 
tęsknot, ale przeważnie jednak wę
drówką poszczególnych i całych 
grup z polecenia... całego narodu 
którego ojczyzna (Heim at) niekie
dy była za ciasna, wędrówką o zde
cydowanej woli, celem utworzenia 
dla siebie i dla całego narodu (nie
mieckiego), obok starej nowej o j
czyzny.

Z łona obcej ziemi emigranci wy
dobyli potem włnsną ręka skarb 
prawiecznego daru dla człowieka, 
zwanego, ojczyzną (Heimat), a kto 
wydobywa skarb, ten tua nietylko 
pretensje ale najpierwsze prawo do

Nic. Obecnie jest równowaga, ale do ' nl#gO, do tego skarbu... ojczyznaj ą  _  ^
stawidcle Bułgarii, którzy dziś jeszcze j r. 1920 musimy koniecznie zbudować 
podpiszą traktat gospodarczo-polilyczny I jeszcze 4 pancerniki, aby ehoelaż ttj 

'  -- ------- 1—  równowagę utrzymać.”z Niemcami w zamian za pożyczkę.
23 czerwca. Dzialn twierdzy Kron- 

sztadzkicj witają salwami wpływającą 
do portu zaprzyjaźnioną flotę brytyj
ską. Z okrętu admiralskiego „l.ayen” 
pada 21 wystrzałów a zaraz potem sły
chać dźwięki hymnu rosyjskiego. Ad
mirał Blłty schodzi do szalupy rosyj
skiej i wita się serdecznie z oficerami.

24 czerwca. Znany dyplomata francu
ski składa następujące oświadczenie 
przedstawicielowi pisma „I.okal-Auzel- 
ger*’: „Nie znam dzisiaj w Europie żad-

28 czerwca. Jest południe. Gorąco. 
Publiczność wyczekująca w wąskich u- 
liczkach Sarajewa na przejazd arcykslę- 
cta Franc. Ferdynanda Austrjackie-zo 
z małżonką, niecierpliwi się. N * rogu 
ulicy w większej grupie stoi młody czło
wiek. Jest bardzo blady. Już widać po
jazdy. Zbliżają się w tumanach kurzu. 
Tłusta, nalana twarz nrcyksięcia błysz
czy w słońcu. Prlncip wyjmuje brow
ning... Strzały".

Europa popełniła samobójstwo!

L . M K
BUDUJE 

POTĘOK 
A 9 R S K Ą  

P O L  510

S u m i e n i e  i  p o r a g r a #
„Przedsięwzięcie rozrywkowe, grzbiety i termin odwrotny1

ir r

względów ideologicznych, jak i 
taktycznych, walczył o realizację 
>dei bezpieczeństwa zbiorowego 
(L itw inow  był m iędzy innemi au- 
łorem koncepcji zb iorowego pak
tu bezpieczeństwa, znanego pod 
nazwą paktu wschodniego). Czy 
byłby to powód wystarczający - 
rzecz io co najm niej wątpliwa.

Być może, iż grały tu pewną 
fo lę  i inne względy, w tej chw ili 
napt 'viio ważniejsze, a w każdym 
razie aktualniejsze. Najw iększym  
szkopułem w prowadzonych obec
nie rokowaniach sowiecko - an
gielskich hyla sprawa Dalekiego 
Wschodu. Ze. strony sow ieckiej 
żądano wzamian za układ euro
pejski bardzo-wysokiej zapłaty w 
form ie jakichś daleko idących 
gwarancyj na Dalekim W scho
dzie. gdzie Rosja czuje się stale 
zagrożoną przez ekspansję japoń
ską. Hyć może, iż cena ta wyda-

Biurokracja ma jedną ważną 
cechę: w każdej sprawie -kieruje 
się paragrafem , a nie ludzkiem 
sumieniem. Paragra f jest stróżem 
ładu w naszych czasach. Użyty 
w odpowiedniem  miejscu i w 
odpowiednim  celu —  dobrze czy
ni. Gorzej zaczyna się dziać, gdy 
ten paragraf znajdzie się w rę
kach ludzi głupich. W ówczas 
dzieje się tak, jak w gm inie P o li
czna, pow. kozienickiego.

W  gm inie tej, w historycznej 
miejscowości, w Czarnolesie za
chorował m łody człow iek, pod
chorąży rezerw y W ojsk  Polsk., 
student prawa U. J. P. w W arsza
wie. Biedna rodzina studenta nie 
mogła go ratować w chorobie. 
Dlatego biedny student leżał w 
łóżku opuszczony i zaniedbany. 
Młodemu obyw atelow i Polski gro 
ziła śmierć. I nikt się tem nie 
przejm ował, nikt się nie zaintere
sował. Aż —  o losie tego studen
ta dow iedział się mieszkaniec tej-

ki dr. Jan Jaworski.
__  Trzeba ratować chłopaka!—

powiedział-
Ratować? Ale jak? Na to, by 

móc leczyć m łodego studenta —  
trzeba sporo pieniędzy. M ógł więc 
te pieniądze dać dr. Jaworski. 
Ale wyglądałoby to na filantrop ję 
i na łaskę. W ięc lekarz postana
wia inaczej: w ydaje odezwę „D o  
społeczeństwa w Garbatco Letn i
sku i okolicy”  i w odezw ie tej o- 
powiada o losach chorego, oraz 
zapowiada, że w dniach 31.V II, 
14-go i 21.V III  —  wygłosi 3 od
czyty: 1) „O tyłość —  leczenie i 
choroby zw iązane z otyłością ’ , 
2) „Jak uniknąć sklerozy, artre- 
tyzniu i wysokiego ciśnienia” , o- 
raz 3) „Choroby nerw ow e” . W  o- 
dezw ie tej pisze dalej:

„ ...Każ.dy kto sain chorował, kto ma 
chorych w rodzinie, kto docenia naj
wyższy skarb —  zdrowie, w zrozumie
niu ogromu nieszczęścia, jakie dotknę
ło młodego studenta, którego znam od 
dzieciństwa, a którego choroba —

że gm iny, znany lekarz z Garbat- twierdzę —  wywołana ciężkieml wa

runkami w jakich tył 1 kształcił się, 
może być wyleczona —  niech wyku
pi bilet wstępu na odczyt, który każ
dym razem kosztuje 150 gr., 1 zł. I 
2 zł.*‘.

Oczyw iście powstał kom itet 
m iejscowy i komitet zajął się b i
letami.

Ludzie z chęcią przyszli na od
czyty, z chęcią w ykupili b ilety i 
uzbierała się ładna suma, którą 
oczyw iście dr. Jaworski obrócił 
na leczenie chorego studenta. Od
dano chorego do klin iki dr. Ste- 
fena w Pruszkowie. Studenta u- 
ratowano.

Aliści po krótkim  czasie dr. 
Jan Jaworski otrzym u je z gm iny 
Policzna papierek urzędowy. 
W ójt gm iny, który przedewszyst- 
kicm winien się był zająć chorym 
studentem —  pisze:

„Do Pana Dr. Jaworskiego Jana 
w Garbatee.

W  dniu Sl.Vn.38 r. urządził Pan 
Doktór p r z e d s i ę w z i ę c i e  
r o z r y w k o w e  (podkreśl, moje- 
autor) t do chwili obecnej nie wpłacił

do kasy gminnej należnych od biletów 
wstępu opłat na P. C. K. i F. r. mi
mo kilkakrotnych upomnień.

W  «wtązkn *  powyższero uz,\na za
rząd Puna Doktora o niezwłoczne przy 
bycie do lokalu Zarządu Gminy z 
grzbietami (dosłownie! —  przyp. au
tora) sprzedanych biletów, a to ce
lem wpłacenia naletnołoł t związa
nych t  tem formnlnońcl.

Termin natychmiastowy. W  razie nie 
stawienia się wymierzone zostaną o- 
płaty z urzędu, a to 5 zł. na F. P. i 
na r . O. K. 5 zł. I na takowe zostanie 
skierowany wniosek egzekucyjny do 
Urzędu Skarbowego w  Kozienicach »  
proAhą o przymusowe wyegzekwowa
nie t doliczenie ilanvch ( ! )  kosztów 
egy.ekncyjnyclL

Sprawa bardzo pilna termin odwrot- 
n.T. ( ! )
Pieczęć Zarządu Gminy Wójt

Policzna (potłikU uleczy
h-lny).

Cóż dodać do tego? O m aw ia ł 
jego  styl, treść? Zwracać uwag^ 
na „przedsięw zięcia rozryw kow e"1 
na owe „grzb ie ty ”  i „term in  od
wrotny” ? Czy m ob ia  w komen
tarz wlać w ięcej iron ji, niż uczy
nił to wójt gm iny Policzna?!

„WL-no.



Minister von Ribhentrop
Zarys charakterystyki na podstawie astrologiczne;

anmaszende, unempflndllche, slnnli- 
che, trotzige und rachstlehtłge Mem- 
schen“.

Połączenie księżyca z Uranem do
daje wiele oryglnalnoScl ale również 
drażllwoścl, nerwowości 1 obdarza 
nłezwykłemi zdolnościami —  pomy
słowością, wynalazczością. Jednakże 
trzeba stwierdzić, że księżyc formu
je dysharmonljne połączenia t. j. o- 
pozycję zarówno ze słońcem jak 1, z 
Wenerą oraz z Jowiszem.

Opozycja z Jowiszem wskazuje na 
nieostrożność i nielojalność. Znany a- 
strolog angielski Alan Leo doradza 
takim ludziom prostolinijność w  po
stępowaniu mówiąc:

„Therefore always deal wlth others 
In tho most stralghtforward manner 
posslble".

Wreszcie opozycja księżyca ze słoń 
cem oznacza możliwość reakcji, t. j. 
po osiągnięciu pewnych sukcesów —  
nawrót niepopulamości 1 pogorszenie 
się sytuacji. Jest to niepomyślna kon 
figuracja dla stosunków Z osobami 
wyżej stojącemi. Tu trudno nie przy
pomnieć sobie przywitania króla an
gielskiego przez min. Ribbentropa 
słowami „Ileil Hitler",

W  horoskopie min. von Ribbentro
pa Słońce w  znaku Byka podkreśla 
potęgujący się z wiekiem konserwa
tyzm, nieustępliwość 1 upór, nleuglę- 
tość, zamknięcie się w  sobie 1 dogrrm- 

. . . . . .  . , , , , tyzm. Trzeba dodać, że w horoskopie
W  chwili urodzin człowiek —  po- tym słońce formuje opozycję z U ra- 

dobnle jak czuła klisza fotograficzna nem _  symbolem wstrząśnień I ka-

Znak Skorpiona reprezentujący 
rasę germańską.

Astrologję można porównać z che- 
mją kosmiczną, z elementów której 
uformowane jest nasze życie ziem
skie. Stanowimy bowiem tylko drob
ną część wielkiego organizmu —  sy
stemu słonecznego 1 podlegamy nie
ustannie wpływom tej olbrzymiej ca
łości, wewnątrz której żyjemy.

wyjęta z ciemnego schowanka —  od
bija momentalnie na swej podświa
domości I utrwala raz na zawsze ca
le „radjo kosmiczne" t. J. rozkład i 

. napięcie wlbracyj naszego systemu 
słonecznego. Ta klisza zasadnicza 
zwana horoskopem określa naszą pod 
świadomość, wrodzone właściwości i 
cechy zasadnicze, a  także wskazuje 
na możliwości rozwoju w  przyszłości.

Należy jednak zastrzec, ie  astrolo- 
gja  prawdziwa —  jako nauka na wy
sokim poziomie współczesnym —  nie 
zna fatalizmu i w  niszom nie ogra
nicza naszej wolnej woli. Dane astro
logiczne stanowią tylko Interesujące 
uzupełnienie praw przyrody 1 teorjl 
dziedziczności.

Najbllższem ciałem kosmicznem zie 
tai jest księżyc, stąd też wpływ jego 
zaznacza się na naszem życiu najin
tensywniej. Pozycja księżyca określa 
bowiem naszą ziemską osobowość. 
Księżyc w  tym wypadku Odgrywa 
rolę jakby soczewki, która zbiera w  
jedną całość promienie wszystkich 
Innych ciał kosmicznych 1 krystalizu
je te wibracje w  naszą Jaźń ludzką.

W  horoskopie ministra von Ribben
tropa większość planet w  znakach 
„stałych" podkreśla wytrwałość, nie
ustępliwość, dumę, surowość, autokra 
tyzm, dogmatyzm 1 upór.

Księżyc znajdował się w zna
ku rasy germańskiej. —  Skorpio
nie, co wskazuje na człowieka zdecy
dowanego, samodzielnego, nie podda
jącego się wpływom. Interwencja z 
zewnątrz czyni go Jeszcze więcej nie
ustępliwym. Jest energiczny, skryty, 
nletolerancyjny, dumny ale słowa je
go są szorstkie, nieprzyjazne, uraża
jące Innych.

Jak twierdzi znany astrolog nie
miecki Brandler Fracht są to: 

„lmpulslve, streltsUchtlge, harte,

myślne, oznacza bowiem nieoczekiwa
ne 1 nie dające się przewidzieć wyda
rzenia, które pokrzyżują plany życio
we takiego człowieka. Alan Leo do
radza w  tym wypadku wielką ostroż 
ność i nie poddawanie się impulsom.

Trzeba dodać, że z polityków pol
skich opozycję słońca z Uranem miał 
w swym horoskopie ś. p. pułkownik 
Walery Sławek.

Jan Starża Dzlerżbicki 
prezes Polskiego Tow. Astrologicz.

Ciekawostki ze świata

tastrof —  co nie Jest bynajmniej po- Symboliczne wyobrażenie Urana.

SH A W  S K A Z A N Y  Z A  O PILSTW O

Poseł do Izby Gmin, mjr. Shaw, 
który pewnego dnia w  stanie nietrze
źwym usiadł przy kierownicy swego 
samochodu i próbował zygzakiem do
jechać do parlamentu, został zatrzy
many przez regulującego ruchem po
licjanta, który nie mógł się zgodzić 
na jeżdżenie w  esach floresach po 
ruchliwej jezdni.

W  tych dniach poseł otrzymał man 
dat kam y na 15 funtów szterlingów, 
pozatem decyzją sędziego odebrano 
mu prawo jazdy na przeciąg jjdne 
go roku.

K SIĄ ŻK A  W  PUSZCE
Największą troską wszystkich bl- 

bljotekarzy było zabezpieczenie cen 
nych lnkabułów i rzadkich dzieł 
przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
drugiej strony należało dążyć do jak  
najszerszego udostępnienia rzadkich 
dzieł, manuskryptów 1 t. p. uczo
nym 1 pisarzom dla ułatwienia Ich 
pracy naukowej czy literackiej.

Problem ten rozwiązały w  sposób 
niezwykle pomysłowy zarządy blbljo- 
tek w  Berlinie, Frankfurcie nad Me
nem i Wrocławiu.

Z cenniejszych manuskryptów 
stronic wartośclowch dzieł zrobiono 
fotograficzne odbitki, które każdy 
uczony może dostać lub wypożyczyć 
za minimalną opłatą 1 odczytać Je 
w domu lub w  swej pracowni przy 
pomocy odpowiedniego aparatu projek 
cyjnego.

Dla uchronienia błony z negatywem  
dzieła przed zniszczeniem przechowuje 
się je w  specjalnie do tego przygoto
wanych puszkach zabezpieczających 
przed wilgocią, pyłem i robactwem.

Książka o „szarym człowieku46
Zbiór opowiadań Z o f j i  S z y -  Jeżeli mówi się w  nich o wojnie, to lony ciężką chorobą kończy w peł-
U n A  XIT a Ir S o  1 Q r\A tlrnn in** / fP/itu ■ 4-̂  1, __3 „ i __. . . . ___• __  . . . • > « ->m a n o w s k i e j  „Spotkanie" (Tow, 

Wydawnicze ,,Rój“ ) jest książką 
nad którą warto się chwilę zatrzy 
mać.

Nietylko dlatego, iż Szymanow
ska ma wielki dar naracji, mięk
kość i sugestywność pióra, umiejęt
ność barwnego, przedstawiania lu
dzi i wypadków. I  nietylko dla
tego, iż te drobne opowiadania czy
ta się lekko, przyjemnie i z zain
teresowaniem.

Ale przedewszystkiem dlatego, iż 
Szymanowska w tych prostych, do
brze skonstruowanych opowiada
niach dokonała sztuki nielada: po
kazała duszę, serce, myśl „zwyczaj
nego „szarego" człowieka, jego co
dzienne troski, zwyczajne odruchy, 
doznania, radości i zawody. Dla lu 
dzi, których w literaturze intere
suje przedewszystkiem taki wła
śnie zwykły człowiek —  nowele 
Szymanowskiej mieć będą niezawo
dnie dużą siłę atrakcyjności.

W  nowelach tych niema wielkich 
wydarzeń, ani wielkich bohaterów.

także nie od strony wielkich decy- 
zyj, przełomowych wydarzeń —  ale 
od strony tego małego codzienne' 
go człowieka, którego chwyciła ona 
w swoje szpony i zmiażdżyła w 
swem stalowem objęciu. „Bohate
rem" jednego wojennego opowia
dania Szymanowskiej jest prosty, 
biedny,- ciemny chłop rosyjski, dru
giego . —  młody Węgier, nieznany 
nikomu, umierający gdzieś w ro
syjskim lazarecie. Wojna u Szyma
nowskiej , rozłamu je się w tysiąc 
drobnych żałosnych głosów, niewie
le mających wspólnego z surmami 
wielkich wydarzeń i głośnych czy
nów.

Wszystkie inne opowiadania Szy
manowskiej poświęcone są małemu 
człowiekowi.

Oto ..jędrny wizerunek niani, słu
żącej dwadzieścia pięć lat w jed
nej rodzinie, niani, której prosta 
psychika ulega zabójczemu wstrzą
sowi pod wpływem jubileuszu, u- 
rządzonego je j przez „państwo". 
Oto mocny surowy Klimczak, zwa-

nem prostoty i powagi opowiada
niu ze swem życiem doczesnem. 
Oto dziwna historja o panu Euge- 
njuszu i o Geńku, który wtargnął 
do jego willi podmiejskiej, strato
wał mu jego ulubione kwiaty i w 
wędrówce do komisarjatu zabły
snął nagle światłem jakiegoś nie- 
przeczuwanego człowieczeństwa. Oto 
drugi złodziej Karaś i historja kra
dzieży czarnej kury u Kumy Zają- 
cowej, historja, zakończona lśniąco 
ironicznym obrazkiem miłosnym, w 
którym rolę naczelną gra czarna 
kura, objekt całej awantury. Każde 
z tych opowiadań (z  których naj- 
słabszem i napewno najmniej się 
tłumaczącem jest „Biały kajak"), 
jest nową próbą wdarcia się w psy 
chikę człowieka, rozerwania tej za 
słony, która jest między ludźmi —  
a którą odsłonić potrafi tylko in
tuicja poety.

W  tych skromnych opowiada 
niach prozą Szymanowska jest 
chwilami właśnie takim poetą.

A . Chor.

G ł o ś n i k  i f i g l a r z
Protektorat usprawiedliwiony

Rozumowanie matematyczne Jest 
wówczas dobre, kiedy nie odnosi się

Urny z  przed tysięcy I i * r Ł S S  -
Powiaty Czech obfi- ^  %

tują najbardziej w  odkrycia arche- „x“ literkami „B“ czy „c «, bądź „y“ 
ologiczne, co tłumaczy się tem, że *uł> nawet „z“ —  formuła rozumo- 
kraje te by ły  w  zamierzchłych cza- wanla musł ł>yć zawsze jednakowa 1 
sach zamieszkałe.

Jednym z powiatów, w  którym 
najczęściej dokonywane są odkry
cia archeologiczne jest powiat bran 
dyski (Brandys nad Łabą), gdzie 
już w ubiegłym wieku dokonano 
licznych odkryć.

W  ostatnich dniach sekretarz 
Państwowego Instytutu Archeolo
gicznego R. Szanovec odkrył w  Ti- 
szicach przy drodze powiatowej z 
Starego Bolesławia do Mielnika 
grób z początku pierwszego tysiąc
lecia przed Chrystusem.

Mogiła zawierała urnę z spalo- 
nemi zwłokami, przykrytą denkiem.
Wilgoć uszkodziła poważnie oba na
czynia.

Druga mogiła, pochodząca z te
go samego wieku, zawierała obok 
urny jeszcze dwa naczynia. O prze
szło tysiąc lat młodszy grób od
kryto w  Chraście. Urna pochodziła 
z czasów cesarstwa rzymskiego a 
ułożona była w głębokości 110 cm.

Ponieważ groby znajdują się pod 
loryzontem wód dolnych, przypu- 
zcza się, że w owych czasach pa
lowały w tym kraju inne stosunki 
lydrologiczne, ponieważ nie można 
irzypuszczać, by zmarłych grzeba
no w grobach natychmiast zalewa
nych wodami.

jednaki musi być rozumowania wy
nik.

Tak jest zawsze I niezmiennie, do
póki nie opuszczamy ścieżek logiki 
dla zejścia na bezdroża fantazji. Ale  
wówczas nie zwykliśmy Już mówić o 
rozumowaniu, natomiast o —  baj- 
czarstwle...

Rozumowania wybitnych polityków 
odznaczają się jednak logiką nieugię
tą 1 dużem podobieństwem do rozu
mowania matematycznego. Produko
wane przez nich formuły odpowia
dają w  całości wymaganiom, stawia
nym matematycznemu biegowi myśli 
t. zn. nie odnoszą się do jednego wy
padku, ale odpowiadają wszystkim 
„casusem", zachodzącym : w analogi
cznych warunkach.

Tak się rzecz ma —  oczywiście —  
również I z tem rozumowaniem, któ
re produkowały przed kilkoma dnia
mi głośniki, kiedy to figlarze wstawia
li inne literki w  wykrzykiwane przez 
głośnik formuły. A  więc popróbujmy 
tej politycznej algebry:

GŁOŚNIK : —  ..pomiędzy plemiona 
niemieckie wcisnął się w  okresie w ę 
d r ó w k i  l u d ó w  na obszarze 
dzisiejszych Czech i Moraw, obcy, sło 
wiańskl lud...

F IG LAR Z: —  ....pomiędzy plemię
polskij wcisnął się w  okresie z n a 
c z n i e  p ó ź n i e j s z y m ,  niż 
czasy wędrówki ludów, na obszarze 
dzisiejszego G d a ń s k a ,  obcy, 
germański lud...

GŁOŚNIK : ...Obszar życiowy tego 
ludu został w  formie podkowy (huf- 
ełsen-fiirmig) otoczony przez ludność 
n l e m l e c k  ą...

F IG LAR Z: —  ...Obszar życiowy te
go ludu został w  formie podkowy 
(hufeisen-formlg) otoczony przez lud
ność p o 1 s k ą...

GŁOŚNIK : —  ...gospodarcze Istnie 
nie Czech 1 Moraw jest na długą 
metę możliwe tylko w  związku z na
rodem n i e m i e c k i m  i z je
go gospodarką...

F IG LA R Z : —  ...gospodarcze istnie
nie Gdańska Jest na długą metę mo
żliwe tylko w  związku z narodem 
p o l s k i m  i z  jego gospodarką...

GŁOŚNIK : —  ...naród, zamieszku
jący Czechy 1 Morawy zasługuje na 
szacunek ze względu na swe uzdol
nienia, pracowitość I przywiązanie do 
ziemi ojczystej.

F IG LA R Z : —  ...naród, zamieszku
jący Gdańsk zasługuje na szacunek 
ze względu na swe uzdolnienia, pra
cowitość i przywiązanie do ziemi oj
czystej-.

G ŁO ŚNIK : —  ...kultura Czech i Mo 
raw formowana była w  ciągu tysiąc
lecia wspólnego żywota przez kultu- 
rę niemiecką. Kościoły, ratusze, ka
tedry, domy szlacheckie 1 mieszczań
skie są niezatartem tego świadec
twem...

u iu t im f iY iM iB  
*łMu t i i n i i V ł u
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FIG LA R Z : —  ...kultura Gdańska 
formowana była w  ciągu tysiącle
cia wspólnego żywota przez kulturę 
p o l s k ą .  Kościoły, ratusze, ka
tedry, domy szlacheckie 1 mieszczań
skie są niezatartem tego świadec
twem... (szczególnie te piastowskie i 
jagiellońskie orły nad bramami...)

GŁO ŚNIK : —  ..Zachodnia Europa 
we własnym Interesie stworzyła to 
sztuczne państwo...

F IG LA R Z :— ...uhm... Lloyd George, 
żeby nie włączyć do Polski, jak tego 
żądał Clemenceau...

GŁO ŚNIK : —  kraj ten mógłby się 
stać bazą lotniczą o dużej warto
ści, zwróconą przeciwko Niemcom.

F IG LA R Z : —  uhm... tak, są tam  
podobno jakieś po temu chęci...

G ŁO ŚNIK : —  ...w razie konfliktu 
zbrojnego Czechy i Morawy ponio
słyby prawdopodobnie wielkie, kata
strofalne straty...

F IG LA R Z : —  w razie konfliktu 
zbrojnego Gdańsk poniósłby prawdo
podobnie wielkie, katastrofalne stra
ty...

G ŁO ŚNIK : —  ...z tych przesłanek 
wychodząc, postanowiłem uniknąć 
katastrofy i objąć Czechy i Mora
wy protektoratem niemieckim...

—  F IG LA R Z : —  ...Panie prezy
dencie Greiser! —  prosimy do W ar
szawy, doskonałą sytuację Panu gwa  
rautujemy w  p r o t e k t o r a -  
c i e polskim, sytuację świetną.

Bo w rozumowaniu wszystko się 
zgadza, ani dodać, ani ująć.

N AJM NIEJSZE  PA Ń ST W O  
Nie Jest niem ani Andora, ani San 

Marino, ani Lichtenstein, ani Mont* 
Carlo. Tytuł do najmniejszego pań
stwa na świecie posiada mała wysep
ka Lapao, położona w  grupie wysp 
południowych na Oceanie Spokojnym.

Do niedawna jeszcze wysepka ta by 
te właśnością rządu amerykańskiego, 
od którego odkupił ją  Szkot, Mac 
Alleister.

Nowy właściciel „panuje" nad 16 
tubylcami, których przodkowie nale
żeli jeszcze do kanibalów, dzisiejsi 
zaś obywatele żywią się natomiast ro
ślinami.

Biały władca wyspy może więc spać 
spokojnie —  tubylcy go nie zjedzą.

N IE W ID Z IA L N E  O SADY

Pewien Inżynier wynalazł specjalny 
sposób „ukrycia" domów, a nawet 
całych osiedli przed wzrokiem lotni
ka. Inżynier zastosował specjalnie 
przez siebie wynalezioną masę do po
ciągania dachów i ścian domów.

Masa ta po stężeniu tworzyła pe
wnego rodzaju glazurę, W  której od
bijało się otoczenie domów —  obło
ki, drzewa, krzewy itp., zacierając 
całkowicie jego kontury. Niedawno w 
północnej Szkocji odbyły się dośwlad 
czenia z nowym wynalazkiem.

Wszystkie domy osiedla pociągnie- 
te zostały glazurą. Skutek był ten, 
że lotnik nawet z wysokości 500 me* 
trów nie mógł dostrzec wioski i mi
mo dokładnego oznaczenia Jej na ma
pie błądził przez dłuższy czas nad 
okolicą, zanim odnalazł wskazany W 
planie cel nalotu.

PO D ATEK  OD KOTÓW
Angielskie towarzystwo opieki nad 

zwierzętami obliczyło, że w  samym 
Londynie żyje 120 tys. bezdomnych 
kotów, Pozatem drugie tyle znajduje 
dostateczne utrzymanie w  domach 
londyóczyków, którzy, podobnie jak  
Francuzi, okazują duże zamiłowanie 
do kotów.

Jak obliczono, w  całej Angljl żyje 
około 30 mllj. kotów domowych 1 do 

milj. kotów bezdomnych.
Według projektu, opracowanego 

przez towarzystwo opieki nad zwie
rzętami, opodatkowanie właścicieli ko 
tów w  stosunku 6 pensów od kota da
łoby państwu rocznie około .10 mllj- 
funtów dochodu.

Każdy kot, od którego właściciel 
płaciłby podatek, miałby wstążeczkę 
na szyi z nazwiskiem 1 adresem w ła
ściciela, co umożliwiłoby z czasem 
zwalczenie plagi bezdomnych kotów, 
gdyż każdy tułający się kot mógłby 
z łatwością być odstawiony właśclcla 
lowl.

DŁUGOW IECZNOŚĆ N IE  JEST  
LE G E N D Ą  I

W  Łotwie badane są napisy nagrob
kowe z dawnych wieków. Jak podaje 
J. L. Sloka, badacz tych napisów, na 
Jednym z nagrobków kościelnych w  
Sakasleja znajduje się epltafjum nie
jakiego Martinsa Smlltenieksa, który 
zmarł w  1761 r. dożywszy —  150 lat*

OGŁO SZENIE  N IE  ZM IE N IO NE  
W  CL$lG U  57 L A T  

Historja reklamy ma też swoje u- 
nikum do zanotowania. W  dniu 31-y**J 
grudnia 1938 r. przestał wychodzić 
dziennik miejscowy w  Brockton w  sta
nie Massachusets, założony 3 kwietnia 
1891 r.

Jedną z osobliwości tego pisma było 
zamieszczane codziennie od pierwsze
go numeru pisma ■ aż do ostatniej?0* 
zawsze na tem samem miejscu, w  tym 
samym rozmiarze i temi samem1 
trzcionkami Jednobrzmiące ogłoszenie 
pewnej firmy, która w  ten sposób P°* 
biła rekord stałości reklamy.

O R Y G IN A LN E  „P IE C E "

Z nastaniem wiosny wygasły naj
oryginalniejsze „piece", jakich Basko
wie w  Pirenejach używają do ogrza
nia swych domów, budowanych z ka
mienia.

Z  nastaniem Jesiennych chłodów 
Baskowie ustawiają wzdłuż Jednej ze 
ścian specjalnie prasowane materace 
ze słomy, pokryte z wierzchu warstwą 
odporną na ogień.

Materace te zapalone od wewnątrz 
tlą się powoli dając do samej wiosny 
bardzo przyjemne ciepło.

TR A D YC JA  S ZU B IE N IC Y
Do wielu tradycji pilnie przestrze

ganych w  Angljl dochodzi jeszcze jed
na, obowiązująca każdorazowego dzier 
żawcę folwarku Eastwich. N a  mocy 
t. zw. wieczystego kontraktu z r°ku 
1579, każdy dzierżawca zobowiązany 
jest utrzymywać stojącą na dziedzińcu 
szubienicę w  takim stanie, w  jalom 
zostawił ją  jego poprzednik.

Ponieważ pierwszy dzierżawca odzie 
dziczył szubienicę zupełnie nową, wy
stawił więc pod konlęc terminu dzler'  
żawy również nową szubienicę —  1 
odtąd pierwszą czynnością każdego 
nowego dzierżawcy folwarku Jest wy
stawienie na dziedzińcu nowej szubie
nicy.

W  roku ubiegłym przy zmianie 
dzierżawcy wystawiono 39 zkolei szu- 

( bienicę w  Eastwich.
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C ZW AR TEK  

W»- sł. i M .  Z. 1»,«1 
Znal. Krzyża *w.,

W teatrach
fęa tr W ielk i: „Pa jace " i  „Carallaria Ru- 
fluoagUL”.

Jfaroflowy: „PopteUty 
J«*tr Pol,W: „Hamtet”.

M*‘ yt „Brat ■ w ro e trw *# '’ .
Teatr Nowy; ,.Week-Bn4".
Taał* Letni: „Pensjonat wa dworaa". 
Teatr Malickiej: ..Zakochana".

Ateaeamt ,,Ćy«i!tk głwjljkf*. 
jeatr Rsiwrilnr: „Blzbfeta trćten ". 
Jeatr „ * . n r :  „Skowronek” .
£ . * * * * B o W »t  „A le  at« zabawił” . 
JW*Qnj Pr„ Qno: „8tr*chy aa Lm9sj~. 
5 »łjp*at K M m t j :  . .H tM o iu  i ffaefc". 

<=r!i,«H*ha (Karowa 18): oowa M »J «
.̂s e z o n ie . o t w ó r z  a i s r ,  a am u b **.

Halam*. KleazcrAwn*. Tottlem . 
Waltafam, SampollAaklm, K itnktm ktm , 
J S 5Ł  Konarskim no csaia Mpofci. D «  
Brzeflatiwlenla: I M  I 10 wlet*.

USFOKMACUłŁ O  iriLH UtiH  
**02WOŁONrCU OLA M ŁOOEtM l 

TELEFON 7-11-86.

W kinach
i * r fa :  „Za*tf\

..WlelW wale1' ,
■JaWyk: „Hlawolnloa Seangtiaja", 
S**ln®t „i/tkeja Tnał**r*taw._
CłPltol: „H ala  Misa Broadway". 
C o lo in m i „Syn Frankem tal na” , 

. i g w y :  „Djabelaka eskadra" 1 „K ałoja 
* 'liastraazonyMi” .
cirid ! ,,<hrtmt “ 4wl • 8U*' 1 »C*tery

„Kapitan Benett” . 
niharraeająi „Zapomniana m a lod ja . 
g*|łoa» „P lo r fan " I dodatki, 

^ ^ ly w a o d :  „Crtarech aa poatarenkn”  l

Imperial: „Serea ułtesntkflw".
V *u» ’ ..Lord J e ff".
«S*M e: „W rzos”  I „Hlendana wizyta . 

v .  HJŁ. Patafjt iw.  Andnajs: „Dorołkarc« r .  13” ,

•“ " r
jjajestie: „W tso ly  erdynaw” .
Mewa: „Obcym wp*<<p wzbroatany" I 

'•x« t  atraeertców” .
"*Poleon: ..Gibraltar’*, 

j Tamtioh: ,,t*brak w Poi-put^a”

wydMrfn4’ .

ł „Sawa.

S f M l i n t  Mn n o y
! . .T m£*** „Trzy tirca' 

n>£*?ł, Triatlon: „Zlotowtoaa' 
l>rse* »ycie".

5’ * ,ł01 „Niewidzialna rywalka".

j $ ; « * s %  = *® s s * >
* » » • «  „Gunra Dln“ .

„Florian" I „Buatar Keaton” . 
,.^/rento: „Paweł 1 Gaweł” 1 „Cry*et-

»  « * r .
„Taniec na wnikania".
~I>r. Iturak*1.

J*J»*owld: „Idziem y pean  *ye l» ’*.
*w lti „Profesor W llernr".
J .°»: „Rosalie” 1 dodatki.
»*ętorU, „W łócsegi". 

dat*j „Kłamstwo K rystyny" 1 do-

wJj^jjplMttkea (ni. Marszałka Focha 
J^swietla codzienni* od góda. 15-e.) do 
K S * J>lttstye*ne widoki w  naturalnych 
kolorach z nad Nilu.

(Nowjr łw la t 1T ): Łeta toa

s ^ k T !  X  r-  Kor,yka- K*Mt

„Radio Polskie 
uczyniło fale eteru

czynnikiem zespalającym
miliony serc..."

Dn. 5 m aj* subsicrfpcja Poej^ezkl 
Obrony Przeciwlotałcsej 3o»tanie zam 
Jqiięta. MUjony obywateli spełniło 
rwój obowiązek —  lotnictwo nasza po 
*'tęk*zy sie o tysiące nowych aamo- 
lotów bojowych.

Potekie Radjo wypełniło tutaj rów- 
nieś s ea& gorliwością gwój obywa- 
telakl obowiąiek. Z mikrofonu pada
ły ooćzlennle płomienna utw^Taiia, 
przywodzące na myśl każdemu, ta o 
obronności i potędze nanego Pań- 
■twa atanowimy sami.

W  audycjaeb lotniczych starwaJf 
prsed mikrofonem prxed#ta.wlciele or- 
I^Wllzacyj społecznych, instytucji han 
dlowych, przemysłowych 1 L  p„ za
bierali głos delegaci lotnictwa, wojska 
t młodzie*.

Polskie Radjo postawiło równiei do 
dyspozycji Generalnego Komisarza Po 
życzki swoje wozy megafonowe, które 
organizowały również propagandą tv 
terenie.

Nawet sam pan Marszałek Edward  
«m igły -  Rydz znajdował czas na słu
chanie radjowych audycyj lotnlczj-ch 
l  kilkakrotnie bezpośrednio po nich 
wyrażał generałowi Eerbeckiemu awe 
uznanie dla Polskiego Radja.

Rolę radja w  dziele Pożyczki Obro
ny Przeciwlotniczej określają najle
piej słowa gen. br. inż. Leona Ber- 
becklego, skreślone dla 
„Antena":

H o rarjttrfSmiigTj tf*T !*gnw *arfi<r^Bar* rram y 
V5łne] ze  w zgljdu  n9 » w .  w k an e łc i o rze iw io .

1 o^/*.epfyczoe. Płyn do o i ł  O d e i  dzfa ła
toWirioMiczo, Jłonowi zotom nSezawodn9 
ochronę dfq zdrowia, A więc do codziennego 
»»dMnowonfo łom? ffllnej <yfko $łyft Odo! i 
O d o l no s fra tr  000090 cd ro ^ k i

tygodnika,

„Radjo polskie ucryniło fale eteru 
czynnikiem zespalającym miljony 
«src 1 umysłów w  pracy dla obrony 
Ojczyzny. '

Przy składaniu meldunków Wodzo 
wl Naczelnemu z przebiegu aubskryp 
C# PożyczW Obrony Przeciwlotniczej 
zawsze podkreślam wybitnie seidecz- 
n%, obywatelską, celową 1 umiejętną 
pomoc radja polskiego11.

Fundusz Obrony Morskiej—  
konto w P .K .0 .42.000

359

Bankructwa od 50 lat
t e a t r ó w  w  Ł o d z i

Porannym*' j » 1ednlk»W  łódzkim „GJosle 
ukazał się list otwarty pp. Kazi
mierza Wroczyńskiego i Hugona 
Morycióskiego, którzy likwidują 
teatr w Łodzi po ogłoszeniu upad
łości przedsiębiorstwa. Piszą oni: 

Odchodzimy w  ślad za długim sze
regiem skrachowanych dyrektorów 
łódzldch, który to szereg ciągnie się 
prawie bez wyjątku na przestrzeni 
lat stu, t. j. od czasu Istnienia spo
radycznego teatru m. Łodzi 

Od roku 1888, od półwiecza, od 
kiedy Istnieje stały łódzki teatr ban-

a w iększychtw **dnym 
miast Polak).

Najlepsi dyrolrtorzy polscy —  W o
łowscy, Gawalewieze, Szyfman), Zel- 
werowicze, Gorczyńscy w  Łodzi są 
„niedobrzy" 1 z zasady kończą kra
chem. A  rzecz osobliwa: im lepszy 
dyrektor —  tosn większa finalna 
klęska.

Dlaczego tak bezlitosne Fatum  
prześladuje łódrką Melpomenę ?

Doświadczenie półwiecza odpowia
da, że dla ezterech powodów:

1) Frekwencja publiczności w  Ło-
, * . . . .___  _  . . ,  , .  „  dzl trwa tylko przez Jesień I zimę.
kratują kolejno. K <^eleck l, ^Kop- | Wiosną l latem spada prawie do rera.

” ’ I. Nastawienie ogółu zdeprecjono-

BtJFFO° r 5 5 ? ™ 1 SUKCES TRATBI7 
iJ ? ™ 11? Ju* w  Warszawie ni

lak weaolei 1 dowcipnej aitukl. 
awl< — ~

wenojej j aowcipnej anuKi, Ic 
_iątn lo  wystawiona w Teatr** Bnffo t
r i ^ ?  wuryczna „A le  ale zabaw ir *  We- 

w ro»  tytułowej, 
altnnii n opracowana prsea Tuwima, do- 

wyreżyserowana preea Warnee- 
porywa humorem 1 werwą, **- 

^Tca dowcipem, upaja ploaenkt.
r ^ .  W  ATCNKtTM

W i2 « i , Ateneum daje dzlS t codrfenple 
rnliu l f  'widowisko Beamuarchals’ego ,,Cy 

»  Marją Noblsówna, i y g -  
>z»m ^  Chmielewskim, Stefanem Jara- 
■wern' -."srjuszem Massyiftpklm 1 Zbignie- 

Ra.kowlecklm na cy.ele spespołu. 
POPŁPDIJIftWKT W  TEATBZK 

M ALICKIEJ
5 w  nadchodzącą RO'

-------- >.- dwa przedstawienia
.'Zaw SSSJ szt1lkl G- de Porto - Blche’a 
m K H ANA"-  Obsada premierowa 

^  • j .  Liedtkr—

T.„ . M AŁICK
Kr.f5a‘ r Malickiej daje 
d ogL * . niedziele po t. ^sKonałci srtnici rz *

«eleMa& k«; K' -• ,W druj
Bonda 1

*towsklego.'

romajł- 
na has z

Banita
U v ^ krzeszony stery świat 
ek- y c h przygód wionął

1Y,j{uż dav,Tjo nic widzieliśmy filmu 
tle** yczneg°, w  którymby tło, 
tai? > . osoby harmonizowały się w  
kr»ł,U n^ ca-l°ść. Akcja toczy się w  
nr-JJ. dotkniętym rebelją szkotów 
tafcJSwko królowi angielskiemu. W  
gj c«  okolicznościach, gdy życie wi- 
kie a w*os^u wszystkie uczucia ludz 
stek ^  na sil®, plany jedno-
zij, pokrzyżowane, mało ważne 
jn-o ałoby się zdarzenia nabierają o- 
Prz«12fi wa^ -  1 dętego też miłość 
P*Zet y Powstańców szl 
i?c m naJwiększe wstrząsy, rzuca- 
ciwiw, serca na śmiertelne zapą«y 
Iom 4 " ar<>dów. Dlatego też młody 
na nr.aĉ cJ’ Po spadek znajdzie się 
W » ,  ęcle pirackim unoszącym go 
s'ftiadm?rSkie kra^ ’ Wśr6d Wysków 
skan uralk widzimy w  ogromnej 
!ornv<P'§. Vczu<  ̂ ludzkich od wspania
l i  j ,oscl 1 szlachetności do zaM - 

‘ chciwości
przL m’ocJego lorda, porwanego 
mew ?lraWw- 8™  Freddie Barthólo- 
g0 • Warner Baxter to wybawca Je- 

zbuntowanych szkotów. 
2cia tt ,, a nilłoSć to nowa gwia- 

^ iiS  ywoodu Arlen Whelan. 
km0 » ^ S lnlta“ wyświeUać będzie 
327 , Nowc^rodzka 40.

czewskl, Wołowski, Grabiński, Gnwa- 
lewlcz 1 Zelwerowicz poraź pierwszy. 
W  czasie wojny —  po za efemeryda
mi —  Szarkowskl z Orlińskim, Rych- 
lowsld i znowu Zelwerowicz. Po woj
nie dwa lata prowadzi teatr gmina 
miejska na własną rękę, robiąc naj
większy łódzki teatralny deficyt. Po- 
czem pracuje na własne straty W'ro- 
czyńskl, Szyfman, Gorczyński, nie 
kończy sezonu Adwentowicz, dokłada 
Z.A.S.P. do dyrekcji Borowskiego, 
rozpada s)ę teatr Wysockiej 1 Krot- 
kego, wreszcie dyrekcja niżej podpi
sanych kończy upadłością.

Lltanja ta nie tylko, że brzmi po
nuro, ale i nie znajduje sobie odpo-

II-IE  OGŁOSZENIE  
DFREKCJA PO W SZECH NEGO  B A N 
KU ZW IĄZK O W EGO  W  POLSCE S.A. 
zwołuję niniejszem
XVI ZW Y C ZA JN E  W A L N E  ZGRO

M A D ZE N IE  AKCJONARJUSZOW  
które odbędzie się dnia 17 maja 1939 
roku o godzinie 11-ej w  lokalu Ban
ku w  Warszawie, przy ulicy Zgoda 
11, z następującym porządkiem dzien
nym:

1. Wybór Przewodniczącego.
2. Sprawozdanie Dyrekcji za 1938 W  dalszym ciągu procesu Stu- 

rok i zatwierdzenie bilansu i rachun-
ku zysków 1 strat za 1938 rok. ! Prze^ lwowskim o

3. Sposób użycia czystego zysku, j *iaP‘ic* na odczyt docenta Szczotki 
4.. Wybory członków Rady na miej- trybunał przesłuchiwał świadków

wało ceny biletów teatralnych poni
żej poziomu cen biletów do Idn.

S. Subwenejonalne pomoce gminy 
dla teatru są dwu i nieraz i trzykrot
nie mniejsze od koniecznych, ezego 
dowodem choćby Kraków 1 Lwów.

4. Bezprzykładną wreszcie anoma- 
iją w  Polsce jest brak w  sledmiuset- 
tyslęcznej Łodzi własnego, normalne
go 1 odpowiednio umieszczonego miej 
aklego gmachu teatralnego. Istniejące 
prywatne ubikacje, w  których muszą 
się gnieździć łódzkie sceny, nie od
powiadałyby dzisiaj ambicjom nawet 
prowincjonalnych miasteczek".

O  n a p a d  n a  o d c z y t
l*roces 9 studentów lwowskich

i m

ł i a d j o
CZW ARTEK. 4 maja 

W ABSZAW A I  <Ba»*yn>
g .») Pie^ń „K iedy ranne wstaj* soraa". 

8.35 Gimnastyka. 8.50 Muzyka (p łyty ). 7,OS
ka z •Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z ph-t. 

S.OO Audycja dla szkół. 11,00 Audycja d li 
szk<H. 11.35 Muzyka (p łyty ). 11.30 Audycja 
dla poborowych. 11.57 Sygnał czasu 1 hej
nał *  Krakowa. 12,03 Audycja południo
wa. 15.00 Rozmowa technika z mlodzleia. 
lo,15 „Echa mocy i chwały” . 15,30 Muzyk* 
obiadowa. 16.00 Dziennik popołudniowi'
16.05 Wiadomości gospodarcze. 16.20 Tra
ta społeczna wnl — odczyt. 16,<0 Orkie
stra mandolinistów. 17.00 Pszczoła zbiera. 
nH'wi — pogadanka. 17,10 Koncert soli
stów. 17,50 „Chłodnictwo — spiżarnia go
spodarki żywnościowej” —pogadanka. 18,00. 
Piosenki z płyt. 18,20 Sport jeździecki — 
pogadanka. 19,00 „Budujmy nilne lotal- 
ctwo!” . 19.20 Koncert rozrywkowy. 20.35. 
Audycjs dla wsi. 20,15 Koncert rozrywko
wy. 20,35 Audycje informacyjne. 210(1

Wiecsór mUryczny n Karłowiczów” . ; i  45 
Wiedza i książka. 22.00 Muzyka tanecina 
(p h ty ). 25.55 Przegląd prasy. 23,00 Ostat
nie wiadomości dziennika wieczornego.
23.05 Koncert mnzykl polskiej.

sce ustępujących i zatwierdzenie ltoop 
tacji Dra J. Johama,

8. Ustalenie wynagrodzenia dla 
członków Rady i Komisji Rewizyjnej. 

0. Wolne wnioski.
Akcjonarjusze, chcący wziąć udział 

w Walnem Zgromadzeniu, winni swe 
akcje, uprawniające do głosowania, 
złożyć najpóźniej do dnia 10.5.1939 r. 
włącznie w  Powszechnym Banku 
Związkowym w  Polsce S .A  w W ar
szawie lub w  jego Oddziałach.

503

trybunał przesłuchiwał 
oskarżenia.

Ciekawsze zeznania złożył św. 
student Załęski, który podał, że 
wejście na salę obsadzone było 
przez bojówkę złożoną z 15 osób. 
Świadek spostrzegłszy, że prezes 
Zw. Ludowców studentów Franci
szek Wilk został zaatakowany, po
śpieszył mu na pomoc.

Wśród napastników rozpoznał 
świadek osk. Kotowicza, kolegę 
gimnazjalnego, który uderzył go

tępem narzędziem w głowę. Gdy 
po zaopatrzeniu rany przez leka
rza pogotowia ratunkowego świa
dek opuszczał uniwersytet, osk. 
Kotowicz rzucił pod jego adresem: 
„precz z Źydami“ .

Świadek zaznaczył, że wedle o- 
pinji studentów ludowców 62-letni 
urzędnik Kruk został przez bojówkę 
zmasakrowany dlatego, że wzięto 
go za prelegenta dra Szczotkę.

Rozprawie przysłuchiwał się 
przez cały czas delegat rektora u- 
niwersytetu.

Dalszy ciąg procesu 6 b. m.

CZW ABTKK, 4 maja
16.30 „Praca społeczna wsi" — od

czyt dla liceńw.
17.10 Koncert solistów.
21,00 „W ieczór muzyczny u Karło

wiczów".
21,45 O ksiąłce: „M łodzlet sięga po 

pracę".
33,05 Koncert muzyki polskiej.

Bilans surowy
Powszechnego Banku Związkowego w Polsce, S .A .

Mr dniu 31 marca 1039 r.
STA N  C ZY N N Y : STAN  B IE R N Y :

Kasa i sumy do dyspozycji 1,802.173,06 Kapitał z a k ł a d o w y .................................. 8.000.000,—
Waluty zagraniczne . . . . 66.266,72 Kapitały rezerwowe . . . 1.577.000,—
Papiery wartościowe . . . . 1.783.304,77 Fundusz amortyzacyjny nieruchomości 707.216,66
Papiery wartościowe ustaw, kapit. zapas. 601.517,16 W k ł a d y .................................. 35.816.995,23
Udziały konsorcjalne . . .  . 673.630,27 Rachunki bieżące . . > . 6.350.836,82
Banki krajowe . . . . . 1.114.073,13 Różne natychmiast płatne zobowiązania . 213.748,38
Banki zagraniczne , ■ > , 2.178.090,58 Banki k r a j o w e .......................................... 8.317.398,92
Dyskoątp . . . . . . , 28.297.509,58 Banki z a g r a n i c z n e .................................. 3.681.450,87
P r o t e s t y ............................... , 710.135,44 Redyskonto w e k s l i .................................. 11.174.9S9,39
Kredyty w  rachunkach bieżących . . 27.101.294,10 Dyskonto akceptów Banku Akceptacyjnego 622.290,—
Pożyczki terminowe 8.173.806,60 Zobow. z tyt. kredytów akcept. 1 remburs. 6.682.029,94
Kredyty akceptacyjne i rembursowe . 6.682.029,94 Rachunki O d d z ia łó w '.................................. 46.573.189,27
Nieruchomości . . . . . 5.078.066,46 Różne r a c h u n k i .......................................... 1.758.221,00
Rachunki Oddziałów . . . . . 16.571.390,18 Rachunki w y n ik o w e .................................. 1.377.817,33
Różne , ra c h u n k i.................................. . 1.164.498.09 Rachunki wynikowe rolcu ubiegłego . 4.604.479,22
Rachunki wynikowe . . . . 1.235.142,71
Rachunki wynikowe roku ubiegłego . 4^23,703,24

137.457.663,93 137.457.663,93

Dłużnicy z tytułu gwarancyj . . . 10.198.338,65 Zobowiązania z tyt. udzielonych gwarancyj 10.198.338,65
Inkaso .......................................... ........ , 13.912.847,88 Różni za inkaso . . . . . . 12.912.847^8

WARSZAW A I I  (Mokotów)
14.00 Trio P. U. 15,00 Koncert popular

ny z płyt. 16 40 Wiadomości sportowe. 
16 45 Parę intormacyj. 16,50 K»cik soli
stów. 17.10 Ulica którędy przychodzi wio
sna. 17,25 Życie Kuliuralne stolicy. 17,4(1. 
Muzyka taneczni .płyty). 21,05 Mu ryk. 
lekka 1 taneczna (p łyty). 22.00 Fsychoto- 
Kja a fSwód — odczyt. 22.20 Koncert so
listów. 23,00 Muzyka taneczna (płyty).

KUÓTKOFALÓW KI
21.00 Zaęnwiedż stacji. 0,05 Popularna 

melodje ludowe. 0.45 Dziennik w języki: 
polskim i angielskim. 1.00 POeradanka ak
tualna. 1.05 Sylwetki komporvtorów pol
skich: Zygmunt Noskowski. 2.00 Pogadan
ka aktualna w  języku angielskim. 2,10 Cri 
zespół Wiktora Tychowskiego.

P IA T K K , 5 maja 
WARSZAW A I  (liss/yn)

Pieśń ..Kiedy ranne wstają zorze". 
e.SS Gimnastyka. 6,50 Muzyka (p łyty). 7 no 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z  plvt.
8.00 Audycja dla szkól. 11.00 Audycja Ala 
szkół. 11.25 Muzyka (p łyty). 11.30 Audycja 
dla poborowych. 11.57 Sygnał czasu i hej
nał z Krakowa. 12,03 Audycja południo
wa. 15,00 ..Hokus, pokus, dominicus”  — 
audycja dla młodzieży. 15,20 Poradnik 
sportowy. 15,30 Muzyka obiadowa. 16.0n. 
Dziennik popołudniowy. 16.08 WiadomoSri 
gospodarcze. 16,20 Rozmowa z chorymi. 
16.35 • Sonaty na wiolonczele i fortepian. 
17,10 Przegląd nowych wynalazków — po
gadan k a .17.85 Pieśni. 1,45 Skrzynka tech 
mężna. 18.00 Inptrunionty dęte fo !o i w 
zespołach (p łyty). 18.15 Transmisja frajr- 
mentów metra tenisowego o pnhar DaTiśa 
?°.,sl9V T  Holandia. 18.30 Teatr Wyobra
źni. 19,10 Koncert rozrywkowy. 19,45 OH - 
czyt wojskowy. 20.00 Audycja dla wsi. 
30,15 Koncert rozrywkowy. 20.35 Audycje 
informacyjne. 21.00 Pieśni. 21,13 Koncert 
mntyki węgierskiej. 22.30 „K w itn «rr 
ctern’ — fragment r nowej powieści. 22 50 
Muzyka (p łyty). 22,55 Przegląd prasy.
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wie
czornego. 23,05 Wiadomości z Polski w j «  
zyku francuskim.

P IĄ TE K , 5 maja
11,00 ..Matka Marszalka" — audycja 

z okazji ..Dnia Matki".
16,35 Sonaty na wiolonczele i . for

tepian.
17.25 Pieśni.

"B M ystok " — słuchowisko.
-1.15 Koncort muzyki wesierskiej 

prz> udziale Ł. Dohnanyi*ego.

u  no 5 ’ 1 ? S? AWLA  11 (M o k o tó w )
Zw‘ Z* " -  Mu/yków Chr/e fctijan. lo.OO Utwory operetkowe — kon- 

Wkowjr (p łyty). i M 0  Wiadomo-
■,! ,°.w.f‘- 16-15 P o rę  In fo n n a c y j. 16,50 

Jka 17; 10„ Pr,e[a w Cdka gospoda  r
’ k u ltu ra ln e  s to lic y . 17,40

•M n-5 m  taneczna  (p ły t y ) .  20,05 Koncert.
Muzyka (p łyty ). 21,15 „W iosna” — 

audycją muzyczno-literacka. 22,00 Muzyka 
łekka i taneczna (p łyty ). 00 PUśni nni 
* £  Popularne u f w ^  i S S , 5 S f f l n ! *

24.00 z .ip o ^ i^ l Kstacj! .'rt a  W  * , Na weso- 

fana ^ c & dSnł“ - 3' 10 ^  8 l l



Nowe lotnisko ufundował przemysł łódzki
Uroczyste otwarcie w obecności gen. Berbeckiego

r Na. lotnlrini w  L/ubllnku pod Ło>! 
i&łą odbyła się dn. 2 b. m. uroczy 
etóść otwarcia nowej szkoły pilo
tów I*.O.P.P. Im. Żwirki 1 Wigury.

N a uroczystość przybył z Warsza 
wy gen. Berbecki, komisarz gene
ralny P.O.P., samolotem zaś przy
leciał dyrektor departamentu lot
niczego Ministerstwa Komunikacji, 
płk. Wiedeń.

Uroczystość zagaił prezes okrę
gu wojewódzkiego LOPP., płk. Bo- 
lesławicz, który podkreślił- ofiar
ność społeczeństwa łódzkiego, które 
godnie stanęło do apelu Naczelne
go Wodza. Podziękował łódzkim 
sferom gospodarczym, które na ce
le szkoły pilotów i rozbudowę lot
niska zebrały sumę 400.000 zł. o- 
raz wyposażył^ szkołę w sprzęt lot 
niczy.

Następnie przemawiał przewodni 
ezący łódzkiego komitetu przemy
słowego F.O.N., prezes Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej gen. Maciszew- 
sld, który wskazał na odzew, z ja 
kim łódzkie sfery gospodarcze od
powiedziały na apel Naczelnego Wo 
dza, czego jednym i  dowodów jest 
dzisiejsza uroczystość przekazania 
szkole pilotów 13 samolotów —  o- 
fiarowanych przez przedstawicieli 
życia gospodarczego Łodzi, zakła
dy przemysłowe i organizacje ku
pieckie.

14-ty samolot ufundowany został 
ze składek dzieci łódzkich szkół po 
wszechnych.

Kończąc swe przemówienie gen. 
Maciszewski wręczył gen. Berbec- 
kiemu czek na 200.000 zł., jako 
pierwszą ratę daru łódzkiego kom!

tetu przemysłowego F.O.N., na roz 
budowę lotniska i zagospodarowa
nie szkoły.

Po przemówienul gen. Maciszew- 
skiego zabrał głos, witany oklaska
mi gen. L. Berbecki, oświadczając 
m. in.:

—  W M i  Naczelny, Marszalek Sml- 
gły-Rydz zwrócił specjalnie uwagę 
swoją, Jako kierownik sil zbrojnych, 
na czołowy hufiec arrnjl polskiej, na 
bohaterskie lotnictwo. W  początkach 
zmagań wojennych pierwszą rolę swą 
odegra bohaterskie lotnictwo —  pierw 
sze zwycięstwa bę4ą dziełem lotni
ków. Od tego, jak ono stanie twardo 
n granic HyeczypospoHteJ, jak ono 
podkreśli zdecydowaną wolę narodu, 
od tego zależeć będzie nasze zwycię
stwo. Dlatego Wódz Naczelny powo
łał do czynu cały naró<., aby dopo-

mógi rozwinąć się lotnictwu, aby dać 
arrnjl skuteczną broń przed atakami 
wroga —  artylerję przeciwlotniczą. 
Dlatego więc mamy dziś Potyczkę O- 
brony Przeciwlotniczej.

Kto prędko daje —  podwójnie daje.
Dlatego podziękowanie naleine jest 

ludziom, którzy odpowiedzieli ofiarnie 
na apel Naczelnego Wodza, ale spe
cjalnie takim, jak wy, co6cle uprzedzi
li Jego wezwanie —  fundując przed
tem szkołę lotniczą 1 samoloty. U - 

j przedzając Jego dyrektywy, myślą 
; patrjotyczną wybiegliście naprzód.

Szkoła ta będzie waszą dumą, szko 
ląc setki lotników rocznie 1 zasilając 

I szeregi wspaniałego, bohaterskiego lot 
nlctwa polskiego.

Poświęcenia samolotów dokonał 
J. E. ks. biskup Jasiński, wygła
szając przemówienie.

Przedłużenie ćwiczeń
dla oficerów rezerwy

0 lotnictwie angietskiem
Odczyt w pałacu Staszica
Wybitny lotnik angielski, lord 

Malcolm Douglas - Hamilton, przy 
był do Warszawy i''wygłosi w sa
li kolumnowej pałacu Staszica w 
czwartek dn. 4-go b. m. o godz. 
8-ej wiecz. odczyt p. t. „Przysposo
bienie lotnicze w Wielkiej Bryta
nii".

Lord M. Douglas - Hamilton, za 
ledwie 30 lat liczący, syn księcia 
Douglas-Hamilton, należy do asów 
lotnictwa angielskiego. Ma za sobą 
3.700 godzin lotu na 70 typach a- 
paratów lotniczych.

Odczyt organizuje Towarzystwo 
Polsko - Angielskie i Polsko - Bry
tyjska Izba Handlowa.

Kopenhaga— Warszawa
Rokowania o nową 

linię lotniczą
W  ostatnich dniach między przed 

stawicielami duńskiego towarzy
stwa lotniczego a przedstawiciela
mi polskich linij lotniczych „L o t" 
toczyły się w Kopenhadze rokowa
nia w sprawie uruchomienia komu 
nikacji lotniczej na linji Kopenha
ga —  Warszawa.

Projektowane jest oblatywanie 
tej linji z międzylądowaniem w 
Gdyni od 15 maja do końca paź
dziernika.

Dział lekarski
Dr. meil. MIROM HERMAN
Choroby wnaryesn*, skóra* I płciowa 

Hoża 54. m. 5. T*L M 8-8&
Przyjmui* do 10-*< r. 1 ad 4— 7 pp.

___________________ ' • .________  832

Dr. 2. Fajncyn S t “ 36
vr niedzielę do 2-ej

Weneryczne, płciowe, skóry
278

Na podstawie dekretu P. Prezy
denta R. P. o służbie wojskowej 
oficerów, oficerowie stanu spoczyn 
ku, rezerwy i pospolitego ruszenia 
mogli być powoływani przez mini
stra Spraw Wojskowych na ćwi
czenia, których czas trwania nie 
mógł przekraczać w ciągu dwóch 
następujących po sobie lat okresu 
czterech tygodni.

Rozporządzenie U dotyczyło o- 
ficerów młodszych i starszych do 
czasu osiągnięcia 50 lat, oficerów 
sztabowych — 56 lat i generałów
—  62 lat.

Obecnie dekreter. P. Prezyden

ta R. P. z 29-go kwietnia r. b. 
wprowadzono następującą zmianę: 
czas trwania ćwiczeń oficerów sta 
nu spoczynku, rezerwy i pospoli
tego ruszenia nie może przekra
czać w ciągu dwóch następują
cych po sobie lat okresu dziesięciu 
tygodni.

Równocześnie weszło w życie roz 
porządzenie ministra Spraw W oj
skowych, pozwalające na powoły
wanie oficerów st. sp. na ćwicze
nia okresowe, które trwają od 2-ch 
do dziesięciu tygodni oraz ćwicze
nia krótkie od jednego do siedmiu 
dni.

Hojna ofiara 
amb. Edwarda Raczyliskiego

aa F. O. N. 1 P. O. P.
Ambasador R. P. w Londynie E- 

dward Raczyński, poza ofiarą na 
F.O.N., złożoną przed kilku dniami 
w kwocie 80.000 zł., subskrybował 
Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej 
w kwocie 40.000 zł.

Pobory na F. 0. N.
ofiarował tymczasowy 
prezydent m. Krakowa

Do komisarza wojewódzkiego P. 
O. P. w Krakowie wpłynęło pi
smo tymczasowego prezydenta m. 
Krakowa dr. Bolesława Czucha- 
jewskiego, zawiadamiające, że przy 
padające mu jako tymczasowemu 
prezydentowi m. Krakowa całą 
pensję wraz z dodatkiem za pracę 
w godzinach popołudniowych de
klaruje i przekazuje na cele obro
ny państwa.

/KiKJElłąfe POLSKI >

Ciekawostki ze świata
CZY G A N D H I W IE  K IE D Y  UMRZE?

Jak podaje „Le Monde de Dcmaln7̂  
Gandhi przepowiedział swoim najbliż
szym nletylko dzień, ale nawet godzi
nę swojej śmierci, Podobno jednak ze 
względu na powszechne dobro Indyj 
wiadomość ta nie będzie rozgłoszona.

1S.OOO KORON N A  BRUKU
Policja sztokholmska poszukuje nie

jakiego Persena, nędzarza, żyjącego 
ze zbierania odpadków w  śmietnikach, 
by mu wręczyć zgubiony skarb w  po
staci paczki, zawiniętej W brudne 
szmaty, zawierającej 13.000 koron.

Historja tej paczki mogłaby figuro
wać w  jednym z chaplinowskich fil
mów. W  jednym z domów przy placu 
Engelbrechta portjer natknął się na 
nędznie odzianego 1 dość podejrzanie 
wyglądającego osobnika lat około 60. 
Sądząc, że to żebrak, portjer nakazał

mu opuścić niezwłocznie dom. Scho
dząc z trzeciego piętra osobnik zgubił 
paczkę zawiniętą w szmatę i owiąza
ną sznurkiem. Paczuszkę tę znalazła 
jedna ze służących i zaniosła swej pa
ni na 5-te piętro.

Pani wzięła paczkę w rękę 1 z o- 
brzydzeniem cisnęła ją na podwórze. 
Nazajutrz rano ta sama służąca zna
lazła znów paczkę tę i tym razem o- 
tworzyła ją.

W  paczce znajdowało się w  bilonie 
i w  banknotach 15.000 koron szwedz
kich i książeczka oszczędnościowa na 
nazwisko Persena. Paczkę wraz z kslą 
żeczką odniesiono do policji, która o- 
becnie poszukując właściciela skarbu 
1 książeczki, zdołała ustalić jedynie, że 
człowiek o tem nazwisku, odpowiada
jący rysopisowi podanemu przez por- 
tjera trudni się zbieraniem odpadków 
po podwórzach w  śmietnikach.

Gdy Sowiński szedł do boju,
I reduty bronił wolskiej, 
Wówczas było już zwyczajem, 
Czytać tylko „Kurjer Polski".

UypadKi w Warszawie
TAK SÓ W K A PRZEJECHAŁA na

ul. Ossolińskich przed gmachem ho
telu Europejskiego przechodzącego 
przez jezdnię Aleksandra Gąsiakie- 
wicza, przemysłowca.

Gąsiaklewlcz uległ złamaniu ręki, 
Opatrzono go w  szpitalu im. J. Pił
sudskiego.

ETER  W Y P IŁ  przez pomyłkę MA 
teusz Chmielarz. Lekarz pogotowia 
uratował go.

PO TURBO W ANO  W  BOJCE ro
botnicę Wacławę Kwiecińską, która 
uległa przytem ostremu atakowi 
nerwowemu. Wezwano do niej pogo
towie ratunkowe.

(j .  m.) Niemiecki historyk Ba- 
nizza von Bazan zajął się ostatnio 
„doniosłą" pracą naukową. Zadał 
sobie mianowicie trud przestudjo- 
wania dziejów rodziny von Neu- 
rathów, których najznakomitszy 
współczesny przedstawiciel zajmu
je wysokie stanowisko protektora 
Czech I Moraw.

Nie bez kozery zajął się pan Ba- 
nizza von Bazan tą pracą. Nie bez 
kozery i zapewne nie bez nadziei, 
że uda mu się dokonać sensacyjne
go a mile przez regime widzianego 
odkrycia. Wzruszenia pana Baniz- 
zy von Bazana, jakie towarzyszyły 
mu z pewnością w tej pracy twór
czej, nie zawiodły męża nauki. Po 
żmudnych szperaniach i studjach 
udało mu się wywieść jasno, jak 
na dłoni, że protektor Czech 1 Mo
raw, baron von Neurath pochodzi 
w prostej linji od ostatnich... kró* 
lów czeskich!

Brawo panie Banizza von Bazan! 
To się nazywa mieć szczęście! Jest 
rzeczą oczywistą, że cenne to od
krycie, które w  innych, mniej w 
dziejowe wydarzenia obfitych cza
sach, uszłoby może uwagi t. zw. 
szerokiego świata, z niepomierną 
krzywdą i dla nauki i dla uczone
go, który dokonał tej pracy, za
jaśnieje w pełni blasku i rozgłosu 
dziś, gdy prawowity —  jak się o- 
kazuje —  potomek królów czeskich 
baron von Neurath, rządzi swym 
protektoratem z murów Hradczy- 
na 1 sypia zapewne w komnatach 
swoich wielkich przodków.

To też napewno zasłużony uczo
ny niemiecki. doczeka się uznania, 
zaszczytów i wszelakich w dalszej 
karjerze awansów a imię jego 
przejdzie do historji dobroczynne
go protektoratu.

Właściwie tyle. Czy Czytelników

interesują wywody pana Banizzy 
von Bazana? Na wszelki wypadek, 
gdyby ktoś chciał to wiedzieć, po
dajemy streszczenie tych wywo
dów:

A  więc: Neurathowie pochodzą 
ze starej rodziny wiirtemburskiej. 
Matka „protektora" jest z domu 
baronówną Gemmingen-Homberg. 
Rodzina ta pochodzi znów od ba
rona Wilhelma Fryderyka von 
Schilling - Canstatt, który był zię
ciem margrabiego Karola Wilhelma 
von Bade - Durlach. Ten margra
bia von Bade - Durlach. dzięki swe 
mu dziadkowi, hrabiemu Janowi 
Kazimierzowi Kleeberg, oraz jego 
pradziadkowi, hrabiemu Janowi 1, 
był prawnukiem w linji prostej 
Ferdynanda I, króla Czech.
No i tak, pomalutiku a wytrwale

—  dojechało się tam, gdzie się za
mierzało...

HIS „Piłsudski" w  porcie 
gdafiskim

na dorocznym remoncie
Do portu gdańskiego zawini 

dn. 2 b. ra. polski motorowiec 
transatlantycki „Piłsudski", celeffl 
przeprowadzenia dorocznego renaoB 
tu.

Motorowiec zadokowany został 
jako pierwszy statek w nowy® 
doku Juljana, zakupionym w  ro
ku ubiegłym przez Stocznię Gdafi* 
ską w Holandji.

Zamknięcie szosy
Sochaczew — Płock
W związku z gruntownym re

montem szosy Sochaczew —  Ru sz- 
ki —  Sanniki —  Gębin —  Płocki 
jest ona na odcinku od Socha
czewa do skrzyżowania z szosą Go
stynin —  Płock zamknięta dla po
jazdów mechanicznych od dn. 2-g° 
maja r. b.

Objazd od dn. 2 do 5-go maja 
r. b. włącznie odbywa się prze2 
Sochaczew —  Łowicz —  Kiernocia
—  Osmolin —  Sanniki —  G ęb in " 
Płock, a od dnia 6 maja prze? 
Modlin —  Zakroczym —  Wyszogród
—  Płock.
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G I B R A L T A R
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Kino STU P IO
Nowj Swlłl 83-2A. Chmielna 7.

Lud paryski buntuje się.- 
a dwór królewski tańczy—

„Taniec 
na wulkanie"

W  rolach głównych: 
G U STA F  G R UENDG ENS  

GIZEI.A U lłL E N  
SY B IL L A  SCHMITZ.
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V. Neurath — potomkiem... królów czeskich
Epokowe odkrycie usłużnego uczonego
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U W A G A : Publiczność będzie 
wpuszczona na widownię tylko 

na początku seansów. 
Ulgowe ważne *  wyjątkiem 
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