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General Żeligowski gralnlirąe
Najpiękniejsza scena na wczoragszem posiedzeniu Sejmu

Wielki dzień polityczny. Wszy
scy, którzy po miastach i wsiach 
zgromadzili się wczoraj przy głoś 
nikach radjowych, wiedzą z re
portaży, co i jak odbyło się w 
sali sejmowej. Reżyserja posiedze 
nia i akcja propagandy nazew- 
nątrz, na kraj i na zagranicę, 
spotkała się tym razem z pomo
cą, z powszechnem i życzliwem 
współdziałaniem.

—  Nostra rcs agltur. O nasze 
losy chodzi.

W  sytuacji wytworzonej tak 
mają prawo mówić wszyscy oby
watele Rzeczypospolitej bez wzglę 
du na to, po której stronie bar- 
jery wewnętrzno-politycznej za
stały ich wypadki międzynarodo
we. W  tej wielkiej i doniosłej 
dla narodu chwili natarły się, za
trzeć się musiały różnice m iędzy 
zwolennikam i 1 przeciwnikam i 
reżimu, a może także niedalekie 
«ą dni, w których potęga woli i 
*iła charakteru staną się jedy- 
nem bodaj kryterjum dla powzię 
cla decyzji, na kim oprzeć się 
musi Polska w  godzinach próby.

Tak myślą szerokie warstwy 
społeczeństwa l tym swoim na
strojom dają wyraz przy każdej 
nadarzonej sposobności. A mo
wa ministra Becka była okazją 
niezwykłą. Na galerjach sejmo
wych znalazły się zaledwie setki 
szczęśliwych, którzy otrzymali 
karty wstępu, ale za to w ca
łym kraju przy aparatach radjo 
wych zebrały się setki tysięcy a 
nawet m lljony obywateli.

Zjawisko znamienne zaobserwo 
wano w Warszawie. W  czasie 
przemówienia min. Becka rzesze 
ludności skupiły się tak dalece 
Pr*y głośnikach, ie zmniejszył 
się ruch na ulicach stolicy,

wstrzymana została praca w wie
lu biurach i przedsiębiorstwach, 
a ilość rozm ów  1 połączeń tele
fonicznych spadła do poziomu 
dawno o tej porze dnia nie no
towanego.

Zamiast 470 amperów prądu 
elektrycznego, zużywanych nor
malnie w tych godzinach dla po
łączeń telefonicznych w Warsza
wie, zużyto w czasie mowy min. 
Becka zaledw ie 170 amperów. 
W  kilka minut po ukończeniu 
przemówienia zużycie prądu e- 
lektrycznego w telefonach war
szawskich wzrosło gwałtownie 
do 480 amperów. Abonenci za-j 
częli widać łączyć się Intensyw-' 
nie i wzajemnie wymieniać od

niesione wrażenia.Podobnie dziać 
musiało się na prowincji.

Niezwykły ruch zarejestrowa
ny został w centralnym urzędzie 
telekomunikacyjnym w Warsza
wie. W  ciągu kilku godzin w y
słano do Francji, Anglji, Am e
ryki i innych krajów kilkaset 
fototelegram ów, przedstawiają
cych aktualne zdjęcia fotografi
czne z Izby sejmowej 1 różne 
obrazy z życia Polski. Dziennika
rze zagraniczni odbyli wiele roz
mów telefonicznych z Berlinem, 
Londynem, Paryżem.

Dokonane w gmachu sejmo
wym zdjęcia film ow e idą pocz
tą lotniczą do stolic europej
skich, gdzie wyświetlane będą

wśród najnowszych aktualności 
dnia.

Już te spostrzeżenia, poczynio
ne niejako na marginesie prze
mówienia ministra Becka, wska
zują dostatecznie jasno, że wczo
rajszy dzień polityczny był Istot
nie wielkim dniem dia Polski i 
dla zagranicy.

*  ¥
*

Wrażenia z gmachu sejmowe
go? Izba zapełniona, tylko cał
kiem nieliczni posłowie są nie
obecni. Ławy rządowe zajęte w 
pełni, brak tylko ministra Roma
na, który bawi w Ameryce. Za 
ławami ministerjalnemi zastępy 
urzędników wszelkiego autora

mentu i kategorjl. Jest ich taK 
dużo, że się tłoczą, nie mogą się 
pomieścić, przelewają się na Iz 
bę sejmową.

Po drugiej stronie marszałka 
Sejmu kilku senatorów (marsza
łek Miedziński i sen. Prystor) i 
znowu wielka rzesza dygnitarzy 
urzędniczych. Jest tu jednak 
trochę swobodniej i huniej.

Galerje dla publiczności po 
raz pierwszy w  tym  Sejm ie na
prawdę pełne. Dużo wytwornych 
kobiet. W  loży prasowej tłok od
dawna nieznany. Jupitery, foto
grafowie, filmowcy. Dziennika
rze polscy i zagraniczni w  liczbie 
w naszym Sejmie niewidzianej.

(Dokończenie na str. 2-ej).

Od Bałtyku Polska odepchnąć się nie da
Przemówienie min. Becka w Sejmie

W  służbie sztandaru
Co wszyscy uznajemy 
i z czem się godzimy 

(Patrz artykuł wstępny na str. 3)

J e s z c z e  1 d z i e ń
Dzień, w  którym możesz wy

konać swój obowiązek.

Zadokumentować, ie  Jesteś P o 
pkiem.

O ten dzień przedłużono —  ze 
^ g lę d ó w  technicznych —  ter- 
m*n subskrypcji Pożyczk i Obro- 
ny Przeciwlotniczej,

Dziś  macie jeszcze 
ostatnią okazje
Niech nie znajdzie się nikt o- 

P ^ z a ly .

Nikt kogoby kiedy dręczył 
wyr*nt sumienia i wyrok opinji 
PotęplŁ

Do kas Obywatele!
W® obronę Przeciwlotniczą
Państwo!

^ M a i n i a  c h w i l a
n* subskrypcię Pożyczki

W ysoka Izbo!

Korzystam  z zebrania parlamen- 
J  tu, ażeby uzupełnić pewne luki 
| w  m ojej pracy, jakie m iały mlcj- 
i sce w ostatnich miesiącach. Bieg 
wydarzeń m iędzynarodowych u- 
zasadnlałby może w ięcej w ypo
wiedzeń ministra spraw zagra
nicznych, niż m oje jedyne expo- 
sc w  kom isji spraw zagranicz
nych Senatu.

Z  drugiej strony i  len właśnie 
szybki bieg wydarzeń skłania! 
mnie do odraczania deklaracji 
publicznej do czasu, w którym  
główne zagadnienia naszej po li
tyki przyjm ą bardziej dojrzałą 
form ę.

Konsekwencje, wynikające z 
osłabienia zbiorowych instytucyj 
m iędzynarodowych 1 z głębokiej 
rew izji metod pracy m iędzy pań
stwami, które zresztą niejedno
krotnie w Izbach sygnalizowa
łem, spowodowały otwarcie ca

łego szeregu nowych problem ów 
w  różnych częściach świata. P ro 
ces ten 1 Jego skutki dotarły w  
szeregu ostatnich m iesięcy aż do 
granic Rzeczypospolitej.

T o , co najogóln iej o tem z ja 
wisku można pow iedzieć, stresz
czam w  określeniu, że stosunki 
m iędzy poszczególnemi państwa
mi nabrały bardziej Indywidual
nego charakteru, w ięcej własne
go oblicza. Osłabione zostały nor 
my ogólne. Poprostu rozm awia 
się coraz to bardziej bezpośred
nio od państwa do państwa.

Jeśli o nas chodzi —  zaszły 
wydarzenia bardzo poważne. Z 
jednem i państwami kontakt nasz 
stał się głębszy I łatw iejszy, w 
Innych wypadkach powstały po
ważne trudności.

Umowa z  Anglią
Biorąc rzeczy chronologicznie 

mam lu na myśli w  pierwszej 
lin jl naszą umowę ze Zjednoczo- 
nem Królestwem , z Anglją  (dłu
gotrwałe oklaski).

Po  kilkakrotnych kontaktach 
w  drodze dyplom atycznej, które 
m iały na celu określenie zakresu 
naszych przyszłych stosunków, 
doszliśmy przy okazji m ej w izy 
ty w  Londyn ie do bezpośredniej 
um owy opartej o zasadę w zajem 
nej pomocy, w razie zagrożenia 
bezpośredniego lub pośredniego 
niezależności jednego z naszych 
państw. Form uła um owy znana 
jest Panom z deklaracji prem je
ra N evillc  Chamberlaina z dn. 6 
kwietnia, deklaracji, k tórej tekst 
został uzgodniony I w inien być 
uważany za układ, zawarty m ię
dzy dwoma rządami.

Uważam  za sw ój obowiązek 
dodać tu, że sposób i form a w y 
czerpujących rozm ów  przepro
wadzonych w  Londynie, dodają 
umowie wartości szczególnej. 
Pragnąłbym , ażeby polska opi- 
nja publiczna w iedziała, że spot
kałem ze strony angielskich mę
żów  stanu nie tylko głębokie zro
zumienie ogólnych zagadnień 
polityk i europejskiej, ale taki 
stosunek do naszego państwa, 
który pozw olił mi z całą otw ar
tością i zaufaniem  przedyskuto
wać wszystkie istotne zagadnie
nia bez niedom ówień 1 w ątp li
wości. (Brawa).

Szybkie ustalenie zasady współ 
pracy angielsko-polskiej m ożliw e 
było przedewszystkiem  dlatego, 
że wyjaśniliśm y sobie wyraźnie, 
Iż intencje obu rządów są zgod
ne w  podstawowych zagadnie
niach europejskich: n a p e w 
n o  a n i  A n g l j a ,  a n i  
P o l s k a  n i e  ż y w i ą  
z a m i a r ó w  a g r e s y w 
n y c h  w s t o s u n k u  d o  
n i k o g o ,  l e e z  r ó w 
n i e ż  s t a n o w c z o  s t o 
j ą  n a  g r u n c i e  r e s p e k 
tu  p e w n y c h  p o d s t a 
w o w y c h  z a s a d  p o 
s t ę p o w a n i a  w ż y c i u  
m i ę d z y n a r o d o w e  m. 
(Oklaski).

Uzgodnione drogi 
z  Paryżem

Równoległe deklaracje k ierow 
ników polityk i francuskiej stw ier 
dzają, że jesteśmy zgodni m iędzy 
Paryżem  1 W arszawą co do tego, 
że skuteczność działania naszego 
obronnego układu nie tylko nie 
m oże być osłabiona przez zmia-

15 la t  w i ę z i e n i a
Wyrok na Julję Kucharską

Wczoraj warszawski Sąd O- 
kręgowy ogłosił wyrok w sensa
cyjnym procesie poszlakowym 
Julji Kucharskiej oskarżonej o 
zabójstwo brata inż. Z. Gierszew
skiego.

Sąd, uznając w inę Jej za udo

wodnioną skazał Kucharską na 
15 lat w ięzienia i pozbawienie 
praw  na lat 10.

Adw. Wiesław Kucharski o* 
skarżony w tym procesie o skła
danie fałszywych zeznań w po

licji skazany został na 1 rok 1 (i 
m iesięcy w ięzien ia z pozbaw ie
niem praw  na lat 5. Powództwo 
cywilne wdowy po zabitym zo
stało oddalone. (Motywy wyro
ku podajemy na str. 5-ej.

nę konjunktury m iędzynarodo
wej, lecz przeciwnie —  że nkład 
ten stanowić pow inien jeden z 
najistotniejszych czynników  w 
strukturze politycznej Europy. 
(Oklaski).

Porozum ienie polsko-angielskie 
przy ją ł Pan Kanclerz Rzeszy N ie 
m ieckiej za p r e t e k s t  do 
jednostronnego uznania za n ie
istn iejący układ, który Pan Kan
clerz Rzeszy zawarł z nami w  
roku 1934.

Dzieje paktu o nieagresji
Zanim przejdę do dzisiejszego 

stadjum tej sprawy, pozwolą mi 
Panow ie na krótki rys h istorycz
ny.

Fakt, że miałem zaszczyt brać 
czynny udział w  zawarciu  i w y 
konywaniu tego układu, nakłada 
na mnie obow iązek jego  analizy.

W  1034 r. nkład z 1034 r. byl 
wydarzeniem  w ie lk ie j m iary. B y
ła to próba dania jakiegoś lep 
szego biegu h lstorji m iędzy dw o
ma w lelk lem l narodami, próba 
wyjścia z n iezdrow ej atm osfery 
codziennych zgrzytów  i szer
szych wrogich zamierzeń, w  k ie
runku wzniesieula się ponad na
rosłe od w ieków  anim ozje, w  k ie
runku stworzenia głębokich pod
staw wzajem nego poszanowania. 
Próba sprzeciw ienia się złemu 
jest zawsze najpiękniejszą m oż
liwością działalności politycznej.

Nie mamy powodu nosić
żałoby

Polityka  polska w  najbardziej 
krytycznych momentach ostat
nich czasów w ykazała respekt 
dla te j zasady.

Pod tym  kątem w idzenia, pro
szę Panów , zerwanie tego nkładn 
nic jest rzeczą mało znaczącą. 
Natom iast każdy układ Jest tyle 
wart, Ile są warte konsekwen
cje, które z n iego w ynikają. I  
j e ś l i  p o l i t y k a  1 p o 
s t ę p o w a n i e  p a r t n e 
r a  o d  z a s a d y  u k ł a 
d u  o d b i e g a ,  t o  p n  
j e g o  o s ł a b i e n i u ,  c z y  
z n i k n i ę c i u ,  n i e  m a m y  
p o w o d u  n o s i ć  ż a ł o -  
b y. (D ługotrwałe oklaski), 

(Dokończenie na »tr .

Pili M iS t m  Branlińgkiego K



Generał Żeligowski gratuluje
(Dokończenie ze str. (>szej)

Są Amerykanie, Anglicy, Fran
cuzi, L itw in i, N iemcy. Są przed
stawiciele prasy bułgarskiej, ju 
gosłowiańskiej, węgierskiej, so *. 
w ieckiej, rumuńskiej. S łychać ' ręką o trybunę, 
różne język i, różne padają sło- j Było to może najważniejsze 
wa, wszędzie znać podniecenie i j oświadczenie w  całej mowfe, by

się w  całej sali sejm owej, gdy 
min. Beck oświadczył, że Polska 
nie da się odepchnąć od Bałtyku 
i gdy przy tych słowach uderzył

| ła to tazainteresowanie wypadkami.
Loża  dyplom atyczna pełna. Za j darta została z piersi 

siedli w  n iej ambasadorowie całego narodu.
Francji, Turcji, Stanów Zjedno-

deklaracja, która wy- 
i t serca

czonych A. P., Rumunji. Ń iedy 
sponownncgo ambasadora W ie l
k ie j Brytanji zastępuje pierwszy 
sekretarz ambasady p. Hankey. 
Obecni są posłow ie i m inistro
w ie  pełnomocni Belgji, Chin, E- 
sstonji, W ęgier, Iranu, Jugosła- 
w ji, L itw y, Portugalji i Szwaj- 
carji. Są ch&rges d’a ffa lres Sło
w acji i Rosji sowieckiej.

Niem a ambasadorów Japonji, 
N iem iec i W łoch. Ta  nieobecność 
przedstawicieli państw „os i”  i 
skojarzonej z niem i Japonji po
siada oczyw iście swoje znacze
nie, ma w  sobie coś z demonstra
cji, która jednak dla nikogo nie 
jest niespodzianką.

W szystkie loże i wszystkie ga- 
lerje, ławy rządowe i poselskie 
były pełne, zaczęły działać jupi
tery, aparaty film ow e i fo togra
ficzne, m ija ły minuty, czekano 
już tylko na otwarcie posiedze
nia. Punktualnie o godz. t l  min. 
15 wszedł do Izby marszałek 
Makowski, w ziął w  rękę laskę 
marszałkowską i uderzając nią 
3-krotnie o podłogę pow iedział: 
—  Otwieram  posiedzenie. Przed 

porządkiem  dziennym udzielam 
głosu m inistrowi spraw zagrani
cznych.

W śród powszechnego porusze
nia wszedł na trybunę min. 
Beck, pow itany hucznemi okla
skami na ławach poselskich. Pa 
dły słowa przem ówienia p ierw 
sze, drugie, następne, końcowe. 
Mowę min. Becka podajem y na 
ińnem miejscu. Tu  wypada za
znaczyć, że przem ówienie min. 

f Beckn było w ielokrotnie przery
wane oklaskami w ielce burzii- 
wem i. B ili brawa posłowie, biła 
pubIW ność na galerjach, a pow 
szechny nastrój udzielił się na
wet niektórym dyplomatom, któ
rzy  też klaskali ochotnie, jak np. 
ambasador Stanów Zjednoczo
nych. Przedstawicielom  państw 
obcych rozdano tekst m owy min. 
Becka w języku francuskim i 
angielskim tak, że mogli oni śle 
dzić lok przem ówienia i reakcję 
Izby  na poszczególne ustępy.

oklaski zerwały

H *
Najpiękniejsza scena rozegra

ła się na oczach Sejmu, rządu, 
publiczności, gdy min. Beck 
wśród powszechnych ow acyj 
skończył przem ówienie i zszedł 
z trybuny.

Do min. Becka, stojącego już 
przy ławach rządowych, pod
szedł niezależny noseł, sędziwy 
generał Żeligowski 1 serdecznie 
uścisną! mu dłoń, gratulując 
przem ówienia i zajętego w  nicm 
w im ieniu Rzeczypospolitej sta
nowiska.

Burzą oklasków przyjęła Izba

tę scenę, której znaczenie sym
boliczne wybiegnie daleko poza 
salę sejmową i budzić będzie w  
całym  kraju jak największe po
ruszenie.

W  tym uścisku i w tych gra
tulacjach, jakie gen. Żeligowski 
złożył min. Beckowi, jest w iele 
z tej solidarności i z tego pojed
nania, które dokonało się w P o l
sce dobrowolnie w  obliczu nie
bezpieczeństwa.

Jakieś słupy w  wewnętrznej 
barjerzc podziału zostały znowu 
obalone.

*  *
*

W  zb iorow ej m anifestacji Sej
mu nie w zię li udziału posłowie 
ukraińscy. N ie klaskali ani ra
zu. W staw ali tylko t  siedzeń 
razem z całą Izbą. Ta  demon
stracja m ilczenia określa aktual
ne stosunki polsko-ukraińskie.

A le może przecież i tu czas i 
dobra wola zrobią swoje.

(= } .

Jedność w  Poznaniu
Wiec manifestacyjny

Dn. 4 b. m. odbył się na placu 
Wolności w  Poznaniu wielki 
wiec manifestacyjny, zorganizowany 
przez: Stronnictwo Narodowe, 0 - 
zon, LOPP i Federację Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny.

Odezwę wiecowa podpisali z ra* 
mienia Str. Narodowego: dr. Cze
sław Meissner, dr. Stanisław Ce- 
lichowski (wybrany niedawno na 
prezydenta m. Poznania) i dr. Ta
deusz Wróbel, kierownik organiza
cyjny.

W  imieniu Ozonu wicemarszałek 
Sejmu dr. Leon Surzyński, b. se
nator dr. Witold Jeszke i p. Zdzi
sław Marchwicki. Za Federację O- 
brońców Ojczyzny podpisał obec
ność m. in. pos. Józef Głowacki.

Ntantec odsłoni! sw * prawdzta* 
przyłbicę!

Perfidnie wypowiedział pakt o nie- 
agresji.

Zniadal Gdańska oraz pasa efesterjr 
torjalnego szerokości 25 km. przez 
polskie Pomorze.

Bodący! Nie dajmy s!ę omamić 
Niemcom Ich obludneml 1 podstępne- 
ml nkladaml. Dość tych szacherek!!!

Znamy 1 wiemy czein zakończyłby 
się ten niewinny pas eksterytorial
ny. Odcięciem Polski od naszego mo
rza 1 pozbawieniem jej jedynego ok
na na świat.

To dalsze wyciąganie brutalnej ła
py niemieckiej po odwieczny Polski 
stan posiadania.

Rodacy! Nie boimy się pogróżek—  
mamy za sobą cały naród —  naszą 
okochani> potężną armję pod wytraw  
nom kierownictwem marsz. Smlgłe-

Przemówienia wygłosili: dr. Celi- g° » ’ .
chowskl dr Tpsrlro i fcnf ra , Tur~ Arnija nasza to gwarantka naszych 

eS2kC 1 kpL  reZ- M °-1  Dozbrójmy ją  jeszcze w  spreęt
przeciwlotniczy. Pośpieszmy 1 złóżmy 
ofiarę na pożyczkę przeciwlotniczą.

stowski.
Wspólna odezwa brzmiała:

Prolesl p a s to ró w
przeciw hitleryzacji Kościoła

Prasa ewangelicka w Szwajcarji 
zamieszcza protest pastorów ewan
gelickiego kościoła unijnego. Pro-

Akcja—stanowiąca casus b e lli
Co mówi ambasador Jerzy hr. 8>o*ocki

Z Now ego Jorku donoszą, że 
ambasador R. P. w W aszyngto
nie hr. Jerzy Potocki złożył na
stępujące oświadczenie:

Polska —  to nk; Czecho-Sło- 
wacja.,.

W szelka akcja Rzeszy N ie
m ieckiej przeciw  Gdańskowi bę
dzie uważana przez W arszawę

za casus belli.
O żądaniu kanclerza H itlera 

w  sprawie autostrady ambasador 
m ów i:

Jedynem wytłomaczeniem lego 
żądania jest dążenie Niem iec do 
odcięcia Polski od morza i po
mniejszenia je j niwcalcźnośd

a zapewne i poli-gospodarczftj, 
tycznej.

Polska —  oświadczył hr. P o 
tocki —  może pertraktować o 
sprawach gdańskich, ale nic u- 
stąpi  ̂wobec siły i nic zastraszy 
je j nikt jednostronnemi posunię
ciami.

„ T w o ^ y  f a n t a z j i * *
A co fesfi prawdą?

Długotrwałe

1  p. Maurycy hr. Zamoyski
Zgon b. ministra s»raw

/ a s r r a n k * m jc h
Wczoraj w Warszawie w Pałacu 

Błękitnym zmarł Maurycy hr. Za- 
moyski, piętnasty ordynat na Za
mościu, syn. Tomasza i Mar.fi z Po
tockich, urodzony w r. 1871.

Maurycy hr, Zamoyski brał ży
wy udział w życiu publieznem kra
ju. W  r. 1902 był prezesem Filhar
menji Warszawskiej, w  r. 1903 __
prezesem Centralnego Tow. Rolni
czego^ Stanąwszy w szeregach 
stronnictwa demokratyczno - naro
dowego, w  r. 1906 posłował do Du 
my Państwowej,

Od r. 1917 do r. 1919 był wice
prezesem Komitetu Narodowego w 
Paryżu, poczem objął tamże stano 
wisko posła R. P. i piastował je 
przez lat kilka.

W  r. 1924 przybył do Warsza
wy, gdzie objął tekę ministra spraw 
Eagranicaiych.

Po usunięciu się od działalności 
politycznej, był czas jakiś preze
sem Rady Naczelnej Organizacyi 
Ziemiańskich.

Zgon ś.p. ordynata Zamoyskiego 
okrywa żałobą małżonkę jego, Ma- 
rję z ks. Sapiehów, liczną najbliż
szą tndzinę oraz wiele spokrewnio
nych rodów arystokracji polskiej 
i  zagranicznej.

Tytuł ordynata na Zamościu 
przechodd na najBtaraaeso syna, 
Ar. Jana.

RZYM, 5.5. „Popo lo  di Rom a” 
pisze, że zapowiedziane spotka
nie Ciano —  Ribbentrop w yw o
łało w iele dom ysłów zagranicą 
Jedni sądzą, źc celem spotkania 
będzie skłonienie W łoch pr/ez 
N iemcy do zajęcia gwałtownego 
stanowiska przeciw  Polsce. Inni 
przewidują, że Berlin rzekom o 
chciał skłonić W łochy do doko
nania przyjacielskiej interwencji 
w W arszawie. Inni wreszcie prze 
widują zawarcie form alnego *>o- 
juszu pom iędzy obu państwami 
totalnemi.

Pom ijam y inne hipotezy —  
kontynuuje „P op o lo  di Roma” , 
m niej lub w ięcej sztuczne, któ
re odzwierciadlają kłopoty tych, 
którzy je wymyślają. Są fo two
ry fantazji, które słabo ukrywa
ją chęć mącenia wody międzyna
rodowej i chęć osłabienia osi. 
Istotne cele spotkania są inne.

W ystarczy w ziąć pod uwagę 
wypadki dni ostatnich, aby zro
zumieć, że rozmowa Ciano —  
Ribbentrop, która nastąpi bezpo
średnio po mowie ministra Be
cka, będzie miała za przedmiot

sytuację wytworzoną ostatnio i 
będzie musiała doprowadzić do 
decyzyj, odpowiadających fak
tom, jak ie się w ydarzyły oraz 
faktom, które mogą wypłynąć 
z sytuacji. Decyzje te będą od
powiadały w oli sprawiedliwości 
i pokoju, która ożyw ia państwa 
osi

Spotkanie Ciano —  Ribbentrop 
wchodzi w  zakres normalnych 
stosunków łączących państwa o 
si i odpowiada konieczności prze 
prowadzenia konsultacji w obec 
nie szczególnie drażliw ej chw ili

test, ten odczytano z ambon.
W  odezwie pastorzy ewangelic

kiego kościoła unijnego protestują 
przeciwko przerobieniu przez du
chowieństwo Ł zw. kościoła chrze
ścijańsko - niemieckiego (Deutsche 
Christen) na modlę rasistowską 
tekstu Modlitwy Pańsldej, oraz 
przeciwko zastąpieniu podczas ce- 
remonji Bierzmowania przysięgi 
składanej Zbawicielowi, przysięgą 
na walkę z Rzymem i Judaszem,

Protest pastorów ewangelickiego 
kościoła unijnego spowodowany zo 
stal publieznem zsolidaryzowaniem 
się wyższych władz duchownych 
tego wyznania z „chrześcijanami 
niemieckimi".

„Ci, którzy proklamowali tę so
lidarność —  kończą pastorzy —  
mają za sobą siłę. Lecz tam, gdzie 
nauczana jest w całej swej czysto 
śoi Ewangelja, żyje Chrystus, z 
Nim się też jedynie liczymy, nie zaś 
z tem, co czynią lub mówią lu
dzie."

Ustawy norymberskie
wprowadzone w Słowacji

BRATYSŁAW A. 5.5. W  słowac
kim dzienniku ustaw ukazało się 
rozporządzenie rządu słowackiego, 
wykluczające Żydów a zajmowa
nia stanowisk w służbie publicz
nej. W  myśl rozporządzenia, Ży

dzi nie będą mogli sprawować funk 
cyj w  służbie państwowej, samo
rządowej i instytucyj publicznych.

Poza tem żyd nie może być mia 
nowany biegłym, tłumaczem' sądo
wym, sędzią polubownym, ani

funkcjonariuszem korporacyj pu
blicznych.

Żydzi zajmujący takie stanowi
ska muszą być z nich usunięci naj 
później do dn* 1.1. 1940 r.

N i ©  d o s z ł o  d o  s u g p o d ^ f
między Serbami i Chorwatami

ZAGRZEB, 5.5. Organ cborwnu 
k le j partjl chłopskiej -H n a tsk l 
Dnevnik”  w ydał dodatek nadzwy
czajny, w  którym  doniósł, że po

rozumienie serbsko - chorwackie 
zostało odrzucone.

D i1. Maczek zwołał posłów 
chorwackich w  celu złożenia bu

sprawozdania z rozbicia się ro 
kowań rozpoczętych 3 kw ietnia 
b. r. oraz rozważenia następstw 
ich niepowodzenia.

Kto posiada Gdańsk, ten rządzi Wisłą
Polska odmowie silą na agresję

PARYŻ, 4.5. „Tempu" w artyku 
le wstępnym pisz?, że między rzą
dami polskim i niemieckim toczyły 
się rozmowy na temat zastąpienia 
kontroli L igi Narodów nad Gdań
skiem. co miało być ostatecznie za
łatwione w czasie najbliższej sesji 
L igi Narodów.

Po przemówieniu min. Becka mo
żliwe jest, że nawiązane zostaną 
pewne rozmowy, choćby z racji za
stąpienia kontroli L igi Narodów 
nad Gdańskiem. Pozatem nie jest

jesroze wykluczona hypoteza, że 
Rze«za będzie chciała użyć siły, lecz 
Polska przeciwstawi sile siłę, mogąc 
liczyć na pomoc Francji I Angljl.

Sprawa bowiem wlega na tem, że 
kto posiada Gdańsk, ten rządzi W i
słą. Jeśliby Polska tolerowała na
ruszenie swych praw w Gdańsku, 
je j dostęp do morza, a następnie
n ln iin ln 'in n . '^  __  _____ _ « w

terytorialnej linji kolejowej, to nie 
z powodu obrony nlemieckości. Nle- 
mieckość gdańska jest w obecnej 
chwili najzupełniej chroniona.

Trzeba jeszcze żywić nadzieję — 
kończy „Temps", że kierownicy po
lityki niemieckiej zdadzą sobie 
sprawę z konsekwencji tej groźnej 
awantury, w jaką pociągnęliby

niezależność byłyby zagrożone! V  j swój kraj,
niemieccy narodowi socjaliści do ' todzie, która wywołała już nowsze 

magają alę z całą zaciętością Gdań-j chae otępien ie 
ska, jak również autostrady i  aV**l

Gafentu w Białogrodzie
po drodze rlo domu
BIAŁOGRÓD, 5.5. Dziś ranc 

przybył tu rumuński minister 
spraw Zagranicznych Gafencu, no 
w itany na dworcu przez min. 
Markowicza oraz posłów polskie
go, tureckiego i greckiego.

Łotw a podpisała
srakt n ie a o r o s i i  z  N ie m ra m i

RYGA. 5.5. Łotewska Agencja 
Telegraficzna donosi: Układy, 
wszczęte ostatnio z inicjatywy Nie 
miec, doprowadziły do zawarcia 
praez rządy łotewski i niemiecki 
paktu o nieagresji.

Wysiedleni i  Francji
urzędnicy włoscy

PARYŻ, 5.5. Po długiem  śledz
tw ie wysiedlony został z granic 
Francji attache konsulatu w ło
skiego w Tulonie.

Ten  sam los spotkał sekretar
kę konsula pannę Phillippi.

Zgon posfa
z Równego

W Krzemieńcu zmort nagle na udar 
serca poseł Bolesław Jankowski z Iiów- 
nego, działacz społeczny, prezes zarzą
du Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Kompozytor polski
na audf«*ne;S u Papieża

Ojciec. Święty przyjął na audjen
cji prywatnej znanego artystę mu 
zyka i kompozytora polskiego, prof. 
Feliksa Nowowiejskiego.

Prof. Nowowiejski dał w Rzymie 
szereg koncertów, przyjętych przez 
publiczność rzymską bardzo gorą
co i z  wielkiem uznaniem.

Baworowski i Tłoczyński
zwycięzcami w meczu 

z Ilolandja
W  meczu tenisowym Holandja—  

Polska, rozgrywanym obecnie w 
Warszawie, w pierwszym dniu Po
lacy odnieśli dwa zwycięstwa w 
grach pojedynczych.

Baworowski wygrał 2 vau Svol- 
lem 9:7, 6:3, 6 :0, Tłoczyński po- 

I konał Hughana 6:2, 6:0, 6 :L  
Ogólny stan meczu 2:0.



W SŁUŻBIE SZTANDARU
i

Co wszyscy uznajemy i z ezem się godzimy

3eżeli oplnja polska *■ taktem 
napięciem oczekiwała m owy 
m inistra Becka, to wcale nie 

dlatego, aby odnaleźć w  niej od
powiedź na pytanie: pokój czy 
wojna. A lbow iem  w  dniach ostat
nich pytanie to było coraz w y 
raźniej spychane na plan dalszy 
świadomością, że sprawy pokoju 
i wojny —  to jeszcze nie wszyst- 
ko.

Mowa H itlera podrażniła na- 
*zą narodową dumę.

M owy ministra Becka oczek i
wano przedewszystkiem  jako w y
równania rachunku w  tej mierze.

Nie będzie napewno odłamu o- 
Pinji polskiej, k tórej mowa m i
nistra Becka sprawiłaby zawód. 
Bo niema najm niejszego dyso
nansu m iędzy słowami szefa na- 
®zej polityk i zagranicznej a od
czuciami i pragnieniam i najszer
z e j  opinji. Istn ieje tu absolutna 
godn ość i harmonja.

Tak rzecz się ma z form ą mo
wy. Pełnej spokoju, godności, u- 
Uiiaru. W yzbyte j całkow icie z ta- 
n,ch efektów  operowych. M owy 

nie w iecowej, ale m owy męża 
s,anu, który czyni wyznanie w ia
ry swojego narodu.

Tak rzecz się ma *  treścią mo- 
*y -  Niema w niej form uły, o któ
rej każdy Polak nie mógłby po
wiedzieć, że precyzuje ona jego 
własne poglądy i pragnienia.

Dotyczy to podkreślonej przez 
ministra Becka wagi naszych u- 
mów *  Anglją  i Francją, pozba
wionych zamierzeń agresywnych, 

stojących twardo:
«... na gruncie respektu pew 

nych podstawowych zasad po
m pow ania w życiu międzynaro-
'•owom”.

Dotyczy to zamkniętej już kar
ty stosunków polsko - niem iec
kich; karty, która automatycz- 
n,e zamknęła się z chwilą, gdy 
Pojawiły się próby skrępowania 
sWobody naszych ruchów w sto
i k u  do państw Zachodu i pró- 

jednostronnego wyzysku:
^Szanujące się państwo —  mń- 

m inister Beek —  nic czyni 
■Mnostronnych konccsyj” .

Dotyczy to przyszłej karty pol- 
^ko-nirniicckicli stosunków, któ- 

może być poprawna,’ jeżeli 
‘ ''etney wyrzekną się zamysłów 
kapowania i wyzysku swojego 
^ rtnera . A na ile to wyrzeczenie 
będzie szczęre —- my sami osą- 
flzirny;

•iLicząc się z doświadczeniami 
0Matnich czasów” .

Dotyczy to aktualnych żądań 
^ m ieck ich . Cała opinja polska 
^°Prze bez zastrzeżeń odpowiedź 
^ 'nistra Becka na „sugestje” 
Mańskie i tranzytowe:

«Polska od Bałtyku ode- 
M in ąć się nie da” .

*łNie mamy żadnego powodu 
"mniejszać naszej suwerenności 
1,8 naszem wlasnem terytorjuin” .

Dotyczy to ceny, którą za pńj- 
*c*e po lin jl tych sugestyj ofla- 
f°Wywał H itler: condominium w 
f°Wacji i defin itywne uznanie 

I)f)'sko - niem ieckiej granicy. Ce- 
odrzuconej przez ministra 

^ecka słowami:
ponieważ nie mamy zw ycza

ju handlować eudzeml Interesa
m i” .

„...chodziłoby tu o uznanie na
szej de fure I de facto bezspor
nej własności” .

Dotyczy to wreszcie końcowe
go, a jednocześnie kluczowego 
akordu m owy ministra Becka, 
podkreślającego je j myśl prze
wodnią i podstawową Ideę, b li
ską wszystkim, jak Polska dłu
ga i szeroka: ' '

„M y  w  Polsce nie znamy po
jęcia pokoju  za wszelką cenę. 
Jest jedna tylko rzecz w  życiu 
ludzi, narodów I państw, która 
jest bezcenna: tą rzcczą jest ho
nor” .

N ie wiemy, czy w wyniku m o
w y ministra Becka załopoczą nad 
Europą i Polską sztandary w o j
ny, czy pokoju.

W iem y natomiast, że jeśli je
szcze wczoraj społeczeństwo pol

skie oceniało każdą i  tych ewen
tualności z pełną determinacją 
i i  pełnym  spokojem, to dziś na
stroje te umocnią się 1 wzmogą.

Bo m owa ministra Becka pod
niosła wysoko sztandar honoru 
narodu, stanowiący istotny ele
ment poczucia honoru każdego 
Polaka. W  im ię t e g o  sztandaru 
pragniemy żyć i w j e g o  służbie 
gotow i jesteśmy życie złożyć w 
ofierze. M. K.

„Wschodnie zakątki zachodniego lmperjum
Drutjl odczyt jt»flr. Smaiiwoocta

Drugi odczyt pik. H. S t  Clair 
Smallwooda p. t. „Wschodnie zakątki 
zachodniego lmperjum", urządzony 
również przez Polski Instytut Współ
pracy z Zagranicą, odbył się w sali 
Kolumnowej pałacu Staszica dn. 2-go 
b. m.

Po WStępnefn przemówieniu preze
sa dr. H. Grubera, płk. Smallwood za
znaczył, że choć zwiedził prawie 
wszystkie zakątki lmperjum Brytyj
skiego, najbliższe mu są ' nieznane o- 
gółowi podróżników miejscowości. Ja
ko dawny kawalerzysta, płk. Small
wood woli konie od nowoczesnych 
środków lokomocji. Prelegent opisał 
barwnie swoje życie w  Indjach, gdzie 
służył w  słynnym pułku Bengal Lan
ce™, co mu pozwoliło na dokładne po
znanie charakteru poszczególnych

szczepów oraz zabytków ich wielo
wiekowej kultury.

Stacjonowany W Rangoon, zbadał 
życie 1 obyczaje plemion burmańskich 
1 dotarł do różnych świątyń lub mia
steczek, zakrytych przed okiem zwy
kłego Europejczyka.

W  państwie Shan poznał również 
ciekawe a nieznane plemię Akków, 
gdzie dojście do męskiego wieku u- 
warunkowane jest zabiciem wroga i 
zdobyciem jego głowy. Południowe o- 
kolice Shanu posiadają prawie euro
pejski klimat, kwitnące sady I drogi, 
wysadzane drzewami. Nad jeziorem 
Yaunghwhe, gdzie kwitnie rybołów
stwo, widać rzadki obraz ludzi wio
słujących —  nogami.

Śmiały podróżnik zabmął kiedyś

nad najbardziej romantyczną rzekę 
świata —  wartką Salween, której źró
dła, leżącego gdzieś w  Tybecie, do
tąd nie odkryto.

Zwiedził też dżungle malajskle, 
gdzie czają się tygrysy i krokodyle, 
ale gdzie znajdują się bogate planta
cje kauczuku i kopalnie cyny.

Po nurcie tropikalnych rzek docie
ra z powrotem do brzegu morza 1 
wraca do Hongkongu, stycznego pun
ktu Wschodu z Zachodem i dostaje 
się stamtąd do dużej wyspy Papua 
(Australja), mało dotąd zbadanej, a 
zawierającej rzadkie obrazy fauny 1 
flory.

Licznie zebrani słuchacze serdecznie 
dziękowali prelegentowi za ciekawy 1 
barwny odczyt.

Ustępstwa— to przegrana
Mecenas Stanisław Szurlej pisze 

w „Wieczorze Warszawskim":
„Ustąpić Niemcom, to znaczy dać 

■obie wydrzeć ziemię 1 wlec się po 
niej bez domu na wozie —  Jak Drzy
mała. Bo pozwolić Niemcom rozsze
rzyć się w  Polsce —  to Jest dopuścić 
głodną szarańczę do wyjedzenia wszy
stkiego —  Jak to Jest w Ozecłiaeh.

Któż na £ wiecie mo+e nas do tego 
samobójstwa namawiań, I kto z nas 
takiej namowy by usłuchał? Zrozu
miał to wódz Niemiec i przed wro
tami Polski swój napastliwy marsz 

j wstrzymał. Lecz używa drugiego Spo
sobu do wywołania wojny —  stra
szy.

Ludzie zrozumieją, że ten drugi 
sposób przygotowania wojny —  ocze
kiwanie wybuchu i przygotowywanie 
ciągłe obrony Jest równie niebezpiecz
ny, jak 1 bezprawne żądania; że groź
by są równe napaści. A  gdy to nie 
pomoże —  trudno, to Już nie będzie 
wyboru. PaJdziemy ku naszym prze
znaczeniom z wiarą w to, że broni
my dóbr najwyższych swoich 1 4w!a- 
ta przed niezawinioną przez nas na
paścią. Wynik starcia nie może być 
wątpliwy, całego świata —  wola Jed
nego człowieka nie zmoże.*4

Arcybiskup pilot 
wiózł encyklike z 1931 r.
Nowy arcybiskup Nowego Jorku, 

Francis Spellman jest pierwszym ar* 
cybiskupem posiadającym licencją 
pilota.

W  związku z nominacją arcybi
skupa Spellmana przypominają, iż 
świat zawdzięcza mu wiadomość o 
encyklice Piusa X I przeciwko rządo
wi faszystowskiemu, ogłoszonej w 
1931 r. i skonfiskowanej przez wła
dze włoskie.

Arcybiskup Spellman zdołał prze
wieźć tekst encykliki do Paryża, 
skąd wiadomość o wystąpieniu Pa
pieża rozeszła się po całym świecie.

W ś w ie tie  p ra s y
Odezwa Stronnictwa 

Ludowego
Organ naczelny Stonnictwa Ludo 

wego „Zielony Sztandar" zamiesz
cza odezwę Stronnictwa Ludowego, 
w której czytamy m. in.:

„Dnia 28 maja, w  pierwszy dzień 
Zielonych Świątek, obchodzić będzie 
wieś doroczne swoje święto ludowe. 
W  dniu tym mlljonowe rzesze chłop
skie zgromadzą się pod zleloneml 
sztandarami Stronnictwa Lndowego, 
by porachować, swe szeregi 1 okazać 
równocześnie Innym siłę organizacyj
ną wśl 1 niezłomną jej postawę du
chową. Jak w latach ubiegłych, za
manifestujemy w  dniu tegorocznego 
święta ludowego naszą gotowość do 
pracy I walki o prawo i sprawiedli
wość —  o należne chłopom stanowi
sko w państwie. Walcząc o należ
ne wsi prawa, nigdy nie zapominali 
chłopi o swych obowiązkach wobec 
państwa. To. też w  tym roku, wobec 
naprężonej sytuacji międzynarodowej, 
wobec niebezpieczeństw, grożących 
państwu zzewnątrz, święto ludowe 
będzie równocześnie okazją do zama
nifestowania, że chloplr jako natural
ni gospodarze Polski, nie zawahają 
się wszystko poświęcić, by odeprzeć 
każdy zamach na jej granice. Chło
pi! Pamiętajcie, że na przebieg tego
rocznego święta ludowego patrzeć bę 
dą swoi l obcy."

Kiedy Polska 
ma prawo wprowadzić 

wojsko do Gdańska
O prawach Polski w Gdańsku w 

świetle traktatu wersalskiego, przy
pomina „Ilustrowany Kurjer Co
dzienny". M. in. uchwała L igi Na
rodów daje prawo ochrony woj
skowej Gdańska na lądzie:

„nie na morzu (defense marltimee), 
której narazle nie określono —  w 
razie: 1) napadu lub jego groźby, 2) 
zaburzeń porządku, do których Uczy 
się przypadek; 3) gdyby Polska nie 
mogła korzystać w pełni z praw co 
do używania portu. Zarządzenia woj
skowe wychodzą od naczelnego ko
misarza, który Je ma wydać na włas
ną rękę w razie .bezpośredniego nie
bezpieczeństwa napadu z zewnątrz, 
oraz w razie uniemożliwienia Polsce 
pełnego korzystania z portu. Jak wy  
nlka z ust. 2 rezolucji, naczelny ko
misarz ma prawo w  tycji przypad
kach, gdy bez instrukcji zarządza środ 
kl bezpieczeństwa, wezwać jedynie 
Polskę, nie zaś także Inne państwo, 
co stwierdza także ust. 4 rezolucji, 
mówiący tylko o powołaniu obok 
Polski na pomoc innego państwa lub 
Innych państw."

O jasne stanowisko
Przed mową min. Becka pisał 

„Warszawski Dziennik Narodowy":

„Ścisły związek Polski z Francją, 
bliskie porozumienie z Wielką Bry
tanią, stwierdzenie żywotnych Intere
sów Polski na obszarach Rumunjl I 
Litwy wraz s  zacieśnieniem stosun
ków z Rosją, stanowi mocne podsta
wy naszego systemu w polityce ze
wnętrznej. Oparci o siłę własną, o- 
raz o tak pomyślany układ stosun
ków w Europie, będziemy mogli nie 
tylko odeprzeć nroszczenla niemiec
kie, ale w  sposób trwały zabezpie
czyć nasze zagrożone przez ekspan
sję niemiecką żywotne Interesy na 
dalszą przyszłość."

Niemiecki repertuar 
teatralny

Żofja Żelska - Mrozowicka pisze 
w „I.K.C.", że w  Niemczech kursu
je następujący repertuar teatral
ny:

„Montaj,-. ..Maskaradę" —  mit Her' 
mann O. Ulenstag. „Wer lttgt, der 
stlehlt" mit dr. G. Mlttwoch. „So en- 
det elne grosse Liebe“ mit Ernst 
Riihm. Donnerstag. „2X2 Ist acht"—  
mit dr. Schacht. Freltag. Der Melneld- 
bauer —  mit dr. Darre. Samstag. 
Nathan der Welse —  mit Julius 
Strelcher. Sonntag. Nachmlttag. „Dle 
Helllge uml Ikr N arr" —  mit Leni 
RlefenstahL Abends. Dle Rauber 
Das ganze Ensemble.

(„Poniedziałek: „Maskarada" z 
Hermanem G.(dringlem). Wtorek: 
„Kto kłamie, ten kradnie" z dr. 
G.(oebbelsem). Środa: „Tak kończy 
się wielka miłość" —  % Ernestem 
Rohmem. Czwartek: „2X2 jest 8" —  
z dr. Schachtem. Piątek: „Wieśniak 
krzywoprzyslęzca" z dr. Darre. So
bota: „Natan mędrzec" —  z Julju- 
szem Strelcherem. Niedziela (po po
łudniu): „Święta 1 jej błazen" —  z 
Leni Riefenstahl. Niedziela (wieczo
rem ): „Zbójcy" —  występuje cały ze
spół.),"

Baraki śmierci
Z Katowic donosi „IK C “ , że w 

obozie koncentracyjnym w  Buchen- 
wald w Turyngji

„znajdują się t. zw. czarne baraki, 
w których przetrzymuje się więźniów, 
obarczonych clężldeml podejrzeniami. 
Mieszkańcy czarnych baraków nigdy 
prawie nie wychodzą z nich żywcem, 
umierają bowiem z głodu, tortur 1 wy 
cleńczenla."

Z kim sobie pościelesz
Feljetonista „Tygodnia Robotni

ka" Poor Yorik pisze:
„powiedziane jest: z kim sobie po- 

ścielesz, z tym się wyśpisz. Tak np. 
Węgry, z któremi mamy nareszcie 
wspólną granicę 1 doprawdy nie wie
my, czy się cieszyć z tego powoda, 
czy martwić, ponieważ W ęgry zwią
zały się z Nieiuoaml. Widzą, że my, 
Polacy, Jak bratanek, zabezpieczamy 
się przed tyra miłym sąsiadem, a o- 
nl jakoś nie mogą się opamiętać. Żął

ml Ich, bo to 1 węgrzyn I gulasz 1 
paprykacz i czardasz, a Niemcy z 
tego wszystkiego zrobią... bigos hul
tajski. Królowa albańska była W ę
gierką z urodzenia, a  przecież nie u- 
szanowall jej. Czy pp. Teleky i Csa- 
ky nigdy nie pomyśleli, że mogą po
dzielić los Hachy l Chwalkowsky*ego ? 
Po co tak często Jeżdżą do Berlina? 
Przyjechaliby do Warszawy, a powie
dzielibyśmy lm cytowane wyżej przy
słowie: Z kim sobie pośclelesz, z tym 
się wyśpisz."

Orle gniazdo
Tygodnik „Przekrój" donosi, że 

jeden z dziennikarzy angielskich 
widział i opisał pustelnię kancle
rza Hitlera na szczycie góry Kehl- 
stein na wysokości 2.500 stóp nad 
Obersalzbergiem:

„Podjazd u podnóża góry prowa
dzi do wielkiej, kutej w brązie bra
my, osadzonej na stalowych zawia
sach, wpuszczonych na ołów głęboko 
w litą skałę. Gdy tylko podjedzie sa
mochód wiozący oczekiwanego go
ścia, lub samego gospodarza —  bra
ma bezszelestnie, wolno otwiera się. 
ukazując za sobą długi, 120-metrowy 
korytarz, wykuty w  skale, wyłożony 
surowym marmurem 1 oświetlony e- 
lektrycznośclą. Szerokość korytarza 
wynosi zaledwie około 4 metrów.

Kończy się on okrągłą Jakby halą, 
gdzie wygodnie duży samochód mo
że zawrócić dla ewentualnego odby
cia drogi powrotnej. Pośrodku haU 
znajduje się wejście do dźwigu, poru
szającego się w  szybie wykutym rów
nież w litej skale na wysokość oko- | 
ło 400 stóp. Duża kabina dźwigu wy- i 
łożona Jest polerowaną miedzią I u- i 
meblowana wygodneml fotelami, w y '-! 
łożoneml skórą. Dom, do którego do- j 
Jeżdżą winda, znajduje się na zupeł
nie niedostępnym Inną drogą szczy
cie skały. Jest to niewielki budynek, 
w którym, poza kanclerzem mieszka 
dziesięć osób jego osobistej służby. 
Ściany są w nim bielone, umeblowany 
jest stylowemi, bawarsklemi mebla
mi. Ogrzewany I oświetlony elektryez 
nośclą, zawiera odpowiedni zbiornik j 
wody, tłoczonej elektryczną pompą 1 
doskonale urządzoną kuchnię. Poza 
tem koło domu znajduje się spory ta
ras, oraz wielka, oszklona weranda, 
w której można sycić się sam na sam 
z górami nawet podczas niepogody."

Odpowiedź Polski
„A.B.C." pisze, że:
„Polska na propozycje niemieckie 

odpowiedziała stanowczo nie! To krót- ■ 
kle żołnierskie słowo stworzyło prze- j 
łom w psychice wszystkich państw 
europejskich. Mocarstwa zachodnie | 
zrozumiały, że Jednak jest państwo, 
które się nie ulękło żadnych gróźb, j 
które nietylko gotowe Jest bronić się ; 
rozpaczliwie, ale z zupełnym spoko-1 
Jem oczekuje walki, jeśli będzie ona 
konieczna, pewne, że zakończyć się

może ona tylko zwycięstwem słusz
nej sprawy."

Wypowiedzenie
Znawca prawa międzynarodowe^ 

go, b. poseł Winiarski pisze w 
„Kurjerze Poznańskim":

„Nikogo nie zdziwiło wypowiedze
nie paktu przez Niemcy przed upły
wem 10 lat, na Jakie został zawarty. 
Ludzie realnie myślący nie spodzie
wali się wcale, żeby Niemcy pozwoli
ły mu dotrwać do końca umówione
go okresu. Pod względem prawnym 
przez zniweczenie tego paktu niewiele 
się zmieniło. W  stosunkach między 
Polską 1 Niemcami obowiązuje pakt 
Kelloga z r. 1928, w  którym pań
stwa wyrzekły się wojny, jako narzę
dzia polityki narodowej 1 w konsek
wencji zobowiązały się załatwiać wszel 
kle spory I zatargi między sobą środ 
kami wyłącznie pokojoweml. Obo
wiązuje też traktat pojednawczo-ro/.- 
Jemczy lokarneński z r. 1925. Jed
nak politycznie nie trzeba się łudzić, 
żeby te uroczyste akty miały w da
nym razie większą moc obowiązującą, 
niż pakt 1934 r. Ze zobowiązaniami 
prawneml Trzecia Rzesza nie Uczy 
się I Uczyć się nie będzie. Będzie się 
ona rachowała jedynie z siłą Pol
ski 1 Jej sojuszników."

Litwinow pośredniczył?
„Czas" donosi o kulisach dymi

sji Litwinowa:
„Kursuje interesująca, aczkolwiek 

niesprawdzona pogłoska, że w kwiet
niu miało jakoby miejsce w Helsin
kach spotkanie między dyplomatami 
niemieckimi 1 sowieckimi. Rola Li
twinowa w doprowadzeniu do skut
ku tego rzekomego spotkania miała 
być jakoby szczególnie aktywna. Ten
dencje polityczne Litwinowa miały 
wzbudzać coraz większe niezadowole 
nie sowieckich kół wojskowych. No
minacja Mołotowa na stanowisko ko
misarza dla spraw zagranicznych u- 
chodzl właśnie za sukces tych kół. 
Jednocześnie Molotow uważany Jest 
za poUtyka dużo bardziej prostolinlj 
nego od Litwinowa, co —  jak mówią
—  może tylko ułatwić dojście do po
rozumienia między ZSRR 1 mocar
stwami zachodnieml."

stanowisko państw 
Skaitd»naw|i

Z Londynu donosi „Kurjer W ar
szawski" :

„W  tutejszych kolach Skandynaw- . 
skich twierdzą, że Norwegja, Szwecja 
i Flnlandja odrzucą propozycję rzą
du niemieckiego zawarcia paktu nie
agresji. Stanowisko Danji nie jest 
narazle jasne, ponieważ Jest jedynem 
z państw skandynawskich, mającem 
Niemcy za sąsiada, Danja znajduje 
się w  trudnlejszem położeniu, co do 
powzięcia szybkiej decyzji. Naogół 
przypuszczają tu jednak, że Danja 
zsolldaryzuje się z pozostałeml pań
stwami północneml."



Francja stanie u boku Polski
w wypadku agresji na Gdańsk

PARYŻ. 4.5. Agencja Havasa 
donosi, że prem jer Daladier zło- 
fcył w  czwartek w ieczorem  nastę
pujące oświadczenie wobec przed 
sław icieli prasy:

„D zienn ik i zapow iedziały dziś 
rano, że rząd złoży wobec Izb  
w  przyszły czwartek, jako w 
dniu ponownego zebrania się par 
lamentu, oświadczenie o sytuacji 
m iędzynarodowej.

Uważam, że w  obecnych oko
licznościach nic powinienem 
czekać, lecz zaraz powiedzieć, 
jak i będzie ogólny sens tego o- 
śwludczenia.

Stanowisko Francji, tak jak je 
określiłem  w  swem przem ów ie
niu radjowem  z 29 marca nie 
zm ieniło się i nie zm ieni się. 
[Wydarzenia zagraniczne w yraź
nie potw ierdzają słuszność i w ła 
ticiwość naszej polityk i czujności 
) stałości. Po lityka ta uzyskała 
całkow itą aprobatę kraju, co w y
kazały jeszcze raz obrady i re
zolucje powzięte przez zgrom a
dzenia departamentalne.

Pom im o to, we Francji i za-1 
granicą wydaje się, iż  przy po
mocy nieścisłych w iadom ości I 
tendencyjnych komentarzy pra
gnie się zm ienić realne znaczenie 
faktów  I dąż}’ się bądź do zach
wiania zdecydowanego stanowi
ska rządu i narodu, bądź też do 
wywołania niepewności co do ja 
sności I prostolinijności polityki 
francuskiej.

Z  najwyższem  oburzeniem w y
stępuję przeciwko tego rodzaju 
zniekształcaniu prawdy. W  rze
czywistości sytuacja m iędzyna
rodowa doszła do tego punktu, 
w  którym  wśród rozbieżności t 
powikłania zasadniczych zagad
nień faktyczn ie pozostaje jedna 
kwestja, m ianow icie panowania 
nfid Europą, lub współpracy w 
Europie.

Ostatecznie chodzi tu w ięc o 
.sprawę bezpieczeństwa Francji, 
jak również przyszłości cyw iliza 
cji, k tórej zdecydowani jesteśmy 
bronić w raz z znakomitą w ięk 
szością ludzi w  św ietle.

Naród francuski w ie o tem. 
Stanowisko jest Jest niewzruszal
ne. W  obecnych okolicznościach 
pragnąłbym to tylko przypom 
nieć” , ,

PAR YŻ 4.5; Agencja Havasa 
w komunikacie, wydanym  dziś 
wieczorem stwierdza, zc koła mia 
rod.ijiie francuskie uważały zą 
stosowne przypom nieć na nowo 
dziś w ieczorem  w  sform ułowa
niach jakuajbardziej sprecyzowa 
nych stanowisko Francji wobec 
Polski, stanowisko, które już by. 
ło sprecyzowane w  sposób nie 
pozostaw iający miejsca na żadne 
wątpliwości przez prem jera Da
ladier w  jego ostatniej deklara
cji, wygłoszonej w  imieniu rząd-j 
dii i przez min. Bonnct w  czas ie1 
jego  ostatniego wystąpienia przed j 
komisją Spraw Zagranicznych 
Izby.

W edług brzm ienia tych dekla- i 
racyj, Francja stanie u boku 
Polski za każdym razem, gdy 
Interesy żywotne Polski będą 
wchodzić w  grę, o czcm rząd poi 
skł ma prawo wydawać sąd.

PARYŻ, 4.5. PÓłoficjalna agen
cja Radio ogłosiła następujący ko 
munikat

Koła m iarodajne ośw iadczyły J 
agencji Radio:

W  przeddzień ważnego przem ó 
wienia. które minister Beck m a 1 
wygłosić Jutro w  Sejm ie, nie I 
przesądzając tego, jak ie złożone j 
zostaną oświadczenia | jaki o n e ! 
mogą mleć w p ływ  na sytuację w ! 
Europie wschodniej —  należy do 
kladnie określić, jakie jest stano- j 
w lskr Francji wobec Polski.

Propaganda niektórych k ra -1 
jów , n nawet niektóre artykuły 
dziennikarskie, ogłoszone w  ostat

nieb dniach w prasie francuskiej, 
m ogłyby wzbudzić wątpliwości o 
szczerości jednomyślnej decyzji, 
którą ożyw iony jest naród I rząd 
francuski, —  dotrzymania wre 
wszelkich okolicznościach zobo
wiązań powziętych wobec P o l
ski.

Stanowisko Francji jjesł zupeł
nie jasne. U jawnione jest ono w’ 
sojuszu francusko-polskim, który 
z racji wyjątkowych  okoliczności 
uległ wzmocnieniu przez niedaw 
ne oświadczenie prem jera Dala
dier. Zostało ono również okre
ślone z zupełną wyrazistością i 
szczerością przez min. Bonnct na

posiedzeniu komisji Spraw Za
granicznych.

Jeżeli odwołać się do tych tek
stów i deklaracyj, to można 
stw ierdzić w sposób ostateczny, 
że Francja znajdzie się u boku 
Polski we wszelkich okolicznoś
ciach, w których Połska uzna, że 
je j życiowe Interesy wchodzą w
gpę- • '

Zapewnienia łe ważne są w 
stosunku do Gdańska i do w szel
kich innych zagadnień, które mo 
gą się Wyłonić.

PARYŻ. 4.5. W związku z gło
sami prasy niemieckiej, usiłują
cej stwarzać wrażenie rozbieżno

ści zdań m iędzy mocarstwami za- 
chodniemi, w tutejszych kołach 
politycznych stw ierdza się * na
ciskiem, że stanowisko rządu 
francuskiego w sprawie Gdań
ska zostano wyraźnie sprecyzo
wane ńa posiedzeniu kom isji 
Spraw Zagranicznych Izb y  Depn 
towanyeh przez min. Bounet, 
który ośw iadczył wówczas kate
gorycznie nk zapytanie szeregu 
posłów o stosunek Francji do 
zagadnienia terytorjurti gdańskie 
go, że ‘ w  razie agresji przeciw  
temu terytorjum  gwarancja fran 
cu sk o - brytyjska wchodzi w  ży 
cie. ’

Litwinow ustąpił na żądanie Woroszyłowa?
fiwoBucjja polityki sowieckiej

LONDYN, 4.5. Dzienniki londyń
skie nie wyrażają jeszcze opinji o 
dymisji Litwinowa. Sądząc z tytu
łów i pierwszych wzmianek, dzien
niki skłonne są przypuszczać, że 
Litwinow ustąpił dlatego, ż© jego 
polityka, zmierzająca za wszelką 
cenę do zbiorowego bezpieczeństwa 
nie powiodła się. I obecnie polityka 
rządu sowieckiego pójdzie raczej w 
kierunku porozumień bilateralnych 
z mocarstwami zachodnieml.

„Daily Express“ w dłuższej depe
szy z Moskwy twierdzi, że ustąpie
nie Litwinowa nastąpiło naskutek 
żądania czerwonej armjl, która do
maga się bardziej stanowczej ro
syjskiej polityki zagranicznej. Wo- 
roszylow oświadczył w imieniu

czerwonej armjl, że arm ja domagaj 
się ustąpienia Litwinowa za brak 
akcji 1 stanowczości.

Woroszyłow wysunąć miał prze-, 
dw  Litwinowowi zarzuty: 1) że w 
ciągu ostatnich wydarzeń nie zajął 
stanowisk dość zdecydowanego 1 
że nie mógł dotąd się zdecydować 
na pakt z W. Rrytanją, ani też nie 
potrafił podjąć zdecydowanego ata
ku na Niemcy, 2) polityka Lltwf- 
nowa zaszkodziła pozycji Rosji so
wieckiej na Bliskim Wschodzie, 
zwłaszcza w Turcji z racji braku 
stanowczości, 3) Litwinow Ule wziął 
pod uwagę dość poważnie rapor
tów ambasadora sowieckiego w 
Londynie Majsklego, który ostatnio 
w Moskwie skarżyć się miał na to,

że nie mógł, otrzymać, od Litwino
wa jasnych i , wyraźnych instrukcyj.

PARYŻ, 4.5. Francuskie koła dy
plomatyczne z wielką rezerwą ko
mentują ustąpienie Litwinowa. Ko
ła te skłonne są widzieć w  tej zmia 
nie oznakę możliwej ewolucji poli
tyki sowieckiej w kierunku bar
dziej Dualistycznych metod działa
nia- W  ewolucji tej polityka so
wiecka odsuwając się od sztywnych 
zasad, związanych z organizacją 
zbloroiv«go bezpieczeństwa, zbliży
łaby się do bardziej giętkich metod 
konkretnych .zastosowanych przez 
mocarstwa zachodnie po ostatnich 
zamachach w Europie Środkowej i 
na Bałkanach.

Angija wiedziała o żądaniach Niemiec
Chamberlain o GdaAsku

LONDYN, 4.5. W  Izbie Gmin za- 
interpelowano dziś Chamberlaina, 
czy warunki propozycyj, uczynione 
przez rząd niemiecki rządowi pol
skiemu w sprawie Gdańska oraz za
mierzona odpowiedź rządu polskie
go były znane rządowi brytyjskie
mu, zanim został zawarty układ 
polsko-angielski.

Chamberlain odpowiedział:
„Rząd J. K. M. oczywiście wie

dział w sposób ogólny o sprawaohj 
na tęmat których nastąpiła wymia
na póglądów między rządem nie
mieckim a polskim, oraz o stano
wisku, jakfo każdy z tych rządów 
skłonny był zająć. ,.t 

Należy zaznaczyć — podkreślił

premjer —  żc oficjalne oświadcze
nie o propozycjach niemieckich I 
kontrpropozycjach polskich zostało 
dotąd uuzynione przez jedną tylko 
stronę- Polski minister Spraw Za
granicznych złoży pewne wyjaśnie
nia na ton temat w  przemówieniu, 
jakie wykosi ju tre ”  ......

lązki dobrego Polaka

rakup sprzętu wojskowego, w któ 
rej wyniku zebrano koło 35.000 zł., 
oo pozwoliło nabyć 4 ciężkie kara
biny maszynowe z końmi i pelnem 
oporządzeniem oraz 64 rowery.

Dzieci Warszawy, przyszli obroń
cy ojcxyznv. przybyły- dn. 4 b. m. 
na plac Marszałka Piłsudskiego, by 
plon swych wysiłków przekazać star 
szym braciom-żołńierzom.

O godz 12-ej na plac przybył 
Marszałek Smigły-Rydz, witany 
przez dzieci owacyjną manifestacją.

Inspektor szkół powszechnych 
Warszawy Bugajski zkolei zameldo 
wał Marszalkowi zgromadzone na 
placu dzieci, jako reprezentację 
145-tysięcznej rzeszy wiarszawsklch 
szkół powszechnych oraz dzieci z 
Zaolzia, reprezentujące 30.000 dzie
ci tej ziemi.

Gdy Marszałek zbliżył się do sze
regów dziecięcych, powitany został 
ponowną spontaniczną owacją, a 
nad zbitą masą głów młodzieży wy- 
kwitła barwna fala biało-amaranto- 
wych 'chorągiewek. Chóry szkolne 
wykonały hymn narodowy.

Po zakończeniu defilady przemó
wił do Marszałka kurator Ambro- 
ziewicz, a następnie przemówił w 
imieniu dziatwy uczeń szkoły po
wszechnej Wiesław Ćwil, podkreśla
jąc, te w hołdzie dzisiejszym mieści 
się „naszą duma i radość", miłość 
nasza i oddanie, jakie okazać może 
tylko bezgranicznie kochające serce 
polskiego dziecka".

Marszalek ze wzruszeniem ucało
wał chłopca, a grupa dziewcząt o- 
flarowała Marszałkowi pęk kon- 
waljl i wiązankę róż.

Po chwili Marszałek wygłosił na-1 Ale mówiąc dó waa, chcę ]esr.cae 
stępująoe przemówienie: Jedną wprawę poruszyć.

* < .a < lT lA n n n tM  w tr-nu-

Narai^kk Smij^l^ltydz do dzieci
Ijasło dozbrojenia armjl znalazło 

znamienny ąddźwięk w uroczysto
ści w Warszawie na pi. Marszałka 
Piłsudskiego,

Młodzież szkół powszechnych 
m. st Warszawy w momencie odzy
skania Zaolzia, urządziła zbiórkę na

„Dzielna młodzieży, kochane dzieci!
Z prawdziwą radością spieszyłem, 

aby stanąć wśród m u, wśród weszej 
ogromnej a radosnej- gromady, z 
prawdzlwom wzruszeniem patrzę w
wasze oczy. W y, dzieci W arsM w y I 
wy; dzieci Znolzia. Ofiarujecie dziś 
broń i sprzęt wojenny wojsku. Znam  
1 głęboko rozumiem motywy tego :tru 
dn, któryście wzięły na siebie, zbie
rając —  jak to powiedział wasz przed 
stawiclc! —  grosz po groszu* co na
pewno nie było rzeczą łatwą.

Wiem, łe  pierwszym motywem, to 
było wasze czyste, gorące serce, któ
re tak kochą żołnierza polskiego. 
Wasz reprezentant mówił ml o waszej 
dumie, o waszej radości, o ogromnej

W  codzlennem życiu waszein stałe 
słyszycie •' określenie, odnoszące się do 
rozmaitych lodzi. Jakże się to mówi? 
Mówi się:

■Oto Jest człowiek bogaty, to Jest 
biedny, to jest człowiek uczony, tó 
jest człowiek prosty, to jest człowiek 
możny* ten ’ nic nie znaczący, tó jest 
sprytny, to, jest szlachetny, wreszcie 
Inny niezaradny, itd., itd. Z tomi o- 
kreśleniainl, gdy jest mówa czy o wa
szych znajomych, czy ó ludziach, któ 
rych nle znacie, a  ó których tylko' 
słyszeliście —  ciągle się spotykacie.;

Otóż chcę. wam powiedzieć,; że są 
to wszystko nieistotne określenia. W ,
Polsce każde określenie człowieka, 
każda kwalifikacja bez względu na 
jego stan' majątkowy, bez względu

miłości l  oddaniu dla wojska! Wiem na jego możność lub’ ubóstwo, be*
0 tem, że tak Jest, że kochacie żoł- ! względu na to, czem on się zajmuje^- 
nierza polsWego, witacie go z raio- ka^ a mnsi się zaczynać 
ścią, tak jak w  tej chwili mnieścle i ^  Jedne<ro _
witały, *iko tego polskiego żołnierza, j jest ^ y  Polak, czy nie.

również, że gdyście zde- Cz^ to jest dobr^ Polak w  zrozn-
2  , wzl^  ^ ebl®, tenl " ° / 7  mieniu wypełniania s»-ego obowiązku
S f F T 0" 7  0b?,wlązek’ .'“‘f * ? 6 ! *  stosunku do ojczyzny w stosmku również pewną mysi —  mysi ośwle- | p 0isjji •

l prteZ —  i To jest ten pierwszy stopień, na
® b ł i  b l » p i i ) '  któryn* każdy Polak, w swem społe- którąkolwiek ,stronę Polski g(anłć , kW lT ‘ m„

S S K t t ,  f  dopiero daje prawo do szacunku dla
cźv to f c S R S  Bl* ® *  jak0 * • ■ * « * * * »  człowieka, czy na ornej mule, czy to bfOjsie szu ; W y  dzIec, mo, gdyście sio zdecy-

m.ący las. czy tez okolica najeżona dowiły wziąć na swe ddeelnne barki 
fabrycznem kominami, pióropuszami oboW, ' TOk> dyktowany sercem waszem 

iień<:>:on8’ f ^ w e k  |, miłdróśclą odwieczną narodu, aby
2 ^  ; zadokiimentowTł/* wasz: stosunek do

r/?'  armjl polskiej, wskazujecie 1 wyka-

skrawkń odbywał, U f j  p g e U ™ ,  być^do-

L v p^  ■„ , , , »  ,  _  : dziedziczonej, ale zi-oblą Ja jeszcze 
Swe prawa musiał dokumentować 8lIniejszą i  pot^nlejszą.

______ m Za to, dzieci kochane, z .całego ser -
w yS?  "  ą | ca wam dziękuję".Krwią swego zobilerta. . . .  , , , , ,
Dlatego należy wam się moja po- Po'Odśpiewaniu przez chór szkol 

chwała 1 uznanie, te  zdajecie sobie ny -P ierw szej B rygady '1, Marszałek  
oprawę z tego, Jakie obowiązki ma gflrfayTi okrzykiem „Dowidzenia  
żołnierz połski, że kochacie 4rth>ier»ł i cbaeel", pożegnał dziatwę, w iwatu-
1 armje polską. I jącą na Jego cześć; odprowadzany

A1 o we t o ry
poSśtyki zagraniczne!

S o w i e ł ó w
Dokoła dymisji komisarza Lit- 

wtąowa krąży oczywiście po całyp) 
święcie mnóstwo pogłosek i domy* 
słów. Z całego ich 'szeregu zdaje
my sprawę na innem miejscu. TV 
tej chwili jednak zainteresowani* 
opinji publicznej zwraca się raczej 
w kierunku osoby jego następcy,

W  warszawskich kołach polltyp#* 
nych nominację przewodniczącego 
Rady Komisarzy Ludowych Mołoto- 
wa —  komisarzem Spraw Zagra
nicznych uważają za dowód, f i  So 
wiety oceniają obecną sytuacj? 
międzynarodową jako b. poważ* 
ną 1 chodzi im o to, żeby w ta* 
kiej chwili na ezele komisariatu 
Spraw Zagranicznych stał, człowiek
0 dużym autorytecie osobistym, 
który przez cały czas swej dzia
łalności brał czynny udział w li; 
kwłdacjl proniemieckich fendeneyj 
w Sowietach.

Być też może, iż dymisji Lit* 
winowa i zastąpienie go Mołotowem 
ma być instrumentem presji, wy* 
wieranej na Londyn, który Sowie' 
ty pragną jaknajbliżej wciągnąć *  
swoje sprawy.

Niemało zresztą przyczynić sl# 
musiało do zmiany na stanowisko 
„nąrkomlndieła" powodzenie misji 
Potiemkina. w Ankarze, dyplom*” 
ty o metodach pracy zupełnie «4 ' 
młennych n il b. komisarza Spra* 
Zagranicznych.

Itokowania anglo - sowieckie rot 
w ljają się nadal w atmosferze h 
pomyślnej. Rząd polski jest polu* 
formowany o Ich przebiegu, nie n>o 
że jednak —  wobec milczenia za
interesowanych stron —  ujawnia® 
żadnych szczegółów. W  każdym ra
zie należy się liczyć już z !<# 
szybklem zakończeniem. Toczą *if 
one na płaszczyźnie w nlczem nie 
uchybiającej interesom Polski.

IMiesnieckie 
„świstki papieru^
dla państw bałtyckich 

i skandynawskich
W  prasie światowej ukazały 

informacje o tem, źó Trzećla B**’ 
sza zwróciła się do Łotwy i  Edta* 
nji oraz do państw skandyna^ 
skich z propozycją, zawarcia 1 
Niemcami paktów. nieagresji. •

Jak « łę  ■ dowiadujemy, wiadonifś® 
tą jest prawdziwa. Łotwa 1 Estp* 
U ja  propozycję te już , przyJW' 
przyczem Estonja już go navveI 
podpisała. Zgoda państw skandy 
oawsldch jest właściwie spraw® 
przesądzoną.

W  warszawskich kotach polityc*' 
nych zdają sobie jasno sprawę * 
togo, jaki jest cel tej ożywłon^J 
akcji niemieckiej.

C e l e m  t y m  j e s t  d a 1' 
s z e  p a r a l i ż o w a n i e  aK- 
e j i  R o o s e y c l t a ,  pr®” * 
przekonania całego świata, Iż w*8'' 
śnie tym państwom, o których W*
1 bezpieczeństwo upominał się^ pr*' 
zydeąt U; S. A . absolutnie .nic ** 
strony Niemiec nie zagraża.

Rzecz prosta jednak, pakty te
go rodzaju zawierane między Part' 
nerami o tak niewspółmiernych 
możliwościach i siłach, łatwo sta 1̂ 
się mogą w  rękach partnera SV* 
nlejszegó Instrumentom preeji* 
Zwłaszcza groźba wypowledzeni4 
takiego układu, stać się może do
tkliwym 1 niebezpiecznym: środkiem 
nacisku. • . . .

Wiadomości o aktjwnoścl Ni®' 
miec na ziemiach bałtyckich naj* 
żywsze zaniepokojenie wywołały 'f  
Sowietach. Nie jest wjitluczone» ** 
między innemi i to było jedną * 
przyczjm dymisji komisarza ŁltW’* 
nowa. ,, *

Jedyną dodatnią stroną oW®*J 
rozgrjwki jest to, iż talde RodPr 
sane „świstki papieru" wpłyWW 
może w pewnym przynajmniej 
pnlu na zmniejszenie psychoz? 
strachu, w  którym żyją niektóre 
państwa. Przy naderwaniu na cft' 
łym świecie zaufania do tofTO ro
dzaju dokumentów —  należy ®i*V 
nadzieję, iż nie uśpią one jedna? 
koniecznej czujności w państwa* 
zai- toiresowanyeh. ;

przez zgromadzonych dostojników 
przeszedł przed po;hylając>m 
lasem sztandarów i trajął miejsce * 
samochodzie. ,

Po zakończeniu uroczystości 
stawiciele dziatwy zaolziańskiej 
żyli wieniec na grobie Nieznanej 
Kołnierza.



Czarna godzina władców niesprawiedliwych

R
óźni -władcy różnie odnosili]poczuciem  . spraw iedliwości p ro -1 to > się głównym  rekw izytem  o- 

się do prawa. wadzi do zaniku lego poczucia, jstatn iej maskarady w  berlińskiej
Byli tacy, k lórzy je sza- M etody H itlera u rabiają w  psy- 

' ’ rh lee n iem ieckiej grunt dla bol-nowali, zdobyw ając u swych Hi 
ddw  w ielk i autorytet za życia,- a 
•po śm ierci —  trwałą pam ięć 
w ładców  sprawiedliwych.

Byli też tacy, .k tórzy prawo 
lekcew ażyli. Pod ich w ładzą nikt 
nie był pewien dnia, ani godzi
ny. .Smutne pozostaw iali po -so
bie wspomnienie i czarną była 
rw yk le i c b  ostatnia godzina.

H itler jest typem  poniekąd po
średnim. Jest fanatykiem  tylko 
tych praw, które jego  zam ierze
niom idą na rękę. Gdy dane pra
wo spełni swój obow iązek —  to 
wówczas odrzuca je, jako bez
w artościowy instrument i sięga 
po nowyr. Znowu do czasu.

Tak np. narodowy socjalizm  
w okresie swej pierwszej w ios
ny w yw iesił na sztandarze, jako 
hasło naczelne, prawo do życia 
I do dobrobytu stanu średniego. 
Dziś już nic % tego prawa nic

szewizniu, dla re iim rf bezpra
w ia ; w  którem  kończy się pano
wanie, bo kończą się autorytety.
Bzeczą znamienną, która św iad

czy, że H itler zdaje sobie spra
w ę r. biegu wskazówek zegara i 
pragnie go powstrzym ać, jest to 
coraz częstsze p rzyw oływ an ie na 
pomoc Opatrzności. Jej im ię sta

operze
Przejrzyste w yrachowanie zda-' 

je  się tkw ić  w- tej metodzie. Tra  
rąc oparcie w  prawach ludzkich. 
H itler chce je  odnaleźć w pra
wach Boskich:

—  Maleje w waszych oczach 
m ój autorytet, bo sprzeniew ie
rzam się temu, co w waszem  po
jęciu jest słuszne, sprawiedliwe?

ślem egzekutorem praw Boskich, 
których wy, waszym  wątłym  ro 
zumem. zgłębić nie możecie. To , 
co oceniacie jako gwałt, jest je
dynie fragmentem zleconego mi 
przez N iebo wym iaru spraw iedli
wości.

W ie lk i błąd i w ielk ie ryzyko 
tkw i w takiem rozumowaniu. A l
bowiem prawa Boskie są jasne, 
proste, wszystkim  znane i zba
dane. Natomiast, istotnie, i niczba-

Ótóż jesteście w  błędzie. .Ta jc-dane są w yrok i Boże. M. K.

W  ś w i e t l e  p r a s y

Fabera Lebensraumu
0  fikcji Lebensraumu pisze „W ar 

szawski Dziennik Narodowy": 
„Według statystyk niemieckich brak 

przyrostu naturalnego wyrażał się 
w  latach J936 i 1937 w 10 proc., 
w roku ubiegłym natomiast mimo 
powiększenia się Rzeszy o terytor- 
jum Austrji i krajów sudeckich w  
11,2 proc. Jeżeli wlęć mówi się o 

życiowym, toniemieckim obszarze 

pozostało: ™ l o  jes i y r * .  *po-
łecznych w  N iem czech , kloi\( .n r6tl ,zanikający nic potrzebuje po- 
życic u k ła d a ło b y  się lak  ciężko, większać swego obszaru. Niemcom 
jak w łaśn ie  życie drobnego i Śred chodzi o zdobycie Lebensraumu dla 
iriiego p rzedsięb io rcy . .stworzenia sobie baz żywnościowych,

Nowoczesne k r iy i«Cł w o ! ^  «  ‘£ :  3—
M. Grz. pisze w „Gońcu War- ] tynowych wód" bałtyckich dotąd, za-

szawskim**:
„mamy tę satysfakcje, te nasza 

prawda staje się prawdą ogólnoludz
ką. Między nowoczesnem kr/.yżac- 
twem, a resztą ludzkości przygotowu
je się wojna na śmierć 1 życie. Przy
gotowuje się. ponowne rozcięcie tra
gicznego węzła, którego zaniedbano 
dokonać w roku 1918. Fo kilka wie
ków trzeba czekać w  dziejach na

nim nie zyskają one opieki brytyj
skiej bandery wojskowej. Należy stąd 
wyciągnąć wszystkie konsekwencje. 
Sprawa Sundu, stanowiącego wrota 
do Bałtyku od Zachodu jest niemniej 
ważna dla równowagi politycznej w 
Europie północnej, niż sprawa Gibral
taru 1 Dardaneli dla' południowej czę
ści, naszego kontynentu. Z powyższych 
względów postawa Szwecji i Danji w  
możliwym konflikcie europejskim u-

Innem  takiem prawem , które 
aktualnie znajduje się w stanie 
dym isji, jest prawo samostano
wienia narodów . Zrobiło ono swo 
je w stosunku do Austrji I Sude
tów —  w ięc odchodzi. Tem  szyb 
ciej, że dalszego upierania się 
przy niem  ani rusz nie dałoby 
się pogodzić ani z inkorporacją 
Czecli, ani z innemi im pcrjali- 
stycznemi zam ierzeniam i Bzeszy. 
M iejsce lego  prawa zaczynają 
zajm ować zkolei „h istoryczne”  
prawa N iem iec do danych tery- 
lorjów .

Przek ładów  takiej płynności 
stosunków prawnych możnaby 
przytoczyć więcej.

Nasuwa się pytanie: poco po
trzebne jest to naciąganie, cała 
ta maskarada?

N ie trudno odpow iedzieć na 
to pytanie. Jednostki i narody 
mają głęboko zakorzenione po
czucie spraw iedliwości; n iechęt
nie walczą o to, co jest sprzecz
ne z tem poczuciem ; w  jego  im ię 
zdobywają się na w ielk ie w ysił
ki 1 o fiary.

Metoda H itlera sprowadza się 
w dużym stopniu do gry  na po
czuciu sprawiedliwości. I to za
równo dla osiągnięcia efektów’ 
wewnętrznych, jak i na terenie 
zagranicznej opinji. Argumentem 
prawa, słuszności, sprawiedliwo- f

brego, drugą o cztery wieki później, 
w dobie Grunwaldu, Obecnie, po przer 
wie pół tysiąca lat, przyszła chwila 

których nie mogą wytworzyć we w la- tr7ecja“.

chwilę tego rodzaju. Polska dwie ta- ; t do dnIen,a p,crwszorzęd-
kie miała dotąd —  jedną za Chro- 1 1

snym kraju wskutek gwałtownego 
odpływu chłopstwa niemieckiego do 
miast. Porzucenie roli powoduje jej 
nleużyteczność, a lileużyteczność roli 
głodowanie, czemu mają zapobiec rol
nicy -narodów wschodnich i południo
wo - wschodnich, pracujący --w pocie 
czoła dla Herrenvoltyu“. ..

Głęboko zbłądziły 
Niemcy

St. St. pisze w „Kurjerze W ar
szawskim" :

„Głęboko zbłądziły Niemcy dzisiej
sze, sądząc, że Polsce można narzu
cić okrojenie 1 zniszczenie jej dostą
pił do morza, jako wstępne podważe
nie rzeczywistej samodzielności I po
tęgi. N|e tędy droga do układania 
stosunków między Niemcami a Pol
ską, gdy w  przeszłości legły między 
niemi zwycięskie boje Chrobrego i 
Krzywoustego, legł Grunwald, a legł 
I Wiedeń. W  jednej chwili stanął 
zwarcie do oporu cały naród, a świat 
poznał w  nim znowu tysiącletnią Pol 
skę“.

Pewna „nieścisłość"
Kanclerz Hitler, przemawiając 

w Reichstagu, powiedział: „Polska 
powołała pod broń oddziały woj
skowe, mimo, iż Niemcy ze swej 
strony wogóle nie powołały ani je
dnego żołnierza i wcale nie myśla
ły o tem, aby gdziekolwiek prze
ciwko Polsce rozpoczynać akcję".

Jak donosi „Dziennik Ludowy" 
była w tem twierdzeniu pewna nie 
ścisłość, bo:

Szef sztabu, gen. Keltel, otrzymał
sc.i, H itler m obilizu je opin ję nie-j 9* ,.1«™ lerza  Hitlera w dniu
' • « j .  . * i i*  ‘ 11 kwietnia pod osobistą odpowie- 
W iecką dla określonych celów , < dzialnośclą stwierdzenia należytego 
Tym  samym argumentem roz- wykonania wszystkich zarządzeń woj 
braja tych, k tórzy osiągnięciu skowych na pograniczu polskiem. Co-
powyźs/ych celów  pragnęliby wieczorach, są

■ * *  składane meldunki kanclerzowi Hit
lerowi o sytuacji oraz o przebieguprzeszkodzie.

Tak  np. inną byłaby napewno wykonywania wydawanych rozkazów.
reakcja świata na zabór Austrji 
i Sudetów, gdyby nie przekona
nie, że dobrem  prawem  Niemców, 
Zamieszkujących te kraje, jest 
^decydować o swym  losie.

Dziś dla zagranicznej op in ji 
Jasnem się-sta je, źe H itlera nie 
sposób ubierać w togę stróża i 
egzekutora bezspornych praw  
niem ieckiego narodu. D la zagra
nicy autorytet ITitiera jest coraz 
w ięcej autorytetem  pięści —  prze 
mocy 1 gwałtu. M obilizującym  
przeciw  sobie n ietylko pięści, a- 
te i obrażone poczucie spraw ied
liwości.

Na dziejow ych  zegarach niektó 
rych stolic świata przybliża się 
czarna godzina: ta, która rzadko 
°Tnijała w ładców  n iespraw iedli
wych.

Czy zbliża się ona rów nież na 
berlińskim zegarze?
. W yd a je  się, że tak. . Praw em  
'grać nie można. Bo nie można 
dowolnie i stale igrać psychiką 

odczuciam i ludzkiem i. Igran ie

Dnia 8 i 9 kwietnia odbyła się spe
cjalna narada wójskówa z kancle
rzem, dotycząca „korytarza polskie
go". Była to druga z ■ rzędu większa 
wojskowa odprawa po pierwszej,. któ
ra miała miejsce w dniu 5 kwiet
nia b. r. o godz. 11-ej w nocy w  
Berchtesgaden, gdzie zostali wezwą 
ni wszyscy trzej naczelni dowódcy 
armji lądowej, morskiej i lotnictwa. 
Dnia 14 kwietnia odbyła się odprawa 
dowódców północno - wschodnich, 
wschodnich i południowo - wschod
nich okręgów korpusów i armij, 
łącznie z dowódcami większych je
dnostek SS 1 SA oraz z oficerami 
sztabowymi sztabu głównego armji 
lądowej lotnictwa i admiralicji w Mo 
naclijum. Odprawa <a trwała od godz. 
19 min. 30 do godz. 20 min. 40. 
Wzięli w niej udział szef sztabu Kei- 
tel i kanclerz Hitler. Dnia 17 kwiet
nia ministerstwo wojny otrzymało z 
Monachjum rozkaz postawienia w po 
gotowi u marszowem od dnia 18 kwie
tnia 12.000 piechoty, nadto kilku od
działów policji i SŚ, tak, aby w każ
dej chwili mogły one być • rzucone 
na Gdańsk. Oddział operacyjny wiel
kiego sztabu generalnego meldował, 
że wszystkie zarządzenia z 17 kwie
tnia, w  godzinach wieczornych .18 
kwietnia zostały całkowicie wykona
ne".

Nieco humoru 
aktualnego

Feljetonista „Wieczoru Warszaw 
skiego“  podaje nieco humoru ak
tualnego. Przypomina m. inn. nie
spodziewane wezwanie, ogłoszone 
ostatnio przez radjo sowieckie:

„Towariszcz H .! N ie chaditie w 
koridor, tam tiemno, da w mordu bi- 
jut!“.

Do tego równoległy dowcip war
szawski :

„rozmowa na rogu jednej z przecz
nic ulicy Górczewsklej.

—  On jest, uważasz malarz poko
jowy, to nic tylko ciągle ten pokój 
maluje l wciąż pokój l pokój. Tylko 
uważasz on chce koniecznie pokoju 
z korytarzem. A  my jemu damy ...w 
kuchnie".

A  wreszcie coś z angielskiego:
Fragment dyskusji w  Izbie Lordów: 

...Czy dostojny i wielce czcigodny 
Earł of Norfolk mógłby twierdzić z

nego. Dla Rzeczypospolitej Polskiej 
wreszcie, rozpostartej na międzymo
rzu Bałtycko - Pontyjsklem, oba po
ruszone wyżej zagadnienia posiadają 
doniosłą I trwałą treść życiową".

Słowacfa—Węgry— 
Niemcy

Z Bratysławy donosi Agencja Te 
legraficzna Express (A T E ):

„Uroczystości 1-szo majowe w Sło
wacji, które na wyraźne życzenie rzą
du Rzeszy, rząd ks. Tiso ustanowił 
jako „słowackie święto narodowe", da
ły Niemcom w Słowacji okazję do 
gwałtownych manifestacyj separaty
stycznych. Rozdzielali oni w Braty
sławie ! Innych miastach słowackich 
ulotki, żądające „Anschlussu" do Rze 
szy. Zarówno w Bratisławle, jak i w 
Preszowie odbyły się kontrmanife- 
staeje gwardji Winkowskiej, żądają
cej powrotu Karola Sidora. Manife
stacje te posiadały charakter wybit
nie anty-niemieckl".

Z Amsterdamu donosi „Wieczór 
Warszawski** o wynikach w izyty 
węgierskiej w Berlinie:

„czwarta z rzędu obeltnica niemlec
pełnem przekonaniem, że do zobowią przywrócenia histerycznej granicy 
zań pewnych osób, których nazwisk ! " ™ ier na, P ^ o c n o  - zachodz.e przez 
tu niema potrzeby wymieniać, można i Przyłączenie Słowaczyzny, wywołała

__ . ___ _ r -____ _____  - .„ zrozumiałe wątpliwości ze strony wę-

S t t f  Innych 'nsób. i  M «r «n l  j T ' " " '  " * * ?  '™ eml
praywykjiśmy - «  « .  ^ V S S S * 2 g S ^ . ’ 2 :

n n i l n h n  . U  I vre» °  rezultatu I że sprawa związania
* p o u o i l ł l  S i ę  Węgier z Niemcami przez unję celną

„Ilustrowany Kurjer Codzienny" w sojusz wojskowy i „sbarmonizowa- 
donosi' nla“ polityki zagranicznej, została od-

„Do Nowego .Torku przybyła Bar- i  ,0™ " f  " \ , r7'a*’ ” le, *posób
bara Hutton. znana miljarderka, po I przewidzieć. Mektórzy z
powrocie z Europy. W  obaw ie przed at.orow. ^Sran.cznych twierdzą
amerykańskleml urzędami podatkowe- j *e “
ml przyjęła obywatelstwo duńskie, i »*■“  ™ nszen l do poczyń enia daleko 
(Mianowicie jej mąż, hr. Rewentlow, Wących zobowiązań względem Nie- 
z którym sle rozwiodła, był DuAczy- ^  narazie traktowane są
kłem). Pytana przez reporterów, o- i Jak°  WIsIe l>oufne". 
świadczyła miljarderka, Iż Hitler nie \
podoba się jej jako mężczyzna. Nato- W sp Ó łŹ jc ie  fm ilC lls łiO -
miast ujęta jest męską urodą min 
Ciano".

Za obrazę prof. Bartla
Lwowskie „Słowo Narodowe11 do

nosi:
„W  sądzie okr. we Lwowie zakoń

czył się proces naczelnego redaktora 
„Słowa Narodowego" Jana Matyasi
ka, oskarżonego przez prokuratora o 
obrazę w druku prof. Bartla w arty
kule p. t.: „Gdańscy profesorowie".

włoskie
Z Londynu donosi „Ilustrowany 

Kurjer Codzienny":
„Rokowania wiosko --francuskie to
czą się. Tajne pertraktacje prowa
dzi się równocześnie w Paryżu i Rzv 
mie“.

Z Rzymu donosi „Kurjer War- 
szawski**:

Szereg dzienników, włoskich pow-

Rozszerzanie wiary
dla zjednoczenia 

w miłości Chryite»tt
, Po zakończeniu dorocznych ob» 

rad Papieskich Kongregacyj Eozsza 
rzania Wiary, Ojciec św. Pius X II 
przyjął uczestników zjazdu, przed
stawionych Mu przez kardynała 
Fumasoni-Biondi. A

Ojciec św. wygłosił ;do zebra' 
nych przemówienie i po. łacinie,- w 
którem wyraził zadowolenie *■ dzla 
łalności instytucyj poświęconych 
rozwojowi misyj katolickich f  pod
kreślił nieodzowną ł coraz b irdriej 
pilną konieczność pracy nad two
rzeniem duchowieństwa pochodze
nia krajowego oraz rozkwitu ml' 
syj.

Ojciec św. życzył, by dzięki dzU 
łalności misyjnej wszystkie ludy i 
narody mogły połączyć się w umi
łowaniu wiary i w  modlitwie do 
Boga, odrzucić egoizmy, & łączyć 
się w miłości Chrystusowej,

GJgzucl z olcoBlzny
Działacze polscy 

w Prusach Wschodnich
W  dniu 30 kwietnia otrzymał 

Kazimierz Doniemirski. w Małych 
Ramzach w pow. sztumskim, paka* 
opuszczenia majętności w ciągu 3 
dni wraz z całą rodziną, w gronie 
której jest dwoje małych dzieci. 
Nakaz opuszczenia zawiera . rów* 
nież dożywotni zakaz powrotu do 
majętności rodzinnej, jakoteż do 
wszystkich terenów, pogranicznych 
Rzeszy niemieckiej. . ? v  -

Taki sam nakaz otrzymał syn 
Kazimierza Zbigniew Doniemirski, 
właściciel Waplewa w tymże f>o- 
wiecie sztumskim.

Wypędzony ze swej majętności 
Kazimierz Doniemirski jest zna
nym działaczem wśród Polaków w 
Rzeszy i piastował m. _ in. godjiość 
wiceprezesa Zw. Polaków w Niem
czech, z której zrezygnował jedy
nie z powodu wieku. Jest on,wnu
kiem Ignacego Łyskowskiego, zna
nego działacza ■ na Pomorzu. Ojciec 
jego żony, dr. Rzepnikowski, jest 
znany jako spółdzielca i założyciel 
szeregu banków ludowych oraz bli 
ski współpracownik ks. patrona 
Wawrzyniaka.

Nie trzeba wyjaśniać, ie  tego ro
dzaju zarządzenie władz Rzeszy 
niemieckiej jest równoznaczne z Wy 
żuciem z majątku. Zasłużonej tej 
rodzinie nie pozwolono nawet ha 
wyznaczenie upełnomocnionych za
stępców i narzucono jako admini
stratorów osoby wyznaczone prze* 
narodowo-socjalistyczny Zw. rolni
ków. .

Oba majątki były zawsze w rę
kach polskich, a majątek Małe 
Ramzy od 300 lat jest w rękach 
rodziny Donicmirskich.

Ekspertka z  Genewy
bawi w Polsce

Jedna z wybitnych działaczek 
społecznych Francji p. Germaine 
Malaterre-Sellier przybyła do Pol
ski. ' ■ ^

P. Germaine Malaterre-Sellier 
jest delegowaną przez rząd fran. 
cuski rzeczoznawczynią przy Lidze 
Narodów w sprawach opieki spo
łecznej.

N a wniosek prokuratora rozprawa to tarza za prasą londyńską pogłoski, 
czyja, się przy drzwiach zamkniętych.
,Red. Matyasik skazany został na 8 
miesięcy . bezwzględnego aresztu, grzy 
wnę w wysokości 200 zł. nawiązkę 
w wysokości 500 zł., konfiskatę dane
go numeru pisma, ogłoszenie wyroku 
na koszt skazanego w 6 pismach 
oraz na symboliczną złotówkę z ty
tułu powództwa cywilnego".

2>ardan< le i Suml
W. Wielhorski pisze w „Kurje

rze Wileńskim** o Bałtyku:
„Anglja zrozumiała, jak się zdaje, wozdanie z Marsylji o przemówieniu,

że dalszy podbój Europy Wschodniej wygłoszonem przez prezesa izby rol-
przez wpływy Niemiec, grozi narodo- niczej Tunisu p. Veneque opatrując
wi angielskiemu... eksmisją z jego je znamiennym, komentarzem. Vene-
wysp rodzinnych. Rozmaite zaś for- que oświadcza mianowicie m. in. że
my podboju Europy Wschodniej; spokój w  całym Tunisie będzie utrzy-
„protektoraty", „opieki", czy „unje many bez jakichkolwiek zarządzeń'o
celne" —  będą nadal urzeczywistnia charakterze nadzwyczajnym, które

o możliwem rzekomo nawiązaniu kon 
taktów dyplomatycznych między W ło
chami i Francją. W  tutejszych sfe
rach miarodajnych wyjaśnia się, że 
Włochy —  jak mówił Mussolini —  ni
gdy nie uchylały się i nie uchylą od 
rokowań ż Francją, „temniemnlej u- 
ważają, że w  chwili obecnej inicja
tywa musi wyjść z Paryża.

Z pośród dziennikarzy tylko Gayda 
atakuje dziś Francję pomawiając ją 
o plany agresywne przeciwko W ło 
chom, jednakże ten sam „Giornale 
dTtałia" zamieszcza obszerne spra-

pociągnęłyby za sobą ograniczenia i»- 
prawnleń osobistych ludności ora® wy  
raził pragnienie, by współpraca wszy
stkich mieszkańców Tunisu układała 
się jak najbardziej harmonijnie".

Czang-Kai-Szek
do rodaków

W  telegramach własnych donosi 
„Czas“ , że marszałek Czang-Kai- 
Szek wydał odezwę do Chińczyków,
w której pisze:

„Drodzy rodacy na terenach okupo
wanych! Cieszę się, gdy słyszę żeście 
zabili jednego wroga więcej niż się 
cieszę z zabicia stu wrogów na fron
cie. Rodacy w koncesjach cudzoziem
skich. Nie zapominajcie o waszej oj
czyźnie! Mówiono mi, że w tych cza
sach potraficie tańczyć i bawić się. 
Napełnia to moje serce bó’tiii. "Wróg 
traktował nas gorzej niż bydło. Pa
miętajcie, że ponad wszystlrtem In
nem stoi sprawa zbrojnej obron/".



Dezerterów w  Polsce nie będzie
Wszyscy maruderzy stawią się do kas

Wobec zbliżania się terminu za
kończenia subskrypcji Pożyczki O- 
brony Przeciwlotniczej, Generalny 
Komisarz P. O. P. gen. Berbecki 
udzielił prasie wywiadu o przebie
gu akcji pożyczkowej.

—  Panie Generale —  pytamy —  
jak wygląda i jakie jest dotych
czasowe tempo przebiegu subskryp 
cji Pożyczki Obrony Przeciwlotni
czej na terenie całego kraju?

—  Na pytanie to trudno mi jest 
na razie udzielić odpowiedzi. Są 
bowiem dni, w których banki, ka- 
By i inne placówki subskrypcyjne 
są poprostu zawalone pracą, a w 
innych dniach przy kasach zjawia 
się stosunkowo mało osób. W  osta
tnim czasie daje się zauważyć naj 
większe nasilenie subskrypcji. Spo
łeczeństwo polskie zrozumiało, że 
nie ihoże patrzeć biernie, gdy inni 
Bię zbroją, i że Polska musi posia
dać potężną armadę powietrzną, 
mogącą w każdej chwili stawić czo 
ło agresji.

—»' Panie Generale, jaka warst
wa społeczna spełniła w 100 pro
centach swój obowiązek obywatel- 
Bkif

—■ Świat pracy, tak zawsze o- 
fiarhy i tym razem nie pozostał w 
tyle, a przeciwnie kroczy nadal 
w pierwszym szeregu. Wszystkie 
organizacje zawodowe odrazu zgło 
siły się do mnie, domagając się 
określenia norm i rozpoczęły sze
roką propagandę wśród swoich 
czldnków. Bardzo często zdarzały 
się wypadki, że pracownicy doma
gali sie podwyższenia norm i sub
skrybowali P. O. P. w  wysokości 
100 proc. swej miesięcznej pensji.

—- Jakie deklaracje uważa pan 
Generał za najcharakterystyczniej- 
sze i najbardziej wzruszające?

—  Najmłodsi obywatele naszego 
Państwa chcąc chociaż drobnym 
datkiem przyczynić się do budowy 
noWych samolotów składają na ce
le lotnictwa wszystkie swoje osz
czędności. Wobec masowości tego 
rodzaju ofiar, powstają z nich po
ważne kwoty. Trudno bez wzruszę 
nia czytać listy dzieci, których 
bezpośrednia. i szczera treść świad 
czy o tem, że nikt tym dzieciom 
nie dyktował, że to co piszą i co 
ofiarują jest darem ich serc. Tak 
naprżykład jeden z chłopców ofia
rował jedyną cenną rzecz jaką po
siadał, zegarek —  nagrodę za do
brze zdany egzamin.

—  Panie Generale, kto wziął 
mały udział w subskrypcji ?

—  Wobec wielkiej ilości punk
tów subskrypcyjnych nie mam je 
szcze dokładnych danych. Mamy 
jesecze parę dni czasu do momen
tu zakończenia subskrypcji. Je
stem głęboko przekonany, że wiel

ki kapitał, który dotychczas* za*- 
chował się dziwnie opieszale zade
klaruje P. O. P. w odpowiedniej 
wysokości.

—  W  zakończeniu rozmowy gen. 
Berbecki powiedział:

—  Przypuszczam, że dezerterów, 
w Polsce nie będzie. Są natomiast

nych względów odkładali spełnie
nie obowiązku na ostatnie dni. Zre 
sztą 5 maja przekonamy się, czy 
są w Polsce ■ ludzie, dla których 
sprawa dozbrojenia armji jest o- 
bojętna. Jeżeli znajdą się takie je
dnostki, to kontrola społeczna je  
ujawni a skutki jakie poniosą bę-

maruderzy, którzy z tych czy in- dą dla nich bardzo smutne.

Wierni Ojczyźnie i przywódcom
Obrady ijazdów ludowych

Stronnictwo Ludowe odbyło w 
ostatnich cz,asach dwa zjazdy okrę
gowe, w różnych, dzielnicach kraju.

Oba te zjazdy —  jeden w Jaro
sławiu —  drugi w Łowiczu —  zgro 
madziły ogromną liczbę uczestni
ków.

Przebieg zebrań zamienił się w 
patrjotycaną manifestację silną 
wiernością ojczyźnie, Stronnictwu i

„ N i e  z a b i ł a m  m e g o  b r a t a ”
Wyrok w procesie Kucharskiej—w piątek

Proces Julji Kucharskiej, oskar- jeń tam, gdzie zawsze na dnie mu- 
żonej o bratobójstwo, jest na ukoń si być piołun i trucizna —  w alko'
czeniu. Jeszcze mowy obrońców, 
narada sądu i wyrok. Ogłoszenie 
wyroku ma nastąpić w piątek.

We wtorek przemawiali adwoka
ci i ostatnie słowo wypowiedziała 
Kucharska: „N ie zabiłam mego 
brata“ ...

Zręcznie bronił swej klientki 
adw. Drobniewski. Część jego wy
wodów zamieściliśmy już w poprzed 
nim numerze, obecnie podajemy 
ich ciąg dalszy:

Następnie adw. Drobniewski krót 
ko rozprawia się z zeznaniami Gier 
szewskiej, która,, by bronić Kaczor 
kiewicza, zmieniała swe zeznania po 
przednio złożone w dochodzeniu i 
w sądzie, oraz z zeznaniami Mosiej- 
czuka.

—  Pan prokurator z części ze
znań ukuł broń przeciw Kuchar
skiej, a jednocześnie twierdzi, że 
Kucharska kłamie. Więc albo je j 
wierzy, albo nie.

Kucharska w procesie tym zo
stała odarta ze wszystkiego, straci
ła wszystko, ale pozostało je j tyl
ko jedno. Pozostała je j wolność i o 
wolność tę dla niej proszę.

Piękne przemówienie drugiego o- 
brońcy adw. Nowodworskiego po
święcone było polemice z charak
terystyką tła proęesu, jakie odma
lował prokurator.

—  Nie było dość mocnych epite
tów, jakichby nie użył oskarżyciel: 
bagno, grzęzawisko, atrofja moral
na —  mówił obrońca. —  To prze
sada. Ja tak wielu ciemnych barw 
nie widzę, a te, które są istotnie, 
w większej mierze obciążają otoczę 
nie Kucharskiej, niż ją  samą.

W  tem miejscu obrońca przepro
wadza charakterystykę głównych 
postaci dramatu:

—  Przedewszystkiem więc sam 
Gierszewski. Wprawdzie o zmar
łych, jak powiada przysłowie, po
winno się mówić tylko dobrze, al
bo wcale, ale jako obrońca* stwier
dzić muszę wiele niezupełnie jas
nych stron: wiemy z zeznań świad
ków, że zmarły szukał chętnie upo-

holu 1 płatne? miłości, wiemy, że 
otaczał się ludźmi niewłaściwymi. 
Kto wie, czy z tych sfer właśnie 
nie wyszedł morderca? Kto sieje 
wiatr, ten zbiera burzę.

Druga osoba w tej galerji posta
ci, to matka, Stanisława Gierszew
ska. Obrońca nie oszczędza jej, pod 
kreślając, że w dniu zabójstwa, kie 
dy wyszła z domu rzekomo, by nie 
spotkać się z córką, to w rzeczy
wistości poszła do PKO. wycofać 
swe oszczędności. A  było to właśnie 
w ten dzień, kiedy rozpoczęły się 
niepokoje w związku ze sprawą 
Zaolzia.

A  Charlotta? Obrońca ironizuje 
na temat je j wielokrotnych „narze- 
czeństw“ podobnie jak z Jackow
skiej, która również powiedziała w 
sądzie, że jest narzeczoną adw. Ku
charskiego. Adwokat przytacza list 
je j do Kucharskiego, w którym 
Jackowska żąda, by ją  sprowadził 
do Warszawy i pisze: „Jesteś mój. 
Niech mi kto powie, że nie, to za
morduję".

I  wreszcie Kucharski.
—  Zgadzam się z prokuratorem, 

że to był zły duch Kucharskiej, że 
wszystkie krętactwa były jego dzie 
łem. On w żonie widział tylko źró
dło utrzymania dla siebie 1 dla swo 
ich kochanek.

Prokurator twierdzi, że Kuchar
ska zabiła w celach zysku dla o- 
trzymania spadku, a przecież nie 
mogła być pewna, czy brat nie zo
stawił testamentu, w którymby ją 
napewno wydziedziczył. Prawdopo
dobne było raczej, że taki testament 
jest.

Kucharska nie jest winna śmier
ci brata, —  zakończył adw. Nowo
dworski. —  Jego krew na niej nie 
ciąży. Cień Gierszewskiego nie wy
ciąga Tąk po głowę siostry. Proszę
o uwolnienie oskarżonej.

Jako ostatni z obrońców prze
mawiał adw. Wasserberger.

—  Kucharska znajduje się oplą- 
tana w sieci dowodów i  poszlak.

Ale ta sieć utkana jest z nici pa
jęczych i łatwo je  rozbić obronie. 
Jeden tylko jest w tej sieci węzeł 
mocniejszy: sprawa rewolweru. 
Wszystkie niemal dowody, jakie po 
siada prokurator na ten temat, po
chodzą od samej oskarżonej. Sama 
opowiedziała, że wykupiła rewolwer 
w przeddzień zabójstwa, że nałado
wała broń i wreszcie, że pytała mę
ża, jak się z rewolwerem obcho
dzić. Tylko dzięki temu mogło się 
zdarzyć, że na ławie oskarżonych 
zasiada nie ta osoba, u której re- 
wołwffr znaleziono, to jest Jackow
ska, ani Kucharski, który przecież 
je j ten pistolet wręczył, lecz Ku
charska.

Jeśli jednak oskarżona sama 
przeciw sobie tych dowodów dostar 
czyla, to należy zadać sobie pyta
nie, czy nie osłania ona kogoś: swe 
go męża.

Jak kruche są podstawy oskar
żenia świadczy fakt, że gdyby Ku
charska na początku rozprawy wsta 
ła i oświadczyła, że odwołuje to 
wszystko, co mówiła w śledztwie,
—  prokurator znalazłby się w tru- 
dnem położeniu, nie mając się na 
czem oprzeć. Mogłaby przecież o- 
świadczyć, że po rewolwer posłał 
ją  mąż, jednak nie czyni tego, bo 
go chce osłonić.

Natomiast Kucharski wszystko 
zrzuca na je j głowę. Prokurator 
twierdzi, że postępując w  ten spo
sób; działa on wbrew swym intere
som, gdyż wyrzeka się nadziei na 
spadek. A le rozumowanie to nie 
jest słuszne: gdy się ma do wybo
ru między biedą a stryczkiem, —  
wybiera się biedę.

Po przeprowadzeniu analizy opi- 
nji eksperta - rusznikarza, obrońca 
dochodzi do wniosku, że ten jedy
ny poważny dowód w sprawie mu
si odpaść i wobec tego prosi sąd
o uwolnienie oskarżonej.

Późnym wieczorem sąd udzielił 
głosu Kucharskiej, która w ostat- 
niem słowie oświadczyła:

„Brata mego nie zabiłam. Jestem 
niewinna".

swoim przywódcom, zdecydowaną w 
gotowości obrony granic I - rozpra
wienia się z wrogfftm--L— gdyby 
krzyżackiemi ślady próbował targ
nąć się na całość naszych granic.

W  Jarosławiu zgromadziło się o- 
koło 1.000 delegatów. Przewodni
czył prezes Rady Naczelnej Bru
non Gruszka.

Zjazd uchwalił przez aklamację 
wniosek następujący:

„Zjazd powiatowy Str. Ludowego 
wobec powagi położenia Polski • po o- 
statnich wynurzeniach kanclerza Hi? 
tlera woła donośriym Kłosem! „od zie
mi polskiej, od polskiego Lebens- 
raumu —  wara!“.

Zjazd uchwalił takie poparctó żą
dań, wysuniętych przez Stronni
ctwo Ludowe w dziedzinie polityki 
wewnętrznej.

W  Łowiczu obecnych było około
3.000 ludzi. Na zjeździe przemawia
li wiceprezes N.K.W. Czapski, Ka
zimierz Bagiński, prezes zarz. woj. 
w Łodzi, Balcerzak oraz b. min. 
pełn. Ładoś z Warszawy;

Zjazdowi przewodniczył b. poseł 
Kurczak.

Uchwały identyczne' z jarosław- 
skiemi uchwalono przez aklamację.

Sięga do Wielkopolski
organizacja „Siewa**
W  ub. niedzielę, pod przewodni

ctwem inż. Gierata odbyło się po
siedzenie rady naczelnej Centr. Zw. 
Młodej Wsi „Siew" w  Poznaniu.

Po raz pierwszy wyższa władza 
„Siewu" obradowała w Wielkopol- 
sce. Niedawno był przyjęty na au- 
djencji przez ks. kardynała Hlonda 
prezes Związku, Gierat. Widocznie 
siewowcy rozpoczną akcję organi
zacyjną . na ziemiach zachodnich, 
gdzie dotychczas nie byli czynni.

Bez subsydiów
młodzież „wiciowa”
Na sesji' zarządu głównego Zwiąż 

ku Młodzieży W iejskiej „W id "  po
wołano nowe , prezydjum w nastę
pującym składzie: prezes Domań
ski, wiceprezesi Miłkowskl, Ignar 
(równocześnie kierownik organiza
cyjny i redaktor „W ic i" ), sekretarz 
Swirski, skarbnik Dusza.

W  czasie obrad jeden z delega
tów zgłosił wniosek, aby poczynić 
kroki w  Min. Rolnictwa i Reform 
Rolnych, celem uzyskania ną prace 
przysposobienia rolniczego subwen
cji, jakie otrzymuje niektóre inne 
organizacje.

Wniosek ten większością głosów 
odrzucono, wskazując, że „W ici" 
nie chcą utracić swojej niezależno
ści.

frOŁA GOIAWCZYfoKA
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STRESZCZENIE  
PO C ZĄTK U  PO W IEŚCI

Przez ' szosę, łączącą Cieszyn z 
Trzyńcem, pędzi auto ciężarowe.

Obca na nim firma. Czeskie sło
wa.

I  po czesku Jeszcze wtedy kaza
no uazywafl te mlejscoWoScl: Cesky 
Tesin i Trinec.

N a  ciężarówce nowe, miękkie, 
wyściełane meble.

—  Kto będzie siadywał na tych 
miękkośclach —  zapytują koblety- 
filązaczki, oprawiające na skraju 
pola kapustę.

Łudzi napływa coraz więcej, a  
roboty coraz mniej. To nie to, co 
dawniej, że huta czekała aż dziec
ko dorośnie, brała go w  swe w ła
danie 1 nie wypuszczała —  aft do 
starości aś do pensji.

Maszyn dziś Coraz Więcej, a lu- 
d il potrzeba coraz mniej.

Kto wie, czy młodego podrost
ka Wuzmą wogóle do szkoły hut
niczej? A  może starego hutnika, 
wcześniej, niż trzeba, zwolnią z r o - ; 
Koty —  zwłaszcza, ie  nieprzychyl- > 
nera okiem patrzą cl 1 owi przyby-l 
sze, którzy za złe mają Ślązakom, I 
ta odwieczną swą mowę ojczystą 
Bzauują 1 dzieci w  niej chcą uczyć. I

Taką mowę przerywa szum prze
jeżdżającej limuzyny.

To sam pan baron. Jego są te 
huty 1 domy. Jego ziemia 1 jego 
ludzie. Potężny to pan. Przecież to 
on swojemi wpływami w Paryżu 
sprawił, że ta ziemia dostała się 
Czechom.

Ziemia za „świętą rzeką".
Limuzyna przemknęła. Rozeszły 

się i kobiety, każda do swoich 
trosk, do swojego twardego, codzien 
nego życia.
Byli ciekawi, kto też zastąpi 

starego nauczyciela. Ostatnia 
chwila, a tu nic nie wiadomo!... 
Sławiąc zmarłego, wym ieniali na
zw iska i potrząsali głowam i: —  
ah, gdzietam !... Nie, nie to już 
nie będzie to samo!..

Joszka, ocknąwszy się z zam y
ślenia, wtrąciła.

—  Tam  się dopiero żyjel... 
Podnieśli na nią oczy, nie w ie

dząc o czem m ów i i spytali —  
gdzie?...

Błądziła myślami po niezna- 
nem, w ielk iem  mieście, rozm arzo

na i poruszona zarazem. .Wresz
cie szepnęła. Ą

—  Tam , w  Pradze!..
Pewna dziewczyna wyjechała 

stąd za robotą i teraz pisała do 
Minny, aby się pochwalić. P o 
w odzi je j się wspaniale, pracuje 
w  pewnym  b iu ffe  gdzie tysiące 
ludzi przew ija  się dzień w  dzień...

—  Uhm —  mruknął Kaifosz—  
tó i ona musi się dobrze nakrę
cić, no.

—  Niechybnie nóg nie czuje
—  dodała matka.

W  liście tego nie widać —  o- 
znajm iła Joszka —  przeciwnie, 
same zachwyty, same ach i  och!...

Kończono już posiłek i pod
czas gdy sprzątano ze stołu, K a i
fosz w yją ł z kieszeni trzy piękne 
jabłka. W racając z huty prze jeż
dżał koło ogrodu pokrywacza da
chów, Kukuczki i ten obdarzył 
go owocem . W  sam raz starczy 
dla dzieci.

—  Matka obejdzie się sma
kiem.

Juraj był zdania, by podzielić 
na części i otarłszy kozik, uczy
nił to, a potem  zabrał się do m y
cia statków. Spełniał wszystkie 
posługi w  domu, n ie oglądając 
się na Joszkę, stateczny i po
ważny, istny* gospodarz. Anysz- 
ka zasnęła przycupnąwszy na 
m ałym  stołeczku pod piecem. 
Matka podniosła ją  trosk liw ie i 
ułożyła na łóżku.

—  Tak, czas spać —  rzekł K a i
fosz złożyw szy gazetkę.

Otworzono drzw i do pokoju  i 
przysposobiono drugie posłanie 
paradne łóżko z piękną pościelą. 
Lecz gdy starzy zostali sami, sen 
ich odbiegł. Zwłaszcza Kaifoszo- 
wa zdradzała w ielką chęć do po
gawędki i potra fiła  rozczm ychać 
męża. Potrzebowała ty lko wspo
m nieć o placach przy szosie w io 
dącej do Cieszyna. Przechodząc, 
rzuciła na nie okiem, przez cie
kawość: są ,to forem ne p ’ ace nie 
za blisko drogi i nie nazbyt da 
leko. Kurz nie dochodzi a prze
cie jest się na widoku. Kaifosz 
spytał poważnie.

—  Jaka cypa?...
—  Tego  nie w iem  —  odpow ie 

działa nie chcąc go płoszyć. A le 
on już się ocknął nadobre, teraz 
chciał w iedzieć ile też m ają o- 
szczędności na książeczce?... U- 
śmiech przem knął po drobnej 
twarzy Zuzanny, a w  następnej

chw ili rozległo  się lekk ie chra
panie. Kaifosz oniem iał. W idzia ł 
to kto?! Rożtrajkotała mu głowę, 
a teraz sama zasnęła!...

Był za prawy, aby pomyśleć 
że żona udaje. M im o iż przeżyli 
z  sobą w iele lat n igdy nie pozna
w ał się w  porę na je j sztuczkach 
i wybiegach. Był to jeno wybieg, 
K aifoszow a przyw arow ała w  po
duszkach i pierzynie, myśląc.

—  Ale!... będę mu się tam w y 
dawała!... I le  jest to jest. Odrazu 
tym  pien iądzom  daliby radę. Obęj 
dzie się.

L eże li w  ciemności i oboje roz
myślali o tem Samem: o domu, 
k tóry sobie zbudują gdy Kaifosz 
pó jdzie  na emeryturę. Zanim  go 
spensjonują, zacznie budowę- 
W prost z baraku na Starej Kolo- 
n ji przeniosą się n a  sw o je . T rzy  
izby na dole z pokojem  kąpielo
w ym  i dw ie na górze. Zgrabny 
placyk z ogrodem  który opędzi 
dom owe potrzeby gospodarskie.

Dzieci ich wejdą z czem inneffl 
w  życie, niż oni w  swych mło
dzieńczych latach. Będzie im 0 
w iela lżej. D ziew czyny podsko
czą na znaczeniu, a Juraj —  kto 
go tam ^ ief... M oże i zostanie  
hutm istrzem i kupi sobie Tatrę
o której tak' chełp liw ie rozpra
wia.

W id z ie li krzew y różane w  
gródku, pow ój u wejścia i wa
rzywa za domem. Z tem zasnęlL

(D.c.n.).*



Obniżka zarobków w Bclgji I Dziesicć minut obrad
« I 4 11 • i / l . « l  1Na skutek spadku kosztów utrzy 

Wania zarobki górników belgijskich 
obniżone zostały o 2,5 proc. De
cyzja ta nie spotkała się z iadtiym 
•przeclwem związków pracowni
czych. N a  niektórych kopalniach 
Jałogi przystąpiły wprawdzie do 
strajku, lecz na skutek interwen
cji związków powróciły po kilku go

daninach do pracy.
W  Polsce zarobki górników w 

przemyśle węglowym podwyższone 
zostały z dniem 1 września 1938 r. 
o 3 proc., a z dniem 1 lutego 1939 
roku podwyższone zostały również 
w  tym stosunku pobory pracowni
ków umysłowych, zatrudnionych w 
tym przemyśle.

Zyski kopalń holenderskich
Jak wynika z ogłoszonego nie

dawno sprawozdania rocznego ho
lenderskich kopalń państwowych w 
okręgu Limburskim, zysk hrutto 
tych kopalń wyniósł w  ub. roku 
20,6 miljn. florenów, z czego po 
dokonaniu odpowiednich odpisów a- 
mortyzacyjnych pozostało 3,44 mil. 
florenów zysku netto. W  porówna
niu z 1937 r. czysty zysk kopalń 
państwowych, na które przypada 
około 60 proc. całego wydobycia 
w^gla w Holandji, pozostał bez 
zmiany, co umożliwiło wypłatę 8

proc. dywidendy, tnk, jak w roku 
poprzednim.

W  górnictwie polskiem rok 1938 
zamknięty został —  według wyni
ków ankiety Instytutu Badania 
Konjuktur Gospodarczych i Cen —  
stratą w  wysokości 9,5 miljn. zło
tych (po uwzględnieniu amortyza
c ji). W  porównaniu z 1937 rokiem 
strata polskiego górnictwa węglo
wego wzrosła przeszło dwukrotnie, 
a mianowicie z 3,9 miljn. zł. na 9,5 
miljn. zł.

Tabela składek
na ubezpieczenia społeczne w r. 4939

W  związku ze zmianą składek na 
Ubezpieczenia społeczne, polegającą 
na przywróceniu poprzednich norm 
składek na ubezpieczenie emerytal
ne pracowników umysłowych i f i
zycznych oraz wprowadzeniu spe
cjalnej opłaty w  wysokości 0,1 pro
cent na ubezpieczenie emerytalne 
robotnicze, ukazało się nowe wyda
nie „Tabel składek i potrąceń na 
ubezpieczenia społeczno na 1939 r.“  
w opracowaniu red. Jerzego Pieczy- 
Oisa, długoletniego referenta praso
wego Ubezpieczalni Społecznej w 
Warszawie.

Wydawnictwo to, objętości oko
ło 160 stron, zawiera obliczenia 
składek i potrąceń na: ubezpiecze
nie chorobowe, emerytalne, bezro- 
cie, Fundusz Pracy i podatek do
chodowy, według obowiązujących 
Kłtad na terenie całego państwa.

z uwzględnieniem odrębnych ubez
pieczeń na G. Śląsku.

Autorowi udało się bardzo szczę
śliwie rozwiązać zagadnienie ułat
wienia do minimum pracy przy ob
liczaniu składek i  potrąceń na u- 
bezpieczenia społeczne, dzięki za
stosowaniu nowego układu, który 
posiada yfielką jasność i przejrzy
stość, co ^tanowi zaletę tego wydaw 
nictwa i wyróżnia je  korzystnie z 
pośród innych prac tego rodzaju.

Na zaznaczenie zasługują rów
nież bardzo ścisłe obliczenia i do
kładne informacje, dotyczące zgła
szania pracowników i obliczania 
składek.

Omawiane wydawnictwo stanowi 
bardzo pożyteczny podręcznik, osz
czędzający wiele czasu i pracy przy 
obliczaniu składek na ubezpiecze
nia społeczne.

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

wczorajszem zebraniu giełdy 
walutowo -  dewizowej w  Warszawie 
twidencja dla dewiz była utrzymana, 
Przy obrotach średnich. Notowano: 
Amsterdam 284, Bruksela 90,75, HeJ- 
łingfors 11,02, Kopenhaga 111,35, 
Londyn 24,03, Nowy Jork-kabel 5.32,25 
Oslo 125,25, Paryż 14,12, Sztokholm 
128,55, Zurych 119,25. Bank Polski 
płacił za dolary amerykańskie 5,30, 
kanadyjskie 6.26,50, floreny holender 
skle 283, fanki francuskie 14,08, 
szwajcarskie 118,75, funty angielskie 
2*.84, guldeny gdańskie 99,75, belgi 
belgijskie 90,50, korony norweskie 
124,65, korony duńskie 110,85, szwedz 
kle 127,95, liry włoskie 17, marki flń 
»kle 10.70, niemieckie srebrne 78. 
Gram czystego złota 5.9241.

P A P IE R Y  PRO CENTO W E  
N a rynku papierów procentowych 

nastąpiła znaczna poprawa, przy 
ożywionych obrotach. Notowano: 3 
proc. Inwestycyjna I I  em. 82.50, 4 
prc>c. konsolidacyjna 63.50, 5 proc. 
konwersyjna 67, 4 1 pół proc. we- 
wnętrzn a62, 4 1 pół proc. ziemskie 
56 —  56,50 —  56.25, 5 proc. W ar-

Płatność podatków
v. maju

W  maju płatne są następujące po
dbici:

do dnia 7 m aja —  podatek docho
dowy od uposażeń służbowych, eme
rytur 1 wynagrodzeń za najemną pra 
cę. wypłaconych przez służbodawcę 
W kwietniu 1939 r.;

do" dnia 25 maja —  zaliczka mie
sięczna na podatek obrotowy za rok 
1959 w  wysokości podatku przypada
jącego od obrotu, osiągniętego w  
kwietniu 1939 r., przez wszystkich 
płatników, prowadzących prawidłowe 
księgi handlowe;

do dnia 31 maja —  podatek prze
mysłowy od obrotu za r. 1938 (po 
odliczeniu wpłaconych zaliczek) przez 
'"szystkie przedsiębiorstwa handlowe 
i przemysłowe oraz zajęcia przemy
słowe 1 samodzielne wolne zajęcia 
lawodowe, O Ile nakazy płatnicze zo
stały płatnikom doręczone najpóźniej 
w dniu l  maja r. b.

Ponadto płatne są w  maju zaległo
ści odroczone lub rozłożone na raty 
5 terminem płatności w  tym miesią
cu oraz podatki, na które płatnicy 
Otrzymali nakazy płatnicze z termi
nem płatności w  maju 1939 r.

sza wy z r. 1933 —  68, odcinki po 
1.000 zł. —  68.50, 5 proc. Łodzi z r. 
1933 —  59.25, 5 proc. Radomia z r. 
1933 —  66.50, 5 proc. Częstochowy 
z  r. 1933 —  59.50.

AKCJE
N a  rynku akcyjnym nastąpiła rów  

nleż lekka poprawa, przy większych 
obrotach akcjami metalurgicznemL 
Notowano: Bank Polski 116, imien
ne 115, Cukier 37.50, Węgiel 25, Sta
rachowice 55, Lllpopy 88,75 —  88.50 
—  88.75, Modrzejów 19.50 —  19.75, 
Haberbusch 69.25, Ostrowiec 79 —  
78,50 ~  79.

PO ZAGIEŁD O W E K URSY  
W IECZO RNE

Inwestycyjna I  em. losowanie.
Inwestycyjna n  em. 82.50.
Konwersyjna 67.
Konsolidacyjna 63.50.
Wewnętrzna 62.
Dołarówka nlenotowana.

Pełnomocnictwa odesłane do komisii
Po wznowieniu posiedzenia odesła

no do komlsyj 9 rządowych projektów 
ustaw, między Inneml projekt usta
wy o upoważnieniu Prezydenta B . P. 
do wydawania dekretów. Projekt ten 
odesłano do Komisji Prawniczej. Roz
patrywany on będzie dzisiaj.

Następnie odesłano w  plerwszem 
czytaniu do komlsyj 5 projektów u- 
staw, złożonych przez posłów, po
czerń przyjęto ustawę o kredycie do
datkowym na M. S. Wojsk, w  wyso
kości 2 miljn. zł.

Do laski marszałkowskiej wpłynę-1

ły następujące poselskie projekty u- 
etaw: Jahody-żółtowskiego o przedłu 
feniu kadencji izb rzemieślniczych i 
o zmianie rozporządzenia Prezydenta 
o izbach rzemieślniczych 1 Ich związ
ku, Jurkowskiego o przysposobieniu 
dzieci opuszczonych, Górskiego o do
brach, których Kościół został pozba
wiony przez Rosję, Austrję 1 Prusy, 
a które są w  posiadaniu związków 
samorządowych.

O gods. 12 min. 20 posiedzenie zam
knięto.

Olbrzymi napływ s n lM e n ió ®  no P. 0. P.
w hamacBt P .  K .  O .

zgłaszających się P.K.O.W  dniu wczorajszym napływ 
subskrybentów na Pożyczkę O- 
brony Przeciwlotniczej do kas 
P.K.O. przewyższył wszelkie ocze 
kiwania. Dla obsłużenia wszyst-

Z  Walnego Zgromadzenia Aktśonarjuszóiy 
Tow. AHc. Fabr. Ołówków „S t. Majewski" S. A .
Rok sprawozdawczy 1938, dzię

ki stałym wysiłkom skierowanym 
ku racjonalizacji metod produk
cji, został zamknięty z zadowa-

B tL A N S
SPÓŁKI A K CYJN EJ  F A B R Y K  CH E
M ICZNYCH  I H U T Y  SZK LANEJ  

„KTJEWSKT, SCH OLTZE 1 S -K A "
W  W A R S Z A W IE  

po dzień SI grudnia 1988 r. 
ST A N  C ZY N N Y : Grunty złotych 

303.352,96; Budynki: fabryczne 1/1 
1938 r. zł. 754.915,86, ubyło złotych 
52.768,50 *= zł. 702.147,36, przybyło 
zł. 41.783,58 ;= zł. 743.930,94, gospo
darcze zł, S2.833.81, mieszkalne zł. 
262.432,65; Maszyny, Aparaty i Insta
lacje 1/1 1938 r. zł. 5.10-1.254,99, uby
ło zŁ 862.294,04 «  zł. 4.741.960,05, 
przybyło zł. 206.071,50 ̂  zł.4.948.031,55; 
Przebudowa instalacji siły 1 światła 
zł. 111.063,36 *  zł. 5.059.094,91; In
wentarz biurowy 1/1 1938 r. złotych 
10.545,60; przybyło zł. 240,—  =  zł. 
10.785,60; Ruchomości O. P. L. 1/1 
1938 r. zł. 4.253,94, przybyło złotych 
4.17S.93 ** zł. 8.430,87; Gotówka w  
kasie zł. 57,78, w  bankach złotych 
37.286,10; Papiery procentowe zł. 

zw iększy ła  ilość  ok ienek  kaso -; 5.760,— ; Weksle w  portfelu złotych

wych przyjmujących subskryp-1 u S V ^ h % S l 1 b t o r s t w a T l i  
cl*5- i Zł, 4.500,— ; Materjały surowe zł.

i 113.781,31; Materjały pomocnicze 1 pę-
-----------  ‘ dne zł. 134.928,29; Półfabrykaty zł.

26.117X1; Towary gotowe złotych 
306.302,67; Należności z tytułu u- 

: mów kartelowych 1 tytułu operacyj 
' handlowych zł. 46.446,28; Odbiorcy 
zł. 74.384,— ; Dostawcy zł. 1.402,99; 

łającym rezuliatem . Ustępujących Różni*) zł. 56.898,54; Zaliczenia zł. 
Członków Zarządu :>p. Henryka 750,— ; Sumy Przechodnie zł. 3.700,— ; 
Czecha i M ieczysława Kosickiego f ^ g  m ^ i K ’

zem zł. 8.184.872,05.
Różni za kaucje zł. 14,— ; Weksle

kich

wybrano ponownie.

Potrzeby surowcowe Polski

, * « * * * * «  w en 0 *

żyrowane zł. 80,217,02.

Ogólna w&rtoić przywozu do Poli 
r. 1937 wyniosła 1.254.I98.000 zł. Na 
tę składają się kwoty, wydatkowan

widzimy s 
ców przemysłów; 
Polski wynosi 60S

skl w
sura?

.  . .  wydatkowane na _ . .
surowce przemysłowe, konsąmcyjne oraz tnie ilości wemy 
fabrykaty 1 półfabrykaty. Rozpatrując za- wełiur, 
gndnienie surowcowo, musi s|ę na pierw- Jaa 
azy plan wy»un»4 sprawę surowców prze
mysłowych, gd y i Ich posiadanie ma de
cydujące znaczenie dla możności swobod
nego rozwoju przemysłu.

Do podstawowych surowców przemysło
wych należy zaliczyć węgiel, ropę nafto
wa, rudy, bawełnę 1 kauczuk. Z tych su
rowców Polska posiada w  dostatecznej 
ilości jedynie węgiel. Pozostałe. «  wyjąt
kiem ropy naftowej, której narazle jest 
poddostatklem, musi Polska sprowadzał ■ 
zagranicy. Aczkolwiek Polska posiada spo
re pokłady rud żelaznych (w  obszarze 
częstochowsko - wieluńskim, radomsko - kie
leckim 1 olkuskim), jednak *e względu 
na Ich niskoprocentowoM musi dowozić 
równie* rudy zagraniczne. Brak kauczuku 
usiłuje etę zastąpić produkcja chemiczną 

\oszt fabi

mierze zależny od Importu. Wełny, a rów
nie! lnu 1 konopi mamy sbyt mało. mu
simy więc sprowadzać *  zagranicy olbrzy- 

a przedewszystkiem ba

zę spirytusu, lecz koszt fabrykacji Jest 
wielokrotnie droższy od kauczuku natu
ralnego.

Polski przemysł włókienniczy, oparty na 
bawełnie, wojnie I jt^cle Jest w głównej

P r m t k e c

M

*) w  tem poz. ewlden. zł. 2.951,16. 
ST A N  B IE R N Y : Kapitał akcyjny 

zł. 2.200.000,— ; Kapitał amortyzacyj
ny na <łz. 1/1 1938 r. Zł. 3.942.807,9$, 
odpisano za rozebrane budynki i a- 
paraty zł. 284.493,87 =  zł. 3.658.314,11, 
dopisano w  roku sprawozdawczym zł. 
150.217.82 *= zł. 3.808.531,93; Akcep
ty zł. 306.956,23; Banki zł. 701.555,— ; 
Zobowiązania hipoteczne złotych 
1.002.064,— ; Dostawcy zł. 90.590,62; 
Odbiorcy zł. 3.786,76; Różni') zł. 
65.874,84: Sumy przechodnie złotych 
8.512,67; Razem zł. 8.184.872,05.

Kaucje zł. 14,— ; Obligo żyrowe zł. 
80.217,02.

R A C H U N E K  STR AT I  ZYSKÓW  
Z A  1938 R.

STRATY : Koszty administracji o- 
gólnej zł. 250.202,98; Koszty fabryka
cji zł. 1.452.799,51; Koszty sprzedaży: 
prowizje 1 drobne bonifikaty złotych 
72.440,31; Koszty kredytów złotych 
38.593,81; Podatki państwowe i komu
nalne zł. 46.836,80; Remanent towa- 

iku. wartość sorow- i rów gotowych po dz. 31/12 1937 r. 
"" “ 1 zł. 126.436,16; Rozrachunki licencyj

ne zł. 778,90; Odszkodowania karte
lowe zł. 4.922,69; Odpisy z rachunku 
dłużników zł. 199,70; Straty na odpi
sanych: budynkach zł. 19.395,36, insta
lacjach zl. 88.074,21; Odpisano na ka
pitał amortyzacyjny zł. 150.217,82; 
Razem zł. 2.250.898,25.

ZYSK I: Osiągnięto ze sprzedamy 
zł. 1.804.024,75; Remanent towarów 
gotowych po dz. 31/12 1938 r. zł. 
306.302,67; Różnica kursu zł. 155,95; 
Różne wpływy z l  8.804,23; Należno
ści odzyskane ri. 52,60; Straty za 
1938 r. 131.558,15; Razem złotvch 
2.250.898,25. 519

sprowadzonych do 
.000.000 zł. rocznie 1 sta-

Wystawa sztuki węgierskiej
Sztuka węgierska historycznie rozwi

jała się jak sztuka wielu narodów są
siadujących z kulturą imperjnm rzym
skiego —  t. j. nosiła początkowo cha
rakter sztuki narodów romańskich. 
Także podobnie za czasów odrodzenia 
włoskiego Węgry jako bliskie a pra
wie sąsiadujące z Italją przejęły w 
swej sztuce wiele wpływów włoskich, 
tak w architekturze, rzeźbie jak I ma
larstwie —  Epoka króla Macieja Kor
wina, który dla Węgier był wielkim 
mecenasem sztuki —  i który w  swym 
zamku spalonym później przez Tur
ków, zbierał wielkie skarby sztuki. —  
była dla Węgier złotym wiekiem, któ
ry ugruntował tradycję sztuki w na
rodzie węgierskim. Był czas w historji 
Węgier, żc wojny i najazdy tureckie 
zahamowały rozwój kulturalny tego 
narodu, —  który jednak w w. XIX 
z przebudzeniem politycznem nabiera 
znó?v znaczenia i życia. Dziś kultura 
plastyczna Węgier po latach niewoli I 
obcych wpływów, staje się zwolna ory
ginalną kulturą narodową.

W  tych dniach otwarto w salach Za
chęty Wystawę Sztuki Węgierskiej, 

j Składa się na nią współczesne malar- 
| $two, grafika, rzeźba i zdobnictwo, 
j znakomite przedewszystkiem w cera- 
| mice, tkaninach i złotoictwie.
| W  malarstwie węgierskiem współcze- 
’ snem można zauważyć dwu zasadni

cze wpływy -i- t. j. wpływ malarstwa 
4 niemieckiego i wpływ sztuki francu

skiej.
! Wpływy niemieckie podobnie jak a 
1 nas szły i  Wiednia, a przedewszyst-

w Zachęcie
kięm * Monachium, —  wpływy zaśj 
francuskie z Paryża I znać je szczegół- 1 
nie już w sztuce węgierskiej najmlod- j 
szęj.

Do najwybitniejszych, a raczej d o ; 
najsłynniejszych węgierskich malarzy | 
wieku ubiegłego zaliczyć należy Ml-1 
chała Mujiknc*y’eg°. Malarz ten prze- ■ 
bywał długi czas w Paryżu, gdzie 
miął swą pracownię —  i w Paryżu to 
Munkączy zdobył sobie światową sła
wę przedewszystkiem dzięki obrazom 
w stylu akademików francuskich, o 
dużej dozie fabuły i sentymentu lite
rackiego. Dyl to dość zimny I popraw
ny akademik nutnrallsta, który wzo
rując się na oficjalnych salo
nach paryskich —  zerkał także czasem 
w stronę Kaulhaoha czy Deffregera

Munkaezy był przedewszystkiem do- . 
brym technikiem w malarstwie o le j-[ 
nem. .lego sceny rodzajowe, jak i ■,ce
ny religijne (słynny jego obraz: Chry
stus przed Piłatem); są często zbyt 
przeciążone anegdotą i literatura, — 
nie pozbawione są jednak znacznego 
wyrobienia, o nawet mistrzostwa leoh-j 
nlcznego. Dużą wartość malarską w , 
istotnem tego słowa znaczeniu mają 
jego krajobrazy, z których jeden: „Park 
w Colpaeh” widzimy na obecnej wy
stawie w Zachęcie. Munkaezy w kraj
obrazach wzorował się na francuskim 
malarzu Courbeele. co zresztą wyszło 
mu nn dobre.

Również dobrym pejzażysta w rodza
ju francnsklrj. ..Szkoły BaiblzońskJej”  
lub Corota był Władysław Gajd. /cgo

dobrze namalowany las należy do naj
lepszych obrazów na tej wystawie.

Dobrym portrecistą przedostatniej 
epoki w malarstwię węgierskim jest 
Szlnyi - Merse Paweł (1845— 1920). Jo
go „Dama w MjowymH posiada wiele 
dobrych właściwości kolorystycznych, 
—  w znaczeniu także wzorów Cour
beta lub Milleta.

Do wybitnych malarzy nowego po
kolenia należą: Stefan Szćlnyl, Paweł 
Pdwary, Ferdynand Yarga, Karol Pat
ko, którego obraz „Zatoka w SpezU”, 
Jest elekttwj-m 1 ndałym eksperymen
tem silnie Intensywnych kolorów uzy
skanych zapomocą farb temperowych.

Rzeźba natomiast przedstawia się 
mniej liczebnie i mniej bogato od ma
larstwa. Do starszego pokolenia wybit
nych rzeźbiarzy węgierskich należy 
przedewszystkiem Alojzy Stróbl, a je
go najlepsze tutaj dzieło— portret żony, 
cokolwiek w stylu Rodlna. Dużo war
tości rzeźbiarskich posiada ,.Primave- 
ra’\ Franciszka Sidło, zbliżony stylem 
do najlepszych rzeźb Donatella.

Interesujący jest dział zdobnictwa. 
Do pięknych i interesujących prac na
leżą Elzy Benczur wyroby z malowa
nego drzewa, —  a z działu ceramiki 
wazy i figury Stefana Gadora, zdolne
go i oryginalnego ceramisty.

Wystawa węgierska, którą pokazano 
nam obecnie w Zachęcie należy do jed
nych z najłePszych i najwięcej intere
sujących wystaw sztuki obcej —  jakie 
ostatnio oglądaliśmy w tym sezonie, —  
w Warszawie.

Tytus CryCwrkL

TO W AR ZYSTW O  UBEZPIECZEŃ  
W ZA JEM N YCH  W ŁAŚC IC IELI 

POJAZDÓW  M E C U A N IC ZN Y C I1 
W  W A R SZ A W IE  

Bilans na 31 grudnia 1938 r.

A K T Y W A : Kasa 3.611,44. Inst. 
kred. 97.904,80. Pap. wart. 468.051,09. 
Poi. hlpot. 80.000,— . Nieruchom. 
184.829,11. Dłużnicy 20.612,50. Ruch. 
biurowe 2.696,72. Inne aktywa 740,-r-. 
Razem 858.445,66. P A S Y W A : Kap. 
zakł. 250.000,— . Kap. ząp. 37.415,88. 
Rez. skł. na udz. wł. 7.666,10. Fund. 
na zwroty 3.448,60. Rez. na nleureg. 
szk. na udz. wł. 386.455,68. Fund. na 
umórz. wart. nieruch. 3.696,58. Dhi-

fl hlpot. 74.619,73. Wierzyciele 
0.987,60. Zobow. wobec udziałowe- 
14.640,56. Nleulszcz. opł. stempl. 1 pp- 
datkl 2.683,12. Inne pasywa 22.067,23. 

Nadw. bilans. 14.764,58. Razem 
858.445,66.

Rachunek Zysków 1 Strat 
ZYSKI: Czysty dochód z majątku 

35.352,39. Różn. kursu na zreallz. 
pap. wart. 10.310,89. Nlepodnles. 
część koszt, organ Iz. 15.000,— . Ra
zem 60.663,28. STR ATY : Niedobór z 
r-ku ubezp. 24.344,18. Przenieś, z 
koszt. adm. 250.— , Odpis, z wart. 
ruch. biur. 387,73. Odpis, z wart. 
nieruchom. 1.848,29. Przenieś, na 
kap. zapas. 15.000,— . Różn. kursu na 
pap. wart. 23,— . Umórz, należn. 
wątpi. 45,50. Rezerwa podatk. 4.000,— . 
Nadw. bilans. 14.764,58. Razem 
60.663,28.

Podział nadwyżki: N a  kap. zapas. 
9.596,97. N a  udz. w  nadw. dla udzia
łowców 738,23. N a  usprawn. przem. 
samoch. do dysp. Z.S.W.P. Sam. R.P. 
2.214,69. Do podz. między władze i 
pracown. T -w a 788,23. Na fund. na 
zwroty 1.476,46. Razem 11.764,58.

W
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Burzą oklasków witały Katowice
Jubilatkę sceny — Wandę Siemaszkową

Katowice, w  kwietnia.
(lfl Teatr im. St. Wyspiańskiego w  

Katowicach obchodzi! w  tych dniach 
wielkie święto —  Jubileusz 5Q-letnleJ 
pracy artystycznej jednej a najwięk
szych naszych i najbardziej zasłużo
nych artystek, Wandy Siemaszkowej. 
Był to nawet jubiletisz nieco spóźnio
ny, bo Siemaszkowa już w  1887 roltu 
rozpoczęła na deskach teatru krakow
skiego niezwykle udałym debiutem 
swą karjerę sceniczną. I  ktokolwiek 
w  ciągu tego półwiecza Interesował 
się teatrem polskim i polską sztuką 
dramatyczną, musiał, czy to w  K ra
kowie, czy we Lwowie, czy w  W ar
szawie, natknąć się na wielkie krea
cje dramatyczne tej niepospolitej ar
tystki.
Od kilku lat zaangażowana do Katowic,

' jest Siemaszkowa nietylko „gwiazdą" 
tutejszego zespołu, lecz pełni na tym po 
sterunku niesłychanie ciężką, ofiar
ną służbę narodową, objeżdżając z 
respołem katowickim całą prowincję 
śląską i to nietylko polskiego G. Ślą
ska i śląska Cieszyńskiego, lecz rów
nież i śląska niemieckiego, budząc 
wszędzie lub hartując swą wielką sztu 
ką ducha poliiklego wśród nieuświado
mionych lub wrogą propagandą i U- 
ciskiem gnębionych rodaków.

Czyż można się dziwić, że w  tych 
warunkach jubileusz 50-letniej pracy 
scenicznej Wandy Siemaszkowej stał 
się wielkiem świętem już nietylko sce 
ny katowickiej, ale całej polskiej sztu
ki dramatycznej. Zrozumiała to w  ca
łej pełni publiczność katowicka, któ
ra już przy pierwszem wejściu na sce
nę powitała jubilatkę długo niemilkną 
cenił oklaskami, a po rozpoczęciu wla  
ściwej uroczystości, uczciła wielką ml 
strzynię sceny przez powstanie i bu
rzę oklasków. W  ramach uroczysto
ści, rozpoczętej odczytaniem depeszy 
gratulacyjnej p. Min. fiwiętosławskle- 
go i serdecznego listu p. wojewody 
Grażyńskiego, złożyli hołd artystce 
dyr. Sobański im. Teatru katowickie
go, prez. Sliwickl, partner Jubilatki z 

• Jej debiutu im. Z.A.S.P.-u, gen. dyr. 
Zagórowski lm.Tow.Popieranla Teatru, 
liczne delegacje lm. innych teatrów 
i różnych towarzystw, po czem od
czytano stos listów i telegramów, na
desłanych przez prezydja miast, in
stytucje, najwybitniejszych artystów i 
licznych wielbicieli i przyjaciół ge- 
njalnego talentu jubilatki.

O stosunku Siemaszkowej do pol
skiej sztuki dramatycznej świadczyć 
może najlepiej fakt, że na jubileusz 
swój wybrała ciężką i wyczerpującą 
fizycznie rolę Rudomsklej w  drama
cie Żeromskiego „Ponad śnieg". Dzię 
kl temu wyborowi mieliśmy znowu 
sposobność zobaczyć ten przedziwny 
utwór Żeromskiego, który w  obecnej 
chwili, gdy miljonom ludzi 1 całym 
narodom dzieje się ciężka krzywda i 
gdy znowu podstępny i zachłanny 
wróg czai się, choć z innej strony, u

granic państwa, tak wymowne na
suwa analogje.

Talent w  połączeniu z wielkim wy
siłkiem artystycznym i Wysokiem po
czuciem odpowiedzialności sprawił, 
że i reszta wykonawców, t. J. p. Kas- 
sowskl w  ciężkiej roli Wika, p. Kwiat 
kowska w  trudnej roli Ireny. p. To
karski w  wysoce odpowiedzialnej roli

Godlewski 1 Kostrzewski w  mniej
szych rolach Heleny, Swlatobora 1 o- 
ficera bolszewickiego odpowiedzieli 
godnie swemu zadaniu, stwarzając peł 
ną nastroju całość, której nie pow
stydziłby się najlepszy teatr stołeczny.

I  to był jeden więcej powód, któ
ry Jubileuszowi Siemaszkowej w  K a
towicach nadał piętno wielkiego 1 u-

Jakima, jak niemniej pp.: Grzębska, roczystego święta.

Z Zagłębia

uporządkowanie gospodarki miejskiej w  Czeladzi
Na odbytem posiedzeniu Rady Miej

skiej w Czeladzi, uchwalono zaciągnię
cie pożyczki w wysokości 70 tys. zl. 
na urządzenia wodociągowe. Z kolei 
burmistrz Brudnicki złożył sprawozda
nie z działalności zarządu miejskiego 
zn rok 1938—39, podkreślając, że mia
sto powiększyło w tym okresie swój 
majątek ó 20 tys. *ł. nie wliczając w 
to budowy gmachu szkolnego, kosztem 
230 tys. zł. Sprawozdanie komisji re
wizyjnej z wykonania budżetu złożył 
p.  Piestrzyński, dziękując pod koniec 
burmistrzowi i zarządowi miejskiemu 
za uporządkowanie gospodarki miej
skiej i ułatwienie komisji prac, zwią
zanych z kontrolą. Po przyjęciu spra
wozdania komisji rewizyjnej r. Zajdliez 
zgłosi! wniosek o ustanowienie stano 
wiska burmistrza zawodowego. W  gło 
sowaniu wniosek upadł. Następnie Ra

nej w swoim czasie żonie po zmarłym 
urzędniku miejskim ś. p. Kalabińskira. 
W  wolnych wnioskach r. Stelmach po- 
ruizył sprawę złego stanu ulic. Bur
mistrz Brudnicki, odpowiadając r. Stel
machowi wyjaSnił, że w obecnym bu
dżecie nie jest przewidziana pozycja 
na naprawę bruków, gdyż Rada mimo 
wezwań nie uchwaliła podalków, które 
ustawowo powinny być pobierane. Do
tychczas nie wykorzystane zostały źró
dła, które mogłyby dać miastu około 40 
tył. zł. rocznie. Pieniądze te możnaby 
było przeznaczyć na naprawę ulic oraz 
lepsze oświetlenie miasta. Wreszcie bur 
mistrz odczytał reskrypt województwa 
mówiący, żc Czeladź nie wykorzystała 
wszystkich podatków, to też nie może 
liczyć ani na subsydja, ani na zapomo
gi. Zaznaczyć należy, że podatki w Cze
ladzi są najmniejsze, ze wszystkich są-

rla umorzyła 810 zł. pożyczki udzielo- siednich miast w Zagłębiu.

BURZLIWE ZAJŚCIE w  STRZE
MIESZYCACH. Ulica Główna w Strze
mieszycach była widownią burzliwego 
zajścia podczas dokonywania s+kwe- 
stru u właścicielki sklepu spożywczego 
Konstancji Chrzanowskiej. Sekwestra- 
tor urzędu skarbowego w Dąbrowic 
przybył do Chrzanowskiej w celu za
jęcia sprzętów tytułem zabezpieczenia 
zaległości podatkowych. Chrzanowska 
wywołała zbiegowisko, które zgroma
dziło tłum ludzi około 300 ęsób. Funk- 
cjouarjusz skarbowy zmuszony był wy
konać swe czynności w asyście policji. 
Finał zajścia rozegrał się przed Sądem 
Okręgowym w Sosnowcu, przed którym 
odpowiadały cztery kobiety, jako o- 
skarżone o nawoływanie tłumu do przf 
szkodzenia poborcy podatkowemu w je 
go czynnościach służbowych, czynne 
stawianie mu oporu Itp. SĄd skazał 
Chrzanowską na 4 miesiące aresztu z 
pozostałych zaś dwie niewiasty; M. Ku- 
biezek i O. Hejczyk ukarał 2 miesięcz
nym aresztem, a jedną uniewinnił, (h)

SAMOBÓJSTWO 18-LETNIEJ DZIEW  
CZYNY. W  nocy na czwartek na torze 
kolejowym pod stacją Będzin znalezio
no zmasakrowane zwłoki młodej ko-

licja po przeprowadzeniu dochodzeń 
stwierdziła, że są to zwłoki 18-lotniej 
Heleny Gajoszówny, zam. w Będzinie. 
Dziewczyna popełniła samobójstwo z 
powodu zawodu miłosnego. Zwłoki Ga- 
joszówpy przewieziono * 
szpitala powiatowego.

t  Wilna

Z Częstochowy
ANI JEDNA LISTA WYBORCZA W  

CZĘSTOCHOWIE NIE ZOSTANIE U- 
N1EWAŻNIONA. Pod przewodnictwem
sędziego okręgowego Trzcińskiego od
było się. posiedzenie głównej komisji 
wyborczej do Rady Miejskiej, poświę
cone rozpatrzeniu zgłoszonych list kan
dydatów.

Jak nam donoszą, żadna z list ugru- 
powań istniejących nie zostanie unie
ważniona. Unieważnienie grozi wyłącz
nie listom fikcyjnym, zgłoszonym tylko 
w celu uniknięcia niepożądanej liczby 
porządkowej.

Ogółem zgłoszono 69 list. Główna 
komisja wyborcza poleciła pełnomocni
kom 34 łist uzupełnić pewne usterki 
1 braki”. Oficjalne zgłoszenie list nastą
pi w dniach od 0 do 14 b. m. (s)

DELEGATURA POPIERANIA HAN
DLU ZAGRANICZNEGO. Jak się do
wiadujemy, w najbliższej przyszłości 
w Częstochowie ma zostać zorganizo
wana delegatura popierania handlu za
granicznego. Celem delegatury będzie 
organizowanie eksportu drobnej wy
twórczości przemysłowej. (s)

UWZGLĘDNIENIE POSTULATÓW  
KUI’CÓW. Kupcy handlujący na Ryn
ku Narutowicza wystąpili z podaniem 
do Zarządu Miejskiego, aby zalecił 
miejskiej komunikacji autobusowej 
przedłużenie w dni targowe marszruty 
linji „2" do Rynku Narutowicza. Za
rząd miejski na tę prośbę zgodził 
się, marszruta autobusów „2” od przy
szłego piątku przedłużona zostanie do 
Rynku - Narutowicza. • (s)

ROBOTY PUBLICZNE W  CZĘSTO
CHOWIE. Roboly publiczne w Często
chowie , prowadzone przez Fundusz 
Pracy, dzięki sprzyjającej pogodzie 
znajdują się obecnie w całej pełni. Pra 

do kostnicy cuje około 1400 osób. Przewidywany 
(li) jest dalszy wzrost zatrudnienia. (s)

(hl

Ze Śląska

W e wsi Stasino gminy werenow- 
skiej policja wykryła zabójstwo, do
konane przed 15 laty na Anastazji 
Stefanówicżowej.

Zabójstwo to zostało upozorowano, 
śmiercią naturalną. Zbrodni dokonali 
dwaj parobcy: Franciszek Klerol i 
Franciszek Wojtukiewicz. Zamordo
wali z namowy Adama Stefanowicza, 
którego Stefanowiczowa przyjęła do 
swojej zagrody, zapisując mu gospo
darstwo. Wzamlan za zapis, Adam  
Stefanowicz miał opiekować się Ste- 
fanowiczową i jej mężem do końca 
ich życia.

Staruszkowie po dokonaniu zapisu 
biety Koła wagonu odcięły dziewczy-1 czuli się niezadowoleni ze sposobu 
nie‘głowę od tułowia, którą znaleziono gospodarowania młodego ich opleku- 
w rowie. Zawiadomiona o wypadku po-1 na 1 w  tym czasie powzięli myśl prze

f»o  15*stu iataclfd
wykryło straszną zbrodnię

innych dwóchpisania majątku na 
braci Adama Stefanowicza. .Wówczas 
Stefanowicz w  obawie przed utratą 
ziemi, namówił swych parobków do 
zbrodni, przyrzekając im wypłacenie 
nagrody za morderstwo w  kwocie 400 
dolarów. Parobcy zamordowali staru
szkę. Ponieważ obietnicy swojej Ste
fanowicz nie dotrzymał, brudna spra 
wa wyszła na jaw. Wtedy został 
wraz ze swymi parobkami aresztowa
ny.

Wyżej wymienieni stanęli onegdaj 
przed Sądem Okręgowym w  Lidzie, 
którego wyrokiem Adam Stefanowicz 
zą namowę do zabójstwa, skazany zo
stał na 12 lat więzienia, sprawcy za
bójstwa zaś Kierol i Wojtuklewlca 
każdy na 7 lat więzienia.

KOLONJA FRANCUSKA W  KATO
WICACH NA FON. Kolonj* francusk.# 
w Katowicach obchodziła uroczystość 
poświęcenia swego lokalu. Poświęcenia 
nowej siedziby przy ul. Jordana 14 do- 
konał ks. prałat Skupin. W  uroczysto
ści wziął udział wojewoda śląski dr. 
Grażyński. Prezes kolonji francuskiej 
dr. Raip zagajając uroczystość wTęciył 
p. wojewodzie w imieniu kolonji fran
cuskiej czek na 1000 zł. z przeznacze
niem na Fundusz Obrony Narodowej, 
stwierdzając, że dar ten uważa jako 
symbol wspólnego wysiłku i życzliwo
ści łączącej oba narody, polski I fran
cuski. P. wojewoda w serdecznych sło
wach podziękował ta dar. (H)

TRAGICZNY STRZAŁ OJCA DO SY
NA. W  miejscowości Kostowy w pow. 
pszczyńskim wydarzył się tragiczny wy 
padek. Późnym wieczorem pod kjosk 
ojca - inwalidy przybył jego »yn 18- 
letni Wilhelm Wilk, który prawdopo
dobnie chcąc ojca nastraszyć, począł 
obełłodzić kjośk ze wszystkich stron. 
Posłyszawszy podejrzane szmery inwa
lida wyszedł z kjosku a spostrzegłszy 
jakiś cień strzelił w tym kierunku t 
rewolweru. Rozległ się krzyk. Jak 
okazało inwalida celnym strzałem poło
żył trupem na miejscu własnego syna. 
Policja aż do czasu wyjaśnienia spra
wy tragicznego zabójcę zatrrymała.

Z Olkusza
PIO R U N  Z A B IŁ  W O ŹNICĘ  

I  K O N IA
Podczas burzy piorun zabił na dro

dze koło Wolbromia Stanisława HeriA 
na, gospodarza z Gołczy , pow. m iechów  
skiego. Równocześnie śmiertelnie ra
żone zostały dwa konie Herjana, za
przężone do wozu.

Lin|a lotnicza
Gdynia—'Kopenhaga

od dn. 8 b. m.
P. L . L. .„Lo t" rozpoczynają * 

dniem 8 b. m. pasażerską komu
nikację lotniczą z Gdyni do Kopen
hagi.

Samoloty startować będą z Wat 
szawy o 8.30 przylot do Gdyni o 
9.45 z Gdyni start do Kopenhagi 
o 10.05 przylot do Kopenhagi o 
11.30.

Z  Kopenhagi startować będą sa
moloty o 14-ej, przylot do Gdy®1 
o 15.25 odlot z Gdyni o 15.45 przy 
lot do Warszawy o 17-ej.

Otwarcie nowej linji posiada dla 
życia gospodarczego Gdyni wielki® 
znaczenie, gdyż port gdyński u* 
trzymuje ożywione stosunki * pov  
tami państw skandynawskich.

Zapisujcie się do LOPP

PO LA GOJAWICZYlflSKA

I
ŚWIĘTA RZEKA

H  P O W I E Ś  Ć

Inspektor Cieszpiała m iał dobre 
w yn ik i w  organizacjach rolnych. 
W szędzie tam gdzie byt rodów  
pochodził n ietylko z przemysłu, 
ale i z ziemi, ostawano się cało. 
O, ziem ia to niewzruszona opo
ka!... nie zm ienia tak łatwo go 
spodarzy. Pastor Fried la nie inte
resował się polityką narodowo
ściową o ile ty lko nie naruszała 
spoistości jego  zboru. Jego zbór 
był ewangelicki i polski. Kempa 
kładł nacisk na niebezpieczeń
stwo niemieckie. W szycy w iedzie
li, że w iązało się to z pewną tra- 
gedją w jego  rodzinie. A le kiedy 
człowiek żyw o odczuwa te spra
wy, jak nie na sobie?... N iedaw 
no wydał był zamąż młodziutką 
córkę za człeka tutejszego, zdo l
nego i rzutkiego młodzieńca. Ów, 
z dnia na dzień poczuł się N iem 
cem. Notarjusz Kem pa uchodził 
z domu w ieczoram i aby nie słu
chać radja z „n iem ieck iej o jc zy 
zny”  i nie toczyć dysput politycz
nych. .

Nauczyciel nie był w tym w ie
ku aby się oddać bez reszty swe
mu zawodow i lub działalności pu
blicznej. Adw okat Szejda narze
kał na teror ekonomiczny.

Odkąd przy ją ł godność w  za
rządzie Zw iązku Polaków , kance- 
larja jego  opustoszała, dochody 
spadły do minimum. Musi się cią
gle podejm ować drobnych inter- 
wencyj na rzecż poszkodowanych 
i to pogrąża go coraz bardziej.

—  Pew ien górnik z K arw iny—  
przerwał doktór —  po dwudzie
stu latach pracy został zwoln iony 
bez emerytury. Poszedł na hałdę, 
na opukę...

—  Na opukę?... —  rzekł dzien
nikarz wyciągając pióro.

—  Opuka: opukiwać —  w yjaś
nił Cieszpiała, —  no w ie pan: o- 
pukuje się na hałdzie węgiel z ka
mienia...

—  Drugi, którego łudzono o- 
bietnicą przyjęcia do szkoły szty
garów  po ostatecznej odm owie 
udał się na sztrekę i...

Doktór uczynił w ym ow ny gest 
rzucania się naoślep. Dziennikarz 
szepnął: o, psiakrew!... N ie miał 
pojęcia, źc lo tak wyglądało. W  
głow ie zarysował mu się artykuł, 
jak i pośle do swego pisma.

W  końcu zeszłego tygodnia tra
fił mu się wolny dzień i skoczył 
do W isły, do znajomych. Urlop 
zahaczył o niedzielę. W  restaura
cji Halam y w drodze na Stożek 
zetknął się z kompanją z czeskiej 
strony, z morusami k tórzy p ili 
wspaniale i tryskali humorem i 
żartem. Krótko mówiąc, przepra
w ił się z nimi, przy jęty i goszczo
ny jak brat. N ie m iał o niczcm 
pojęcia.

—  Co dziś mamy?... spytał v. 
miną nieprzytomną.

—  W torek.
Nastąpił wybuch śmiechu. Kem 

pa rechotał, rozpryskując piwo, 
pastor uśmiechał się pobłażliw ie. 
Gość wyznał szczerze Wodząc 
wzrokiem  po sali:

—  Jestem oszołom iony —  oszo
łomiony!...

Ostatnią noc spędził w  wiosce 
podgórskiej, w  domu niemal ar
chaicznym, gdzie zabudowania go 
spodarcze mieszczą się pod izbą 
mieszkalną. Stuletni zegar skrzy
piał na ścianie, a pod ścianami 
pyszniły się równie stare skrzy
nie. Panny w tym  domu wstawa
ły o piątej, obrządzały drób i b y
dło, ale ucięły z nim rozm ów kę 
o współczesnej pow ieści polskiej. 
Dom był ze lektryfikow any i rozu
m iano konieczność urządzenia 
prow izorycznej łazienki. Gdy się 
rozstawał wytoczono z szopy au
to by go podwieźć, a row erzystki 
w yjechały wcześniej by go poże
gnać na stacji. Uczęstowano go 
mnóstwem gadek w których 
prawda, baśń i fantazją opowia- 
dacza zw iązały się i splotły tak 
mocno iż w ierzy ł we wszystko me 
odparcie. Drzewa leśne, krzewy, 
potoki, w ęgiel i żelazo, zjawiska 
niebieskie i bydlęta brały w  nich 
udział rów ny ludziom. I ta baś- 
niowość przy nowoczesności, roz
machu, ruchu, energji!...

Słuchano z dumą. W  przyle
głej sali chór śpiewał.

...Obróć się wianeczku.
— Ano... ano... u nas jest już 

lak.. Tacyśm y! —  Jedni pobudo
wali płaskie dachy, a drudzy nie 
mogą się rozstać z starą chałupą.

—  Republika —  rzekł Cieszpia
ła TT- prowadzi mądrą politykę 
gospodarczą. N iskie cła, duży eks

port, wyższą stopa tyc ia  —  prze- 
ciw ko temu nie da się nic pow ie
dzieć. Po  tych osiągnięciach *a' 
brano się do zatarcia różnic na
rodowościowych tego zlepka W ' 
dów. Bobiono to oddawna, ale te
raz w  dobie nacjonalizm u każdy 
Czech upraw ia po litykę na swoją 
rękę, forsow nie jak  człow iek za
grożony... P ijm y!...

Dwa, trzy  artykuły?... myś}!1‘ 
dziennikarz, słuchając. Był p*e* 
kielnie zm ęczony i dwa dni tero'1 
nie m iał o niczem  pojęcia. Naft\c 
odkrył „lud za O lzą” . A le czyte}' 
nicy nie lubią takich wspomniej1, 
lem aty z łezką patrjotyczną n 'e 
idą. M iał za sobą w ielk ie reporta
że -  książki o Am eryce, fil.roi® 
i Indjach (w  dobie głodów ki i r « '  
chawki). N ie należy psuć sobie 
marki. Dwa artykuły, jeden?— 

U tkw ił w zrok  ponad głowatn*’ 
przed siebie, jakby tam szukają0 
rozstrzygnięcia, w  jakim ś niewia
dom ym  punkcie. W śród tonow 
m uzycznej p rzygryw k i szczupły 
postać kobieca szła mu nawpros 
przez salę. W ychodziła  z tłumu- 
Chór dotąd przyczajony, wybuch
nął z siłą:

—  „Rozstań, się, ka-lino
z ja -w o-rd11

Żegnaj!...
Stanęła: z a w ah a ła  się. B runat

ne, p ra w ie  k rąg łe  oczy  spojrzał?  
nań z powagą. Głosy ś p ie w a k ')"  

uleciały ja k  w y sok ie  p tak i:
—  Żegnaj!, m o-je k o - c h a - n i e
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_  POGODA N A  DZIS
, w  Wileńskiem. częściowo na Podlasiu 
[ Polesiu dość pogodnie. Na pozostałyni 
•błzarze kraju zachmurzenie duże 1 desz- 
e«e. Nieco cieplej. Umiarkowane wiatry 
Oołudnlowo - wschodnie.

W teatrach
Teatr W ielki „Faust" i  „N oc * Wal-

ta jb r .
Teatr Narodowy: „Pop ielaty welon".
Teatr Polaki: „H am let".
Teatr M *ly: „Brat rriamotrawnjr .
Teatr Nowy: „Weck-End” .
Teatr Letni: „Pensjonat we dw orstf.
Teatr Malickiej- .Zakochana” .

O 4-ej pop. specjalno przedstawienie na

Teatr Atenrnm: „Cyrulik Sewilski” .
Teatr Kameralny: „E lżb iet* królów* 
Teatr „8.15” : „Skowronek".
Teatr „Bu ffo” : „A le  ale zabawił” .
Małe Qnł Pro Qdo: „Strachy na Lachy- 
tastytol lł.-dntv: ,. Haneczka i duch . 
Rosyjskie Stndjo Dramatyczne: „Czło

wiek z dyplomem".
Ali Balia ł Karowa 18): nowa rewia 

^SEZONIE. OTWóiŁZ S IB I” , 1 Ztmlftak* 
S^lta, A. Halama. Klesiczówna, Foggiem. 
Walterem. Sempolińskim. Ruszkowskim 
««gro, Konarskim na czele eespołu. Dwa 
Przedstawienia • 7 HO I 10 wlecą.

IA tUUi)lrtt<ia U t IIJ IA L U  
"OZW OLON YCH OLA M ŁO I»Z lE * ł 

1KI.KKON l-ll-ift.

„Załoga

„Cztery

V» k i n a c h
'? 'la :  „Z a ia ".
y iso ttr: Wlwh-I trale".
"attyk: ..Niewolnice Szanghaje 
yislnn: „Lekcja małżeństwa” .

Mia» Broadway". 
J;®lo»«enm : ..Syn Frankensteina” .

*,V '\r5’ i „DJabelska eskadra" 1 „
. p!?,ra,fonych". 
c6rkj * " fiwlat mi5wl 0 naB 

Enropa: ,,Kapitan Benoit".
[ llliarnionia: „Hepomnlann melodja . 
{tellos: ..Florjon”  I dodatki.
Hollywood: ..Glos k rw i" 1 rewja. 
Imperial; „Serca uliczników".
V »'la : „Lord  J e f f .
inrala: „Wrzos” 1 „Nieudana wizyta". 

N * j j f  ParafJI św. Andrzeja: „Dorożkarz
..LiKjzie W is ły " 1 „M ały włóczęga”  

JJ^Jskłcj „M ana Antonina*’
JJaJwtle: „Wesoły ordynana".
Wewa: „Blond niebezpieczeństwo”  1 „Za

walona wyspa” .
™»Pulfon Gibraltar".
.>«wa Tom bola: „żebrak w Purpurzo"
••Buziaczek".
” '*»= „Piraci prerii".
JMkdinw: „M ikado". 
i,* " ; ..Trzy serca-.

P r ^ 1̂  Trlanon: „Złotowłosa.”  i  „Sama

bW*®1 .^Niewidzialna rywalka*
R?r afrykański".

®ługa 9): „Znachor 1 „Szalony

..Banita” .
jokól: „F lo rian " i „Buster Keaton". 

('l*ii,rrn* ° ! „Paweł 1 Gaweł" 1 „Czyści- 
FcS“róV .

22"J“ S -.1-ist do matki".
„Taniec na wulkanie". 

t.VI«>»v . t-i ) r Murek” .
»*jątow id: „Ukochany” .
!l»lt: „Profesor Wi.czur” . 
i f f l !  „Roenlle" 1 dodatki.
J Irtoria: Wlftczeprl" 

datki®* „Kłamstwo Krystyny”  l  do-

tt.vłi^Pj**tikon (ul. Marar.alka Focha 3) 
łswiotla codziennie od godz. 15-<;1 do 

Plaatyczne widoki w naturalnych 
"wrach * nad Nilu.

* aoorama (Nowy Swlat S7)t Lotnicze 
5& £8Fł ^ »ry *  1938 r „  Korsyka. Kanał 

I Londyn
-**QFIELATV W KLON”  — SUKCESEM 

t> , TEATBU NARODOWEGO ,
r>k-°P.telaty welon”  Pawllkowskiej-Jasno- 

zy*(cał od miesiąca W h itne po- 
nl to60 Publiczności, która oddawna ce 

autorce tej zabawnej koioedji prao 
I rl^stk iem  ciętość słowa, dar dowcipu 

chwytania iycla przez obi 
ikJW łagodnej karykatury.

!.)^ l?certowo gra doskonały kwartet 
wykonawców: Gorczj.ńeka,, Kaj- 

nr> r?8, Wasiutyńakn 1 Śliwiński, oraz 
Juloba 1 Ciecierski — w iw ietnej re- 

W  i A l- Zelwerowicza.
.t." końcu przyszłego tygodnia premjera 
r o i i i ,’.1 Ferdynanda Goetla „Samaol Zbo 

“  w reżyserjl Leona 3chl!lera z 
« y » j  Leszczyńskim w roli tytufcjwej.

„A L T H E A ”  FALEŃSKIEGO 
n W ARSZTACIE TEATRALN YM  

kńń5 0 znakomitego poety polskiego i 
ek!«? ubleglego stulecia Felicjana Faleń- 
no ’ Którego utwory sceniczne napróż- 
ttlo cz?*a'y  przez tyle lat na wystawie- 

,i? r; 8|,i Jako kolejny pokaz War- 
tn SL  Teatralnego Państwowego Instytn- 
Un S«uM  Teatralnej. • ' <

tviiH i e mitycznej „A lthei”  w  wersji pot- 
n a ,.e Faleńskiego przedstawione N da 
"za „?nle Teatru Narodowego w  najbliS- 
1, ‘  niedzielę, t. j. dnia 7 maja o godK. 
Alot. pot- w  reżyserji słuchacza P.I.S.T.

a<łra .Bardiniego, w dekorscjach 1 
pi„}J,luna<-h kompozycji słuchacza Ak. Sat.

i P.I.S .T. Zenol^usza Strzelec-
.Wykonawcami , beda: Seweryna 

na iLazówna (rola tyt.)* Irena Górslin, An 
iesnerówna 1 Henryk Borowski. 

tt2®BK-ENP” . W  TEATRZE N O W V }[ 
Nowy dajo dziś 1 codziennie 

a J ^ - E n d ” , jak awykle wobec przopeł- 
Dian«r ^łdowni owacyjnie oklaskującej po- 
*r« t4 . kreację Ćwiklińskiej i doskonała 
szpLi^MeńskieJ. flwierczewskiej. Gryf-01- 

Wierzejskiej, Różyckiego, We- 
i Łuszczewskiego.

OSTATNIE PRZEDSTAW IENIE  
w  . „DZIEW CZYNY Z LASU”  

g07 BJedzielę Teatr Ateneum wystawia o 
' ‘■Ba/U, 5 nieodwołalnie po raz ostatni po 
sklei zniżonych sztuko Jerzego Szanisw 
wj,!®0 „Dziewczyna z lasu”  w prerr.jero-v̂>,j ■l „uziewczyna z lasu w premjero- 

“ osadzie z Ewa Bonacką, Stefanem 
|om Juljuszem Ł-sszczewsklm, Micha
n'a ^H now iczem , Marjus^em Maazyńęklm

sk̂ « e ń  nie wieczorem ,,Cyrulik Sewll- 
Climi»,z Marja NobiBówna, Zygmuntem 

. W3kim, Stefanem Jaraczem, Marju 
kim _ " as2yń3kim 1 Zbigniewem Ilakowiec 

°  r;ą czele zespołu.
T~ <EATB „B lIFFO ”  NA F.O.N.

Tp?. Poniedziałek' . S-go maja wieczorem, 
i:,;”  w iffo  daje specjalne przedstawienie 

” A,C zabawił” , z którego cał 
lu-i K wpływ przeznaczony jest na Fun- 
li? , .to n y  Narodowej. Należy podkre- 
i.eti'* wysoce obywatelski czyn zrze- 
’ n, ; artystów ■ Teatru Buffo, którzy w 

..jf ^-eńiu potrzeb chwili obecnej, sta- 
ouraju • óo spełnienia, moralnego obo'

D R U G IE  OGŁOSZENIE. 
Z A B Z 4 D  T O W A R ZY S T W A  F A 

B R YK  PO R T ŁA N D -C E M E N T U  „W  Y - 
S O  K  A “ SPÓ ŁK I AK CYJNEJ ma
zaszczyt zawiadomić pp. Akcjonarju- 
ezów, I* Zwyczajne Walne Zgroma
dzenie Akcjonarjuszów odbędzie się w  
dniu 20 maja 1939 roku o godzinie 
13-taJ, w  biurze Zarządu Spółki w  
Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 7. 

Przedmiotem obrad bgd$:
J, W ybór przewodniczącego Zgro

madzenia.
2. Rozpatrzenie 1 zatwierdzenie spra 

wozdań władz Spółld, bilansu oraz 
rachunku strat i zysków za 1938 rok.

3. Udzielenie Zarządowi pokwitowa
nia z wykonania przez niego obowiąz
ków.

4. Udzielenie Radzie Nadzorczej po
kwitowania z wykonania przez nią o- 
bowlązków.

5. Powzięcie uchwały o podziale zy
sków.

6. Wybory do Rady Nadzorczej 
(§19 Statutu Spółki).

7. Ustalenie wynagrodzenia dla 
Członków Rady Nadzorczej, w  szcze
gólności Członków Rady, delegowa
nych do stałego indywidualnego wy
konywania nadzoru.

8. W ybór pełnomocników do zawie
rania umów nlesłużbowych a Człon
kami Zarządu.

9. Zmiana §5 10, 16, 21 1 22 Statu
tu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie g 10 Sta
tutu:

„Akcjonarjusze mogą uczestni
czyć w  Walrtcm Zgromadzeniu oso
biście lub przez pełnomocników. 
Pełnomocnictwo winno być na piś
mie l ma być złożone Zarządowi 
lub Przewodniczącemu Walnego 
Zgromadzenia. Pełnomocnikiem mo
że być tylko akcjonarjusz. Jedna o- 
soba nie może mieć więcej niż 3 
pełnomocnictwa."
Proponowane brzmienie }  10 Sta

tutu:
„Akcjonarjusze mogą uczestni

czyć w  Walnem Zgromadzeniu oso
biście, lub przez pełnomocników. Peł 
nomocnictwo winno być na piśmie 1 
ma być złożone Zarządowi lub Prze
wodniczącemu Walnego Zgromadze- 
nla.“
Dotychczasowe brzmienie 8 16 Sta

tutu:
„Wszelkie zobowiązania w  Imie

niu Spółki, pełnomocnictwa, umowy, 
akty hipoteczne i notarjalne pod
pisywać będą dwaj Członkowie Za
rządu, bądź Jeden Członek Zarządu 
łącznie z prokurentem. Bieżąca ko
respondencja, tudzież czeki podpi
sywane będą przez jednego Człon
ka Zarządu lub też łącznie przez 
dwóch prokurentów."
Proponowane brzmienie § 16 Sta

tut:
„Spółkę reprezentuje dwóch 

Członków Zarządu, lub Jeden Czło
nek Zarządu, łącznie z prokuren
tem, bądź też dwóch prokurentów." 
Dotychczasowe brzmienie 5 21 Sta

tutu:
„Posiedzenia Rady zwołuje Pre

zes, a. w  jego zastępstwie —  Wir 
c&prezes Rady, według: swego uzna
nia. Prezes względnie Wiceprezes 
Rady obowiązany jest zwołać po
siedzenie Rady na każde żądanie 
Zarządu lub na żądanie trzech 
Członków Rady.

Członkowie Zarządu mają prawo 
brać udział w  posiedzeniach Rady 

. Nadzorczej z głosem doradczym."
Proponowane brzmienie § 21 Sta

tutu:
„Posiedzenie Rady zwołuje Pre

zes, a w  jego zastępstwie —  Wice
prezes Rady, według swego uzna
nia, lub też na żądanie trzech Człon 
ków Rady. Poza tem posiedzenia 
Rady mogą być zwoływane przez 
Zarząd.

Członkowie Zarządu mają prawo 
brać udział w  posiedzeniach Rady 
Nadzorczej z głosem doradczym." 
Dotychczasowe brzmienie i ‘.22 Sta

tutu:
„Dla ważności uchwał Rady wy

magana jest obecność przynajmnie; 
czterech Członków, w  tej liczbie 
Prezesa lub Wiceprezesa Rady.

Uchwały zapadają zwykłą więk
szością głosów obecnych. W  razie 
równości głosów rozstrzyga głos 
Prezesa, ą w  Jego nieobecności —  
Wiceprezesa."
Proponowane brzmienie § 22 Sta

tutu:
„Uchwąly Rady zapadają zwykłą 

większością głosów obecnych. W  ra
zie równości głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia. 
PP. Akcjonarjusze, pragnący u- 

czestniczyć w  Walnem Zgromadzeniu, 
winni złożyć swe akcje, względnie 
przewidziane art. 399 8 2. K. H. za
świadczenia notarjalne lub lnstytucy 
kredytowych, najpóźniej na 7 dni 
przed terminem Walnego Zgromadze
nia w  biurze Zarządu Spółki w  go 
dżinach urzędowania od 9-ej do 16-ej, 
w  soboty od 9-ej do 14-ej. 445

OGŁOSZENIE I

Zarząd Spółki Akcyjnej

Kabel PoisKi Sp. ARc.
w Bydgoszczy

zawiadamia niniejszym Pp. Akcjonarjn- 
szy, że w  dniu 31 maja 1939 r. o go
dzinie 11-ej odbędzie się

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akejonarjuszy

v? lokalu Sp. Akc. Siła. i Światłą, w W ar 
siawie przy ul. Marszałkowskiej 94 * 
następującym porządkiem dziennym:

1) Wybór Przewodniczącego,
2) Sprawozdanie Zarządu, Rady Nad

zorczej I Komisji Rewizyjnej,
3) Zatwierdzenie bilansu na dzień 

31.12. 1938 i rachunku strat i zysków 
za rok operacyjny 1938, podział zy
sków, oraz udzielenie absolutorjum wła 
dzom Spółki,

4) Wybory Członków Rady Nadzor
czej i Komisji Rewizyjnej na miejsce 
ustępujących,

6) Ustalenie wysokości wynagrodze
nia dla Członków Rady Nadzorczej 
i Komisji Rewizyjnej na rok 1939.

Akcje na okaziciela dają prawo u- 
czestnictwa w Walnem Zgromadzeniu, 
jeżeli zostaną złożone przynajmniej na 
tydzień przed terminem Zgromadzenia, 
t  j. najpóźniej w dniu 21 maja 1939 r I 
w biurze Spółki w Bydgoszczy przy ni l 
Fordońskiej 106 łub w Diurze War-! 
szawskim Spółki w Warszawie przy ul. 
Marszałkowlkiej 94 i jeżeli nie będą 
odebrane przed ukończeniem Waln-'go 
Zgromadzenia. Zamiast akcyj mogą być 
złożone zaświadczenia wydane na do
wód złożenia akcyj u notarjusza, albo 
w krajowej instytucji kredytowej. Za
świadczenia winny wymieniać liczbę 
akcyj i stwierdzać, że akcje nie będa 
wydane przed ukończeniem Walnego 
Zgromadzenia. Stosownie do § 10 Sta- 
tutn, Zgromadzenie powyższe będzie 
prawomocne bez względu na ilość re
prezentowanych na nim akcyj. 505

sttitf m m

wsbtc kraju.

SPÓŁKA AKCYJNA „ C E R A T A ” 
w Warszawie 

Bilans w dniu 31 g r u d n i a  1938 r. 
Slan Czynny. Ziemia, nieruchomości, 

maszyny i narzędzia . w  Wojciechowie 
ZŁ 1.315.733.68, Kasa i banki Zł. 
13.037.21: Pożyczka Narodowa Zł. 
16.848.— : Dłużnicy Zł. 95.863.05; Udzia
ły Zł. 600.000.— ; Towary Zł. 11.931.83; 
Dłużnicy wątpliwi Zł. 1.-— Raze~ ’rł''- 
tych 2.053.417 77.—

Słan hłcrny. Kapiłał Zakładowy Zł. 
t.350.000.— ; Kapitał Zasobowy Złotych 
148.802.25; Kapitał amortyzacyjny ZŁ 
444.819.19; Wierzyciele Zł. 66.041:86; 
Dywidenda nicpodniesiona ZŁ, 3.607. ; 
Zysk za rok 1938 Zł. 40.087.47-, Razem 
Zł. 2.053.417.77.

Rachunek Strat 1 Zysków 
Winien. Strata na towarze Złotych 

10.638.10; Strata na sprzedaży nieru
chomości na Karolkowej Zł. 257.195 69; 
Strata na sprzedaży samochodu „llud- 

n” ZŁ 11.141.54; Koszty handlowe, 
procenty, prowizje i podatki Złotych 
29.208.97; Zysk do podzia^ Złotych 
40.087.17. Razem Zł. 348.271.77.—

Ma. Pozostałość z r. 1937 Zł. 816.15 
Tenuta dzierżawna i inne zyski Zł. 
68.763.30; Zysk ze sprzedaży maszyn 
i urządzeń z Karolkowej oraz przenie
sienie różnicy strat z kapitału zaso
bowego ZŁ 278.692.32; Razem ZŁ 
348.271.77.

m /tELD /IE
H E N R Y K  Ż A K  P O Z N A Ń

365

Książki za bezcen
Ceny likwidacyjne obniżono jeszcze 

o 50*/*.

Nowy katalog dajemy darmo.

OSTATNIE TYGODNIE 
likw idacyjnej sprzedaży

w

DOMU KSIĄŻKI POLSKIE)
Plac Trzech Krzyży 8 (2 podwórze) 

Syndyk upadłości. 521

SOBOTA, 6 maja 
W ARSZAW A I <Raszyn)

8.S0 Pleśń „K iedy ranne wstają zorze” . 
6.3ó Gimnastyka. 6,50 Muzyka (p ły ty ). 7,00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka * płyt. 
8.00 Audycja dla szkół. 11,00 Audycja dla 
szkół. 11.15 Muzyka <p!yty). 11.30 Audycja 
dla poborowych. 11.67. Sygnał czasu 1 hej
nał z Krakowa. 12.03 Audycja południo
wa. 15,00 Teatr Wyobraźni dla dilert: 
„Ilis to rja  o ziemnych ludkach” . 15,30 Mu 
zvka obiadowa. 16.00 Dziennik popołudnio 
wy. 16.03 Wiadomości gospodarcze. 16,20. 
Kronika literacka. 16.35 Pleśni. 17,00 Na- 
bołnństwo majowe * kaplicy Maiki Bos
kiej na Jasnej Górze w Częstochowie. 
18,03 Sukna białostockie na dalekim świe- 
cie —. pogadanka. 18,10 Transmisja frag
mentów meczą tenisowego o puhar Davl- 
sa: Polska — Ilolandja. 18.30 Audycja dla 
Polaków ugranie*. 19.15 Koncert rozryw
kowy. 30,00 Audycja dla wsi. 20,15 Kon
cert rozrywkowy. 20,35 Audycje informa
cyjne. 21,00 „Miłość cygańska”  — ope
retka w S-eh aktach Fr. Lehara. 22,55. 
Przegląd prasy. 23,00 Ostatnie wiadomo
ści dziennika wieczornego. 23.05 Wiadomo
ści z Polski w jeżyku niemieckim. 23,15. 
Muzyka taneczna (p łyty ).

523
BB5S

Froterowanie, 5
peracja posadzek, mycie okien.

Sprzątanie biur, *
«tc*enie tapet l sufitów, odkurzanie 
aparatami elektryczneml oras itała ich 
konserwacja. J. Ceglelakl aL Browar- 

10 na 34, telef. *-98-01

PIERWSZE OGŁOSZENIE 
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą 

ZJEDNOCZONE FABRYKI

POBTLAND - CEMENTU „FIRLEY”
podaje do wiadomości pp. AKcjonarju- 
szów. że itosownie do §§ 13 i 15 Statutu 
Spółki zwołuje się w Warszawie, w lo
kalu Spółki przy ulicy Czackiego Nr. 14, 
III piętro, Zwyczajne Walne Zgroma
dzenie na dzień 31 maja 1939 r., we 
środę, o godzinie 18-ej. Porządek dzien
ny: ’l) Wybór przewodniczącego; 2) 
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, 
bilansu i rachunku zysków I. strf-t za 
rok 1938, jak również projektu po<|pi}ł- 
łu zysków i udzielenie władzom abso
lutorjum; 3} Potwierdzenie uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów 
z dnia 23 stycznia 1937 r., powziętej 
w myśl art. 430 K. H.; 4) Uzupełnia 
jqce wybory do władz Spółki; 5) W y  
bór pięciu członków Komisji Rewizyj
nej; 6) Wyznaczenie wynagrodzenia 
Radzie Nadzorczej za rok 1938 oraz 
Komisji Rewizyjnej; 7) Wolne wnioski. 
W  myśl § 10 Statutu pp. Akcjonarju
sze, pragnący uczestniczyć w Zgroma
dzeniu Walnem, winni cónajmniej na 
siedem dni przed terminem teg0 Zgro
madzenia złożyć w  Zarządzie (ul. Czac
kiego 14, III p.) w godzinach od 11 do 
13-ej swoje akcje lub świadectwa tym
czasowe względnie świadectwa zesta
wowe lub depozytowe polskich instytu- 
cyj kredytowych, państwowych lub pry 
watnyćh, działających na mocy statu
tów przez Rząd zatwierdzonych. W 
świadectwach tych winny być wymie
nione: ogólna suma nominalnej warto
ści i numery akcyj względnie świa
dectw tymczasowych, oraz wyraźnie 
zaznaczone, że akcje te względnie świa
dectwa tymczasowe nie będą wydane 
właścicielom, ani tei sprzedane przed 
ukończeniem Zgromadzenia Walnego,

Al 8

SOBOTA, 6 maja
15.00 Teatr Wyobraźni dla dztecl: 

„H lstorja o ziemnych ludkach” .
16.20 Kronika literacka.
16,35 Pleśni Maurycego Ravela — 

śpiewa. W alerja Jędrzejewska.
17.00 Transmisja nabożeństwa majo

wego z Jasnej Góry.
18,50 Audycja dla Polaków zagra

nica.
21.00 „M iłość cygańska”  — operet

ka Lehara.

N IED ZIELA 7 maja .
7.15 Pieśń ..Serdeczna Matko". 7.20 Kon 

cert poranny. 8.00 Dziennik poranny.
8.15 Audycja dla wsi. 9.15 Regionalna 
transmieja z Białegostoku. 10.50 Muzyka 
i  płyt. 11.45 Przegląd czasopism kobie
cych — w oprać. Emiljl Grocholskiej. 
11.37 Sygnał czasu 1 hejnał z Krakowa. 
12.C3 Poranek symfoniczny (z  Torunia). 
13.00 W yjątki z Pism Józefa Piłsudskie
go. 13.05 Przegląd kulturalny. 13.15 Mu
zyka obiadowa. W  przerwie przemówienie 
min. W.a. i O.P. prof. Wojciecha fiwie 
tosławikiego. 14.40 „Wszystkiego po tro
chu" — audycja dla dzieci. 15.00 Audy
cja dla W9i. L30 Pieśni starohls?pańakie 
w wykonaniu Anieli Szlemińskiej. 16.55 
Oryginalny Teatr Wyobraźni: „Las”  — 
premjora słuchowiska Janiny Morawskiej. 
17.30 Podwieczorek przy mikrofonie. Tr. 
z Białegostoku. 19.30 Transmisja frag
mentów meczu tenisowego o Puhar Da- 
visa Polska — Holandja. 19.15 Koncert.
20.15 Audycje informacyjne. 21.20 „Robot
nicy polscy w hołdzie Arm jl”  — reportaż 
dźwiękowy a manifestacji Zjednoczenia 
Polskich Związków Zawodowych. 21.50 
„Sałatka majowa" — wesoła audycja, w 
oprać, Wiktora Budzyńskiego (ze Lwo
wa). 22.30 Muzyka taneczna. 23.00 Ostat
nie wiadomości dziennika wieczornego. 
Komunikat meteorologiczny. 23.05 Wlado 
mości s Polski w języku -angielskim.

W ABSZAW A I I  (Mokotów)
14,00 Muzyka kameralna Francka 1 Fau- 

re’go (p ły ty ). 15,00 Wiadomości sportow 
15.05 Pary informacyj. 15.10 Koncert soli
stów. 15,45 SSycie kulturalne stolicy, 16.0 • 
Muzyk? lekta 1 taneczna (p łyty ). 17,5a. 
Populrerne utwory Franciszka Schuberta z 
płyt. 21,05 Forma koncertu instrumental
nego (p łyty ). 22,12 Walce i scherza Bymfo 
niczne — koncert popularny (p łyty ). 23,10 
Koncert • " > '* ^ + n o rA L O n K 1

24 00 Zapowiedź stacji. 0.05 „ilozaiUa mu 
zyci-na". f.Oó „W iosua — maj” . 1,55 „M aj 
w poezji i pieśni” . 2,00 Fogadanka. 2,10. 
Koncert roziywkowy.

=3 =3

N IED ZIELA, 7 maja.
9.15 Nabożeństwo i regjonalna 
transmisja z Białegostoku.

12.03 Poranek symfoniczny.
13.00 W yjątki z Pism Józefa P ił

sudskiego.
1.55 „Las”  — słuchowisko Janiny 

Morawskiej.
17.30 Podwieczorek przy milcrofonte.
19.30 Transm. z meczu tenisowego 

Polska — Ilolandja.
„Robotnicy polscy w  hołdzie Arm jl ’
21.50 Wesoła audycja.

W ARSZAW A n  (Mokotów)
14.30 P łyty. 15.33 Recital fortepianowy 

K rystyny Wyrobek-Roesnerowej. 16.00 Mu 
zyka lekka 1 ttneozna. 21.00 Muzyka ka
meralna Dworzaka (p łyty ). 21.58 Nowe na 
grania utworów Beethovena (p łyty ). 22.57 
Muzyka tanocKna (p łyty ).

—*HP
I OGŁOSZENIE 

Zacząć Spółki Akcyjnej 
FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE, 

S. A.,
zawiadamia PP. Akcjonarjuszów, ie w  
dniu 30 maja 1939 r. o godzinie 17 
odbędzie się w siedzibie Spółki w War. 
stawie przy ulicy Miodowej 18 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonarjuszów 

z następującym porządkiem dziennym-
1) wybór Przewodniczącego,
2) Rozpatrzenie bilansu i sprawoz

dania Komisji Rewizyjnej,
3) Zatwierdzenie bilansu i rachunku 

Strat i Zysków oraz udzielenie abso
lutorjum Zarządów,

4) Zatwierdzenie projektu podziału 
zysków,

5) Powiększenie liczby członków Za
rządu do 7-miu (zgodnie z § 9 statutu 
Spółki) i wybór t członka,

6) Wybór Komisji Rewizyjnej,
7) Wolne wnioski.
Do wzięcia udziału w Walnem Zgro

madzeniu uprawnieni będą Akcjonarju
sze, którzy złożą w Spółce swoje akcje 
łub zaświadczenia bankowe najpóźniej 
na siedem dni przed terminem Walne
go Zgromadzenia.

„MIŁOŚĆ CYGASSKA”  OPERETKOW Y 
PRZEBÓJ 

na fa li radjowej 6 maja
BYanz Lehar — to już nie nazwisko 

kompozytora, ale prawie symbol lekkiej, 
porywającej muzyki; któż ula zna olbrzy
m ie j ilości walców i melodyj, rozpo
wszechnionych po całym śwlecle, kto nl* 
śpiewa melodyj z „W esołej wdówki". 
„G luditty”  lub „Paganin iego".

Niema prawie sezonu  w  J a k ie jk o lw iek  
ra d jo fo n ji ,  a b y  n io  nadav7ano ch oć b y  Jed
nej o p e re tk i t e g o  m is trza  p ięk n ych  1 cza
ru ją cy ch  m e lo d y j.

„M iłość cygańska", Ło również jedna * 
tych operetek, która zdobyła, szturmem 
serca publiczności. Od czasu je j pierwsze
go wykonania do tej pory. t. j. prze* 
29 lat zawsze przyciąga widzów do teatru.

Polskie Radjo wystawia ten przebój « -  
peretkowy dn. 6 maja o godz. 21.00.

H ISTORJA N A TU R A LN A  
W  PIEŚNIACH R AYE LA

Kompozytorzy francuscy lubują * lt  w 
żartach 1 dowcipach muzycznych, sięga
jąc często do literackiej, programowej
koncepcji. Temat zwierząt w  muzyce pow 
tarza się nieraz w kompozycjach Francu
zów i Ło na przestrzeni kilku wieków, po 
czawszy od dawnych utworów programo
wych Jannwjuina, poprzez różne „kukuł
ki”  1 t. p. Daquina 1 Rameau. „Karna
wały zwierząt" i inne. aż do „H lstorji 
naturalnej" Ravela. Paw, świersacz. ła
będź — oto tytuły poszczególnych pleśń! 
tego cyklu. Wykona Je przed mikrofo
nem śpiewaczka W  .Jędrzejewska da. t  
maja o godz. 16.33. Oprócz wspomnianych 

------a odśpiewa „P leśń  przyutworów artystka 
winie", o m  „Tou t sal' równia* Bartla.
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Działalność Pol. T-va Krajoznawczego
w Piotrkowie 1938 r.
dalszy ciąg

Muzeum, ta chluba pracy na
szej, spełnia w miarę możności 
zadanie swe, krzewienia miłości 
dla ojczyzny wśród ludu i mło 
dzieży.

Zaznaczyć tu należy, nielicz
ne zresztą, złożone do niego da
ry, a mianowicie:

Portret ks. Wincentego Tymie 
nieckiego, piotrkowianina, jako 
pierwszego biskupa, świeżo ut
worzonej decyzji łódzkiej, ofia
rowany przez ks. prałata Sza - 
bełskiego. Kraty żelazne z okien 
Starego Rynku piotrkowskiego z 
X V III stulecia, podobne do tych 
które już posiadamy, złożył 
Bank Polski, usuwając je ze swe 
go gmachu, jako nieodpowiednie 
stylowi ostatniego.

Parę wielkich portretów olej - 
Raciborskich

szur, wydanych przeważnie w  
Piotrkowie przez N. K. N., a r.ło 
żony w ofierze przez p. Jana Ol
szewskiego, Komisarza Wydzia* 
łu Śledczego Pol. Policji Państ
wowej. Za te i inne dary, składa 
my niniejszem ofiarodawcom na 
sze serdeczne podziękowania.

Komisja Wydawnicza ,Mono
grafii Piotrkowa, głównie stara
niem prof. Popowskiego, zebra
ła dotychczas 2942 zł. i 20 gr., 
umieszczonych w depozycie Ban 
ku Spółek (Zarobkowych, za nr. 
851. Magistrat tutejszy, z uch - 
walonej w roku zeszłym zapo - 
m «g 1000 zł., wpłacił dopiero w 
początku roku bieżącego 200 zł. 
które mieszczą się już we wspo
mnianym wyżej depozycie ban
kowym. Mamy niepłonną nadzie 
ję, że pozostała reszta wpłynie 
wkrótce na cel tak pożyteczny.nych Rawitów - Raciborskich z 

połowy X V III wieku, oddała do
Muzeum p. Zofja Raciborska, naszych, przykrem jest, że ze

Przy doborowej or
kiestrze czas miło 
spędzisz

W »

ii

W ytw orna kuchnia i zna
kom ite t r u n k i .

Warszawska 
Szopka Polityczna 
w Piotrkowie

Po wielkich sukcesach odnie
sionych w całym kraju, wystą
pi tylko jeden raz popularna 
Warszawska Szopka Polityczna 
Swiatopełka Karpińskiego i Ro
mana Dobrzyńskiego, Cięta saty 
ra polityczna, wesołe piosenki i 
znakomite lalki najpoważniej - 
szych postaci świata polityczne
go jak: min- Beck, German-He- 
ring, premier Chamberlin, Niby

wdowa po ś.p. Józefie R., histo
ryku i archeologu. .. 
miejscowy przysłał nam, ofiaro- zgłaszało
wany sobie przez młodzież wiej wydania niektórych cennie) - 
ską, jako dar dożynkowy, herb szych okazów. Natrafiono jed
ni. Piotrkowa, ułożony misternie nak na opór Kustosza i całego 
z kłosów żyta i pszenicy. Zarządu, rozumiejących dobrze

Nabyto też do zbiorów parę swoje pod tym względem obo 
medali pamiątkowych, dotyczą- wiązki.

I Gdy mowa jest o Muzeum na- 
■ ■ ■ ■ ■ O H n B M H i  szym na Zamku, nie można po

minąć milczeniem straty, jaką 
ponieśliśmy wraz z krajem całym 
przez śmierć Witolda Kuleszy, 
prof. Uniw. Poznańskiego, zmar
łego w roku ubiegłym.

Wobec tych mozolnych starań j to Ducolini, Jan Kiepura i in *.
1 składam się na barwne i wesołe 
widowisko. Przedstawienie od-zbiorów z takim trudem groma- ,, , . . . , Q .

M agistrat d zon yc i, w ie le  osób i instytucji ?  # > *■  9 ,w l“ ?' w  f ! '
• ’ się z propozycjami, !>.>” ■ Kilińskiego starciem  L i

D i i i !
podpisywania 
Pożyczki  Obr ony  
P r z e c i w l o t n i c z e j

(dokończ, nastąpi).

Patriotyczne stano
wisko Piotrkowskiej 
Manufaktury

Sp. Akc. P io trk ow sk ie j 
M anufaktury i Sp. Akc. M.

cych dziejów porozbiorowych, 
oraz kilka okazów starych mo * 
net polskich. Sprawiono rów 
nież nową chorągiew o  barwach . - . . . 
narodowych, (wywieszoną na j S ilberste ina  W Ł o d z i i P io tr- 
Zamku, która zastąpi starą, zni- k ow ie  
szczoną przez czas i wichry. . . . n st n 

Zbiory nasze, jako jedyne te- “  
go rodzaju w mieście, chętnie są °  irniy . . . .  
odwiedzane. Oto według Księgi oc! członków Zarządu 
Pamiątkowej Muzeum, przesunę ! i akcjonariuszy . • 
ło się przez Zamek w roku spra1 ^  pracowników umy- 
wozdawczym około 3000 osób, I w-ych ...................

zl  86.000

zł. 45.000

w tej liczbie dorosłych 315, a 1 ocj robotników
reszta młodzieży szkolnej, pła
cącej po 10 groszy —  lub też dla 
ubogich darmo. Były to prze - 
ważnie stowarzyszenia kultural 
no - społeczne, szkoły powszech 
ne i średnie* z  miasta i gmin są
siednich.

Oprowadzeniem po Muzeum 
zajmowała się specjalna Komisja 
składająca się 2. 6 osób wybra - 
nych z Zarządu, przy pomocy u- 
czniów Koła Młodzieży Kr. —  
gimnazjum im. Bolesława Chro
brego.

Biblioteka | naukowa, dotąd 
nie skatalogowana, powiększy
ła się o kilkanaście książek, na
bytych okolicznościowo w anty- 
kwarniach krajowych. Szczegól
niej poszukiwane były druki miej 
scowe, lub dzieła mające stycz
ność z dziejami Piotrkowa.

Szczególniejszą pod tym wzglę 
dem wartość ma zbiorek 20 bro

zł. 24.000 
zł. 18.000

D A R  N A  F .O .N .
(wraz z I ratą na obronę czyn
ną) od firmy . . .  zł. 40.000
na F.O.N. od robotni - 
ków i pracowników u * 
mysłowych . . . .  zł. 14.600

Razem wynosi . zł. 228.600.

Morskiej i Kolonialnej,

Samorząd na P.O.P.
Wydział Powiatowy w Piotr

kowie subskrybował P.O.P. na 
sumę 10.000 zł. Pracownicy sa 
morządu powiatowego subskry
bowali P.O.P. na 5.540 zł. oraz 
przeznaczyli 15.000 zł., z-jbrane 
na budowę domu samorządowca 
na FON.

Wszystkie gminy wiejskie w 
powiecie piotrkowskim przezna 
czyły 1 proc. tegorocznego bud
żetu na P.O.P. co wyniesie
35.000 zł.

Lustracja szkoły rol
niczej w Witowie

Do Piotrkowa przybyła spe - 
cjalna komisja z ramienia mini
sterstwa W. R. i O. P. z wizyta
torem Gebelem na czele, która 
dokonała lustracji szkoły rolni
czej w Witowie.

400.000 zl. na roboty pu 
biiczne w pow. Piotr
kowskim

Urząd Wojewódzki w Łodzi 
zatwierdził budżet Wydziału Po 
wiatowego w Piotrkowie na rok 
1939-40, wyrażający się po stro 
nie wydatków i dochodów glo - 
balną sumą 782.000 zł. Z kwoty 
tej na oświatę Powiatowy Zwią 
zek Samorządowy przeznaczył
68.000 zł. na roboty publiczne 
zaś —  400.000 zł.
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j Pierwsza Parowa Fabryka P ap y Dachowe!
I ---------------- j przetworów Smolowcowych

„ H E R K U L E S "  I
Właściciel WŁ0DDIMIERZ BEM 

I PlotrkAw Tryb., ul. Tom lck tego 25, Tel. 15-06
P o l e c a :  P a p ę ,  S m o ł ę .  P a k , j 

| * Ł c p n i k ,  K a r b o l i n e u m j

IcenY konkurencyjne. Oferty i wzory na żądanie, j
................................ ..................................................................... ..........................mm

NIGDY KIE JEST ZAPÓŹNO myśleć o zdrowiu, tym bar
dziej jeitli cierpiąc na choroby: NEREK, PĘCHERZA, 
W ĄTR OBY, KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH, ZŁEJ PRZEMIA
NY MATERII, ne bde artretyczne czy podatfryczne, wzdę
cia brzucha, odbijanie się lub skłonności do obstrukcji. 
Pamiętaj, ie ’ nigdy ni* będzie za późno, o ile używać bo
dziesz ziół mociop^iych „DIUROL" Gąseckiefo, które 

zapobiegają nagromadzeniu się kwasu moczowego i innych 

szkodliwych ala zdrowia substancji zatruwających organizm. Dziś jeszcze 
kup pudełeczko ziół „DIUROL" Gąseckiego, a gdy przekonasz się o dodat
nich skutkach ich działania zalecać bodziesz swym znajowym.

Sposób użycia na opakowaniu. Ocyginalne zioła „DIUROL" Gąseckiego 

(z kogutkiem) sprzedają apteki i skŁapteczne.

TOREBKACH

Obecnie Powiatowy Zarząd 
Drogowy prowadzi renowację 
dróg w powiecie, zatrudniając 
przy tym 260 robotników.

W, dniach najbliższych przez 
samorząd powiatowy zatrudnio
nych zostanie jeszcze 500 robot 
ników z Piotrkowa. Pow.Zarząd 
Drogowy rozpocznie prace oko
ło budowy drogi Kącik - Mzur- 
ki. Troską władz samorządu po 
wiatowego jest budowa drogi z 
Ręczna do Milejowa pod Piotr
kowem. Starania powiatowych 
władz samorządowych w spra
wie uzyskania na ten cel odpo
wiednich kredytów znajdują się 
na dobrej drodze.

Kobiety przygotowują 
się do obrony kraju.

Staraniem Powiatowej Orgarj 
zacji Kół Gospodyń Wiejskich 
w Piotrkowie na terenie powia 
tu piotrkowskiego urządzone zo 
siały liczne kursy przygotowa - 
nia kobieit do obrony kraju. O - 

, statnio kursy takie odbyły się w 
I kilkunastu miejscowościach przy 
bardzo licznej frekwencji uczest 
'niczek.

Podkreślić tu należy fakt, że 
w kursach takich biorą udział 
nawet kobiety niezrzeszone.

Na kursach tych wykładane 
są przedmioty z dziedziny bier
nej obrony p. 1. i przeciwgazo - 
wej przez instruktorów i instruk 

! lorki z Piotrkowa.
|

Niemiec znieważył 
Naród Polski

We wsi Kamocin, gm. Szyd
łów w pow. piotrkowskim, uwa
żanej za większe skupisko nie
mieckich kolonistów w powie* 
Piotrkowskim, w czasie uroczys 
tości majowych pomiędzy mie
szkańcami tej kolonii wywiąza
ła się rozmowa na tematy poli- 
tyczne, w czasie której niejaki 
Hugo Flatt dopuścił się zniewa
gi Narodu Polskiego.

Zuchwałego Niemca pociąg
nięto do odpowiedzialności kar
nej.

Q zi* n n iR  radiow y
Przygotowanie słucho
wisk radiowych

Słuchowisko to jedna z najmil 
szych i najchętniej słuchanych 
iorm programów radiowych. Ma 
ło kto jednak z radiosłuchaczy 
zdaje sobie sprawę z tego, ile 
truciu, ile wysiłku, przygotowań 
i prób wymaga nadanie dobrego 
słuchowiska. Próby takie są tym 
trudniejsze, że nie wystarczy 
tylko opracowanie głosowe słu
chowiska, dobre przygotowanie 
biorących w nim udział w yko
nawców. Bardzo ważną jest rów 
nież sprawa powiązania akcji 
mówionej z tłem dźwiękowym, z 
licznymi elektami akustyczny" 
mi, które nadają słuchowisku ży 
wość, świeżość i bezpośred
niość.

Spróbujmy przyjrzyć się ta - 
kiej właśnie przeciętnej próbie, 
jakich kilka poprzedzać musi wy 
konanie słuchowiska, urozmaica 
jącego program radiowy.

Przed mikrofonem stoją pier
wsi wykonawcy, za nimi w  od
ległości 2— 3 metrów, inni akto 
rzy, a dalej statyści Reżyser 
trzymając skrypt sztuki w jed 
nej ręce, daje drugą znak, że mi 
krofon otwarty i sztuka idzie.

Jednocześnie speaker włącza 
mikrofon i zapowiada. Teraz re 
żyser daje znak mistrzowi efek
tów akustycznych, aby zaczynał 
Ten zaś wie co dio sekundy, kie 
dy padnie komenda w jego stro 
nę, posiada on bowiem zsynchro 
nizowany zegar i posługuje się 
treścią sztuki z adnotacjami. To 
też słowo ^Zaczynać" pa-u pod 
wirującą już płytę muzyczną.Wy

starczy jedynie opuścić igłę gra
mofonu w  odpowiedni krąg wy
żłobienia, aby w głośnikach kon 
troii wewnętrznej rozległy się 
dźwięki orkiestry przewidziane 
?ako wstęp muzyczny do akcji.

Aktorzy rozpoczynają swe ro 
le. stosując przy tym mimikę i ge 
sty, jakby byli widoczni na sce
nie, pomaga to bowiem do odpo 
wiedniej modulacji głosu.

Ze swej strony reżyser sygnali 
żuje umówionymi ruchami rąk 
,,wejście“  każdej postaci i regu
luje tempo akcji, jak kapelmistrz 
dyryguje orkiestrą., Oto przyk - 
ład obrazka z próby słuhcowis* 
ka w studio: Przed mikrofonem 
staje aktorka, jako bohaterka 
dramatyczna epizodu. Jest to 
młoda dziewczyna uprowadzona 
podstępnie z domu rodziców. Po 
rywacze uwożą ją karetą za * 
przężoną w parę koni. Jest noc, 
Między porwaczami i ich ofiarą 

j  toczy się rozmowa o dramatycz 
nym napięciu. Grozę sytuacji, w 
której znalazła się dziewczyna, 
potęguje fatalne tło. Zrywa się 
złowróżbny wiatr, niosący bu - 
rzę i deszcz, który chwilami zmie 
nia się w ulewę. Gęste i ciężkie 
krople dudnią o budę powozu- 
Chwilami wszystkie te efekty 
schodzą na plan drugi, głuszone 

• coraz bliższymi grzmotami bu * 
rzy. , *

( Przyjrzyjmy się teraz komple 
, towi instrumentów, które wystę 
pują w omawianym słuchowis - 
ku. Widzimy tu kubki gumowe 
lub połódwki skorup orzecha ko 
kosowego. Imitują one do złu* 
dzenia tętent kopyt końskich- 
Gładką jezdnię z kamienia lub 
asfaltu zastępuje płyta marmui 
rowa. Może to być mała płytka 
zawieszona na piersiach opera
tora akustycznego, który W len 
sposób, chodząc, może naśJado* 
wać oddalenie lub zbliżanie się 
odgłosów. Powóz zastępuje dre* 
wniane pudełko długości 25 cm- 
szerokości około 12 mc. ś wyso' 
kości 5 cm. Pudełko, zazwyczaj 
wyrobione z dykty, opiera się na 
kółkach od' krzeseł i wyposai^' 
ne jest jedynie w niewielki łań
cuch. Całość wprawiona w rucii 
ręką po stole, daie w głośniku 
zdumiewające złudzenie ręczy* 
wistoścL

Głos aktorów wymaga rów' 
nież pewnych, ściśle przewidzi* 
nych oddaleń, jeżeli akcja wyt&a 
ga, aby głos był słyszany z r e' 
wnego oddalenia, aktor odwra* 
ca głowę od mikrofonu lub czy 
ta rolę odchodząc i w  ten sp o* 
sób markuje, jakby zejścia *c 
sceny.

N ie odrazu osiąga się całko* 
wite wykończenie słuchowiska! 
pełną synchronizację efektów a' 
kustycznych. Nieraz długie g o ' 
dżiny tt&eba się męczyć na prób 
nych audycjach zanim słuchowi 
sko nabierrze rumieńców życia 1 
stanie się dostatecznie przygoto 
wane do przekazania go radio* 
słuchaczom.

DBAJCIE 0 8W0JC
ZDROWIE

Przy chorobach: żołądka, ki' 
szek, wątroby, przy kamieni*^ 
żółciowych, wzdęciu brzuch** 
odbijaniu się, lub skłonnoicitcb 
do zaparcia stosuj* się: 
„SZWAJCARSKIE GORZKI#  
ZIOŁA" Gąseckiego, natural®f 
łagodny środek przeczyszczaj*' 
cy, ułatwiający funkcj* org*' 
nów trawienia, stosuje się 
nież przy nadmiernej o ty łoś

ZAGINĄŁ PIESEK WAŁ.?. 
ŻÓŁTE ŁATKI, dnia 30 kwie^ 
nia b. r. Proszę odprowadzić • 
Słowackiego 44 do gospodarz3 
za nagrodą. Za przywłaszczeni* 
będzie sprawca karany s ą d ó w ' 
nie.

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy jednosioaltówy 40 groszy; w Ukicie 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz. I R e d a k c j a  i  a d m i n i s t r a c j a  1 
Prenumerata za „ ' D Z I E N N I K  N A R O D O W Y 1' wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wy.ioii 3 zlete miesięcznie. \ ul. S U w a c ltU g O  Hf. 21, p a rte r  W j i c i S  Od fra iW *

Zakłady Oraticzne «Aao» Falski Spadu." hottków Tryb. Lsgt—


