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„SK R AJN Y  POSŁUCH wymaga 
absolutnej niewiedzy ze strony po
słusznych. A  wówczas ten, kto roz
kazuje, nie potrzebuje rozważać, 
wątpić, rozumować. Wystarczy, aby 
chciał".

Ta monteskiuszowska zasada świę 
d la  dotąd triumfy w Niemczech. 
Bo przecież pnnktem węzłowym to
talnego reżimu jest właśnie utrzy
mywanie niewiedzy posłusznych.

Zasada ta mogła mleć charakter 
wiecznotrwały w czasach, kiedy 
sztuka czytania i ambicja niezależ
nego myślenia była udziałem nie
licznych stosunkowo kół; 1 kiedy 
elitaryzmowi w tej mierze sprzyjał 
brak radja, kolei, prasy, telefonów.

Dziś jednak stanowić ona może 
oparcie reżimu tylko do czasu: do
póki nie napotka on nazewnątrz na 
wyraźne punkty oporu. Gdy te się 
pojawią —  nic nie zapobiegnie, aby 
dotarły one do wiadomości posłusz
nych. Tak właśnie, jak nie udało 
się np. zataić przed opinją niemie
cką reakcji społeczeństwa polskie
go na mowę Hitlera.

Wraz * wzrostem punktów opo
ru, montesklnszowska zasada zaczy
na się obracać przeciw władcom 
totalnym:

Nie da się utrzymać skrajnego 
posłuchu, gdy rośnie świadomość 

Ł kto roz-
i rozwa- 
nie wy- 

(k . ) '

Dramatyczną dekada
Recepta zawodzi —  dr. Goebbels działa —  Tajemniczo borto wtoska

starczy, aby chciał.

PRZYKŁAD z GÓRY
W szyscy musimy 

się ograniczyć— państwo leż
(Patrz artykuł wstępny na str. S-ej>

Ubiegłe dziesięć dni w historji 
Europy powojennej były okre
sem przełomowym. Tak też za
pewne oceni go kiedyś historja. 
Ta dziejowa dekada otworzona 
została mową kanclerza Rzeszy, 
podparta silnym akcentem pol
skiego ministra Spraw Zagranicz 
nych —  kończy się zaś rozm ow a
mi włosko - nicm ieckicm i, które 
napewno dla dalszego rozwoju  
wypadków  mieć będą znaczenie 
decydujące.

Nie jest oczywiście rzeczą przy
padku, iż wymieniliśmy te trzy 
Właśnie momenty. Stanowią one 
podstawowe punkty nietylko dla 
dekady ubiegłej, ale dla całego 
obecnego okresu.

Cóż było takiego „podstawo
wego w punkcie pierwszym, w 
mowie kanclerza Rzeszy?

N iew ątp liw ie pakt sform ułowa
nia żądań niemieckich pod adre
sem Polski na forum publlcznem, 
wobec całego świata. Kto zna
szablon rozgrywek dyplomatycz- 
nych Trzeciej Rzeszy, ten musi 
zdaić sobie sprawę z tego, co to 
znaczy. Kto zna ten szablon, ten

Min, Gaffencu
wrócSt do Bukaresztu
BUKARESZT, 7.5. Minister spraw 

zagranicznych Gafencu, który wczo 
raj wieczorem powrócił do Buka- 
reartu, oświadczył dziennikarzom, 
•z jest zadowolony z wyników swej 
podróży do stolic europejskich.

Przed defiladą zwycięstwa
MADRYT, 7.5. 700 saperów pra

cuje dzień i noc nad budową try
bun, pylonów 1 bram triumfalnych, 
wystawianych na trasie, którą ma
szerować będą wojska w dniu de- 
tilady zwycięstwa w  Madrycie. Ro
boty mają być zakończone do 10 
maja.

Walki
na Dalekim Wschodzie

powinien się był spodziewać i 
tego, iż niebawem nadchodzić 
zaczną z Niemiec wieści o prze
śladowaniach mniejszości niemie
ckiej w Polsce i nie zdziwił się, 
że się one istotnie ukazały.

Natomiast w Niemczech stano
wisko opinji polskiej i odźwier- 
ciadlająca je mowa min. Becka 
wywołać musiała nietylko wście
kłość, ale przedewszystkiem zdzi
wienie. W łaśnie Zdziwienie. Re
akcja bowiem  Polski jest sprzecz 
na z szablonem niemieckim i z 
przewidywaniami na tym szablo
nie opartemi.

Największe zaś z'dziwienie mu
siał w Niemczech wywołać fakt, 
iż w Polsce zrozumiano, o „co  
w łaściw ie chodzi”  i że sprawę 
żądań niemieckich postawiono 
odrazu na właściwej płaszczyźnie 
iw e  właściwem świetle. Dla uspo 
kojenia więc ostatecznego opinji 
niemieckiej i dla definitywnego 
ustalenia faktu, iż rozumiemy 
doskonale rozgrywkę niemiecką, 
pozwolimy sobie na tem miejscu 
raz jeszcze stwierdzić, iż dosko
nale pamiętamy słynną receptę

na podbijanie państw, która mie
ści się w „Mein Kampf” Adolfa 
Hitlera.

Dzisiejszy kanclerz Rzeszy pi
sze tam mianowicie, iż w walce 
rzeczą najważniejszą jest złam a
nie kręgosłupa moralnego prze
ciwnika. W  tym celu należy pod 
jego adresem wysunąć najpierw 
żądania b. skromne i tą skrom
nością zachęcić go do ich przy
jęcia i tak już nadkruszonego 
moralnie zaskoczyć nagle żąda
niami szerszemi, a kiedy stop
niowo dojrzeje do rozstrzygnięć 
ostatecznych— zmusić go do tych 
rozstrzygnięć.

Recepta z „Mein Kam pf’ dała 
w stosunku do Czechosłowacji 
rezultaty znakomite, wobec cze
go najwidoczniej postanowiono 
zastosować ją i do Polski.

A że Polska grę tę przejrzała 
i zrozumiała, to właśnie wywo
łało w Niemczech nietylko wście
kłość, ale i zdziwienie.

I zmusiło dyplomację niemie 
cką do wzmożonej aktywności

Zamiast narad—zwiedzanie zabytków
MEDJOLAN. 7.5. Agencja Stefa- 

ni podaje: Przewidziane na dziś 
rano dnigie posiedzenie konferen
cji włosko - niemieckiej, nie odby
ło plę, ponieważ tematy do dysku- 
*Ji zostały w całości zbadane w 
rozmowie wczorajszej. Przewidują, 
ze po południu zostanie ogłoszony 
komunikat oficjalny, który będzie 
bardzo krótki.

Włoski minister suraw zagranicz
nych opuścił hotel o godz. l l - ej, w i1 
tany entuzjastycamie praez wielki

tłum, zebrany na piacu, i udał się 
do pałacu rządowego, celem zaję
cia się sprawam i bieżącemi swego 
resortu.

Min. Ribbentrop wraz z małżon
ką opuścił hotel około południa i 
ze świtą zwiedził katedrę, pałac 
Sforzów i inne zabytki. Podczas 
zwiedzania miasta minister spr. za 
granicznych Rzeszy przeszedł przez 
dzielnicę ludową Medjolanu, której 
mieszkańcy zgotowali gościowi en

tuzjastyczną manifestację, wznosząc 
okrzyki na cześć Niemiec narodo 
wo - socjalistycznych 1 Włoch fa 
szystowskich. Von Ribbentrop był 
wzruszony gorącą serdecznością 
tjch  spontanicznych manifestacyj.

Obaj ministrowie spraw zagrani
cznych spotkali się ponownie koło 
godz. 13 m. 30 na śniadaniu, w któ 
rem wzięli również udział czlonko- 
W1®. delegacyj oraz wysokie o- 
soDistosci polityczne i partyjne.

TOKJO. 7. 5. Japońskie źródła 
Wojskowe stwierdzają, że walki, 
prowadzone w ostatnich trzech 
®nach w górach Tapieh w prowin
cji Hupeh, zakończyły się niepowo
dzeniem wojsk chińskich, które 
straciły w ciągu tego czasu 350
zabitych.

Bitwa pod Fengsln, 50 kim. od 
aaczangu, zakończyła się również 

Chińczyków, którzy stra- 

v °Jenn Za^ ycłl * dużo niaterjału

Sejm słowacki
*wolany na f l  b. m.

* ^ ? ;A T Y ?Ł A W A - 7J5- Sejm sło- 
zosta* zwołany na plenarną 

ku fL ?4 d^eń 11 b. m. Na porzą- 
o « w en51łfni znajdują si? ustawy 
^  dn f f  święcie narodowem 
*twrnL ®arca, o utworzeniu pań- 
e*ne?ft °  łnstytutu zdrowia publi- 

°/^z °  seJniowej komisji o- 
kontrolnej. Poza 

ków *?. dokonąny wybór człon

* W ojskowej1 8praW zagranicznYch

Rozm ow y sowfecko-tureckie
w Ankarze

i zapału —  których nie można 
nie uznać. Dyplomacja ta pracu
je przytem w najpełniejszem i; 
najbliższem porozumieniu z Mi
nisterstwem Propagand)', metoda
mi, ustalonemi razem. N ie trzeba 
lekceważyć ro li min. Goebbelsa, 
ani m iljonów , które ma do swej 
dyspozycji. Kiedy czyta się dzi
siaj relacje o przygotowaniach 
niemieckich do wTojnv domowej 
w Hiszpanji —  między innemi 
bardzo interesujące artykuły p. 
R- K  w „Kur jer ze .Warszawskim” 

zaczyna się rozumieć te meto
dy.

Nie wątpimy też, iż z chwilą 
kiedy w oktawę przemówienia 
kanclerza Rzeszy okazało się nie
zbicie, że poraź pierwszy zawiódł 
szablon niemieckich rozgrywek 
pokojowych — I dyplom acja 1 
propaganda niemiecka rozpoczę
ły w  najśclślojszcm ze sobą poro
zumieniu wytężoną i ożyw iona 
działalność.

*
Dyplomacja postarała się prze- 

dewszyslkiem o parę „św istków  
papieru” :
właściwie zawarto pakt nieagre

sji z Lolw'ą f Ustonją, rozpoczęto 
na ten temat pertraktacje z pań
stwami skandynaw’skiemi. Dyplo 
macja niemiecka jest napewno 
na tyle wytrawna, że sama zdaje 
sobie sprawę z nikłej wartości 
tych układów —  wyzyskuje je 
natomiast propaganda niemiecka, 
na wewnątrz i na zewnątrz roz- 
dymając je do największych roz
miarów'. Nie ulega też wątpliwo
ści, iż wszędzie, gdzie jest na 
swjecie Jakikolwiek słabszy punkt 
lam propaganda niemiecka ude
rzy i teraz z pełną furją.

Nie zasypia też oczyw iście gru- 
szek w popiele i dyplom acja n ie
miecka. Jej gorączkowa aktyw  
ność rzuca się poprostu w oczy. 

(Dokończenie na str. 2-ej)

Lotnik francuski
pobił rekord szybkości

i, PARYŻ. 7.5. Lotnik Lallemant po 
[ bif międzynarodowy rekord szybko
ści na 100 kim. na jednopłatowcu 
3 kategorii, robiąc 274 km. na ro 
dzinę.

Ostra polemika prasy niemieckiej
z  wywodami min. Becka

w Lyonie skazał 
*** kare^ ? .’ Wioch* DecaateDI 
** * lat 'v’łocha Oatclnottt„a t̂ęzlenla i Francnta Cham- 

a żywotnie więzienie.

BERLIN , 7.1. Niemiecka prasa 
poranna zarówno stołeczna jak I 
prowincjonalna poświęca czołowe 
miejsca zagadnieniu polsko - nie 
mieckiemu.

Artykuły wstępne polemizują o- 
stro z wywodami ministra Becka, 
Dzienniki starają się dowieść, że 
przemówienie ministra Becka po
siadało przedewszystkiem znaczenie 
wewnętrzno - polityczne. Minister 
Beck dowodzi prasa niemiecka 

„skapitulował przed szowinista
mi, których poklask sobie zdobył".

Polemizuje też prasa w ostrych 
•wrotach z oświadczeniem min. 
Becka, iż nie wiedział on o propo- 
lyejach kanclerza. Tego rodzaju

j twierdzenia są —  pisze prasa —
I zdumiew ające.

Co się tyczy propozycji zawar 
cia paktu o nieagresji, stwierdzić 
należy, ie  kanclerz Hitler zwrócił 
min. Beckowi osobiście uwagę na 
gotowość Rzeszy zawarcia takiego 
rodzaju układu. Polska zachowy
wała się natomiast nierozsądnie 
I zdecydowała się na ndziat w po 
lityce okrążenia.

Przed wyjazdem do Londynu, 
utrzymują dzienniki niemieckie, o- 
trzymał min. Beck zaproszenie rzą
du Rzeszy, przybycia do Berlina 
1 przedyskutowania przyjaźnie 
(? !  przyp. Red.) wszystkich pow
stałych między obu państwami wąt

I pliwości. Wyjechał natomiast do 
Londynu, porzucając dawną polską 
niezależność.

Przechodząc do zbijania stanowi
ska polskiego, iż prawa Polski do 
Gdańska podyktowane są faktem, 
iż wolne miasto leży przy ujściu 
polskiej rzeki, pisma niemieckie 
stwierdzają, że z tą samą racją 
Niemcy wysunąć mogą roszczenia 
do miast znajdujących się n njścia 
rzek niemieckich a położonych w 
innych krajach, jak np. Triestu, 
Rotterdamu i t. d.

Prasa niemiecka opiera się w 
swych komentarzach na wywodach 
półurzędowej „Deutsche Dienst". 

Obok znanych już argumentów

Dziś

i czysto polemicznych, jednym z mo
mentów propagandy niemieckiej 

Polska opuściła po
litykę Marszałka Piłsudskiego. Pol-

e ~  ? iszą dzienniki niemieckie—  
nie miała szczęścia zatrzymać na 
czas dłuższy po zawarciu porozu
mienia wielkiego Marszałka tak, 
jak szczęście to mają Niemcy, 
gdzie Hitler gotów jest kontynuo
wać pokojowe dzieło pacyfikacji w 
Łuropie.

Kola polityczne niemieckie o- 
świadczają, że Polska nie zdradza 
chęci np. do cofnięcia mobilizacji, 
a udowodniła, że przepuszcza jesz
cze raz szanse jaką były propozy
cje niemieckie.

na ogólne żądanie wystąpi — po 
raz ostatni w sali im. Kilińskiego

całkowity  dochód  
na ś c i g a c z  t o r p e d o w y



Dramatyczna dekada
(Dokończenie ze str. 1-szejj)

Coprawda, jak się zdaje (to za
strzeżenie w sytuacji dzisiejszej 
jest konieczne) właśnie dyplom a
cja  poniosła choćby w  Ankarze 
klęskę. Jest to może pierwsza 
m isja dyplom atyczna, która nie 
pow iodła się pann von Papeno- 
tri. Porozumienie t u r e c k o -  
a n g i e l s k i e  przy wyraź
nym współudziale S o w i e t ó w  
można już dzisiaj uważać za fakt 
dokonany. Stwarza fo we wschód 
niej części Morza Śródziemnego 
sytuację z punktu widzenia inte
resów Anglji i Francji pomyślną, 
co nie może pozostać bez wpły
wu na toczące się obecnie roz
mowy włosko-nicmieckie.

.W ten sposób dochodzimy do 
trzeciego podstawowego punktu 
ubiegłej dekady.

X
Rozmowy włosko-niemieckie o- 

toczone są najgłębszą tajemnicą
—  jest jednak rzeczą oczywistą, 
iż ich tematem jest sprawa umoc 
nienia osi, a przedewszystkiem 
sprawa zachowania się W łoch  
w  razie ewentualnego konfliktu.

Sytuacja dzisiejsza jest poważ
na, mówić też o niej należy po
ważnie, ale jasno.

Dla Niemców sprawa udziału 
iWłocbów w przyszłej wojnie jest 
sprawą wagi więcej niż pierwszo
rzędnej. Bez współudziału W łoch 
N iem cy w ojny ani rozpocząć, ani 
prowadzić nic mogą. Stąd też to 
olbrzymie, przełomowe może zna 
czenie, jakie mają toczące się o- 
becnie rozmowy.
Jakie są istotne zamiary Włoch?
Któż odpowie na to pytanie! 

tW tej olbrzymiej partji pokiera, 
którą gra obecnie cały świat, kar
ta włoska jest napewno najbar
dzie j tajemnicza.

Polityka osi dała Włochom do
tychczas bardzo dużo... triumfal
nych widowisk i demonstracyj, 
ale b. mało namacalnych korzy
ści. To, czego Włochy dzisiaj 
pragną i do czego dążą, można 
uzyskać u boku Niemiec —  tak 
przynajmniej sadzą politycy wło
scy.

Świat jest zdania w tym zakre
sie cokolwiek innego przy odro-

14 b. m. mowa Hussolinfego
o stosunkach 

wtosko-francuskich
RZYM. 6.5. W  niedziele, dn. 14 

maja Mussolini uda się z oficjal
ną wizytą do Turynu, skąd w dniach 
następnych wyjedzie do innych 
miejscowości Piemontu.

PARYŻ. 6.5. Agencja Havasa w 
depeszy z Rzymu donosi, że Mus- 
tioljni w czasie swego pobytn w 
Turynie w dn. 11 b. m. wygłosi do 
niosle przemówienie, które w szcze
gólności poświęcone będzie stosun
kom francusko - włoskim.

Zgoda i zrozumienie
między Ramnoją 

a Jugoałatt
BIAŁOGRÓD. 6.5. Po zakończe

niu rozmów, prowadzonych pomię
dzy min. Markowiczem i min. Ga- 
fencu, wydano następujący komu
nikat:

„Z  okazji wizyty, którą minister 
Spraw Zagranicznych Rumunji Ga- 
fencu złożył ministrowi Spraw Za
granicznych Jugosławji Markowi
czowi, obaj ministrowie dokonali 
wymiany zdań o sprawach, interesu 
jących oba zaprzyjaźnione i sojusz
nicze państwa, zwłaszcza na temat 
rozmów, przeprowadzonych przez o- 
bu ministrów w  ostatnich czasach z 
politykami wielkich mocarstw i in
nych państw Europy. Ministrowie 
Gafencu i Marfcowicz stwierdzili, że 
pokojowa polityka, prowadzona przez 
Rumunję i Jugoslawję, jest należy
cie oceniana i znajduje zupełne zro 
zumienie wszystldch mocarstw."

Demobilizacja w  Hiszpanii
3-ch roczników

BURGOS. 6.5. Na podstawie za
rządzenia władz hiszpańskich, trzy 
roczniki będn zdemobilizowane w 
dn. 15 maja.

binie umiaru i rozsądku Włochy 
mogłyby bezpośrednio od państw 
zainteresowanych uzyskać b. du
żo.

Pytanie tylko, czy ten umiar 
i rozsądek jest jeszcze do osiąg
nięcia na gruncie włoskim.

Nic sądzimy, aby był on dale
ki od ludności w łoskiej, krytycz
nie odnoszącej się do ultra pro
niemieckiej polityki rządu. Lud 
w łoski nic lubi N iem ców  i nie 
chce wojny. Czy jednak i w ja

kim stopniu uwzględni to rząd 
włoski oto wielkie pytanie.

W  każdym razie min. v. Rib
bentrop prowadzić dzisiaj musi 
ze swym włoskim kolegą b. skru 
pulatny obrachunek zysków i 
strat obecnych i przyszłych. Ob
rachunek to niezmiernie trudny, 
w którym trzeba uwzględnić naj
rozmaitsze imponderabilia.

Od jego ostatecznego wyniku 
zależy pokój świata. N.

10-lecie akademickiego związku
Związek AfcwJemBców Górnośląza

ków w  Warszawie obchodził wczoraj 
uroczystość 10-lecia swego Istnienia, 
połączoną e poświęceniem chorągwi 
związkowej. Protektorat nad uroczy
stościami objęli ich magnificencje rek 
torzy szkół akademickich w  Warsza
wie.' ’ 4 -r  

Ze wszystkich ośrodków akademic
kich Polaki przybyły do Warszawy  
delegacje organlzacyj studenckich 1 

| korporacje. Była również obecna de
legacja z Gdańska.

W  kościele Sw. Krzyża odbyło się 
uroczyste nabożeństwo, które w  asy
ście duchowieństwa odprawił J. E.

Flota niemiecka w  Lizbonie
Manewry wznowieniem tradycyj

ks. biskup W . P. dr. Józef Gawlina.
W  czasie nabożeństwa nastąpiło 

poświęcenie nowego sztandaru.
Poczet chorągwlany Związku A ka

demików Górnoślązaków w  śląsldch 
strojach regjonalnych spotkał się z 
żywym oddźwiękiem ludności stoli- 

: ey, która serdecznie' manifestowała 
jswe uczucia dla braci; Ślązaków,
i Następnie w  salt Resursy Obywa
telskiej odbyła się ceremonja wbija
nia gwoździ w  drzewce sztandaru.

Dziś odbędzie się zebranie wydzia
łu Związku Akademików Górnoślą
skich i Ślązaków,. celem zatwierdze
nia programu pielgrzymki dó Pie
kar, która ma się odbyó 29' czerw
ca b. r. pod hasłem: „Akademicy 
Górnoślązacy wraz z ludem pracu
jącym —  w  hołdzie Matce Boskiej 
Piekarskiej".

LIZBONA. 7.5. Admirał Boehm 
wydał na pancerniku „Admirał 
Graf Spee“  przyjęcie dla prasy por 
tugalskiej i zagranicznej.

W  irygłoszonem przemówieniu

admirał zacnaczył, że manewry flo  dawnych tradycyj, wiadomości zaś
ty niemieckiej u wybrzeży iberyj
skich mają jedynie na celu wy
szkolenie i stanowią wznowienie

o Innych celach tych manewrów są 
—  według admirała —  pozbawione 
wszelkich podstaw.

Gwałty i groźby
WASZYNGTON. 6.5. W kołach 

dyplomatycznych z zadowoleniem 
stwierdzają, że mowa min. Becka 
i oświadczenie premjera Daladier, 
opierają się faktycznie na podsta-

zgodnie potępione
wowej tezie przedłożonej przaz pre
zydenta Roosevelta w  jego apelu 
z 15 kwietnia b. r. który nie za
mykając drzwi do- żadnej dyskusji, 
stawiają kanclerza Hitlera w sy

tuacji, skłaniającej do wyrzecze
nia się metod gwałtu I gróźb, je
dynych, które, według Hitlera, 
miały w historjl dawać rezultaty.

Królewska podróż do Kanady
I

LONDYN. 6.5. Statek „Empress i 
of Australia", na którego pokładzie | 
brytyjska para królewska udaje s ię ; 
do Kanady, wyszedł z portu Ports-j 
mouth o godz. 15-ej.

Statek „Empress o f Australia" 1 
zawinie do Quebcck, skąd rozpo- i 
cznie się podróż pary królewskiej 
przez całą Kanadę. Następnie k ró l'

St. Zjednoczonych
i królowa udadzą się do Waszyng
tonu i Nowego Jorku.

Drogę powrotną do W. Brytanji 
para królewska odbędzie na naj
większym statku linji Canadian Pa 
cific „Empress o f Britain" z portu 
Halifax w Nowej Szkocji.

Król Jerzy i królowa Elżbieta

przybędą z powrotem do Londynu 
21 czerwca.

Podróż obecna jest pierwszą, ja 
ką którykolwiek z monarchów bry
tyjskich podejmuje wraz ss królo
wą do jednego z dom In jów. Po raz 
pierwszy również król I królow a; 
W. Brytanji udają się *  oficjalną 

wizytą do St. Zjednoczonych.

Negatywna odpowiedź W . Brytanji
na propozycje sowieckie

LONDYN. 6.5. Lord Halifax od
był dziś dłuższą rozmowę z amba
sadorem sowieckim Majsklm, Infor 
inując go w ogólnych zarysach o 
stanowisku, jakie rząd brytyjski za 
mierzą zająć wobec propozycji so
wieckiej z 15 kwietnia.

Jak sądzą w kołach miarodaj
nych, rząd brytyjski udzieli rządo
wi sowieckiemn grzecznej, ale nega
tywnej co do treści, odpowiedzi na 
propozycje trójporozuuilenla: W iel
ka Brytanja —  Francja i Sowiety.

Odmowa ta ule polega bynajmniej 
na przesłankach ideologicznych, 
leez na tem, żc zawarcie przez W. 
Brytanię sojuszu obronnego z Ko- 
sją sowiecką wywołałoby daleko 1-

dące zastrzeżenia ze strony niektó
rych mocarstw, z któremi W. Bry
tanja związana jest bądź sojuszem, 
jak z Portugalją, bądź węzłami tra 
dycyjnej przyjaźni, jak z nicktóre- 
nil państwami południowo- amery- 
kańskiemi, np. z Argentyną. Itów- 
nleż wzgląd na Hlszpanję, z którą 
rząd brytyjski pragnie przywrócić 
dawne tradycyjne stosunki przyjaz
ne, odgrywa pewną rolę. Wreszcie 
bardzo ważne jest również stanowi
sko zajęte przez Japonję, na któ
rem W. Brytanji zależy.

Rząd brytyjski natomiast pono
wi swoją propozycję, aby Rosja so 
wiecka ogłosiła jednostronną dekla 
rację, stwierdzającą zainteresowa

nie Sowietów w utrzymanin niepo
dległości 1 integralności państw o- 
ściennych wzdłuż europejskiej gra
nicy Rosji i oświadczając gotowość 
Rosji udzielenia tym państwom po
żądanej przez nie pomocy, o ileby 
stały się one przedmiotem agresji.

W. Brytanja przyjmuje warunek 
wysunięty w toku konsultacji przez 
stronę sowiecką, że jakakolwiek po 
moc sowiecka mogłaby się stać 
realną dopiero w razie otrzymania 
przez tc państwa najpierw pomo
cy ze strony W. Brytanji 1 Francji.

Stwierdzenie tego na piśmio sta
nowi pewną koncesję wobec rządu 
sowieckiego, celem ułatwienia mu 
złożenia tego rodzaju deklaracji.

Doskonałe wrażenie mewy min. Becka
sfwiercSsa mira. Bonnet

PARYŻ. 6.5. Posiedzenie Rady 
Ministrów poświęcone było omó
wieniu sytuacji międzynarodowej.

Min. Bonnet zapoznał kolegów z 
doskonaleni wrażeniem, jakie mo

wa min. Becka wywołała na całym 
świecie.

Omówiono sprawę rokowań an
gielsko - francusko - sowieckich, za
znaczając, że w porozumieniu z Pa

ryżem rząd angielski wystosował! 
do Moskwy nowe propozycje, mo
gące tym razeiu znacznie ułatwić 
porozumienie.

Robotnicy polscy
Manifestacja w Warszawie

Wczoraj odbyła się w Warszawie 
wielka manifestacja Z. P. Z. Z. pod 
hasłem „Robotnicy polscy —  ar
m ii". Na manifestację tę przybyło 
z całej Polski około 15 tys. delega
tów robotniczych.

Uroczystość rozpoczęła się o go
dzinie 10 rano nabożeństwem poło
wem na placu Marszałka Piłsudskie
go.

Po nabożeństwie wygłosił prze
mówienie pik. Wenda, który m. in. 
powiedział:

Stoimy w obliczu wydarzeń o du
żej wadze historycznej, wymagają
cych nie tylko silnych nerwów, ale 
i dobrych żołnierzy i mocnych pię
ści. Nie ulega wątpliwości, że w ra
zie jakiejkolwiek napaści na Pol
skę, ciężkie, zaprawione do pracy 
ręce robotników i chłopów polskich

bez chwili wahania spadną na gło
wy wrogów i zetrą je w proch.

Nie szukamy zaczepki, ale - raz 
napadnięci —  potrafimy odeprzeć 1 
zniszczyć wroga. (Długie i huczne 
brawa i okrzyki).

Zrozumieć to musi każdy, kto ma 
niezdrową ochotę coś na Polsce za
robić.

Nigdy, nikomu i nic nie ustąpimy 
ze swych praw i ze swego stanu 
posiadania. Z każdej sytuacji w yj
dziemy nie tylko zwycięsko, ale i z 
powiększonym stanem posiadania. 
(Niemilknące brawa).

t Sprzęt wojskowy, który, czyniąc 
j nieraz nadprogramowy wysiłek za- 
! kupiliście z ciężko zapracowanych
I zarobków, a który za chwilę zo
stanie wręczony przedstawicielom 
wojska, jest widomym symbolem

najściślejszej łączności polskiego 
świata pracy z polskim żołnierzem 
i Naczelnym Wodzem. j

W  pamięci całego Narodu Pol-1 
skiego trwa żywa tradycja wspar! 
niałych zwycięstw na polach Grun
waldu i pod Wiedniem. Należymy 
do narodu, który miał w  swej hi- 
storji „hołd pruski". (Niemilknące 
brawa). Pamięć o tem powinna być 
ostrzeżeniem dla sąsiadów, rozzu
chwalonych łatwemi zdobyczami, 
szukających „przestrzeni życiowej" 
na odwiecznie polskiem terytorjum. 
(Żywiołowe i huczne oklaski).

Po przemówieniach gen. Troja
nowski przejął sprzęt wojenny, po 
czem wygłosił krótkie przemówie
nia, dziękując robotnikom w imieniu 
wojska za ten widomy objaw patrjo 
tyzmu. «

Grecja wzmacnia
pogotowie zbrojne

A TE N Y , 7.5. Ukazał się dekret, 
powołujący na przeszkolenie rezer
wistów telegrafistów i radiotechni
ków roczników 1932 do 1937. Po
wołanie dotyczy osób, pochodzą
cych z Tessalli, Macedonji 1 Epiru.

Aresztowania Anglików
w W ie d n iu

WIEDEŃ, 7.5. W  Wiedniu aresz
towano dwóch Anglików i jedną 
Angielkę, obywateli Wielkiej Bry
tanii. Jako przyczynę aresztowania 
podano przekroczenie dewizowe.

W  Grazu aresztowano dwóch An
glików, oraz amerykańską parę mał 
żeńską, którym zarzucono fotogra
fowanie objektów wojskowych. .

Regent odrzucił propozycje 
dr. Kaczka

ZAGRZEB. 6.5. Udzielając wyja
śnień przedstawicielom $rasy, dr* 
Maczek polemizował z piątkowo®1 
oświadczeniem premiera Cvetkovi-
oza, Iż rozmowy sc rb sk o -ch o rw a c -
kie nie uległy rozbiciu, lecz tylko 
z obu stron wysunięte zostały Prcr 
Pozycje, które są obecnie w toku 
badania.

Dr. Maczek zaznaczył, iż  z VrZ-[' 
krością musi stwierdzić, że oświad
czenie premjera nic jest całkowici0 
ścisłe.

Cvetkovicz i dr. Maczek zreda
gowali bowiem razem 27 kwietni3 
b. r. tekst układu, który powinie® 
był być przez regencję bądź V'n ^‘ 
jęty, bądi odrzucony. .

Wysłannik dr. Maczka przyby* 
do Białogrodu w celu uzyskani® 
ostatecznej odpowiedzi, czy układ 
został przyjęty, czy odrzucony. ,

Zamiast takiej odpowiedzi pow*® 
cii on do Zagrzebia z nowemi pro* 
pozycjami. Dr. Maczek wobec teg°> 
jak zaznaczył przedstawicielom P^a 
sy, musiał stwierdzić, że regencjo 
odrzuciła ultład z dn. 27 kwietnW
1 powiadomił o tem na piśmie pre*®* 
jera Cvetko\1cxo.

NA WIDOWNI
P. Prezydent R. P. udzielił exe- 

quatur Frankowi Savery, jako kon
sulowi generalnemu W. Brytanji na 
obszar Rzeczypospolitej z siedzibą 
w  Warszawie, oraz George Hum- 
phrey Middłeton, jako wicekonsulo- 
wi W. Brytanji na obszar Lwowa z 
siedzibą we Lwowie.

*
Rada Miejska m. Lublina iichwa 

lila nadać Marszalkowi Śmigłemu- 
Rydzowi obywatelstwo honorowe 
m. Lublina.

Prem jer Sławoj - Składkowski 
przyjął dn. 6 b. m. posła Kolum- 
bji, Jaremiłlo Arango.

*
Min. Beck złoży! dn. 6 b. m. w 

towarzystwie dyrektora gabinetu 
ministra Spraw Zagranicznych Lu
bieńskiego wizytę kondolencyjną ro 
dzińle zmarłego b. ministra Spraw  
Zagranicznych ś. p. Maurycego hr, 
Zamoyskiego.

*

Min. Beck przyiął dn. 6  b. in. w  
godzinach popołudniowych ambasa
dora Francii Noela.

*
Podsekretarz Stanu w M.S.Z 

Szembek przyiął dn. 6 b. m. charge 
d‘affalres Słowacii, Klinowskiego.

•
Ambasador Rzeszy von Moltke 

powrócił do Warszawy i  obiął u- 
rzędowanle.
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P r z y  k ł a d  z  g ó r y
musimy się ograniczyć — państwo fe i

s w ea k  w ie m y ,  rząd zw rócił się J w y s i ł k ó w  na t e  c e le .  Pożyczka w ielkich s o t t i.  Ale niepom iernie ] r e s o r t o w y c h ,  ograniczając 
d o  Sejmu z projektem  pęł-. Obrony, p rzeciw lotn iczej jest w iększe, niż zaoszczędzona dla różne „a k c je ” , 
rfOmocnictw, któreby po- pierwszym  takim wysiłkiem . Czy wojska suma, b ę d z ie  i c l i  znaczę- 'Zapaleni etatyści muszą żre

óu wystarczy, trudno przewi- i nie moralne.
dzieć. Zależy lo od sytuacji po ! Sfinansowanie naszych potrzeb

r. w oliły  w drodze dekretów  Pre 
. zydenta Rzeczypospolitej regu lo

w ać sprawy gospodarcze i finan- | litycznej, a ta jest wciąż w ielką | obronnych pociągnie- za sobą w
ch tłT ń  n r Q 7  c n r a W V  7 W in T a H P  T 1 m n ń n n r ln  iv i f . i_ J  ____  __ 1 c ______ • r  • ....sow ę oraz sprawy zw iązane ż J nieSyiadomą. [te j czy innej form ie o fia ry  ca
obronnością państwa. Pełnom oc- i \ ię  .m ożem yi (jęszcze ocen ić! łego społeczeństwa. W szyscy hę- 
nictwa te potrzebne są, aby przy j rozm iarów  zapotrzebowania f i - ! d/iemy musieli się ograniczyć.
■śpieszyć tok ustawodawstwa w o- 
becnym okresie, kiedy każda 
chwila stawia przed nami nowe 
zadania, które w inny być na
tychmiast wykonane.

Opinja polska aprobuje w 
. tym wypadku system pełnom oc

nictw. N ie chodzi jednak tylko o 
form ę działania. N iem niej ważną 
rzeczą są krytci-ja jak icm i rząd 
będzie s ię  k ierow ał, w prow adza
jąc niezbędne zm iany do nasze
go ustawodawstwa gospodarcze
go i finansowego.

Będą to zm iany nie małe. Sto
im y bow iem  wobec konieczności 
sżybkłego przystosowania planów 
finansowych państwa do silnie

nansowego naszego pogotow ia 
zbrojnego. Trudno też rozważać 
środki, jak ie należy przedsię
wziąć, aby to zapotrzebowanie 
pokryć. C h cem y,natomiast zw ró 
cić uwagę na jedno.

Oszczędności; O' których pisa
liśmy w yże j może nie przyniosą

Społeczeństwo niezawodnie chęt 
nie złoży te ofiary. A le rząd, 
który łych o fia r będzie żądał, 
musi przedewszystkiem  wska
zać, że. i on ze swej strony uczy
nił tu wszystko.

Resorty nuiszą wykazać, że 
zrezygnow ały ze swych anib ieyj

zygnownć z rozbudowy swych 
ulubionych przedsiębiorstw, o ile
te nie są dla arm ji konieczne.

Zakres zadań zbiorowych mu
si być ograniczony, a ich w yk o
nanie nutsi być przenoszone na 
zrzeszenia społeczne, odciążając 
w ten sposób Skarb.

Akcja oszczędnościowa rządu 
musi być przykładem  dla ob y
watela, wzmacniają# zarazem  
postawę moralną w  żądaniach 
o fia r od całego społeczeństwa.

dr. W .

MW ś w i e i i e  p r a s y
Dyktatura 

w permanencji
Dr. Stanisław Peters w „Kurje- 

Literacko, t: Naukowym" zwra
c a l i  wagę, że " dyktatura w perma- 
neiicji jest,pragnieniem dyktatorów: 

Dzisiejsi dyktator/y różnią się o-przewartościow anej h ierarchii po
trzeb. i'gromnic otl swoich bliższych i dal

Zawsze w y su w a liśm y  wszyscy [szych poprzedników. Stworzyli nowo-
prymat potrzeb obronnych. Ale f 7eMUJ dyktaturę, różnhKą sl fnietyl -  

. J  . . . . , ko od starożytnej, nie i od dotych-
co innego jest prym at potrzeb o- U asovvy<.w dyktatur nowożytnych, 
bronnych ,. kiedy chmury grom a- -  - 
dzą się gdzieś het na horyzon 
cie, co- inpego gdy chmury te 
zdają się w isieć już nad nami i 
grozić burzą. iW. obecnych w a
runkach potrzeby obronne dy
stansuje dodatkowo inne k ryter
ia- ' , -  

Trudno przew idzieć jak długo 
będzie trwał obecny stan pogoto
wia, trudno pow iedzieć jak w ie l
kich ofia

Dyktatorzy nowocześni są ogromnie 
ostrożni, a przed czynem studjują 
długo skutki i następstwa. To im za
pewnia sukcesy i chroni • przed pot
knięciami, tak diii nich. .nlpbezpfecz- 
neml. W  jednem się tylko nic zmle- 
rilll, do 'wojny, już 1’ latun, /.au
ważył, że tyran podżega do wojny, a- 
by swe panowanie uczynić konieczno
ścią: Strona przeciwna czyli demo
kracja może być jedyną zapora prze
ciwko tym daleko w przyszłość ida 
cym nroszczeniom. Musi ■ jednak 
wpierw odbudować w sobie zaufa-i • r j  • «  mci w uuuuuimac w suine /.aillii-

iar finansowych b ę d z i e ^  Ąo fo rm  ,Ien ioU ra tvcrily ch , k M re  

on od nas wym agał. L iczyć  się zrewztą przeszły od czasu zakończe- 
jednak musimy z tem, że stan 
obecny nabiera cech trwałości
Pózatem  liczyć się musimy 
tem, że w  sytuacji, jaka w ytw o
rzyła się obecnie, musimy naju
siln ie j uzupełnić wyposażenie 
techniczne naszej arm ji, bez 
względu na dalszy rozw ój sytua 
cji m iędzynarodowej. Musimy 
być gotow i nn wszelkie ewentu
alności.

Nasz budżet państwowy dzieli 
w łaściw ie na dw ie części: na 

normalny budżet o charakterze 
praw ie wyłączn ie wegetatywnym , 

na t. zw. plan inw estycy j
ny. W ykonan ie zarówno pierw- 
**ego, jak i drugiego w obecnej 
syiuacji musi uleć daleko idą-: 
cVtn zmianom.

•W dziedzin ie w ydatków  w ege
tatywnych akcja oszczędnościo
wa, która dla nas I w ielu Innych 
M a  postulatem program ow ym , 
°becnle staje się nieodpartą ko
niecznością. Każdy grosz pań-^ 
stwowy, który wydany jest na'
n l.  _ • « ■ • i

nia Wielkiej W ojny' dużą ewolucję."

Czekamy n siebie
St. St. w „Kurjerze Wsrszaw- 

akim'* odpowiada na napastliwy ar
tykuł miń. Goebbelsa, pytający: 
„quo vadis, Polonia?":

„czekamy n Meble na... wszyst
kich I na...- wszystko, bo gdy memo
randum niemieckie zakończyło się o- 
świadczenlem, 1* Rzesza gotowa jest 
wejść z nami w, nowę. rokowania, je- 
£11 Polska tego pragnie, to memo
randum nasze zamyka się najbardziej 
uprzejmem stwierdzeniem, te Polska 
gotowa jest wejść w takie rokowa
nia, x zastrzeżeniem swego stanowi
ska zasadniczego, jeSIl Rzesza o to 
się do nas zwróci."

(Ma właściwef drodze
Memorandum niemieckie i odpo-

Gdańsk, ani o jego niemiecką lud
ność. Chodzi poprostu o to, czy Eu 
ropa ma być sprawiedliwe zrówno 
ważona spólnota wolnych i równych 
narodów, czy . też organizacją, w  któ 
rej narody niewolników miałyby przy 
czyniać się do dobrobytu narodów pa 
nów.“

Tą samą drogą i dziś
W  tygodniku „Czarno na Bia- 

lem“ pisze b. premjer , i b. senator 
Artur Śliwiński:

„Powinniśmy skorzystać z doświad 
czeń 1920 r. W  różnych ośrodkach 
powstawały podówczas najrozmaitsze 
inicjatywy, które proponowano z po- 
pwlek patrjotycznych. a które wza
jemnie się paraliżowały. Sądzę, że za 
wczasu trzeba te Inicjatywy skoncen 
trować w kilku ośrodkach, by nie roz 
prpszyły się wysiłki, do jakich dziś 
zdolne jest cale społeczeństwo. M a
my doświadczonych i wytrawnych or 
ganizatorów. Trzeba powołać ludzi na 
właściwe miejsca. Trzeba społeczeń
stwu ulatwłć jego patrjotyczne ambi
cje."

Tezy o wojnie
Grupa „Zespołu" opracowała 

przed- jakimś Czasem, i,podstawy 
doktryny społeczno narodowej", a 
w tem „tezy o wojnie". W  ostat
nim numerze czasopisma tezy te 
przypomniano. Powiedziano tam:

„1) W  wojnie z Niemcami Polska 
może dużo zyskać i dużo stracić. 2) 
Wojna z Niemcami jest najbardziej 
prawdopodobna 1 najbardziej uzasad
niona. W  razie przegranej grozi Rze
czypospolitej utrata rzeczywistej nie
zawisłości. W  razie wygranej przy
niesie realizację celu całkowitego zje
dnoczenia narodowego 1 zwiększy po
tencja! gospodarczy, rozszerzy drogi 
do ekspansji zewnętrznej, zapewni 
większe bezpieczeństwo militarne na 
przyszłość. S) W  wojnie z Rosją, 
Rzeczpospolita nie ma zainteresowa-

pp1«  " J i  J i rza z Francją i pogłębia stosunki t
, niezbędne, ogranicza sum y,. Wielką Brytan ją. Taka konfiguracja 
*tore m ożem y przeznaczyć na | polityczna j*»t po stokroć bliższa l 
arrnję.

Bzecz oczyw ista, i e  i  dnia na 
dzień nie m ożem y przeprówa- 
dzić głębszych reform  naszej ad
ministracji, któreby przyniosły 
Poważne oszczędności. Ale to nic- 
W k o  nie zwalnia nas od obow ią 
z^u oszczędzania, ale przcciw - 
n*®> nakazuje tem silniejszą ak- 

oszczędnościową na wszyst
kich polach, gdzie to tylko jest 
Możliwe.

W  planie Inwestycyjnym , prze 
r?baczyliśmy 60 procent na woj- 
s* 0- Obecnie trzeba na wojsko 
Pr*eznaczyć w ięcej, tak abv po- 
Za czysto, wojskowem i inwesty-1 ̂ respondent „Gazety Po lsk ie j1 Ka
r» J r ł im io w  sImAcy/\»,76nrc!lri n ie ła  7ń aa .
_ jami w ykonyw ane były tylko 
e> które z celam i obronnem i 

najściślej są związane.
Trudno m ów ić o jakichś choć- /  tylko przybliżonych  cyfrach , |8tępełn do Ba}tyku N|e m o W  p0.
J kie zw iększy się tegoi oczne j niagać wlasneml rękami do zakłada- 

j*Potrzebowanie finansowe pań- i nia sobie sznura na szyję. Jako Eu- 
HWa w zw iązku z potrzebą n a j- ( ropejczycy, pragnący na naszym kon-
s*ybszego dozbrojenia. Jest r z e - i ^ ^ e tru n ków  życia
Cło , dla wszystkich, nie możemy nie za-
Sł \  ze społeczeństwo mu wołać pod adresem tych, co jeszcze
1 “ y *  gotow e do najwyższych sa iiepł, w  ni« chodzi to ani o

wiedź polska —  pisze „Warszawski nia w zyskach terytorjalnych. Celem 
Dziennik Narodowy" są przypieczę 
towaniem bankructwa polityki' po
rozumienia polsko - niemieckiego—  
pisze „Warszawski Dziennik Naro
dow y":

„Obecnie Polska wraca na właści
wa drogę. Zamiast porozumienia z 
Niemcami, zacieśnia swoje przymie-

znacznte bardziej odpowiadająca jej 
Interesom, i rrozumialsza- w  świetle jej 
dziejów."

Wielka przemiana
Nasze miejsce jest w obozie wal

czących za świętą sprawę Wolno
ści. —  Pod takiem motto pisze M. 
Niedziałkowski w „Robotniku":

„Nastąpiła „wielka przemiana". Pol 
ska wkroczyła na swój właściwy 
szlak dziejowy, nakazany przez hi- 
Morję, przoc geografję, przez psychi
kę zbiorowa narodu. Z tego ' szlaku 
nie zepchnie jej już nikt."

lubiący i Europejczycy
Bawiący w Warszawie berliński

zimierz Smogorzewski pisze, że od 
rzucamy myśl o ustępstwach na 
rzecz Niemiec i jako Polacy i ja 
ko Europejczycy:

„■Jako Polacy nie możemy oddać 
Niemcom kontroli nad naszym do-

pol i tycznym tej wojny byłoby tylko 
osłabienie zdolności ekspansywnej 
Z.S.R.R., w  kierunku zachodnim i 
stworzenie zaprzyjaźnionych państw. 
4) Osłabienie ZSRR przez usamo
dzielnienie obszarów narodowościowo 
obcych nie leży w  zakresie możliwo
ści obecnej Rzeczypospolitej. Sytua
cja może się zmienić tylko po osią
gnięciu wszystkich celów politycz
nych w wojnie z Niemcami."

Z ołówkiem w ręku
Feljetonista „Ilustrowanego Kur 

jera Codziennego" zadał sobie trud 
i z ołówkiem w ręku obliczył, dla
czego Hitler żądał autostrady sze
rokości :25 kim.:

„Specjalna autostrada dla Fuehre- 
ra 200 m., Specjalny chodnik dla pie
szych wycieczek kanclerza 100 m., Tor 
dla przejażdżek konnych kanclerza 
200 mtr., Tor rowerowy dla pana kan 
clerza 500 mtr., Tor dla przelotu sa
molotu kanclerskiego 1000 m.. Pas 
neutralny po obu stronach autostra
dy kanclerza, zabezpieczający ewen
tualny zamaęh 5000 m., Droga bita 
dla przemarszu piechoty w rozwinię
tym szyku 2000 m„ Autostrada dla 
wojsk zmotoryzowanych, ciągnących 
w stu szeregach 1000 m,, Pas dla 
przeprowadzenia rurociągu benzyno
wego i zabezpieczenie tegoż przed 
ewentualnym wybuchem 2000 m„ 
Szlak lotniczy dla rozwiniętego szy
ku stu samolotów 5000 m., Pas dla 
zabezpieczenia tego szlaku 5000 m., 
Pas kolejowy dla pociągów pośpiesz
nych, osobowych, towarowych i żyw
nościowych 5000 m„ Pas dla przepro
wadzenia linji telegraficznej i' telefo
nicznej 500 m., Specjalny szlak dla 
fal etern, t.j. dla Radja 2000 ro. Ra
zem 35.000 mtr.

Z sytuacji wewnętrznej 
Niemiec

Czasopismo „Zespół" podaje kil
ka obrazków z sytuacji wewnętrz
nej Niemiec:

„mimo najostrzejszych restrykcyjv 
bilans handlowy jest ujemny. Eksport 
wyniósł 40 miljonów funtów szter- 
llngów, gdy import 42 miljony. Cie
kawa jest analiza salda ujemnego. 
Okazuje się, że owe 2 miljony fun- 
tów (t. zn. 50 miljn. złotych) nale
ży zapisać na koszt byłej Austrji. 
Obszar ten eksportował na 2 miljony 
funtów, a importował na 4 miljony 
200 tysięcy. Austrja pożera nłemiec 
ką równowagę handlową. „Deutsche 
Volkswirt“, czołowy organ ekonomicz
ny Niemiec, zapowiada bliską już r©-' 
dukcję uboju bydła o 20 proc.! Co 
ciekawe, w tym samym artykule 
zwraca uwagę na rozgrywające się 
sceny przed sklepami rzeźnićzemi 
Berlina w  godzinach rannych i robi 
sugestje zmiany obecnego systemu 
kartkowego, wywołującego zbyt wie
le zadrażnień i przygnębienia."

Cofnięty wniosek posła 
Sfocha

Z: „A.B.C:" dowiadujemy- się, że 
na posiedzeniu komisji prawnicze; 
Sejmu:

,Pos. Stoch (niezależny) zgłosił po 
prawkę, ograniczającą pełnomocnic
twa do spraw obrony państwa, oraz 
związanych z nią spraw’ finansowych 
i gospodarczych.

Wobec oświadczenia p. wicepremje- 
ra pos. Stoch wycofał swą popraw
kę."

Kongres l\P.S. w Łodzi
„Dziennik Ludowy" donosi, że
„25-ty kongres P.P.S. odbędzie się 

28 I 29 b. m. w  Łodzi. Na porządku 
dziennym kongresu figurują m. In. 
sprawozdania C K W  o sytuacji polity
cznej i gospodarczej oraz o sytuacji 
organizacyjnej 1 najbliższych zada
niach P.P.S."

Na oran icy  
polsko-gdtińskiej

Z Gdyni donosi „W iećzór W ar
szawski" :

„Do Gdyni jechał samochód cięża
rowy firmy Hartwig, na którym znaj 
dowały się rzeczy jednego z wyższych 
urzędników polskich z Komisarjatu 
Gen. w Gdańsku, radcy Jankowskie
go. N a  punkcie granicznym w Kolib- 
kach po stronie gdańskiej, celnicy 
Wolnego Miasta chcieli zaaresztować 
szofera samochodu. Ten jednak wo
bec... jednostronnego zerwania przez 
celników paktu nieagresji, puścił w 
ruch mocne polskie pięści 1 po chwili 
goniony przez celników gdańskich zna 
lazł się na terytorjum polsldem pod 
opieką celników polskich. Firma Hart 
wig wysiała po samochód innego szo
fera, jednak oświadczono, że musi po 
wrócić akurat tamten. Widocznie cho 
dziło nic o szofera, (który nigdy z 
polityką nie miał nic do czynienia), 
lecz o okazję do zbadania szczegóło
wego rzeczy. (Oczywiście nikt tą dro 
gą tajnych dokumentów nie wozi!). 
Wreszcie samochód wydano, a rzeczy 
radcy J. zabrała policja polityczna 
Gdańska i dotąd (piątek wieczorem) 
nie zwróciła."

O drocznna d e fila d a
Z Madrytu donosi „Dziennik Po

wszechny" :
„że projektowana na dzień 15 ma

ja „defilada zwycięstwa", po której 
miało nastąpić wycofanie ochotników 
włoskich i niemieckich, została odło
żona na czas nieokreślony. Do Bil
bao przybyło ostatnio 3 tysiące żoł
nierzy niemieckich."

Rękopisy 
JJAzefs Piłsudskiego

do muzeum w  Belwederu
Wszystkie rękoptey Marszałka 

Polaki winny być zebrane i przecho 
wane w. Muzeum Józefa Piłsudskie* 
go w Belwederze.

Komitet organizacji • muzeum % 
Aleksandrą Piłsudską, przewodniczą 
ca na czele zwraca się do osób i in- 
stytucyj, posiadających' rękopisy 
Józefa Piłsudskiego, a więc arty
kuły, pisma, rozkazy, jak również 
listy prjT^atne i t. p; z uprzejmą 
prośbą o przekazanie ich w formie 
daru lub depozytu stałego —  mu
zeum Belweder.

Ofiarodawcy rękopisów Józefa 
Piłsudskiego wzamian za orygina
ły otrzymują z muzeum , dokładne 
ich kop je  fotograficzne.,

Zebranie wszystkich rękopisów 
Józefa Piłsudskiego w  Belwederze 
zapewni także rękopisom, że nie 
staną się one przedmiotem handlu,

Bez zatwierdzenia
niezależny Bratniak
Senat Politechniki Lwowskiej o i  

mówił po kilkumiesięcznym okre
sie zatwierdzenia statutu Niezależ 
nej Bratniej Pomocy Studentów Pc 
litechnild Lwowskiej. 1 •

Organizatorzy odwołali się do 
Ministerstwa W.R. i O.P.

Jedna lista polska
w Drohobyczu

Polskie stronnictwa w Drohobjs 
czu wystawiają jedną listę kandy
datów do nowej rady miejskiej.

Na liście znajdują się członkowi* 
Stronnictwa Narodowego, PPS i 
Ozonu, jak również przedstawicie
le mieszczaństwa.

Nowy Torgpred 
przybywa do Warszawy

W  tych dniach przybywa do W ar 
szawy nowy przedstawiciel ■ handlo- 
wy . i radca ambasady Z.S.R.R. w 
Polsce p. M. Nikitin.

Po objęciu przez p. Nikitina kie- 
rownictwa przedstawicielstwa ro * 
poczną się właściwe rozipowy, ma
jące na celu zrealizowanie tranzak- 
cyj handlowych polsko-sowieckich

Mussolfni przeciwny
zatargowi Berlina 

z Warszawą
Według depesz „Gońca Warszaw- 

skiego" z Mcdjolanu:
„Jak wynika z oświadczeń polnfor 

mowanych kół . włoskich, MussollnJ 
jest stanowczo przeciwny .otwartemo 
zatargowi polsko -  niemieckiemu. 
Włochy wypowiadają się *a rozwią
zaniem zatargu polsko - niemieckie
go na drodze dyplomatycznej."

Zaś „Dziennik Powszechny4' do
nosi z Rzymu o rozmowach nie
miecko - włoskich:

„że stosunki polsko-niemieckie nlr 
wchodzą w  zakres toczących się roz
mów, ponieważ Włochy nie są zaii> 
teresowane sprawami, polsklemi."

Autostrada czeska
Praca organiczna 
w protektoracie

Pod Ujezdem niedaleko Pragi roz 
poczęto w tych dniach budowę au
tostrady czeskiej. Pierwszy odcinek 
autostrady, która połączy Czechy 
z Morawami, będzie długości pięciu 

pół kilometrów.
Podczas uroczystości inauguracyj

nej wygłoszono przemówienia, któ- 
rych sensu należy szukać między 
wierszami. Sens ten to znana nam 
z lat dawnych przedwojenna „pra
ca organiczna".

A  więc generalny, dyrektor budo 
wy autostrady generał inż. Nose> 
powiedział m. fcn.: „Niech autostra? 
da nasza stanie się początkiem do
brej przyszłości.

Drugi zkolei mówca radca inż* 
Misza powiedział: „Jako jeden z pif 
nierów idei budowy autostrad wo
łam:

Niech służy narodowi."
Ppłk. inż. Balate wzniósł okrzyk 

,Na cześć i dla siły narodu!".
Przedsiębiorca M. Lozovsky powif 

dział: „Dla lepszej przyszłości na 
szego ludu".

Symboliczne rozpoczęcie budów; 
zakończył robotnik Józef Suchopa 
z Ujezdu, oświadczając: „Prze 
pracę do dobrobytu".



Spotkanie Ciano — Ribbentrop
Stosunki polsko-niemieckie przedmiotem rozmów

MEDJOLAN. 7. 5. Wczorajsza 
pierwsza rozmowa hr. Ciano z 
Ribbentropem, prowadzona w Ratu
szu, trwała od godz. 16 m. 45 do 
19.10.

Min. Ciano oświadczył przedsta
wicielom prasy włoskiej, że spotka
nie jego z min. Ribbentropem ce
chowała jaknajwiększa serdeczność.

Omówiliśmy —  dodał minister—  
wszystkie zagadnienia europejskie, 
w szczególności te ,które interesują 
specjalnie Włochy i Niemcy.

Jako wynik stwierdzić można 
jednak już teraz —  zakończył mi
nister —  że solidarność włosko- 
niemiecka jest nadal zupełna, podo
bnie jak zgodność poglądów obu 
rządów we wszystkich punktach.

RZYM. 6.5. Virginio Gayda, oma 
wiając w  korespondencji * Medjo- 
lanu na łamach „Giornale d‘Italia“  
spotkanie Ciano —  Ribbentrop, pi
sze, że przedmiotem rozmów jest 
m. in. sprawa stosunków polsko- 
niemieckich.

RZYM. 6.5. Ogłoszono tu nastę
pujący komunikat „Informazione Di 
plomatica“ :

W  odpowiedzialnych kołach rzym 
skich szczególnie podkreślają wy* 
jątkowo gorące przyjęcie, z jakiem 
spotkał się min. Ribbentrop ze stro 
ny ludności Medjolanu. Tylko dzień 
nikarze zagraniczni o chorej wyo
braźni i wyspecjalizowani w rozpow 
szechnianiu kłamstw, które stały się 
ich przyzwyczajeniem zawodowem, 
mogliby mieć złudzenie, że byłoby 
naodwrót.

Komunikat „Informazione Diplo- 
matica" polemizuje w dalszym cią
gu z dziennikarzami francuskimi, 
poczem głosi:

Jeśli chodzi o istotę rozmów m ię.na krystalizacje celem umożliwie-
dzy Ribbentropem, a min. Ciano, 
zauważa się w rzymskich kołach 
odpowiedzialnych, że nie brak jest 
materjału, wymagającego uważnego 
zbadania. Wiele zagadnień zostało 
rozwiązanych, dla wielu szuka się 
rozwiązania.

Sytuacja ogólna, więcej, niż nie
bezpieczna, jest płynna i oczekuje

nia narodom europejskim spokoj
nego podjęcia pracy.

Jest niemal niepotrzebnem dodać, 
że zdaniem rzymskich kół odpowie
dzialnych, oś wyjdzie ponownie 
wzmocniona z rozmów medjolań- 
skich, mimo, że nie nastąpi nic sen 
sacyjnego.

Walka z krzyżami
„W izyty” żandarmów

Prasa śląska podaje informacje Wschodu, Używa on prżytem naj<<
o usuwaniu napisów polskich z 
krzyżów przydrożnych.

Dzienniki oświadczają, że już kil 
kakrotnie zwracały uwagę na jeden 
z najsmutniejszych objawów walki 
z polskością, jakim jest usuwanie 
napisów polskich z krzyżów przy
drożnych.

Akcję tę prowadzi już od dłuż
szego czasu Związek Niemieckiego

Berlin nie opublikował 
leszcze

memorandum polskiego
BE RLIN . 6.5. Odpowiedź polska 

na memorandum niemieckie nie zo
stała dotąd opublikowana w  Ber
linie.

Podano jedynie dla zagranicy 
fakt wręczenia je j przez polskiego 
charge d‘affaires w Berlinie.

Gen. Brauchitsch 
u marsz. Badoglio

RZYM. 6.5. Naczelny dowódca 
niemieckiej armji lądowej, gen. 
Brauchitsch, po powrocie z Libji, 
złożył wizytę marsz. Badoglio, sze
fowi Sztabu Generalnego.

ftO Ł A  G O M W ICZY&SKA 
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„Podarunek R ze s zy ”
Organ Wilhelmstrasse o „korytarzu’

BERLHV.fi.5. „Deutsche Diploma- 
tisch - Politische Korrespondenz" 
w następujący sposób komentuje 
przemówienie min. Becka: • 

Polski minister Spraw Zagranicz 
nych starał się usprawiedliwić w 
dłuższych wywodach zwrot, jaki 
dokonał się od końca marca w poi 
skiej polityce.

Jeżeli p. Bcck sądzi, że znajdzie 
w Niemczech zrozumienie dla zer
wania z polityką r. 1934, jak i 
wstąpienia Polski do angielskiego 
frontu okrążenia, to należy go pod 
tym względem rozczarować.

Dla Niemiec okaże się zawsze 
niezrozumiałem, iż Polska zwłasz
cza po zlikwidowaniu, według poi 
skich życzeń, kwestji kar pa to - u- 
kraińskicj, nie przyjęła propozycyj 
niemieckich.

Jeżeli naprawiona zostałaby na
wet przytem tak krzycząca krzyw
da Traktatu Wersalskiego, jaką by 
ło odłączenie Gdańska, pozostało

by wciąż jeszcze uznanie dokonanej 
przy zlekceważeniu punktów wil
sonowskich aneksji polskiego kory
tarza, c o  u z n a ć  n a l e ż y  
w p r o s t  z a  p o d  u r u 
n e k  R z e s z y .

Stworzenie stałego połączenia 
między Rzeszą a odciętą prowincją 
wschodnią nie może być przez ni
kogo uważane za mniej żywotne 
od zapewnionego Polsce dostępu 
do morza.

Gdy się jeszcze zważy gotowość 
Rzeszy stworzenia dla zaspokoje
nia Polski bynajmniej nie kondo- 
ininjum, lecz zagwarantowania 
przez Niemcy i Polskę wspólnie z 
Węgrami niepodległości Słowacji, 
wówczas propozycja ta łącznie z 
25-Ietnią gwarancją granicy ozna
cza prawie że jednostronną konce
sję poczynioną Polsce.

Fakt, że port posiada swoje za
plecze nie uzasadnia jeszcze rosz
czenia do politycznego tytułu po-

siadania. W  każdym razie jest to 
np. punkt widzenia Włoch w sto
sunku do Triestu. W  każdych oko
licznościach nie można było mówić 
o zagrożeniu Polski przez Niemcy. 
Stanowisko zajęte bezpośrednio 
przed i po zawarciu układu nie ty l
ko przez Anglję, lecz i Polskę, do
wiodło z jakiego ducha poczęty 
jest układ polsko - angielski.

Wspominając w kilku zdaniach 
wystąpienia antyniemicckie w Pol
sce, organ Wilhelmstrasse kończy 
swoje uwagi w sposób następują
cy:

Przemówienie polskiego ministra 
Spraw Zagranicznych jest dla na
rodu niemieckiego dowodem, że ży
czenie kierownictwa niemieckiego 
oparte na realnych dążeniach Mar
szalka Piłsudskiego znalezienia i na 
przyszłość stosunku zaufania i 
szczerej współpracy obu narodów 
—  dziś nie napotyka już na odpo
wiednią dobrą wolę.

różniejszego sposobu. namów, po* 
gróżek, a często wprost nakazów.

Zdarzyło się ostatnio w Dzierży 
sławiu w pow. prudnickim, że żan
darm niemiecki obchodził ludzi, któ 
rzy posiadają na swoim gruncie 
krzyże z napisami polskimi, i na* 
kazywał im pod groźbą kar usu
nięcie tych napisów^

Dzienniki polskie w III. Rzeszy 
wyjaśniają swym czytelnikom, ża 
prowadzona przez Związek Niemiec 
kiego Wschodu akcja na rzecz u- 
suwania napisów polskich i  krzy« 
żów przydrożnych jest pozbawio* 
na podstaw prawnych, gdyż Zwią* 
zek ten nie posiada absolutnie żad
nych uprawnień do wydawania Z3 
rządzeń w stosunku do ludności 
polskiej.

Inicjatywa pokojowa Ojca Sw .
Nuncjusz papieski w Berclitesgaden

LO ND YN. 6.5. Dzienniki angiel
skie przywiązują znaczenie do wizy 
ty, jaką Nuncjusz papieski Orse- 
nigo złożył wczoraj Hitlerowi w 
Berchtesgaden.

Dzienniki podkreślają, że równo-[ Niektóre dzienniki londyńskie I- 
cześnie Nuncjusz papieski we Fran- dą tak daleko, że przewidują rze- 
cji Valery odbył rozmowę z  min. komą interwencję Papieża w spra- 
Bonnetcm w Paryżu. J wie pokoju europejskiego.

5 tys. ofiar nalotu japońskiego
Protest w. Brytanii w  Tokjo

SZANGHAJ. 6.5. Samoloty japoń 
skie zbombardowały dn. 4 b. m. m. 
Czunking, siedziby kwatery głów
nej marsz. Czang-Kai-Szeka.

Liczba zabitych i rannych wsku
tek czwartkowego bombardowania 
miasta wynosi 5.000 osób.

Samoloty japońskie obrzuciły bom 
bami budynek konsulatu brytyjskie 
go.

Kilka pocisków spadło również na 
ogród przy konsulacie francuskim.

SZANGHAJ. 6.5. Oficjalnie komu 
nikują, że ambasador brytyjski w

1 0 )

Telegramy gratulacyjne
d l a  m i n .  B e c k u

W  dalszym ciągu napływają * 
całego kraju depesze gratulacyjni 
z wyrazami . czci i hołdu dla min- 
Becka. M. inn. nadeszła następu* 
jąca depesza od prof. Romera:

„Oszołomiony mową, w  której 
siła ducha zjednoczyła się z wia
rą w niespożyte siły i wolę naro* 
du, ślę wyrazy najgłębszego hołdu* 

X
Zarząd Gminy Polskiej Związku 

Polaków w Gdańsku wysłał ha r?‘ 
ce min. Becka depeszę następującej 
treści:

„Wielotysięczna ludność 
Gdańska przesyła panu ministrowi 
wyrazy czci i słowa wdzięczności ze 
stanowisko, jakie zajął pan i cal3 
Polska w  sprawie wolnego miast* 
Gdańska.

Niech żyje  wielka, silna i zjedn* 
czona Polska.

Nowa rektorzy
wyższych uczelni 

polskich
Dn. 6 b. m. odbyło się posiedzą 

nie Senatu akademickiego U. S. 
na którem rektorem na r, 1939-40 

1940-41 wybrany został profesof
______ __x lifntrf*

ŚWIĘTA RZEKA
P O W I E  Ś  Ć

STRESZCZENIE POCZĄTKU 
POWIEŚCI

Kawiarnia „Polonja” w Cieszynie, 
Wówczas jeszcze „czeskim Cieszy
nem’’ zwanym, zaroiła się tłumem.

Oprócz strojów najmodniejszych, 
rozłożyły się bogate spódnice Śląza- 
ezek. Gwar panuje niebywały.

Przy stolach toczą się rozmowy o 
krzywdach jakich doznaje Ind pol
ski odwieczny dziedzic tej ziemi.

—  Z roboty naszych wyrzucają...
—  Jeden rzucił się pod pociąg.
— 1 Inny na hałdy poszedł. Jakby 

żebractwo mu tylko zostało na stare 
lata.

Stary lekarz, który jako poseł —  
odważni? spraw polskich bronił —  
dziś jest odosobniony. Nawet Polacy 
boją się przychodzić doń po pomoc 
I poradę.

Wśród tych ślązaków zaprawio
nych w walce z zachłannością „Re
publiki” —  znalazł się dziennikarz 
„c kraju”.

Okretną drogą przez góry przy
szedł —* a nie wygodnie, przez most.

THI w chałach chłopskich —  gdzie 
poi) strzechy płonie elektryczność, a 
w szopie atol samochód.

Nasłuchał się wiele o tyciu Pola
ków na Ślq«kN „czttklm”  I o tem, 
jak to dziwnie prędko przybywa 
Csecbótr na Śląsku.

—  Tak.
Rodzina jej wywodzi się z o- 

kolic Oldrzychowic, —  wyjaśni
ła. Posiadali tam spore dziedzi
ny z pokolenia w pokolenie. 
Wreszcie jednak rozpadło się to 
w sposób dość naturalny: syno
wie, kształceni i  przysposobieni 
do innych zawodów nie chcieli 
i nie potrafili władać ziemią. 
Tartak, młyn, pszczelarstwo odpa 
dały kolejno. Gospodarka rolna 
pozbawiona tych podpór przesz
ła z czasem w obce ręce.

—  Stoi tam jeszcze mój dom 
rodzinny, na górze pod lasem. 
Dołem płynie rzeka.

Ale, dodała z ożywieniem, 
śmiejąc się —  istnieje pewna le
genda związana z biblją, dzie
dziczoną w rodzinie. Gdy biblja 
wróci do rąk ostatniej kobiety 
rodu, wróci do niej i ziemia.

—r- Baśnie, legendy!... —  rzekł 
dziennikarz —  pełno tu tego!... 
gdzież jest ta biblja?

Motor zawarczał. Pani Szejdo- 
wa odpowiedziała z powagą: —  
zawieruszyła się, jak wszystkie

czarodziejskie przedmioty w baj 
kaeh... Poczem dodała: —  Skrę
camy.

-Wysokopienny, rudy i ponury 
las stał na straży tego miiejsca. 
Jego skrajem, boczna, wyjeżdżo
na droga wiodła w dół po dość 
gwałtownej pochyłości. Auto pod 
skoczyło, raz, pochyliło się; in
stynktownym ruchem podróżni 
rzucili się w tył, chroniąc głowy. 
Jeszcze jeden podrzut, i jeszcze 
raz. Stanęli.

—  Powinnam była to przewi
dzieć —  rzekła pani Szejdowa.

Wyszła bacznie penetrując 
drogę. Ciemny las rzucał wielki 
cień na opustoszałe wąskie pole.

—  Jedźmy dalej!... nie widzę 
szkła. Ktoś ułożył tylko kamie
nie.

—  Dlaczego? Cóż to za pułap
ka?... —  oburzył się dziennikarz 
odrzucając przeszkody.

—  Aby... aby nie pielgrzymo
wać.

Ogromne sosny zsuwały się, 
uciekały w dół. Auto w konwul- 
syjnych podrzutach posuwało

Tokjo złożył ustny protest wobec 
rządu japońskiego przeciw bombar
dowaniu brytyjskiego konsulatu ge 
neralnego.

Oczekiwane jest doręczenie w  ja  
pońskiem M.S.Z. pisemnego prote
stu.

się naprzód. W  jakiemś miejscu 
pani Jolanta rzekła.

—  To tu. Niech pan idzie na 
prawo, tą wydeptaną ścieżką. Ja 
zjadę i ^wyprowadzę auto pod 
górę póki widno.

Las zniżał się i zniżał ciągle. 
Gdzieniegdzie ziemia ukazywała 
czerwone podszycie glinki jak 
podskórną, broczącą ranę. Prze
raźliwa cisza tego miejsca cią
gnącego się od ruchliwej szosy 
stała jak wielki, niedostrzegalny 
mur. Było ono oddzielne, osobne, 
z niczem nie złączone, nieobjęte 
widzialnemi granicami. Chwiejąc 
się jeszcze na nogach Czołhański 
wstąpił na ścieżkę. Las przecho
dził w gęsty zagajnik, nogi bez
szelestnie brodziły w miękkiej 
podściółce trawy. Dziennikarz na 
słuchiwał: co się dzieje z panią 
Szejdową?... Nie słyszał ani war
kotu motoru, nie dobiegał go ża
den głos. Było się poza przestrze
nią, poza czasem. Czemu to przy
pisać?... Taki a nie inny ciemny 
odcień zieleni, rudy brzask pni, 
takie a nie inne zgrupowania 
drzew?... Wypadki, które się tu 
rozegrały?... Wzruszył ramiona
mi.

Nagle stanął: nawpół spalona, 
o ściętym wierzchu sosna zastą
piła mu drogę. Tu nastąpiło zde
rzenie. Puste groby —  miejsca, 
gdzie znaleziono ciała Żwirki i 
Wigury widniały opodal. Lotni
cy padli u podnóżn fogo złowro
giego lasu, który piął się teraz 
wielkiemi stopniami ku niebu 
jak patetyczna symfoiya. —> Mu-<

historjl prawa polskiego i litew
skiego dr. Stefan Ehrenkreutz.

X
Dn. 6 b. m. odbyły się w Akfl‘ 

demji Handlu Zagranicznego Ws 
Lwowie wybory nowego rektora d® 
1939-40.

Rektorem wybrany został Pr0 ‘̂ 
dr. Stanisław Ruziewicz,

sieli tu zginąć —  przemknę^ 
przez głowę Czołhańskiego. UrO' 
da ziemi tchnęła przeszywają 
cym, magnetycznym prądem.

—  Co za miejsce!.. —  szepn*$

Zmierzch wielką plamą °£arj 
niał las. Między nieruchom^1? 
pniami szły cienie, zsuwały SI’ 
wiotkie zasłony, płynęły beZ‘ 
szelestnie woale mroku. Cz°, 
hański zawrócił. Chciał jak naj 
prędzej znaleźć się wśród lud2*1 
pragnął ruchu, oczywistości słó̂ | 
któreby zatarły to wrażenie (a‘ 
talizmu. Mówiono o krzyżuj*}' 
cych się prądach powietrzny0 ' 
tu, nad tym nieruchomymi 
dym lasem, nad tą górą p °s?PnJ 
piękną i cichą. Przystanął > °.j 
wrócił się. Dziwaczna my^> 
śmierć wiązała znów węzeł z 
ziemią, ponad granicami, P0,a 
pojęciami ludzkiemi przenik0^  
mu przez głowę. „Wypadek” 
ruszył ludność, walka rozgof.z® 
na nowo o to właśnie 
o prawo pielgrzymowania, 
wo uczczenia pamięci rodak 
po swojemu. Dziennikarz PTR  
pomniał sobie długie, skrup11 . 
ne i rozwlekłe opowiadania  
lujące etapy tej walki. PanJll i (  
nawet, iż zżymał się, że 
tu przywiązują wagę do ” talvr3, 
drobiazgów” , iż rozjątrzają *P ^ 
wę. Ale tu każdy drobiazg u’  ̂
stał do znaczenia problexnu’jrv 
każdy kamień, każda 
drzewo, —  miały kiedyś o cZe 
ważklem świadczyć.
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PO N lK D ła.ALEK
Stanisława Bisk. 

Ws. sł. 3,58. Z. 19,08

Przedwczesne podania

W teatrach
£*?tr W ielH : „Kraina uśmiechu” .
T S iii  n T° ,̂OWł' V. -Popielaty welon".
•,, * ! Polski: „Ham let .
t J?* ” ®£Bt marnotrawny".
Teatr Nowyi „W eek-End".
•teatr Letni: Pensjonat we dworca".

Malickiej, „Zakochana” .
t  t* •*te» * n»* ‘ „Cyrulik SewtUU".
ł w l  ° .\mvnJ,ny: ••Eltbleta królowa".
'I- 2  “ »«5: ..Skowronek’*.

Pro Qoo! „Strachy na Lachy". 
(nstytDt Bedntyi „Haneeik* i (Juch” .

Qr.” .,,P ł  a (Karowa 18) :  oowa rewia
JkJ^>Ni IŁT,0?'WÓRZ S1C*". ■ amlftaki.Halama, KleazczAwna, Foggiem. 

Sempolińskim, Rnaskowaklm. 
Roparsklm na czele aespołu. Dwa 0r.:ad?tRW1enla. 7.30 ) 10 ^

O t l L D U U l  
WOZWOLOJM VC’U  DLA  M L O U ilE S i  

T K I K I O N  7 - 1 1 - 1 4 .

podoficerów znworfowTch
Ministerstwo spraw wojskowych po

daje do wiadomości, że nadsyłanie do 
Min. spraw wojsk, przez podoficerów' 
w stanie spoczynku, rezerwy, pospo
litego ruszenia i pomocniczej służby 
wojskowej podań o przyjęcie do służ
by. zawodowej lub kontraktowej jest 
o tyle przedwczesne, że

a) nie ukazało się jeszc rozpo
rządzenie wykonrwcze Min. spraw

wojsk, do dekretu, które ustali wa 
runki jakim muszą odpowiadać kan 
dydacl do służby zawodowej i kon
traktowej,

b) rozkaz ministra spraw wojsk 
będzie każdorazowo podawał do ja 
kich rodzajów wojska i jakie katego- 
rje kandydatów będą przyjęte oraz 
wskaże do jakich władz wojskowych 
należy składać podania.

Wygrane premie Pożyczki Inwestycyjnej

W kinach
Ądrla:
ŹUm Moi „W ielk i wale” .

■•N ! f iw ° l n l c e  S z a n g h a ju " ,  
i  ,  - L e k c j a  m a ł t o f i s t w a ” .
^»Pltol: „Mała Mts» Broadway" 

«io*senm: ..8yn Frankenstein®**.
^ ^ % a t " P,ekl0 Sahary” 1 '•St'n8*c*» 
« irk i”  1 ,,,l5wl 0 "as”  1 „Cntery

E F . ^ P a :  . . K a p i t a n  B e n o i t ” .
' 'l >arim,aj«. „Zapomniana melodja” . 
« « | o » :  ..Florian" I dodatki.
HoHinrofMj! „Gtoa krwi”  | rewja.
?# •..Serc* uliczników",
*»lla : „H otel w Tyrolu” . 

k !»*U i 1 ..Nieudana wleyta
Mr Parafii św. Andrzejai „Dorożkarz

"Ludrfe Wlały”  l „M aty w ttereja 
mLA S * '  ■«H?rJa Antonina” .
?jaj»*tle: „W esoły ordynana” .

••Blond niebezpieczeństwo’’ 1 „Ba 
ariona wyspa” .

Napoleon; ..Gibraltar".
1 ' EnriaMek1” ° * * ” *®brat w Purptmw”

K n 1'."^ ra ć l prerji". 
palladiom: „MUcado”. 
f lS i  Trry aerca”. 

biali -Pani Walewska" 1 „Po-
» i  w®’8 *a wcześnie".
Walte: „Przygoda we dwoje” .

-Scypjon afrykański” . 
cjrJ.T 'Dhiga 9 ): „Znachor”  i  „Saalotty

Bonia: ..Banita” .
*. -W orJan" 1 „Buster K «ttan~. 

-W iezienie bei krat”  « jJ le . 
S fiA  dzl«»c »y n a ” .

..U st do matki” .
SrJJJoJ „Taniec na wulkan!*” .
Jłylowy: „Dr. Murek".
15,'ałowld: „Ukochany” .
Sj£*s ..Złotowłoaa”  i dodatki, 

kj. * ,! -Zapomniana melodja”  I dodat-

$*£ }**» * "S am sfU  Kryrtyny ‘ i

^ Ś r % z i 4 s h .  W .  »  £
W natu rach  

w ™ ! ! ! ” ® ? . <N o w ?  » « 1 a t  W ) :  L o t a ic a ofisai EA.xm r- KOTVt*- Kł"'
IfcA T R  „BUFFO”  NA F.O.N.

t'eafnfCtcI? 'e. Sfraachu s zrzeszenie artystflw 
%  i «Wh (Mokotowska 73). spełnia-
■*rtii obowiązek obywatelski, postano- 
} »  r Poniedziałek, t. j. dnia 8 ma- 

D,e*- aać przedstawienie fenomenal-

Itlsz KT“ *Jąc ra<> wpry 
jjj Obrony Narodowej.

bliczn^2lr?tP‘n}y • najszersze rzesze pu- 
6atyr ° l cl stołecznej zapełnią salę tego sym 

,^ atrUl łl»cz« f  ,?WR cele; nnze- 
na rozbudowo naszej po-

'OedzTnwowei3 z jedn°cf!;snem. przemllcm wieczoru, bowiem komedja mu

!12»siclV=r~— ijjnoiran, BO-
^arnecffe'"o ” C™ e8r0, WW * ń!kle» 0 ł

T W  ATENEUM

^da-,e dril 1 <»<l*lenni«y»PaSl.łi. ^da-,e dzl4 1 c®d«enni«
^ullk o . .yldowlako Beauniarchats’ego „Cy 
Wuntpm z Ma r j»  Nobisówna, Zyg-
ęzcm „  Chrr.lelewjkim. Ptefanem Jara
łem ’ ■p^rJUB2em Maszj-flakim I Zblgiile- 

Makowieckim na c»ele zespołu.

“ O CZW ABTKU „E LŻB IE TA ”
.. W  TEATBZE KAM EEALN1M

,aE l»v ^ n,eraInZ  <J»J« d® czwartku sztu 
i^ z iy . tb ‘eU„  k ró lo f* . kobieta bez mei- 
l«k __Orywiń.HkĄ na czele. W  p i«-t«k »A_ ._ “<» tieie. IV
*nJ«r» .vJlU?a . Prńba, a w  sobotł pre- 
W «skt ^ h'aln9j polekiej komedii J. Krze 
>eW n f  TT” 2 ??08® P »ni mini?trowej”  w ” erii  K . Adwentowicza.

D Z IB S IiTE K  PRZEDSTAW IEŃ 
- “ BATA MABNOTBAWNEGO”  

a W  TEATBZE M AŁYM
^ 1146' f 3 '  wesoła komedja salonowa O. 
” ®rat 'icW Przekładzie B. Gorczj-ńskiego, 
f°Wanji ^ ? raotrawny". iwletnie wyretyse- 
l 6̂ o _J2rz®3 Ziembińskiego 1 koncer- 
;'tarla Przez wyborowy zespół t
Ł  N a k S S & ^ T -  P?tock«, A. HalskcC 
Pte, Jf '  Wj-socka, S. G rolic

^  “ lem artyetycznem 1 kasowem.

Podcsas sobotniego ciągnienia 3- 
procentowej Premjowej Pożyczki In
westycyjnej I emisji wylosowano na
stępujące premje:

Po złotych J000:
Serja S— 2031 6346 7319 898S 8049 

13603 15076 15670 15105 15462 16871 
1S477 18671 19252.

Serja 9 -657 5955 5236 6728 11044 
11366 12943 12924 15333 17952 19262 
19813 19957 21035 2228S.

Serja 10- 943 1380 2331 2530 3773 
3598 4795 6284 7502 7242 S62J 8716 
9945 99D6 9729 9730 11083 U142 
11625 13094 16331 17712 18075 18162 
1S33C 19209 19463 19897 20192 22331 

Serja 11— 3710 3663 4335 7142 7624 
8242 9701 9464 10838 10387 12096 
13812 20536 21112 21801.

Serja 12 —2229 2687 4307 52S6 7836 
7630 7185 12364 12368 13241 16082 
163-33 17417 17837 21916.

Serja 19— 2696 8272 8707 9969 10636 
11975 13433 14151 15046 15629 16680 
16791 18440 212?0 21667.

Serja 25— 1964 1605 2459 3601 4047 
4787 4406 5797 5535 6026 6692 6046 
8043 8020 8984 9789 11153 12366 14577 
15298 16599 18043 18494 18774 19352 
19693 20361 20089 21066 21873.

Serja 26— 952 242 1215 3180 3175 
4451 8488 10862 11897 11234 12254 
14067 .17006 22918 22936.

Serja 32— 391 1869 1076 2402 4320 
7061 7076 9941 9274 10049 13440 14746 
14301 21819 21869.

Serja 43— 837 3970 4191 8509 11767 
127S5 12165 12233 15250 16900 1757S

19753 20197 21611 21211.
Serja 48— 930 705 3269 1378 5016 

5723 5435 7221 7072 9190 9639 9213 
9950 10271 10690 12818 12000 13550 
13733 13058 13935 14118 15085 16923 
17548 18600 19414 19356 20933 20017 

Po złotych 500:
Serja 8— 950 555 327 1806 4761 4683 

4972 5905 5665 5359 5069 8970 10691 
10221 11892 11361 13558 13643 13736 
13756 14484 14882 15833 16223 1S606 
19906 19127 19506 20563 21052 21111 
21723 21969 21973 22634 17107 

Serja 13 —  471 18 1369 2S78 4089 
4509 4181 4573 5804 5004 6005 7777 
7942 7831 8939 8636 8914 8825 9063 
90S0 10894 11789 12292 14936 14601 
14522 14231 16604 16929 16255 17853 
18159 18187 18961 19238 21829 21037 
22020 20009.

Serja 14— 61$ 966 1645 2505 39J5 
4433 4826 5518 5956 6791 8856 9868 
9487 9967 10258 10254 10900 11336 
11803 12428 12072 12568 14484 16661 
17202 20187 20786 21358 21393 22017 
22033 22037 22372.

Serja 15-864 710 1616 2251 2860 
2994 2747 2625 2188 3367 3449 3498 
3166 3649 3320 3429 3134 4352 5813 
5285 5148 5868 6813 6567 6494 7641 
7846 8832 8615 S6S3 8497 9637 10718 
11335 ll$2l 12247 12102 120S9 12183 
13778 13363 14716 14209 14069 14884 
14317 10350 15987 15133 15839 16328 
1627!) tesrn 17304 17367 18547 1SS40 
1S929 19916 20530 20149 20181 20905 
21862 21922 21042 22568 22314.

Ofiary na F .  O. IV.
Ambasador R.P. w Paryżu Łuka- 

siewicz w towarzystwie konsula ge 
neralnego w Lille Kawałkowa kiego, 
priyjął delegację Związku Polaków 
we Francji w osobach prezesa za
rządu głównego p. Szymanowskiego, 
prezesa 3 okręgu Regamay, oraz 
sekretarza p. Kalinowskiego, któ
rzy mu wręczyli drugą ratę zbiór
ki na F.O.N. w wysokości 200 tys. 
fr. W  ten sposób do kraju przesia
no już 400 tys. fr., a cała zbiór
ka osiągnęła już 750 tys. fr. Am
basador R. P. prosił delegację o 
przekazanie całemu wychodźtwu 
polskiemu we Francji podziękowań 
za tak wybitną solidarność z ma
cierzą.

Firma G. Josephyego Spadkobier 
cy w Bielsku na Śląsku Cieszyń
skim oraz jej wspólnicy zadeklaro
wali zł. 20.000, podwyższając w ten 
sposób subskrybowaną poprzednio 
sumę do wysokości 70.060 zł.

Dyrekcja i pracownicy umysłowi 
Zakładu Lilpop, Rn u i Loewentesin“ 
złożyli na FON zł. 8.520, pracow
nicy fizyczni zaofiarowali na ten 
cel 8 godzin pracy, co stanowi rów 
nowartość 20.000 zł.

Pracownicy Wytwórni Silników 
Państwowych Zakładów Lotniczych 
na Okęciu zaofiarowali 5 godzin 
tygodniowo dodatkowej pracy, aż 
do osiągnięcia conajmniej 100.000 
złotych równowartości na F.O.N.

Walne zebranie Polskiej

B B a t S g o

Y . U . C. A.

PO NIED ZIAŁEK , 8 mat* 
W ARSZAW A I  (Raszyn)

rt •f-3% ^,ie5ń. yK iedy ranne wstają zorze” . 
, '  Gimnastyka. 6,50 Muzyka (p łytv) 7  0“ 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka (p łyty)!
S i  l?  I ? P K .a 11.00 Audycja dla
: a, ;  i? ' i  yt3V «11,57 Sygnał czasu i hej
13 00 iS d t c T r t i  f  Audycja południowa. i«*,uu Audycja dla kupców. 13 30 Mnrvlrm
S S T ^ B . ’ lekka^  Tei?r V y o b r a £ i
chowTiko ifim ”  nJe,mni-,ly  °- 'ród”  -  *<>■ 
ir  (w ■£?<** 6,° ? , D;:lenn,k Popołudniowy. 16.0S Wiadomości gospodarcze. 16,20 K lo 
n i”  n S ° Wlv  16,33 "M cnaierja mnzycz- 

1715 -"Spoczynek , sprawnoSć, knl- 
tura — pogadanka. 17,30 Recital skrz-rn-
(Pb& ) ?S antyAl2SWaine TPle*ni fnura^ i ePn>rv i  m r^udycla Junackich Hufców .racy. 39,00 Koncert rozrywkowy 20 00 
Audycja dla wsi. 20,15 Koncert rozrywko- 
2wm 20,35 Audycje informacyjne.
2100 Ignacy Taderewskl: Warjacje forte, 
planowe * fugą na temat oryginalny. 21 30 
Nowości literackie. 21,45 fiplewa L iii Pona
cin * 2?n-, f 2'00 Konccrt symfonl-

u ! pra.sy. 23,00 Ostatnia
Wiadomości z Po?akf. wlcc” ro^ ° -  33-05'

O B W I E S Z C Z E N I E
Zarząd Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Pokkiesn na 

Stewie art, 102 Statutu Towarzystwa zawiadamia niniejszem że Nie
ruchomość w Częstochowie, oznaczona hip. N  765 nnl*»ż»fn f 
„CZĘSTOCHOWSKA FABRYKA OBIC P A p S k o W Y C ^  

8CIA“E cbdai^n SP° LKA z OGRANICZONĄ O D PO W IEDZIANO -

nych fanW . .terl, .n /  sflOO..- i S S S .  f S t a
fim« .  » tCTl. ans. 310,- ,  powod» niepłacenia rat od' „ditenye”  
poiyczek w^^tamona jest na sprzedaż w drodze prcetargu p u bS m eS  
(Ucytacj,) który odbędzie się w dniu 28 czerwca 1939 r o “S K K  
11-ej przed południem, w Kancelarji Hipotecznej przy Sądrie' GiS E  

Pr” d N<,tari ” » “ ”  Kosaem. lub „ f d

Rękojmia (wadjum) do przetargu oznaczona iest na funtów 
sterhngow ang. ^ 1 .— , w efektywnych funtach sterlingów ans. względ
nie w złotych podług kursu Giełdy Warszawskiej w przeddzień prze
targu i złożona być winna w gotowiźnie lub też w U s S  z S w S v c h

r K S \ K £ r s<> i’r"”!sl" Pol8,deso w 
•  g S a  r ^ r s . J a g Ł n  t
^ 1 2 V T 1  n S arniem f  i? ? 6 4^" 17 rozP‘ P r^d en ta  Rzplitej 
niem się kuSu funte s S i  £ g  ' ^  ° ° 9 )' W związku z k®^łtowa-

objaśnień i warunków sprzedaży, złożony do księgi wie
czystej, przejrzany byc może w Hipotece i w biurze Zarzadu w W a£  
spawie, uL Jasna 1.

W  Ognisku Centralnem Polskiej 
YMCA" przy ul. M. Konopnickiej 6 w

arszawie odbyło się walne zebranie 
członków rzeczywistych Polskiej 
Y M CA  w Warszawie, któremu prze
wodniczył członek Rady Krajowej Pol 
skiej YM C A  płk. W ł. Kiliński.

Zebranie przyjęło roczne sprawoz
danie zarządu Polskiej YM CA  w  W ar  
szawie, stwierdzające stały rozwój or
ganizacji i jej akcji na polu społecz
no - wychowawczem i opiekuńczem 
wśród szerokich warstw młodzieży 1 
dorosłych obywateli. Zatwierdzono 
następnie sprawozdanie finansowe i 
na wniosek Komisji Rewizyjnej udzie 
łono absolutorjum ustępującemu za 
rządowi.

Walne zebranie powzięło jednomyśl
nie uchwałę, w  której powiedziano: 
„Każdy członek Polskiej YM CA  bę
dzie uważał sobie za zaszczytny obo
wiązek, by w  każdej potrzebie co naj 
rychlej znaleźć się w  szeregach Wojsk  
Polskich.

Ci zaś wszyscy, którzy nie będą 
uznani za zdolnych do służby w  woj
sku, przygotowani być muszą do służ
by dla obrony kraju i czynnego u- 
działu w  pracy dla Wojska na każ
dym odcinku, jaki im zostanie przy> 
dzielony".

Mimo wezwania
brak anonim «  Tarnowie
Ostatnie posiedzenie rady miej

skiej w Tarnowie znowu nie doszło 
do skutku, mimo wezwania woje
wody krakowskiego.

Znowu nie było ąuorum. Niemo
żliwość odbycia kolejnych posie
dzeń rady miejskiej spowoduje za

urn  r O-v,IEI,P Ał KK- 8
,°CT6d”  —  słucho- 

0 a m łod z ie ży .
17,15 ..Wypoczynek, sprawność, kul-

17.30 Recital5 Skrzypcowy Zdzisława 
Roesnera.

Jćz?f  Turczyliski gra Warja- 
cje fortepianowe Ignacego Pade
rewskiego. 

i2,00 Koncert symfoniczny.

W ARSZAW A I I  (Mokotów)

d n i.00 MIV,?yS .V płyt5' ) - 14-10 Muzyka obła
senkT knrJa-?Ce uarod°we tematem pio- .-enkl koncert rozrywkowy (p łytv). LS
Konoert mnryki polskiej. 16.40 Wiadomo
ści sportowe. 16,45 Paro informacyj IB SO 
?*®'k 17,10 Dwa olbrzymy — rei
Muzykn ?ycI(! k«lturalne stolicy. 17.40 lekŁ̂  t Popularna (płyty), ls.oo aiuzyk,
21 ifl taneczna. 21,05 Muzyka (p łyty). 
51-10 „Zarazki niewidzialne”  — odezrt
22 2? ■J 12y , lekka I taneczna (p łvtv ).

moiyki ,an »  Brahmsa. 23,0f

t t r w T )-,., ’f4KMfal

KBdTK O FALó^TO I
24,00 Zapowiedź stacji. 1 00 C n  or-m,,,*

m g 1 elakim P ^ adanka w  języku
^  «  J»0o Koncert muzyki
 ̂ ^ kół młodzieży wiejskiej”  —•

pogadanka. 2,10 Orkiestra wiejska

W TO REK, 9 maja 
W ARSZAW A I  (Raszyn)

c ..K iedy ranne wstają zorze1'

S Z K Z t ,  g il
i?00 ^ r ra.k.0̂  ’03 A “ dycja południowa.

^ a i ^ ^ ł J S e ^ . ^ Ł k a 0^ :
gólna. 15 30 Muzyka obiadowa. 16.00 Dzlen- 
S i r ^ ° PO, ' « « ioS y - l® 08 Wiadomości góspo 
daL“ e' !*.*> Przegląd aktualnoSci flmm- 
^ ^ ' gr?S5°5a^Czych- 16 30 1‘ iciini Mendels- 

. * Schuberta. 16.55 Surowce w £yciu
17 05 r »w Z„?J 7 , " Ka“ czuk" -  pogadanka. 17.05 Utwory klarnetowe. 17,25 Aneielski 
Pf*yiaciel Polski — pogadanka 17 3=, 7 
p lęln l* po kraju” . 18,00 Koncert órkjeitr
ków 19 « l  A l'dy,c â dIa robotni-KOW. 19 00 Koncert rozrywkowy. 20.00 Au-

a j  wal. 20,15 Koncert rozrywkowy 
K).3o Audycje informacyjne. 23,15 Ostatni* 
wiadomości dziennika wieczornego. 23 20 
Przegląd prasy.

W TOREK. 9 maja
15.00 „Straszna przygody T o ffi ’1 — 
,,°.R0'wi?dlln,u dla młodzieży.
18,30 Pieśni Mendelssohna' 1 Schts- 

berta.
17,05 Utwory klarnetowe — gra jrń- 

zef Madeja.
^ 'O O .W U he^ Tell — opera G. Ro»-
M *??• • T,r?nsmJ "a Florencji.22.00 „Ksicżki o dziejach teatru poi 

j skiego .

Mazyka węgierska w Filharmonii

^labeiskiei ozorv
\tf '* *  

c hi,-,,„Cicpla,rni Pf^ku Lincolna w 
ŚuiaTn z^kwlt}y  ‘ trzy ókazy ory- 
° * o r i w ? ° ^ f iatu ZWl -D jabelskim  
od j * > które tem odznaczają się

f” » ń S Z ? ‘ ,le  ozory"  w W i
rt5v  ogromnych rozmia-

^  czekoladowego
tam‘i ;  Dziwne te kwiaty noszą bó- 
vier^ ^ nazwę araorphophnllus re-

Ostatni koncert symfoniczny w  Fil- 
harmonji poświęcony był wyłącznie 
muzyce węgierskiej, której interpre
tatorem wszechstronnym stał się E r
nest Dohnanyi, główny dyrektor W ę
gierskiej Akademji Muzycznej, dyry
gent Budapeszteńskiego Towarzystwu 
Fllharmonlcznego i dyrektor muzycz
ny Radja Budapeszteńskiego. Te trzy 
naczelne stanowiska dają miarę u- 
znp.ma, jakiem cieszy się Dohnanyi 
w ewem społeczeństwie. Ale i poza 
granicami Węgier nazwisko jego stało 
się popularne, a to zarówno, jako dy
rygenta 1 planisty, jak i jako kompo- 
zytora. W  koncercie piątkowym wy
stąpił też w  potrójnym swym charak
terze. Planistę ,usłyszeliśmy w  Kon
cercie Es-dur Liszta, który zagrany 
został nietylko z wielką brawurą, 
lęęz i z prawdziwie węgierskim tem
peramentem, co chwilami wprowadza
ło w  kłopot prowadzącego z właściwą 
sobie równowagą dyrektora J. Ozi- 
tnińaktego. W  każd\-m jednak , razie 
interpretacja świetnego wirtuoza wy
dobyła z, tego tryskającego banalno
ścią dzieła wszystko, co na jego ko
rzyść jeszcze jako tako piżemawiać 
może. Oklaski, jakie- Dohnanyi zdobył 
jako pianista, należą mu się bodaj 
W większej Jeszcze mierze Jakó dy- 
rygentowi. Wszystkie wykonane tego

wieczoru dzieła wyszły w  całej swej 
plastyce, a orkiestra pod wytrawna 
batutą doświadczonego kapelmistrza 
grała eon amora w  pelnem tego sło
wa znaczeniu. 6

wnf- ^ r0*8Tar^a był rzeczJrP.iScie eleka- 
wy. Wstęp stanowiła Uwertura Uro
czysta Franciszka Erkla (JS10-1S93) 
kompozytora, zajmującego w  muzyce 
węgierskiej takie samo mniej więcej 
miejsce, jak u nas Moniuszko. Uwer- 
*.ura, nawiasem, mówiąc, jedyne dzieło 

I czysto instrumentalne, jakie Erkel 
napisał, nie jest wyrazem wysokiej 
inwencji i obraca się w  formach zwy
kłej uwertury w  romantycznym sty
lu, ale brzmi wcale dobrze. Zagrany 
po niej Koncert Liszta zamknął część 
pierwszą wieczoru, którego ezę^ć dru- 
ga była beż porównania ciekawsza i 
piękniejsza.

.,DWa obrazy na orkiestr 
toka (op. 10 ), aczkoiwie! 
nym jeszcze jego utwór

e j ją już wyraźne ceclij M i  
nego stylu konipozytoi-ski,

•!i Bar- 
vyczes- 
osiada- 
yginal- 

. . Oparte 
mocno o węgierski folklor . fuzyćzny, 
instrumentowane są Wktj2 po mi
strzowsku. Jeżeli jednak pierwszy, 
zatytułowany „W  pełni kwiecia", nie- 
bardzo wyraźnie, się . rj-auje w  swej 
koncepcji, to drugi, „Taniec wieśnia- 
M av", jest peł(fn!^ycia i humoru, wy-

Punkt ciężkości niejako całego piat 
kowego koncertu stanowiła jednak' 
„Suita na wielką orkiestrę" Dolina- 
nj1‘ego (op. 10). Dzieło to pokazało 
nam Dohnanyi‘ego Jako kompozytora 
z najlepszej pod każdym względem 
strony. Dohnanyi nie idzie drogami, 
jakie znaczą w  swej twórczości Bar- 
tók i Kodaly. Jego świeża i pomy
słowa inwencja, zarówno, jak i wy
tworna i kunsztowna faktura, opiera 
się na tych samy-’ł podstawach, na 
jakich się opierała muzyka Brahmsa, 
Czajkowskiego, Wagnera c z y  Ryszar
da Straussa. Dohnanyi Jest przede- 
wszyslkiem muzykiem, dla którego 
melodja 1 harmonja są punktem w y j
ścia. Dlatego też jego „Suita" robi 
bardzo miłe wrażenie, głaszcze ucho 
doskonałą harmonizacją i świetna 
instrumentacją i zaciekawia wybor
ny  wyraźnie zarysowaną budową ca
łości 1 poszczególnych części. Dzieło 
to zdobyło powodzenie wielkie, co w  
gorących1 oklaskach •' słuchaczy dało 
się jasno wyczuć. t

Koncert zakończyły znane już „Tań 
ee^z GaJanthy" Zoltana Kodaly‘a, u- 
twór wysokiej .artości muzycznej, 
którego zwarta wymowna treść, u- 
jęta w  bardzo zręczną i plastyczną 
formę, nie może nio przekonać każ
dego muzykalnego słuchacza. Jednem 
słowem, wieczór muzyki węgierskiej 
można zaliczyć do szczęśliwszych wie 
ezorów tego sezonu.

M. Skołuj;'i

W ARSZAW A I I  (Mokotów)

W.adnm^C sportowę 16.45 P ^ " ’ in fo m ^

tv ) -.^r, CI£a <Pfyty). 21,05 Muzyka (pły- 
2123 wSarJi1r̂ ’“ Un’ r aniakn literackiego” , 
le irt. , , taJ fortepianowi’ . 21.50 Muzyka 
płyt tanec2na (p łyty ). 22,53 Utwory i

k r ó t k o f a l ó w k i
J4 00 Zapowiedź stacji. 0,05 Polskie utwo 

ry  fortepianowe. 0.25 „Uczmy sio polskie*
SSSS?1 • 015 Dz!en!llk światowego zwPolaków z Zagranicy. 1,03 Dziarska. V . 
pela. a,00 Pogadanka. 2,10 Koncert orkla- 
stry Opery Warszawskiej. 0rlcl®

IL  Ogłoszenie. Zarząd Spółki Ak-
Cv m A ^ \  Chemiczne
V *TR A T zawiadamia pp. Akcjonar- 
JUMówr. Że w  dniu 20 maja 1939 r. o 
godzlme 12-ej w  lokalu Spółki w  W ar  
o-aWll  P,1̂ '  ulIcy  Mińskiej pod Nr. 
2o odb^zie się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonarjuszów z na
stępującym porządkiem obrad: i  
^ °/ Pa^ 6nle 1 zatwierdzenle sprawoz- 

ansu oraz rachunku strat , 
ły 1038 powzięcie uchwa-
ty o rozdziale «grsk<5w, udzielenie po-
kwltowania z czynności w ładzom Spó£ 

Zatwierdzenie preliminarza wy
datków na rok 1.039. 3. Kupno, sprw -

„°r^ en!c »««J »ttu  nieracho- 
“ Pow ażn ien ie  Z n n ę d u  do 

korzystania *  kredytu. 4 . W vb0ry do 
Komisji Rewizyjnej. '
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400 miljn. zł. osiągnie Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej
Wzmożona ofiarność na F. 0. N. i dozbrojenie lotnictwa

Biuro prasowe komisarza gene
ralnego pożyczki lotniczej komuni
kuje:

Komisarz generalny P.O.P. po za 
poznaniu się ze sprawozdaniami o 
etanie subskrypcji, nie obejmują- 
cemi jeszcze całego kraju, wyraża 
nadzieję, że globalna suma sub
skrypcji czterokrotnie przewyższy 
preliminowaną pierwotnie kwotę 
100 miljonów złotych.

Stan kwot subskrybowanych na 
pożyczkę przez społeczeństwo w nie 
których województwach przedsta
wia się następująco: (w  nawiasach 
podajemy o ile procent subskryp
cja pożyczki lotniczej przewyższa 
subskrypcję Pożyczki Narodowej):

Warszawa —  okręg stołeczny o- 
koło 100 mil jonów j woj. warszaw
skie —  10 miljonów złotych (30 
proc. w ięcej); woj. śląskie —  po
nad 40 milj. zł. (20 proc. w ięcej); 
woj. kieleckie —  25 milj. zł.; woj. 
lwowskie —  20 milj. zł. (220 proc. 
w ięcej); woj. krakowskie —  21 
milj. zł. (33 proc. w ięcej).

W  pierwszych dniach maja a 
więc w  okresie ostatnich dni sub
skrypcji zaznaczyło się olbrzymie 
ożywienie we wszystkich punktach 
zapisów. W  jednym tylko dniu 4 
b. m. subskrybowano w  całym kra 
ju  40 milj. zł. Ponieważ 5 i 6 b. 
m. panował formalny tłok przy 
wszystkich kasach, przeto spodzie
wać się należy, że te 03tatnie dni 
przyniosą znacznie większe wpły
wy.

Zwraca uwagę fakt, że równo
cześnie z rozpisaniem pożyczki lot 
niczej 10-krotnie zwiększyły się o- 
fiary i dary na F.O.N.

Znaczny wzrost wykazują rów
nież wpływy na fundusz dozbroje
nia lotnictwa, L.O.P.P. oraz fun
dusz im. Żwirki i Wigury, którego 
celem jest, jak wiadomo, budowa 
eskadr samolotów szkolnych, sani
tarnych, nowych lotnisk a przede- 
wszystkiem szkół pilotów oraz szko 
lenie rezerw.

Wymownym przykładem zrozu
mienia społeczeństwa konieczności 
jaknijliczniejszego szkolenia pilo
tów i ofiarności jest piękny gest o- 
bywateli Łodzi, którzy niezależnie 
od subskrypcji pożyczki lotniczej,

w ciągli kilku dni ofiarowali 860 
tys. zł. na ufundowanie eskadry 
samolotów, składającej się z 15 sa
molotów i budowę szkoły pilotów 
im. Żwirki i W igury dla szkolenia 
rezerw.

X
W  poniedziałek 8 b. m. komisarz

generalny Pożyczki Obrony Prze
ciwlotniczej gen. Berbecki wygłosi 
o godz. 19-ej przemówienie, które 
będzie transmitowane na wszyst 
kie rozgłośnie Polskiego Radja.

Gen. Berbecki będzie mówił na 
temat przebiegu subskrypcji pożycz 
ki lotniczej.

YrMMgB mad Btanaff&m
Śmiertelna wyprawa po kury

W  rubryce wypadków zanotowa
liśmy wczoraj o zastrzeleniu w Hen
rykowie złodzieja Aleksandra Dy
mińskiego. Po przeprowadzeniu do
chodzenia policyjnego, możemy po
dać szczegóły tego wydarzenia.

Szosą modlińską szedł patrol po
licji. Od strony Henrykowa kroczy
ło w kierunku Warszawy trzech o- 
sobników. Jeden z nich niósł czemś 
naładowany worek.

Policjanci wezwali nieznajomych 
do zatrzymania się. Ci nie usłu
chali wezwania, rzucając się do u- 
cieczki naprzełaj przez pola. Poli
cjanci dali ognia.

Jeden z uciekających zatrzymał 
się. Ujęto go. Okazał się nim zna
ny złodziej Edward Druchnik. Za 
uciekającymi dalej dwoma innymi 
osobnikami strzelano nadal.

Zdawało się, że zdołali zbiec, a 
wskutek ciemności nocnych, prze
szukanie okolic odłożono do świtu. 
O świcie nad kanałem Wisła —  
Bug znaleziono trupa mężczyzny. 
Stwierdzono, że był to drugi z 3-ch 
złodziejów, Dymiński. Trzeci zło
dziej zbiegł istotnie, ale na polu 
znaleziono ślady krwi. N ie ulegało 
wątpliwości, że i ten otrzymał po
strzał.

Dalsze dochodzenie doprowadziło 
do ujęcia i tego trzeciego. Okazał 
się nim Władysław Zagrodzki, któ
rego znaleziono z raną postrzałową 
w kryjówce złodziejskiej.

Trójka złodziejska niosła w wor
ku 20 kur, skradzionych w zakła
dzie sióstr Felicjanek w Henryko
wie.

Kino S T U D I O
Nowy Świni Chmielna 7.

Lud paryski buntuje się... 
a dwór królewski tańczy...

„Taniec 
na wulkanie"

W  rolach głównych: 
G U 8T A F  G R U END G EN S  

G IZE LA  UHJ-EN  
S Y B IL L A  SCHMITZ.

Pocz. seansów 5, 7, 9,18.
614

W  bluzie robotniczej
Złodziej pod fałszywem nazwiskiem

Do fabryki rowerów na Lesznie 
nr. 26 zgłosił się Lucjan Jankow
ski, prosząc o pracę. Ponieważ do
wiódł, że był w tej branży fachow
cem, przyjęto go.

Po kilku dniach stwierdzono sy
stematyczną kradzież z magazynu 
części rowerowych. Jeden z robot
ników zwrócił uwagę na Jankow
skiego i po kilkudniowej obserwa
cji stwierdził, że to on właśnie kra
dnie.

Ujęto go na gorącym uczynku.

Policja stwierdziła, że złodziejem 
jest Henryk Sobczyński z Rember
towa. Zgłaszając się do pracy, po
dał umyślnie fałszywe nazwisko, 
ażeby, po licznych kradzieżach, gdy 
zarżnie się palić pod nim grunt, 
zbiec, zacierając za sobą wszelkie 
ślady.

N ie udało się. Czujność współto
warzyszy pracy przyczyniła się do 
zdemaskowania jego złodziejskich 
działań.

Zbrodnia pijanego sublokatora
Fajerką zabił gospodarza

Przy ulicy Sybllll 11, u Jana Ko 
łakowsldego mieszkał w charakte
rze sublokatora, Józef Szymański. 
Obaj nie cieszyli się w dzielnicy do 
brą opinją I znani byli z licznych 
awantur.

Nocy wczorajszej Szymański wró 
cił pijany do domu. Zachowując się 
hałaśliwie, spowodował reakcję do
mowników, którzy wezwali subloka 
tora do spokoju.

Na tem tle wynikło zajście. Ko
łakowski zerwał się z łóżka, wystę

pując agresywnie wobec snblokato" 
ra.

Wynikła bójka, podczas kfcórfJ 
Szymański wpadł w szał. Porwał 
fajerkę i począł nią zadawać Ko
łakowskiemu razy po głowie. K o łf 
kowski padł po chwili nieprzytomni 
brocząc krwią.

Na miejsce zajścia przybyła poU* 
cja, wszczynając dochodzenie. Koła* 
kowsklego odwieziono do szpital* 
gdzie nie odzyskał już przytomno* 
ści i w kilka chwil potem zmarł

Zabójcę aresztowano.

Ostatni Krwawy popis
podwarszawskiego rzezimieszka

W  okolicach Gołąbek za rogatka
mi polskiemi grasował od jakiegoś 
czasu nieznany rabuś napadając na 
samotne kobiety. Ofiary swoje ogłu
szał tępem narzędziem i rabował 
torebki, a niekiedy i wierzchnią o- 
dzież.

Wczoraj napadł na Stanisławę | skim.

Fcrecowicz. Zranił ją  w  głowę l 
bował torebkę z pieniędzmi.

Był to ostatni jego popis. Ty® 
razem udało się policji bandytę o i ' 
szukać i aresztować. Okazał się nil® 
Maksymiljan Ludwicld, mieszkania 
wsi Konatopy w powiecie warszatf'

Wyścigi konne w Łodzi
W Y N IK I Z DN. 6. B.

Gonitwa 1. Nagroda 1.200 zl. Prze
szkody dla 4 1. i st. koni. Dystans 
3.600 metrów:

1) Tęczyn p. M. Jackowskiej (j. 
Błaszczak), 2) La  Veine (18), 3) Ot
tawa (11). W ygr. dowolnie w  6 m. 
2 sek. Tot. 11.50, porządk. 82 zł.

Gonitwa 2. Nagroda 1.200 zł. Dy
stans 1600 metrów:

1) Orion p. M. Stokowskiej (ż. 
Csaplar), 2) Łydynja (20.50), 3) 
Tango (9 ). W ygr. o niezliczona ilość 
dł. w  1 min. 59 sek. Tot. 14.50, po
rządkowy 159 zł.

Gonitwa 3. Nagroda 1.000 zł. Dy
stans 2100 metrów:

1) Ballada p. M. Bronikowskiej (ł, 
Kusznleruk), 2) Toast (9.50), 3) Boli 
w ja (14), 4) Bari (18). Wygrane dość 
pewnie o 3 dł. w  2 min. 36 sek. Tot. 
18 (Ballada 1 Bari), fr. 10.50 1 6.50, 
porządk. 350 zł.

Gonitwa 4. Nagroda 1.500 zł. Dy-

Na tle ż^cia żab i zajęcy
Pomysły poetów sowieckich
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Lecznica wenerologiczna
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Podajemy w  dosłownem tłumacze
niu feljeton E. i S. Szatomych : 
Komsomolsklej Prawdy.
Jedyny wierszowany utwór na te 

maty „obronne" Anatola Morguno- 
wa „Poranek w schronie", przyniósł 
mu sławę poety batalisty. Lecz wkrót 
ce Morgunow doszedł do wniosku, że 
został batalistą zbyt późno. Koledzy 
po piórze zdążyli jut przywłaszczyć 
sobie najlepsze ł najpiękniej brzmią
ce tytuły.

Tak więc była Już pieśń dla wszy
stkich rodzajów broni: „Sludsztu- 
kl“, „Leciał, szumiał pocisk armat
ni", „Pie£ń marszowa", „pieśń pilo
tów", „W  dali za rufą" i nawet 
„Śpiewka Intendenta". Murgnnow Już 
nie mógł wymyśleć nic nowego. To 
też Morgunow był bliski melanćholjl. 
N a szczęście w  głowie Morgunowa 
błysnęła zbawcza idea. Poeta wpadł 
na pomysł stworzenia zupełnie nowe
go i zupełnie nlewyzyskanego tema
tu, który jest nlewyczerpanem źró
dłem natchnienia. Romans.

Oto co znalazł Anatol Morgunow. 
Romans na tematy „obronne", —  no
wy, oryginalny „genre". Przy odpo- 
wiednlem wyzyskaniu można będzie 
„odwalać strofki" wagonetkaml do 
„Muzgiza" (muzycznego wydawnic
twa państwowego).

Wiadomo przecież, że „stan bezple- 
nlężny" potrafi człowieka zrobić cu
dotwórcą. Morgunow położywszy przed 
sobą popularny niegdyś romans „Micz 
man Jones", który wymagał odpo
wiedniego retuszu, ochoczo zabrał się 
do dzieła.

Wieczorem praca była skończona. 
Autor „romansu na tematy obron

ne" postanowił pokazać wyniki swej 
pracy swemu przyjacielowi Tulczyń- 
skiemu, który pracował w  wytwórni 
filmów rysunkowych. Artysta odwie
dził go wkrótce, elegancki, naperfu- 
mowany, „wyrafinowany". Jego okrą
gła „póibojarska" czapka futrzana o- 
cleniała tłuste policzki.

N a  policzkach tych gościł ten deli
katny rumieniec, jaki miewają dzie
ci nie odłączone jeszcze od macie
rzyńskiej piersi.

—  Ginąłem z powodu braku tema
tów —  zagaił rozmowę Morgunow —  
o mało nie zostałem wytrącony z li
teratury. Ani jeden muskał nie drgnął 
na szlachetnem obitazn artysty.

— Bujda! —  spokojnie powiedział 
Tulczyński. Zawracanie głowy. Poe
ta na tematy „obronne" zawsze skry
cie zazdrościł wspaniałego opanowa
nia swego przyjaciela. Temu powo
dziło się w  życiu! Tulczyński zawdzlę 
czał swoje niezachwiane stanowisko 
w kinematografjl produkowanemu 
przez siebie „emploi żabki".

Biorąc udział w  udźwiękowianiu fil
mów rysunkowych, on mianowicie od 
wielu lat ograniczał się do wypowia
dania ciągle tych samych słów: „kwa- 
kwa —  jakie ciepło jest w  tem błot
ku".

I  na tym zoologicznym okrzyku u- 
fundowana została cała karjera Tul- 
czyńskiego. Wytwórnia corocznie wy
puszczał parę filmów na tle tycia 
żab i zajęcy. A  Tulczyński miał prze 
piękny timbre głosu rozkosznej żab- 
ki#

—  Otóż —  ciągnął Morgunow —  
znalazłem „pewniaka". Nowy „genre" 
—  romans na tematy obronne. Wkrót

ce Już popłyną tantiemki, tylko mis
kę nadstawić. Poczem przeczytał z 
uczuciem pierwszą strofkę swego ro
mansu:
„Poprzez rzeczny tuman 
N a rzece Magdagan 
Działały szpiegowskie dywersanty 
—  Stój —  krzyczą ciemności,
U  nas nie zagościsz!.
Pilnie strzeże granic nasz piilk n-ty“

—  Co, brzmi ? —  zapytał Morgu
now. —■ Owszem, brzmi —  potwier
dził' Tulczyński. To właśnie to, co po
trzeba.

Zadowoleni przyjaciele udali się 
niebawem do teatru znakomitości na 
spektakl „Na granicy", którego skrót 
przedstawiał się mniej więcej nastę
pująco:

N a  przód sceny wybiegła milutka 
„pejzanka" z koszyczkiem na jjrzy- 
by. Spokojne choreograficzne zbiera
nie grzybów nic trwało jednak dłu
go.

Zjawił się nagle dywersant z nied 
bale przyprawioną brodą. Pod fry- 
wolną melodyjkę tańcząca „pejzan- 
ka" z niezwykłą szybkością, a rów
nocześnie na zimno, zdemaskowała te
go dywersanta, zerwała mu z twarzy 
przyprawioną brodę, rozbroiła, zwią
zała, w  ciągu dwóch tanecznych „pas" 
odprowadziła go na posterunek.

Siedzący na widowni major wojsk 
pogranicznych, patrząc na taneczną 
interpretację tych niecodziennych wy  
padków, spluwał z obrzydzeniem. Są 
siedzi usiłowali nie patrzeć w  oczy 
majorowi, gdyż było im poprostu 
wstyd.

Poetów zaś ogarnął zachwyt. „To 
było właśnie to, co trzeba'.".

stana 1600 metrów?
1) Renta st. Podhalanie* (ż. Cs*’ 

plar), 2) Pommery (9 ), W ygr. łattfJ 
o 7 dł. w  1 min. 59 sek. Tot. 8

Gonitwa 5. Nagroda 800 zł. W  
stans 2100 metrów:

1) Ommesan p. M. GawłowiczoW^ 
(ż. Matuszewski), 2) Donka (20), 
Omen (21.50), 4) Ogaden (9.60)* 
W ygr. łatwo o 2 i pół dł. w  2 ml®' 
42 sek. Tot. zw. SI, fr. 12.50 1 9-M 
porządk. 141 zł.

Gonitwa 6. Nagroda 900 zł. 
stans 1600 metrów:

1) Partyzant p. F. Szaniawski*!® 
(ż. Kusznleruk), 2) Begonja (12#'.’ 
S) Eliminator (24.50), 4) C h*8' 
(15.50), 5) Kostrzewa (16), 6) 
ry II  (51), 7) Iw a U  (169), 0) 1% 
buz, zwrot stawek, nie ruszył w 
stans od startu. W ygr. w walce # 
trzy czwarte dł. w  1 min. 59 *** 
T o t  40, fr. 13, 25 1 11, porządków 
1.322 zł.

Gonitwa 7. Nagroda 900 zł. 
stans 1300 metrów:

1) Korona p. T. KotlarewskleJ (J 
Molenda), 2) Honwed (27), 3) WW5 
(11), 4) Ruebezahl 29.50), 5) Tur 
cja (33). W ygr. łatwo O 2 dł. W 
min. 35 sek. Tot. 30, fr. 13 1 H '50’ 
porządk. 258 zł.

Ogólny obrót łączny (W arszaw* 1 
Łódź) 130.140 zł. Frekwencja średnik 
Deszcz, tor bardzo ciężki, błotnistf' 
Faworyci zawiedli na całej linjl.

Kino Roma p. 5,7,9.
Niedziele i iw lęta pocz. 3, 6. 7, #•
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Napr. Silly Symphony Wal ta Disney*, I 
„Cyrk Podwodny’ ’ ^ ^ * ^
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Każdy sportowiec i zwolennik motoryzacji może nabyć aa* 
mochody motocykle: angielskie, niemieckie, belgij&kie i polakie 

Maszyny do pisania i liczenia, smary i oleje które poleca

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE  
Bolesław a Konopińsk iego 

Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 6, Telefon 10-90

Czas zapłacić prenumeratę!

Ę ickój i w dcttielm k zti/imnia

G U M . ?

ULTRA SIIC0

WORKI ANTYM OLOW E w 
znakomitym gatunku poleca fir
ma „ADOLF PAŃSKI SPADK/ 
Piotrków, Legionów 2.

NIGDY NIE JEST ZAPÓŹNO myśleć o zdrowiu, ty* W  
dziej, jeieii cierpisz na chorobą: NEREK, PĘCHERZ^' 
WĄTROBY, KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH, ZŁEJ PRZEMI*' 
NY MATERII, na bd'« artretyczne czy podagryezae, 
cia brzucha, odbija** się lub skłonności do obetruk^1. 
Pamiętaj, że alfdy ale będzie za późno, o ile aiywe£ ^  
dziew rftł mocsoMfcych „DIUROL" GąMokfefo, 

zapobiegają nagromadzeniu się kwasu moczowego i tu*f*  
eakodliwych ala zdrowia substancji zatruwających organisto. Dziś je**4** 
kup pudełeczko ziół „DIUROL* Gałeckiego, a gdy przekonasz się o d o i*  
nich skutkach ich działania zalecać bodziesz swym majowym.

Sposób użycia na opakowania. Oryginalne zioła „DIUROL"
(z kogutkiem) sprzedają apteki i skWpteczne.

^Redaktor i W ydaw ca TOM ASZ PLUTA. /.U. Om L „A 4*11 PtUU P M * * *


