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DZIENNIK NARODOWY
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*  ’  *
RZĄD HISZPAŃSKI zwrócił się 

—  jak Informuje prasa angielska—  
O pożyczkę 20 milj. fantów do gra
py banków holenderskich, związa
nych dość blisko z banitami angiel- 
sklemi i francuskiemi.

Zrozumiałe jest, że Hiszpanja po
trzebuje pieniędzy. Rolny długolet
niej wojny domowej wołają wielldm 
Kłosem o kapitały.

Natomiast głęboka wymowę poli
tyczną ma fakt, że Hiszpanja szuka 
kredytu na Zachodzie.

Oczywistą jest bowiem rzeczą, żc 
Zachód nie da pieniędzy, dopóki nie 
będzie pewny, że nie zostaną one

Erzeciw niemu obrócone; t. zn. —  
e nie zostaną wprzęgnięte w słu- 
tbę „osi“ .
Rokowania o pożyczkę są też do

wodem, dużo bardziej przekonywu-_ i » • t > • -i r .

E$1 jpi flssi 1AJ7 5 Ml9 ■ a  i c* VtrO|na
Wicepremjer K w iatkow sk i o sytuacji
M n o ż ą  s ie  z  w i e l u  « t m n  w f»7 w a  I w a  rfrkfciirwlnmlra  ... ____i  • m  i •

iącym od różnych oświadczeń, że 
Hiszpanja z tej służby się wyprzę
ga; a także— dowodem trudnej sytua
ejl materialnej głównych partnerów 
„osi“ , których nie stać na złoty 
łańcuch, zdolny Iliszpanję w tej 
służbie utrzymać. (k .)

*
w *

ZA D A N IA  W ŁO SKIE  pod adre
sem Francji, przedstawione przez 
min. Ciano ambasadorowi francus
kiemu w  Rzymie p. Francois-Pon- 
cet, robią istotnie wrażenie skrom
nych i być może nawet —  możli
wych do przyjęcia przez Francję; 
wydaje się zwłaszcza, iż sprawa 
wolnej strefy w  porcie Dżibuti, u- 
dział Włoch w  zarządzie kolei Dżi
buti —  Addis Abeba, wreszcie po
siadanie przez nie dwóch miejsc w 
zarządzie Kanału Suezldego —  nic 
powinnyby nasuwać poważniejszych 
trudności.

Bardziej złożony Jest problem 
Tunisu. W  stosunku do tego zaga
dnienia żądają Włos! przywrócenia 
konwencji tuniskiej z r. 1896, a tem 
samem szeregu przywilejów dla 
Wliochów, zamieszkałych w Tunisie 
orsiz prawa dla nich zachowania o- 
bywatelstwa włoskiego. Na dłuższą 
faję —  przy większej niewątpliwie 
rozrodczości włoskiej, niż francus
kiej —  mogłoby się takie uregulo
wanie sprawy ludności włoskiej w 
Tunisie okazać bardzo niebezpiecz
ne dla stanu posiadania francus
kiego w te j kolonji.

Mimo to —  na tle ogólnego za
drażnienia chwili obecnej, ta wzglę
dna kompromlsowość żądań włos
kich jest objawem napewno dodat
nim.
, Czy Francja zgodzi się na rozpa
trywanie tych postulatów?

Tylko Paryż może odpowiedzieć 
na to pytanie. N ik t też na świecie 
nie pozwoliłby sobie na udzielanie 
Francji jakichkolwiek rad w  tym 
aakresle.

Francja ma bowiem w swojem 
Wielkiem imperjum kolonjalnem 
najróżniejsze interesy ! ona sama 
tylko może ocenić, jak daleko Iść 
nioże je j ustępliwość i do jakiego 
Punktu nie będzid ta ustępliwość 
sprzeczna z  je j najbardziej żywot- 
nemi potrzebami. Zwłaszcza Tunis—  
ta prawdziwa perła w  kolonjalnem 
Państwie francusldem —  wymaga 
*o strony francuskiej szczególne, 
pieczy I czujności. Trzebaby też 
bardzo dobrze znać stosunki tam
tejsze, aby zorientować się, na co 
Francja może tu pozwolić, a co w 
ostatecznym wynika może okazać 
■^sprzeczne z założeniami je j po

_ T o  też nawet najbliższy sojusznik 
Francji, Wielka Brytanja, od roko- 
^ n  franeusko-włoskich trzyma się 
w jak najdalszej —  choć zarazem 

najprzyjaźniejszej —  odległo
(n.)

Mnożą się z w ielu stron w ezw ą 
nia, ażeby społeczeństwo w róci
ło do normalnego trybu życia, a 
przedewszystkiem  do normalnej 
produkcji i do normalnego spo
żywania dóbr doczesnych. Nie 
tracąc oczyw iście z oczu, jak mó 
w ił przez radjo p. dyrektor R a
kowski, w ielk ich  planów na 
przyszłość i konieczności u trzy
mania pogotow ia.

W yraz „norm alny”  znaczy w  
tych czasach tyle, co „pokojowy”. 
Ludność kraju wzywana jest za
tem, aby podjęła znowu pokojo

wą gospodarkę w życiu osobi- 
słem, rodzinnem i ekonomicznem.
Pewne zjaw iska ogólne, spowodo
wane alarm am i wojennem i, ustą
pić m ają m iejsca codziennym, 
pokojow ym  potrzebom  ludzi, ro 
dzin, całego społeczeństwa.

W  rzeczyw istości też nie może 
być inaczej, skoro wojny niema. 
M ówią nam wprawdzie, że to 
jest złudzenie, że w  Europie to
czy się już od kilku tygodni 
„w o jn a  nerw ów ” , „w o jn a  propa
gandy” , „w o jn a  biała” , „wojna

Tyle wojen prowadzą naraz rzą 
dy państw europejskich, ale praw 
dziwej wojny niema i narody są 
spokojne.

W szystkie te „w o jn y ”  o róż
nych nazwach i określeniach to
czą się faktyczn ie o duszę naro
dów  i ludzi, o pozyskanie zaufa
nia jednych, a poderwanie w ia 
ry u drugich, o pogotow ie psy
chiczne i gospodarcze własnych 
i sprzym ierzonych obywateli na 
wypadek w ojn y krwaw ej, oraz o 
rozbrojen ie moralne i o rozbicieL i. ^ 1 U I UłJJICIc

bez w alk i „w o jn a  gospodarcza” , ekonom iczne obywateli państw

Przemarsz z udziałem gości
Senat w  roli kopciuszka

Główny organ narodowo-socjali- 
styczny urzędówka senatu „Der 
Danziger Vorposten“ prowadzi bez 
przerwy szczucie przeciw Polsce i 
Polakom, usiłując podniecić swoich 
przymusowych czytelników fałszy- 
wemi informacjami o rzekomych 
prześladowaniach Niemców w Pol
sce.

Rządząca w Gdańsku pujrtja bron 
zowych bonzów rozdmuchuje zna
czenie marszu propagandowego, któ 
ry  ma wykazać siłę organizacyj na- 
rodowo-socjalistycznych w Gdańsku.

Widocznie narodowi socjaliści 
gdańscy zdają sobie sprawę z fak
tu swej słabości, jeżeli sprowadzili 
z Prus Wschodnich 2.000 ludzi ty l
ko poto, by nakazać Im przemarsz 
łącznie z oddziałami gdańskieml po 
ulicach miasta. Dla wzmocnienia 
oddziałów gdańskich „turyści** ró-

(Tclefonem od naszego korespondenta) Gdańsk, 15 maja.
wnież wezmą udział w przemarszach ruch jest już bardzo ożywiony.
wzorowanych na reżyserji teatral- .......  - - -

kiedy dziesięciu statystów,nej . . _____ _
przechodząc przez scenę kilkanaście 
razy, wyobraża tłumy.

Gdańszczanie, a w  szczególności 
sfery gospodarcze sądzą, że dalsze 
zaostrzanie stosunków w zupełno
ści zniszczy plany ekspansji portu 
gdańskiego.

Sytuacja polityczna oraz nowe 
nieznane jeszcze zarządzenia Berli
na, będą przedmiotem obrad sztabu 
partji narodowo - socjalistycznej w 
Gdańsku, który po dłuższej przer
wie będzie obradował pod przewód 
nictwem gauleitera Forstera.

N a razie rozwydrzenie narodo
wych socjalistów znalazło ujście w 
ponownem tłuczeniu okien wysta
wowych w sklepie „Ruchu" w Gdań 
skn i to o godzinie 7-ej rano, kiedy

Wytłuczono również szyby w 
mieszkaniu urzędnika Generalnego 
Komisarjatu R. P. w  Gdańsku 
Szafrańskiego.

Poczytność pism polskich w Gdań 
sku daje się bardzo we znaki pis
mom hitlerowskim i obecnie co
dziennie odbywają się masowe kon
fiskaty pism polskich w Gdańsku. 
Powód konfiskat wobec nie poda
wania przez władze policyjne przy
czyn jest nieznany. Przypuszczać 
jednak należy, że w  ten sposób po
licja gdańska próbuje przed Gdań
szczanami zataić istotę położenia. 
Partyjne przywództwo rządzi w 
Gdańsku całkowicie, spychając Se
nat do roli kopciuszka, który musi 
wobec władz polskich przyznawać 
się do tego, że nie może zapewnić 
obchodom polskim bezpieczeństwa.

Jutrzenka
nad Europą

Przekreślone rachuby 
2 dyktatorów 

(Patrz artykuł wstępny na str. S)

W  Atenach bawi na czele angiel- 
misji handlowej sir Fryderyk 

Łelth-Ross.
—  Mussollni dn. 15 b. m. w  Tury- 

dokonał uroczystej Inauguracji 
nowych zakładów firmy Fiat i wygło- 
® * krótkie przemówienie, wysłuchane 
Przez ok. 50.000 zebranych na inau
guracji robotników.

Ks. regent Jugosławji Paweł 
j 1*® *  małżonką powróci! z Wioch do

Mie zamierzają wyjechać
10.000 ochotników niemieckich

LO N D YN . 15.5. (Tel. w ł.). Z 
Perpignan donoszą, iż w  przeci
w ieństwie do .W łochów, „ochot
nicy” niemieccy nic zdradzają za 
miaru opuszczenia Hiszpan ji. W  
ostatnich dniach w  porcie V igo 
wylądow ało dalszych 750 „tech
n ików ”  niemieckich, co razem z

poprzednio przybyłymi daje licz
bę około 10.000 żołnierzy. Donie
sienia z Iiiszpan ji podkreślają, że 
ani jeden z sam olotów  niem iec
kich, biorących udział w  w ojn ie 
dom owej, nie pow rócił jeszcze do 
Rzeszy. Również cała artyierja  i

n iem ieckie bronie techniczne po
zostają na miejscu.
Stan ten budzić ma poważne nie

zadowolenie wśród oficerów  arm ji 
gen. Franco, którzy głoszą ha
sło „H iszpan ja  dla H iszpanów” .

(R.).

wrogich w  przededniu ewentual
nej rozpraw y orężnej. Takie 
„wojny” mogą trwać niewiado
mo jak długo, a ich rezultaty nie 
będą z pewnością obojętne dla 
wyniku w ojny praw dziw ej, gdy
by ona rzeczyw iście kiedyś w y
buchnąć miała.

P iszem y warunkowo „w ybuch
nąć m iała” , dodając przytem  sło
w o „k ied yś” , ponieważ z pewno
ścią niema dzisiaj na całym świe 
cie jednego człowieka odpowie
dzialnego, który m ógłby dać rze 
teiną odpowiedź na pytanie:

—  Czy I kiedy wybuchnie woj
na?

_ W  tym zatem stanie „w o jn y  
b ia łe j” , czy też „w o jn y  bez w al
k i” , narody żyć i pracować mu
szą normalnie, jak to się dzieje 
w  czasach pokoju. W  każdej dzie 
dżinie i pod każdym względem. 
Ani osobiste, ani rodzinne pro
jek ty  życiow e nie pow inny być 
w ięcej hamowane „groźbą w o j
ny” . Wchodzimy w okres urlo
pów, więc należy z nich normal
nie korzystać. Zakupy w  skle
pach załatw iać trzeba tak, jak 
to czyniliśm y w  czasach pokojo
wych, kredyt musi odżyć i oży
w ić wszelakie tranzakcje, m. in. 
takie, które obliczone są na „p o 
gotow ie”  i na najbliższą przy- 
szłość.

Musimy w każdej dziedzin ie 
powrócić do normy. A w ięc tak
że w życiu wewnętrzno-politycz- 
nem.

*
*  *

Hasło „norm alizac ji”  stosun
ków  wewnętrzno - politycznych 
wyszło tym  razem  od „Zarzewia”. 
Organizacja ta skupia w  swoich 
szeregach osobistości wybitne, 
jak w iceprem jer Kwiatkowski, 
minister UIrych, prezes N a jw yż
szego Trybunału Adm in istracyj
nego dr. Hełczyńskł, w icem in i
ster Koźuchowski, oraz wielu 
senatorów, posłów, wyższych w o j 
skowych, słowem licznych ludzi 
możnych, wpływowych, ustosun
kowanych. W  W arszaw ie i na
prow incji

Dokończenie na str. 2-ej)

Blok Polski, Czech i Węgier
Trzeźw ość i realizm wśród Ukraińców

Koła zbliżone do skrajnej na
cjonalistycznej organizacji ukra
ińskiej O.U.N. w  Paryżu w y 
dają czasopismo p. t. „U krain- 
ske Słowo” . Ukazał się tam ar
tykuł p. t. „ P ó  ostatnich w ypad
kach” , podpisany pseudonimem 
J. Orszan, będący n iewątpliw ie 
odzw ierciadleniem  zwrotu nastro 
jów  wśród nacjonalistów ukraiń
skich, hołdujących dotąd skraj
nemu germ anofilizm ow i

Na wstępie autor omawia ob
szernie plany polityk i czeskiej i 
polskiej po przyłączeniu Sudetów 
do Rzeszy. Tw ierdzi on, że stra
ciwszy nadzieję na pomoc m o
carstw zachodnich, Czesi zac/ęli 
się orjentować na W arszawę. 
Powstał plan polsko-czechosłowac
kiej federacji, której głównym  
promotorem ze strony słowackiej 
jy ł poseł Sidor. Do planu tego, 
ttóry nie wykluczał udziału Wę

gier, nie pasowała konstrukcja 
Karpackiej Ukrainy.

Toteż wysłanie gen. Prchali do 
Chustu w  charakterze poskromi- 
ciela Ukraińców  m iało być jed- 
nem z praktycznych pociągnięć 
zm ierzających do realizacji ow e
go planu.

Oddanie Rusi- Podkarpackiej 
W ęgrom  było, jak tw ierdzi „U kr. 
S łowo” , zarówno dla Polski, jak 
dla Czecho-Słowacji, zupełnie 
przystępną ceną za pozyskanie 
W ęgier i oderwanie ich od Ber
lina. Plan ten ma tłumaczyć m.in. 
zagadkę, dlaczego Czesi na sa
mym początku likw idacji Rusi 
Podkarpackiej ogłosili neutral
ność i faktyczn ie współdztałali z 
W ęgram i. N iem cy zrozum iały nie 
bawem kierunek i doniosłość tych 
planów i nie czekały aż one doj- 
rz-eją. Korzystając z w pływ ów

wśród h linkowskiej gwardji, 
N iem cy w  krytycznej chw ili na
dały decydujący impuls separa
tyzm ow i słowackiemu. Tak  nie
fortunnie skończyła się próba 
Czechów odegrania się przy po
mocy Polski i Węgier.

O Węgry w owym czasie za
biegały jednocześnie Warszawa, 
Praga i Berlin. O bydw ie strony 
były skłonne do zapłacenia naj
w yższej ceny za pozyskanie Buda 
pesztu. Ceną tą m ogła być conaj- 
mniej Ruś Podkarpacka. Toteż 
w tej sytuacji, n iezależnie od te
go po czy je j stronie m iało być 
zwycięstwo, Ruś jako twór pań
stwowy była zgóry skazana na 
zagładę.

Przechodząc do oceny obecnej 
sytuacji politycznej, autor za
stanawia się nad obecnem stano
wiskiem Niemiec, jako-że od dal

szych pociągn ięć po lityk i niem iec 
k ie j za leży w  znacznym stopniu 
dalszy bieg w ypadków  w  Euro
pie, a w ięc i szanse aktyw izacji 
sprawy ukraińskiej.

Autor uważa, że N iem cy roz
w iążą swe problem y życiow e do
piero po przeprowadzeniu  roz
strzygającej rozgryw k i na Zacho
dzie, gdyż tu znajdują się ich 
głów ni i decydujący przeciw n i
cy: Anglja  i Francja. By móc ro* 
praw ić się z nimi, Niemcy mu
szą m leć zabezpieczone tyły od 
wschodu. Na odcinku dawnej 
Czecho-Słowacji zabezpieczenie to 
już nastąpiło, N iem cy nie chcą 
narazie w ojny z Polską. Dopóki 
N iem cy m ają coś do roboty na 
Zachodzie, dopóty w  ich interesie 
leży istnienie Polski jako buforu 
przeciw ko Sowietom.

(Dokończenie na str, 2-ej).
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(Dokończenie ze str. I-ej)
Minionej n iedzieli obradowała 

w  stolicy Rada Naczelna „Zarze
w ia”  pod przewodnictwem  p. 
w iceprem jera Kwiatkowskiego.
Wielce ogólnikowe uchwały Ra
dy Naczelnej zostały podane do 
wiadomości ogółu. A le o w iele 
bardziej interesujące są kulisy 
oraz przebieg niedzielnych na
rad.

W arto  w ięc poinform ować, żc 
p. w iceprem jer Kw iatkow sk i w y
głosił przem ówienie o położeniu 
m iędzynarodowem  i o sytuacji 
wewnętrznej Polski. Przemówie
nie trwało półtorej godziny i by
ło często przerywane oklaskami 
uczestników zjazdu. Ma być ono 
ogłoszone w  specjalnym  komuni
kacie „Zarzewia”, który ukaże 
się w  niedługim czasie.

P. w iceprem jer sięgnął do hi- 
storji i na szerokiem  tle dziejów  
nam alował geopolityczne położe
nie i przeznaczenie Polski. Przed
stawił politykę zagraniczną P o l
ski Odrodzonej, chwalił działal
ność polityczną ministra Recka 
wskazał na dzisiejszą sytuację j 
m iędzynarodową i rolę Polski, j a * ! 
ko sprzym ierzeńca najw iększych 1 
mocarstw europejskich. W  te j 1 szawski“ , że dn. 14 b. m. w Szaw-
konfiguracji. jaka się w ytw orzy- ,ach z mowami w 'st£ipil1 dr‘ L - a * 
ła, Polska nie potrzebuje bać się 
ewentualnej wojny, która —  jeśli

konana trwała konsolidacja naro
du polskiego.

W  dyskusji przem awiali liczni 
delegaci z W arszaw y i z całego 
kraju. Na 50 osób, uczestniczą
cych w  zjeździe Rady Naczelnej, 
przem awiało w dyskusji osób k il
kanaście. Delegaci p row incjonal
nych organizacyj „Zarzew ia ”  wy 
powiedzieli się stanowczo prze
ciw uchwale polityc/ncj Zarządu 
Głównego, której tekst został o- 
głoszóny przed kilku dniami. U- 
chwała Zarządu Głównego była 
tego rodzaju i robiła takie w ra
żenie, jukoby „Zarzewie” porzuca 
ło dawne koncepcje konsolida
cyjne własne i p. w iceprem jera, 
jakoby wchodziło na drogę

uchwałę Zarządu Głównego de
legaci lwowskiego środowiska 
„Zarzew ia ” .

W obec tej wyraźnej i zdecy
dowanej opozycji delegatów, re
zolucja polityczna Rady Naczel
nej nie ‘podtrzymała uchwały Za
rządu Głównego „Zarzewia” i roz 
płynęła się w teoretycznych ogól
nikach. Zjazd Rady Naczelnej 
nie wyjaśnił zatem ostatecznie, 
dokąd zm ierza „Zarzew ie”  w 
dziedzinie projektów  konsolida
cyjnych, potw ierdził tylko to, co 
już dawniej w iedziano w  kołach 
politycznych, a m ianowicie, żc w  
„Zarzewiu” zdania są bardzo po
dzielone. Silne i w pływ ow e ośrod 
ki organizacyjne „Zarzew ia ”  na

S. p. prof. Stanisław Leśniewski
Zgon wybitnego bgisly

Zmarł w  Warszawie 6. p. prof. dr. 
Stanisław Leśniewski, profesor logiki 
matematycznej na Uniwersytecie Pił
sudskiego.

Prof. dr. Stanisław Leśniewski uro
dził się w  Sierpuchowie, gub. moskiew 
sklej w  r. 1886. Szkołę średnią ukoń
czył na Syberji, gdzie ojciec jego zaj
mował stanowisko inżyniera komuni
kacji. Po zdaniu matury w Irkucku 
wyjechał na studja uniwersyteckie do 
Niemiec.

W  r. 1012 doktoryzował się z filo
zof jl we Lwowie u prof. Twardowskie 
go, poczem aż do wojny światowej 
pracował w  Warszawie w  polskiem 
prywatnem szkolnictwie średnlem. W  
czasie wojny światowej przebywał w  
Moskwie, biorąc żywy udział w  pra
cach oświatowych tamtejszej kolonjl 
polskiej.

Wróciwszy do Polski w  1010 r. o- 
bjął zrazu stanowisko referenta w  de
partamencie szkół wyższych Min. 
W . R. i O. P. Od października tegoż 
roku został mianowany profesorem

za „programem katowickim” p. w  Uniw. W arw . N a  katedrze tej po- 
. ' ___  ,• zostawał at  do końca życia, otrzy

m ało realnych pom ysłów  z jedno-> prow incji w ypow iadają  się nadal1 nadzwyczajnym filozofjl matematyki 
czeniowych, które znalazły w y 
raz w mało fortunnych wystąpie
niach politycznych ostatnich mie 
sięcy.

Szczególnie ostro krytykow ali

wicepremjera, czyli za rzetelną 
konsolidacją narodową na szero
k ie j platform ie.

W nieokreśloną przyszłość
o d s u n i ę t a  g r o ź b a  u j o g n y

Z Kowna donosi „Kurjer War-

wybuchnie —  będzie wojną dłu
gotrwałą.

Naród i państwo muszą być 
przygotowane m oraln ie i mater- 
ja ln ie do w ojny długotrwałej. 
„W ojna bez walki” odbywa się 
obecnie na licznych frontach. 
Polska musi być gotowa do wal
ki orężnej. P. w iceprem jer wska
zał na konieczność konsolidacji 
narodowej 1 nawoływał do zaprze 
słania walk wewnętrznych.

Jak słychać, p. w iceprem jer 
Kw iatkowski nie precyzow ał w 
swojem przem ówieniu bliżej, na 
jakich drogach i na jakiej płasz
czyźnie m ogłaby być obecnie do

Zarejestrowane
Stowarzyszenie

dln utrwalenia pamięci 
Walerego Sławka

Komitet utrwalenia pamięci Walere
go Sławka został zgłoszony do władz 
jako stowarzyszenie.

Wydział wykonawczy upoważniony 
Jest do przyjmowania zgłoszeń na 
członków stowarzyszenia tych osób, 
które pragną współpracować z celami 
Komitetu.

Adres Komitetu: al. Ujazdowska 
0-a, m. 5. Konto dla wpłat w  P.K.O. 
Nr. 1100.

W  skład wydziału wykonawczego 
wchodzą: gen. Aleksander Prystor, 
Janusz Jędrzejewlcz, Kazimierz Sw l 
talsld, Artur Śliwiński, Mikołaj Dola- 
nowski, Tadeusz Schaetzel, M. T. 
Braęk-Oslńskl, Halina Jaroszewiczowi 
Bohdan Podoskt, Kazimierz Staml- 
rowskl, Edward Kleszczyńskl, W łady
sław Starzalc.

Do Komisji Rewizyjnej należą: Lu
cjan Żeligowski, Tomasz Arciszewski, 
W acław Jędrzejowie*, Bolesław Swt- 
dzlńsld, Józef Ludwik Ewert, Wojciech 
Rostworowski.

i\a trzy miesiące
Prezydent 

komisaryczny Krakowa
Prezydent komisaryczny m. 

Krakowa, notarjusz Czuhajowski, 
otrzymał z krakowskiej Izby No- 
tarjalnej urlop zdrowotny jedynie 
na trzy miesiące.

W  związku 3 tem mówi się o bli- 
skiem ustąpieniu Czuhajowskiego 
ze stanowiska prezydenta komisa
rycznego.

Pikieciarze hitlerowscy
przed sklepami polskiemi

lach z mowami wystąpili 
stras, minister oświaty, oraz dr. 
Krikszcziunas, minister rolnictwa.

Duże zainteresowanie wzbudziła 
mowa ministra Bistrasa. Mówiąc o 
sytuacji międzynarodowej, wyraził 
on m. in. przekonanie, że niebezpie
czeństwo wojny wydaje się odsu
nięte w bliżej nieokreśloną przy
szłość, pomimo iż sytuacja pozo
staje wciąż jeszcze naprężona.

Co się tyczy sytuacji Litwy, to

zdaniem dr. Bistrasa, zasługuje na 
uwagę, że stosunki polsko-litewskie 
są już nietylko normalne, lecz na
wet dobre, jak o tem świadczy wi
zyta naczelnego wodza armji litew
skiej, który w Polsce był entuzja
stycznie przyjęty.

Według dr. Bistrasa, Litwa rów
nież i nadal będzie trzymała się po
lityki ścisłej neutralności, gdyż tyl
ko ta polityka może ochronić ją od 
starć i przyczynić się do zachowa
nia je j niepodległości.

Przyjęte zaproszenie
na madrycką defiladę

zostawał at  do końca życia, otrzy
mawszy w  r. 1936 nominację na pro
fesora zwyczajnego.

Zmarły był jednym z najwybitniej
szych przedstawicieli logiki matematy 
cznej, znanym nietylko w  Polsce, ale 
1 na całym świecie i jednym z twór* 
ców t. zw. warszawskiej szkoły logi
stycznej. Przez śmierć jego nauka 
polska poniosła ogromną, stratę.

Pogrzeb wybitnego uczonego odbę
dzie się dziś, 16 b. m., o godz. 9-ej 
rano z kość. św. Karola Boromeusza 
na Powązkach.

m w id o w n i
Podsekretarz stanu w M. S. Z. 

Szembek przyjął w dniu 15 b. m. 
posła litewskiego Szaulisa.

X
B. gen. sekretarz Str. Demokra

tycznego, Franciszek Czarnecki, wy 
stąpił ze Stronnictwa.

X
Dn. 18 b. m. odbędzie się w Kra

kowie odczyt red. K. Czapińskiego 
p. t. „Kryzys Europy".

LONDYN, 15.5. Podsekretarz sta 
nu Butler oświadczył, iż ambasa
dor brytyjski przyjął zaproszenie 
rządu hiszpańskiego na „defiladę 
zwycięstwa" w Madrycie,

Butler zaznaczył, iż, o ile mu jest 
wiadomem, podobne zaproszenie o-

trzymali również i inni przedstawi
ciele obcych mocarstw.

Butler dodał, że, według infor
macyj, otrzymanych od rządu wło
skiego, wojska włoskie po „defila
dzie zwycięstwa" mają opuścić Hisz- 
panję.

Przybyli Jugosłowianie
na zjazd „Istna**

W  drugim dniu zjazdu międzyna
rodowej komisji studjów nad lotem 
bezsilnikowym we Lwowie „Istus", 
wyznaczone na godziny przedpolu 
dniowe próby szybowcowe nie od
były się z powodu złych warunków 
atmosferycznych.

Zawodnicy zagraniczni oraz ucze
ni zwiedzali lwowskie warsztaty lot 
nicze i mechaniczną stację doświad
czalną na Politechnice lwowskiej.

Dn. 15 b. m. przybyła do Lwowa 
ekipa zawodników jugosłowiańskich 
przywożąc ze sobą jeden szybowiec.

Popołudniu toczyły się obrady 
naukowe zjazdu.

Wybór rektora
w uwersytecie lubelskim
Senat Katolickiego uniwersytetu 

lubelskiego dokonał wyboru rektora 
na nowe trzcchlecie.

Rektorem został wybrany ponow
nie ks. dr. Antoni Szymański, szam 
belan Ojca św. profesor etyki i po
lityki społecznej na wydziale pra
wa i nauk społeczno-ekonomicznych, 
K. U. L.

Knowania w Irlandii
Przejęty list Gobbelsa

LO ND YN . 15.5. (Tel. w ł.). Po- 
licja wszczęła śledztwo w spra
w ie  niem ieckiej propagandy 
wśród członków organizacji ir 
landzkiej I.R.A. Jeden z byłych 
oficerów tej organizacji otrzymał

podpisany przez min. Goebbelsa 
i zawierający rozmaity inaterjał 
propagandowy, wysłany przez mi 
nisterstwo propagandy.

L ist ten zaadresowany był do 
niego osobiście i podawał dokla-

pewnego dnia z Hamburga list, dnie jego  stopień wojskowy, oraz

dawne stanowisko w T.R.A’.
Sprawa ta wyw oła ła  powszech

ne zainteresowanie w  zw iązku z 
uporczywem i pogłoskami, iż ak
cja terorystyczna I.R.A. wspoma
gana jest przez Berlin. (R .)

W tą ± i  99± e  r  e  c  a j
Płoną żagwie wśród neopogan

Neopogańska „Zadruga", jak nieda 
wno donosiliśmy, rozpadła się na trzy 
grupy intelektualistów, słowianofili i 
rasistów.

N a  tle rozłamu w  tej grupie wyni
kają humorystyczne incydenty. Razu 
pewnego nieznani sprawcy wykradli 
węża z „ncopogańskiego“ akwarjuni. 

Slowianoflle, którzy opiekowali się

sfingowany przez „intelektualistów", 
a wąż zniknął, ponieważ intelektuali
ści clicleU pozbawić w  ten sposób 
„mocy duchowej" słowianofili.

Inny zatarg wybuchł na tle: kto ma 
prawo zapalać w czasie uroczystości 
ognisko.

żerecy (kapłani) z grupy słowlano- 
fiiskicj troskliwie zastrzegali prawo

wężem, podejrzewają., że napad był to dla siebie, jako  ̂nadane im ongiś

przez „wielkiego *ereca“ Szukalskie- 
g°-

Intelektualiści usiłowali zaprzeczyc 
temu.

Podczas ostatniej „uroczystości" 
nad Wisłą, musieli skapitulować, gdyż 
słowianofilscy żerecy bronili swoich 
uprawnień płouąccmi żagwiami. Zmu
siło to intelektualistów do zrezygno
wania z zapalania ogniska.

Blok Polski, Czech i Węgier
(Dokończenie ze str. i-szej)

Cofnięte oskarżenie
przeciw działaczom 

ludowym
Dn. 13 b. m. odbyła się na sesji 

wyjazdowej w Kutnie aądu okrę
gowego z Łodzi rozprawa przeciw
ko wybitnym działaczom Stronni
ctwa Ludowego Józefowi Gójskic- 
mu z Warszawy i Władysławowi 
Chlebnemu z kutnowskiego o prze
stępstwo z art. 154 k. k., popełnio
ne przez to, że w czasie uroczysto
ści „Czynu Chłopskiego'4 w dniu 15 
sierpnia 1938 r. mieli wezwać zgro
madzonych do uczczenia pamięci 
zmarłych chłopów w czasie strajku 
chłopskiego w 1937 r.

Po przesłuchaniu oskarżonych 
sąd, wobec zrzeczenia się przez pro 
kuratora oskarżenia, umorzył po
stępowanie.

Inspekcja na zachodzie
wziiluź linji Zygfryda
BERLIN , 15.5. Niemieckie Biuro 

Informacyjne podaje, że kanclerz 
Hitler kontynuuje dziś swą podróż 
inspekcyjną wzdłuż zachodniej gra
nicy Niemiec.

Król dopływa
do brzegów Ameryki
LONDYN, 15.5. „Empress o f Au

stralia" o godz. 14.30 minęła P °_ 
ludniowe wybrzeża Nowej Funlan- 
dji, a w kilkanaście minut później 
z mostku kapitańskiego parowca 
można było widzieć przez lunet? 
wyspę St. Pierre de Miąuelon.

W piątek— w Izbie Gmin
Biała księga 
o Palestynie

LONDYN, 15.5. Chamberlain o- 
znajmił w Izbie Gmin, iż obrady na 
temat polityki zagranicznej odbędą 
się w najbliższy piątek.

Chamberlain oświadczył w Izbic 
Gmin, iż „biała księga" w spraWi° 
Palestyny będzie ogłoszona 17 b. ni<

Drugi apel
z Białego Domu

Waszyngtoński korespondent „N c^  
York Times'1 donosi, iż p re z y d en t 
Roosevelt przygotowuje drugi apel 
pokojowy, z którym zwróci się w 
odpowiednim momencie.

Według informacyj z kół, zbliżo
nych do departamentu stanu, Prf* 
zydent ma wystąpić z propozycji 
zwołania konferencji, poświęconej 
zagadnieniom ekonomicznym.

Przechodząc do stanowiska, ja 
kie winna zająć wobec sytuacji 
polityka ukraińska, „U kr. Słowo” 
pisze, że Ukraińcy pow inni pa
miętać o słowach Hitlera, w ypo
wiedzianych w „M ein  Kam pf” , 
że Niemcy to nie policja dla o- 
chrony biednych, małych naro
dów, lecz bojownicy własnego 
narodu. W  wypadku Rusi Pod
karpackiej oburza nacjonalistów 

Z Gdańska donoszą: Narodowi I n*ie fakt desinteressement nie- 
socjaliści wystawiają ostatnio przed! m ieckiego w decydującej chwili, 
polskiemi _ sklepami w Gdańsku pi- ,cc/ metoda fa łszyw ej gry, kin
kiety, których zadaniem jest prze-1 ra p^/eciągnęła się przez w iele

miesięcy. Natomiast stroną do
datnią wydarzeń karpato-ruskich

strzeganie Niemców przed zakupą 
mi w polskich sklepach.

Akcja ta częściowo nie daje re
zultatów, ponieważ nłe wszyscy ku 
pujący biorą pod uwagę wezwania 
pikiecianjg.

było to, że były one dla Ukraiń 
ców  lekcją polityki zagranicznej. 

JSie przesądzając kw e itji, czy

ze swego punktu widzenia N iem 
cy postąpiły dobrze, czy źle, 
stwierdza „U kr. S łowo” , że po 
doświadczeniu karpato-ruskiem, 
Niemcy przestali być dla Ukraiń
ców niebezpiecznymi w  przyszło
ści, gdyż naród ukraiński w y le 
czył się z sentymentów w  po lity
ce m iędzynarodowej.

Organ urzędowy U.N.D.O., cza 
sopismo lwowskie „Nacjonalna 
Po lityka ” , referu jąc paryski ar
tykuł skrajnych nacjonalistów, o- 
cema go jako „głos rozsądku i 
trzeźwości”  i stw ierdza z zado
woleniem , że ukraińskie koła na
cjonalistyczne zdają się doceniać 
niebezpieczeństwo, jakie w obec
nej sytuacji mogłoby powstać dla 
sprawy ukraińskiej w  obecnej

sytuacji w razie niepowodzenia 
Polski. Rozumieją one —  zda
niem „N acj. P o lityk i” , że upa
dek Polski nie przyniósłby n iepo
dległości państwowej ziem iom  u- 
kraińskim w Polsce, lecz ścią
gnąłby im na kark Sowiety1. Ro 
zum ieją one również, że Niemcy 
nic mają zamiaru prowadzić woj 
ny z Sowietami, a tem innicj o 
sprawę ukraińską. „N ac j. Pol i t y 
ka”  gratuluje Organowi nacjo
nalistycznemu analizy

W  kliku s i « w a c b

—  Ambasador brytyjski w  
otrzymał polecenie dokonania u
du japońskiego protestu przeciwko aK* 
cji wojsk japońskich na terenie ko '  
cesji międzynarodowej w Amoy n 
wyspie Kulongsu.

—  W  miasteczku Prele, pow. dyn 
burski (Łotw a), z nieustalonych d 
tychczas przyczyn wybuclił pożar. ‘ 
stwi| płomieni padło kilkadziesiąt ‘ _ 
mów, w tem kilka, należsicy< h do 1
laków.

—  „New York Herald" dono_si.
• i departamenty marynarki i armji * 

. . . .  . •  ji|ó się mają przekształceniem
„ J e s t  t o  n i e t y l k o  p o r a ż k a  w  te m  o k . 30 miij. dolarów w y s p

tem środowisku germ anofiliznnt 
politycznego. Jest to przejście na 
bazę jawnego realizmu w pod
stawowych problemach ukraiń
skiej po lityk i narodowościowej.”

raibsklcli na bazę lotniczą i inors 
—  Jugosłowiańska para książęca, I’ 

zakończeniu oficjalnej wizyty we » 
szech, zatrzymała się we ł ,or?!'.'tv- 
spędzając prywatnie ten dzień. 
nież ministrowie Markowicz 1 Ł 
przedłużyli swój pobyt we Floren y

!c 
i
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Jutrzenka nad Europą
P r z e k r e ś lo n e  r a c h u b y  2  d y k ta to ró w

Iow o „p o k ó j”  powtarza się | trium falny rozmach niem iecki,

S obecnie stale w e wszyst
kich  przem ówieniach wszy

stkich po lityków  na całym  św ie
cie.

Szczególnie często spotkać je  
można w  przem ówieniach po lity 
ków  państw totalnych. W  swej 
m ow ie turyńskiej pow iedzia ł na
w et Mussolini, i i  praw dziw ego 
pokoju  pragną tylko  państwa to 
talne, w ie lk ie  dem okracje zaś w 
m niej lub bardziej w yraźnej fo r 
m ie dążą do wojny.

.Wartoby m oże w yśw ietlić pew 
ne nieporozum ienie, które leży u 
podstawy takiego postawienia 
sprawy. j

Państwa totalne —  a w ięc 
W łoch y  i N iem cy —  napewno 
pragną pokoju i w ojny nie chcą. 
Pytanie tylko, j a k i e g o  
pokoju.

W odzow ie  narodu włoskiego i 
n iem ieckiego lubią myśleć katc- 
gorjam i historycznemi. Mussolini 
z prawdziwem  zam iłowaniem  na
w iązuje w łoski dzień dzisiejszy 
do wspaniałej przeszłości staro
żytnego Rzymu. W  ustach też 
wodzów  „o s i”  słowo „p o k ó j”  na
biera napewno szlachetnego od
cienia antycznego: pokój euro
pejski pow inien wyglądać dzi
siaj jak jakaś nowa pax roma- 
na... Narody europejskie, a może
i pozaeuropejskie, żyjące w spo
koju w  cieniu miecza niem ieckie
go i w łoskiego —  oto byłoby u- 
koronowanie marzeń i pragnień 
zarówno Berlina, jak i Rzymu.

Pax germana w  nowoczesncm 
wydaniu, to świat rządzony przez 
N iem ców, urządzony według ich 
w oli i rozkazu. Zbyteczne doda
wać, iż w łoski brillunt sccoml w 
tym wspaniałym  obrazie zadowo- 
lićhy się musiał właśnie rolą „ te 
go drugiego” .

Była taka chwila pod koniec 
zeszłego roku, kiedy

Włochy zaś i Niemcy zmuszono 
w  każdym razie do rewizji pod
staw ich dotychczasowej takty
ki i ich założeń stratcglczno-poli- 
tycznych.

Po raz pierwszy od wielu, wie
lu lat...

Doniosłość j  powaga tej zm iany 
jest olbrzym ia. Tak  w ielka, iż ze 
zdumieniem  już tylko konstatuje 
się w ypadki ca łkow itej ślepoty 
n iektórych ludzi na to, co się sta
ło.

Jeszcze od czasu do czasu na

gruncie np. angielskim , podnoszą 
się głosy, usiłujące sprowadzić o- 
becny konflik t polsko - n iem iec
ki do rozm iarów  jakiegoś drob
nego zagadnienia lokalnego, w 
im ię którego i dla którego nie 
warto jest walczyć.

Jeszcze podnoszą się głosy, że 
drugiem takiem  „lokalnem  zaga
dnieniem”  jest sprawa Tunisu, 
czy Dżibuti, albo Suezu. Albo, 
że po odwróceniu się karty obec
nej możnaby pozw olić  znowu 
Niemcom na wszczęcie kampanji 
kolonjalnej.

P o l s k i e  w y b r z e ż e

Ujście Wisły, W . M. Gdańsk, granica niemiecka, Prusy Wschodnie.

Powrót do pracy
redaktora Stanisława Mackiewicza

wydawać się mogło, iż są już 
na drodze do urzeczywistnienia 
Swych wspaniałych planów. Opór 
jednego, czy drugiego państwa na 
tej drodze nie był napewno uwa
żany przez nich za czynnik mą
cący ten tak pięknie skoncypo- 
wany rachunek.

Na drodze tej jednak po jaw i
ła się inna przeszkoda —  prze
szkoda, z którą Niem cy już daw-

W  „Słowie" z dn. 15 b. m. ukaza
ło się następujące oświadczenie: 

„Redaktor St. Mackiewicz po wy- 
Nicmcom słuchaniu opinji Sądu Obywatel

skiego, który zwołał w swojej spra-

20wie, powraca do pracy w  dniu 
maja.

W  dniu 21 maja ukaże się jego 
pierwszy po zwolnieniu z miejsca 
odosobnienia w Berezie Kartuskiej 
artykuł w „Słowie".

Zapomina się przytem  o jed- 
nem: każdy naród ma dzisiaj o- 
czy w iście sw oje indywidualne 
sprawy i konflikty, które go naj
bardziej bolą, z punktu w idze
nia jednak europejskiego, takich 
spraw niema: niema sprawy 
Gdańska czy Tunisu, kolonij nie
mieckich, Belgji, Holandji, L i
twy czy Szwajcarjl —  jest jedna 
wspólna sprawa, obrony kultu- 

. ry europejskiej przed tym typem 
| kultury, który dzisiaj reprezentu-
• ją Niemcy; jest sprawa przeciw 

stawienia ładu, porządku i poko- 
! ju europejskiego ładowi, porząd
kow i i poko jow i niemieckiemu. 
P  a x e u r o p c a  przeciw  
p a x g e r m a n a .  Załam a
nie się tej solidarności europej
skiej oddałoby tem samem Euro
pę w  ręce germańskich zdobyw 
ców.

Rzecz ta sięga zresztą dale
ko głębiej niż do dna bieżących 
spraw politycznych. P rzez dłu
gie lata o fic ja lne kierow nictw o 
po lityk i w  państwach dem okraty
cznych broniło się usilnie prze
ciw  posądzeniom o tworzenie t. 
zw. b loków  ideologicznych. M i
mo to, tc bloki Ideologiczne są, 
Z ich istnieniem trzeba się liczyć. 
Starcie calcj Europy z Niem ca
mi I W łocham i Jest n ietylko star
ciem -z ich polityką, ale także z 
idcologją przez nich reprezento 
waną. Narody europejskie skupi
ły  się i zjednoczyły pod w spól
nym sztandarem nietylko w oba
w ie przed agresją polityczną N ie
miec, ale w  panicznym lęku przed 
zmorą ustrojów  totalnych, któ
rych opary unosić się już zdawa
ły  nad całą Europą, wciskając 
Się niepostrzeżenie przez każdą 
gorzej strzeżoną szparę.

Krajem , w  którym  zrozum ia
no to najp ierw  —  jest Anglja, 
która w swe ręce ujęła w  tej 
chw ili przewodnictwo spraw eu
ropejskich. N.

Wybory na Mazowszu
w pięciu miastach

W  niedzielę odbyły się w  Prusz
kowie, Nowym Dworze Mazowiec
kim, w  Zakroczymiu, Piasecznie i 
Otwocku wybory do rad miejskich.

W  Pruszkowie lista narodowo- 
katolicka uzyskała 13 mandatów, 
Ozon —  5, PPS —  2. Żydzi, którzy 
wystawili oddzielną lis tę ,, nie uzy
skali ani jednego mandatu. W  No
wym Dworze Mazowieckim: Ozon—  
10 radnych, PPS —  2, Bund —  2
i Gosp. Blok Żyd. —  2.

W  Piasecznie: Ozon zyskał 8 man 
datów, Str. Nar. —  4, PPS —  1, 
Żydzi —  3.

W  Otwocku według prowizorycz
nych obliczeń blok ozonowo-narodo- 
wo-mieszczański uzyskał 8 miejsc, 
Żydzi —  8, i PPS —  8.

Delegacja szwajcarska
z wizytą w Warszawie

Wczoraj przybyła samolotem ofi
cjalna delegacja „wystawy szwaj
carskiej" w Zurychu.

W  ciągu popołudnia delegację 
przyjął minister Ulrych oraz pre
zydent miasta Warszawy Starzyń
ski.

O godz. 18.30 w sali konferencyj
nej Instytutu francuskiego przy ul. 
Nowy Świat, wyświetlono propagan
dowy film szwajcarski p. t. „W  ser- 
cu Europy".

Wieczorem poseł szwajcarski wy
dal przyjęcie dla członków delega
cji i zaproszonych gości.

Wśród delegatów znajduje się 
m. in. Ernest Rietmann, prezes Mię 
dzynarodowej Federacji Związków 
Wydawców Dzienników, prezes 
Szwajcarskiego Związku Wydawców, 
dyrektor „Neue ZUricher. Zeitung"

•Śę

inż. Maria Kasprzycka
Dnia 12 b. m. m a r la  opatrzona św. 

Sakramentami ś. p. M arja Jadwiga z 
Rybczyńskich Kasprzycka, inżynier, 
żona generała W . P.

Zwłoki jej złożono w  groble rodzin
nym na cmentarzu w  Wilanowie. N a  
bożeństwo żałobne za spokój duszy 
ś. p. Zmarłej odbędzie się dn. 16 b. m.. 
t. j. we wtorek, o godz. 10.30 rano w  
kościele Zbawiciela.

Nad trumną paktu
O losach paktu polsko-niemieckie

go z 1934 roku pisze katowicki 
„Zw rot":

„  . , '  „ „ l i- io -  „zawsze oceniamy wypadki pollty-
no p rzes ia ły  się liczyć : so lldar- czno rea)nle { trMtW0. Do entuzjazmu
ha, zjednoczona w  poczuciu wspol „]„ vvldzlmy powodu. Ale oceniamy
nogo niebezpieczeństwu Europa, majową mowę p. min. Becka w peł-

N i e  b ę d z i e m y  w y liczać  j e s z c z e  “ » pozytywnie. N le je ste śm yteż  zwo-
„„ ■ i i • a lennikami akrobacji w politjce. N a-
raz w s z y s t k i c h  o b ja w ó w  tej na- wet na)Zgrab„iejszy skok z konia na
f i l e  a c u d o w n i e  o d n a l e z i o n e j  s o -  konia w pełnym galopie nie budzi w  
l i d a r n o ś c i  e u r o p e j s k i e j .  S ą  o n e  nas zachwytu. Sądzimy, te polityka 

kim  dobrze znane. W  tej J F & T  Z
c h w i l i  Sieć o g ó l n o e u r o p e j s k i c h  mo4esby6 traktowana tylko jako roz- 
U k ła d ó w ,  m a j ą c y c h  n a  c e lu  O- grywka przy zielonym stoliku, gdzie 
b r o n ę  p r z e d  a g r e s j ą  n i e m i e c k ą ,  można licytować dziś tak, a jutro 
o p l a t a  E u r o p ę  o d  k r a ń c a  d o  ‘ ^ c z e j  1
i. , . 1 c XTr. u • • r> faz z drugim partnerem. Takie
Krańca, od w ysp  W lelkiej  B ry- traktowanie spraw politycznych pro- 
tan ji, po  kran iec  p o łu d n io w o -, wadzi zazwyczaj do politycznego krót- 
Wschodni i wschodn i E u r o p y ,  kowldztwa, które jest powodem wie-

\V niwecz Sj< ,em ,„n ,em  „b ra-j
Pa niem iecki sen o pokoju ger- granicą, ktoby był skłonny ostatnią 
Ułańskim. O  n o w y c h  p o d b o j a c h  mowę p. min. Becka traktownć Jako 
m y ś le ć  d z i s i a j  i n o g ą  N i e m c y  j u ż  wyczyn akrobacji politycznej 1 budo-

____ • wać na tem wnioski, Ze jutro może
t y l k o  n a  d r o d z e  —  w o j e n n e j ,  j / n 6 w  b y ć  c a łU ie m  ln a ’C2eJ< JX a k  t o  j u ż  

L u d z i e  n a t o m i a s t  u m i e j ą c y  p a -  chciała nemezis dziejowa, że nad trum 
t r z e ć  n a o k o ł o  s i e b ie  o t w a r l e m i   ̂n$ paktu z 1934 r. przemawiał włas-
Oc/imi 7 -ir7v n i i a  nieśm inło żv- jegr°  0-fc,ec 1 stwierdził, ie niema 'czarni, zaczyna ją  n ieśm iało  z \ - { wodu noslć nim ża,oby«.
)vic nadzieję, iż uda się może u-

Za ’e węgierskie
Znany już naszym czytelnikom 

artykuł „Pester Lloydu" wywołuje 
nowe odpowiedzi prasy polskiej. 
„Warszawski Dziennik Narodowy" 
pisze:

„Rozumiejąc doskonale położenie 
Węgier między państwami osi 1 wy
nikające' dla narodu węgierskiego z 
tego przykrego 1 niewątpliwie nleza-

hzym ać pokój Inny, pokój euro 
pejski, pas europea.

Pokó j oparty nie na przemocy 
jednego państwa, ale na rów nej 
Współpracy wszystkich? pokój nie 
'v cieniu totalnego miecza, ale 
11 a starych, europejskich, dem o
kratycznych podstawach.

Do takich —  oby nie zawód- .
»yeh -  nadziei „p ow ażn i*  oo-
serwacja tego olbrzym iego wstrzą j splocie sentymentów i gorzkiego przy- 
s'i politycznego, jak i objaw ienie i musu orjentując, dostrzegamy w  tem 
s*ę solidarności europejskiej wy- j  ws«ystldem pewną przesadę w skłon-
\ v n ło i^ ___ ł • A... noścl ku respektowaniu przymusu.
vołało na całej płaszczyźnie ży- Nle przekona nas „aprzyklad thima-

europejskiego. Zahamowany czenie się części prasy węgierskiej, 
Przecież został zupełnie wyraźnie Wedy nam dowodzi, że to właśnie

I przymusowe clerplętnlotwo zmusza
I ją  do skłaniania się ku przesudnemu 

ro/,dymaniu Informacyj o niemieckich 
roszczeniach do Polski przy równo- 
czesnem stosowaniu skromnej, nieraz 
wręcz skąpej, dystrybucji w ogłasza
niu wiadomości o reakcjach polskich 
na postępowanie Niemiec. Można u- 
nlknąć tych dyssonansów, wyciągając 
konsekwencje z przymusowego poło
żenia, nie zapominając Jednak zara
zem o przyjaźni, którą się pragnie 
podtrzymać na granicy, niedawno o- 
siągniętej w  dużej mierze dzięki po
parciu Polski".

Krakowski „Glos Narodu" na ten 
że temat pisze bardzo ostro:

„Węgry są obecnie w  tym stanie 
duchowym, który cechował Niemcy 
Hitlera w marcu bież. roku. Chcą 
braó wszystko, co kiedykolwiek nale
żało do „korony św. Stefana". Więc 
Siedmiogród, choó w  nim mieszka 3 
miljony Rumunów, a V/2 miljona W ę  
grów, 1 Banat, w  którym jest 70 proc. 
Serbów l Rumunów. I  nawet Chorwa
cję, licząc na ich konflikt z Serbami. 
A  ponieważ w  tych rewindykacjach 
może lm pomóc tylko Rzesza 1 W ło
chy, więc W ęgry przylgnęły do „osi“, 
a „przyjaźń" z Polską złożyły do la
musa".

Ze zjazdu kolejarzy
W  uzupełnieniu relacji o niedziel

nym zjeździe Związku Zawodowe
go Kolejarzy dowiadujemy się z 
„Robotnika", że na zjeździe zabie
rali głos przedstawiciele międzyna
rodowej federacji transportowców, 
kolejarzy holenderskich, francu
skich, belgijskich, duńskich. W  prze 
mówieniu powitainem b. pos. A rci
szewski oświadczył:

„w obecnym momencie, gdy niepod
ległość jest zagrożona i masy ludowe 
czeka nowa walka o niezawisłość kra 
ju, należy zdawać sobie sprawę, że 
wojna wymaga oporu całego społe
czeństwa. To też musi być uszano
wana nasza wola służenia swoim 
Ideałom. My już jesteśmy zjednocze
ni. Obecnie trzeba tylko, aby za losy 
kraju na równych prawach odpowia
dały I masy ludowe".

Zaś Wilhelm Topinek, reprezen
tant Centralnej Komisji klasowych 
Związków Zawodowych oświadczył: 

„Gdyby chciano chociaż odrobinę 
uszczknąć ze stanu posiadania Polski 
wszyscy staniemy do walki. Wierzę, 
że ani Jeden but pruski nie stanie na 
naszej ziemi, bo przedewszystkiem 
zastępy klasy robotniczej potrafią o- 
deprzeć każdy zamach na całość Pol
ski. Nie oddamy kultury polskiej pod 
but hitlerowskiego nacjonalizmu".

Ponowne wybory
Z Poznania donosi „Kurjer W ar

szawski":
„że dr. Stanisław Cellchowskl po

stanowił nie zgodzić się na objęcie 
stanowiska prezydenta m. Poznania, 
gdyż minister Spraw wewnętrznych 
zatwierdził jego wybór tylko na okres 
jednego roku. Wobec tego wybór pre
zydenta m. Poznania odbyłby się na 
nowo".

Wiochy i Gdańsk
Według informacji „Czasu" z 

Berlina:
„Niemcy zawiodły się na Mussoll- 

nlm. W  wojnie o Gdańsk Włochy nie 
chcą brać udziału. Zagraniczni obser
watorzy sądzą, Iż słowa Mussolinlego
0 „braku tak ostrych zadrażnień eu
ropejskich, które m o"'yby usprawied
liwić wybuch wojny1: mogą być rozu
miane Jako aluzja, że Włochy nie 
Chcą brać udziału w  wojnie, któraby 
wybuchła na tle sprawy gdańskiej. 
Niemieckie koła urzędowe oczywiście 
przeciwstawiają się takiej Interpreta
cji słów Mussolinlego".

Odtfłnszczenie i żołądek
Według informacji Rustr. Kurj. 

Codz." z Londynu:
„Dwaj główni współpracownicy kan 

clerza Hitlera: marsz. Goering 1 mi
nister Ribbentrop zapadli poważnie 
na zdrowiu. Choroba Goerlnga Spowo
dowana została —  jak tu twierdzą —  
gwałtowną kuracją odchudzającą, w  
czasie której Goering stracił 20 klg. 
Obecnie cierpi on na osłabienie serca
1 a tego tei powodu bawił na wypo

czynku nad morzem ftródzlemnem. 
Min. Ribbentrop cierpi od dłuższego 
czasu na niedomagania żołądkowe 1 
leczy się w Monachjnm‘'.

Memor|ał generałów
Z Amsterdamu donosi „W ieczór 

Warszawski":
„Przed kUku tygodniami generało

wie niemieccy: Loeb, v. Hannecken I 
Bodenschatz złożyli w  Kancelarji Rze 
szy zapieczętowaną kopertę, która za
wierała 18-stronicowy memorjał z 
trzema załącznikami. W  memorjale 
rzekomo miało znajdować się uzasa
dnienie niemożności prowadzenia sku 
tecznej wojny w  nadchodzącym okre
sie. Głównym autorem memorjąłu 
miał być gen. Loeb, b. szef oddziału 
7-go (gospodarczego) sztabu general
nego Relchswehry. Wkrótce po tym 
memorjale, gen. Loeb przeniesiony zo
stał na stanowisko dowódcy 15-ej dy
wizji, a ostatnio odwołany na stano
wisko szefa 11-go korpusu".

Gen. Franco szuka 
gotówki

Z Amsterdamu donosi „Dziennik 
Ludowy": ....

„W  tutejszych kołach finansowych 
krążą pogłoski, wedle których nieofi
cjalny wysłannik gen. Franco nawią
zał kontakt z grupą banków holen
derskich, na czele której stoi bank 
Mendelsohna. Przedmiotem rozmów 
ma być sprawa większej pożyczki ho
lenderskiej dla Hlszpanjl".

Armja Ligi Narodów
Z Londynu donosi Agencja Tele

graficzna „Express" (A .T .E .):
„Star" pisze, że na posiedzeniu Ra

dy Ligi Narodów, mającem się odbyć 
w przyszłym tygodniu, przedyskuto
wany będzie poufny projekt reformy 
paktu Ligi. Według tego projektu, 
Liga Narodów miałaby po raz pierw
szy do swej dyspozycji ściśle okre
ślone slly zbrojne, gdyż stali członko
wie Rady utworzyliby stałe pogoto
wie, którego uruchomienie byłoby za
rządzane po porozumieniu sztabów 
tych państw“.



Znak zapytania nad Apeninami
Ostra forma — pokojowa treść mowr Mussoliniego

1'2Q tys. ludzi słuchało w T u ry 
nie m owy Mussoliniego. N is słu 
chały je j może na świecie „set
ki .m iljonów” , jak to sam m ów 
ca skromnie ocenił. N iewątp li
w ie jednak wystąpieniem Mus
soliniego interesowano si^ dość 
szeroko, licząc, że przyniesie 
ono bliższe sprecyzowanie odpo
w iedzi na ciążące nad światem 
pytanie:

pokój, czy wojna?
Mowa Mussoliniego nie w iele 

wyjaśniła w tej materji.
Była to mowa agresywna w  

formie, ale raczej pokojowa w  
treści. A sąd ten opieram y nie 
tylko na tem, że słowo „p o k ó j”  
przew ija ło  się w n iej w ie lokro 
tnie. O pokojowości intencyj 
Mussoliniego zdaje się św iad
czyć przedewszystkiem  ogó ln i
kowość jego wynurzeń —  sta
wianie nie konkretnych proble
mów, ale znaków zapytania.

Więm, że nic nic wiem —  tak 
po zapoznaniu się z mową Mus
soliniego może westchnąć prze
ciętny człowiek. Dopowiadając 
sobie:

automatycznie taka sama, jak 
na stwierdzenia poprzednie: 
tąd o przyszłości „osi”.

To  wrażenie spotęguje się do
w iem  jeszcze raniej, niż do

datkowo, gdy wziąć pod uwa
gę, że Mussolini, dezorjentując 
opin ję w  pojm owaniu licznych 
elem entów przeszłości i teraź
niejszości, nie zorjentował je j 
żadnemi konkretnemi ośw iad
czeniam i w  stosunku do p rzy
szłości. W  szczególności w w y
stąpieniu Mussoliniego nie było 
m ow y o aktualnych zadrażnie
niach polsko - niemieckich. Nie 
zostały w niem również sform u
łowane żadne konkretne postula

ty włoskie pod niczyim  adre
sem; Mussolini ograniczył się je 
dynie dó ogóln ikow ego stw ier
dzenia, że istnieją w Europie 
w ęzły do rozcięcia, ale że nie
koniecznie trzeba to robić m ie
czem.

W szystko to powiększa znak 
zapytania:

czy, kiedy, przeciw komu, lub 
z kim w parze miecz zostanie 
wydobyty z pochwy.

Stwarzając jednocześnie w ra
żenie, że W łochy nie pragną sta
w iać spraw na ostrzu miecza i 
że bez... entuzjazmu przyjęłyby 
odmienną taktykę swego partne
ra po „o s i” . (k.).

Sprostowanie i zapylanie
O Bratniej Pomocy w uniwersytecie krakowskim

W  „ O a jB e d e  P o I s l d « j “  r e k t o r  uni
wersytetu krakowskiego Lehr-Spła- 
wiński ogłosił sprostowanie, w któ
rem m. in. powiedziano:

„Nieprawdą jest, ie „Zaraąd Brat
niej Pomocy po ra* pierwszy w roku 
hleżącym dostał się w  ręce t. ew. Mło
dzieży WszechpoUklef“ —  natomiast 
prawda Jest, te w  Bratniej Pomocy 
Młodzież Narodowa sprawuje władzę 
już od lutego 1987 r. Nieprawdą Jest, 
te „młodzież ta, obsadziwszy wszyst
kie stanowiska od prezesa do komisji 
rewizyjnej 1 sądu koleżeńskiego w łą
cznie —  zamiast troszczyć się o wla- 
ftclwe gospodarowanie olbrzymim ma
jątkiem ^Bratniej Pomocy" —  dzla- 
lalnoSó swoja rozpoczęła od demon
stracji politycznej, usuwając ze wszy
stkich lokali, zarządzanych przez Bra
tnią Pomoc portrety Józefa Piłsud
skiego" —■ natomiast prawdą jest, te 
tak obecny Zarząd, jak tei Zarząd 
poprzedniej kadencji, obejmując wła
dzę, zastał na ścianach lokali Bratniej

Skromne dezyderaty Włoch wobec Francji
Żadnych roszczeń terytorialnych

ne wobec Francji.
Ż ą d a n ia  w ło s k ie ,  j a k  w s k i i z a ł  m i -

LONDYN, 14.5. Na temat sto
sunków włosko - francuskich kore
spondent dyplomatyczny „Sunday 
Times“ ujawnia następujące szcze
góły:

Niemal na dwa tygodnie przed 
' mową Daladiera minister Ciano 

W iem , ze wszystko jest nio- przedstawił ambasadorowi francu- 
żliwc. skiemu w Rzymie istotę żądań wło-

Trudno przesądzać, czy Mus- skich. Korespondent dowiaduje się, 
solińiemu zależało na takim wła ^e włoski minister spraw za^rani- 
śnie efekcie, powiększa jącytn , czn5’c*1 wyraźnie odrzucił wszelkie 
znak zapytania nad Apeninami. , ' f kobv Wiochy posiadały
W  każdym . razie turyńska mowa 1 jaWck?Iwl<*  roszczcnia ‘^ytorja l- 
była tak skonstruowana, jakby 
o ten właśnie efekt chodziło.

B o • jeżeli np. Mussolini głośi, 
że w Wersalu, gdzie przecież 
W łochy zasiadały w gronie zwy- 
cięsców, stworzono system, w y 
m ierzony przeciw  W łochom , to 
wówczas przeciętny człow iek 11- 
prawniony jest do westchnienia:

Okazuje się, źe nic nic wiem  
z Itisforji.

I jeżeli Mussolini zapewnia, 
że gołąbkam i pokoju są totaliz- 
my, a jego  w rogam i —  dem o
kracje, lub gdy pokojowość to
talną ilustruje dokonanemi za
boram i terytorjalnem i i rosną- 
cem i zbrojeniam i, to znowu 
przeciętny człow iek słusznie m o
że westchnąć:

okazuje się, żc nic nic wiem 
z teraźniejszości.

Tego  rodzaju „k w ia tk ów ”  mo- 
żnaby przytoczyć więcej. I  gdy 
na tle tego turyńskiego ogrodu 
padają zapewnienia w ierności 
dla „o s i” , to wówczas reakcja 
przeciętnego człow ieka staje się

nister Ciano, są ograniczone do:
1) wolnej strefy w porcie Dżl- 

butti,
2) udziału w zarządzie kolei Dżi- 

buttl Adis Abeba,
3) posiadania dwóch miejsc w 

zarządzie kanału Suezkiego,
4) przywrócenia konwencji tunl- 

skiej z r. 1896, która gwarantowa
ła Włochom w Tunisie szereg han
dlowych i prawnych przywilejów o- 
raz prawa do zachowania obywa
telstwa włoskiego.

Żądania te zostały przesłane bez 
komentarzy przez ambasadora fran
cuskiego swemu rządowi i jak do

tychczas odpowiedź francuska jesz
cze nie nastąpiła, lecz od chwili 
gdy minister Ciano wysunął te żą
dania, Włochy zgodziły się na pod
pisanie sojuszu wojskowego z Niem 
cami, przez co atmosfera przyjaz
nych negocjacyj bynajmniej się nie 
polepszyła;

Niema wątpliwości, że gotowość 
Francji do wszczęcia rokowań z 
Włochami spotkałaby się w Londy
nie z całkowitą aprobatą, jednak 
Francja może być jedynym sędzią 
tego, co może nczynić 1 żaden na
cisk taką czy inną drogą nie bę
dzie wywarty ze strony Anglji.

Niemcy rujnują przemysł czeski
Wywożą maszyny i tysiij.se robotników

Cenne podziękowanie
dla p. Dachy od Hitlera

PRAGA. 14.5. Kanclerz Hitler 
za pośrednictwem protektora von 
Neuratha przesłał wczoraj prezy
dentowi Hacha odręczny list, 
którym wyraża podziękowanie

PRAGA. 14-5. Dotychczas wy
wieziono z Czech do Niemiec 20 
tys. robotników, do końca zaś lip- 
ca przewidziany jest zaciąg dal
szych 30.000. W  licznych przedsię 
biorstwach przemysłowych w Cze

chach i na Morawach daje się od
czuć brak sił wykwalifikowanych.

Wedle opinji kól przemysłowych 
czeskich, okoliczność ta oraz fakt, 
że Niemcy wywożą do Rzeszy ko
sztowne maszyny i urządzenia war

sztatów wielkich zakładów prze
mysłowych czeskich pociągnie za 
sobą odprzemysłowienie kraju, co 
w następstwie prowadzić będzie 
do ' zupełnego zubożenia Czech 
Moraw.

Cztery wybuchy bomb
w przechowalniach kolejowych w Londynie

LONDYN, 14.5. Zamachy bom
bowe terorystów irlandzkich weszły 
już niejako do stałego repertuaru 
wydarzeń londyńskich.

Ostatnia serja zamachów nastą
piła w nocy. W  różnych punktach 
Londynu wybuchły7 cztery bomby 
typu balonowego. Wszystkie cztery

pozostawione były przez niewykry- ni, lecz na szczęście nie raniąc ni-
tych dotychczas sprawców w  prze
chowalniach kolei podziemnej, dwie 
na dworcu Marble Arch tuż koło 
Hyde Parku, jedna na dworcu Ed- 
gare i jedna w Hammerstein.

Bomby na dworcu w Marble Arch 
zniszczyły urządzenie przechowal-

kogo.
W  Hammerstein ranny został je 

den człowiek. Metoda oddawania do 
przechowalni bomb zegarowych, u
krytych w ręcznych bagażach, jest 
często stosowana przez terorystów 
irlandzkich.

Wolna strefa dla Litwy
w porcie kłajjpedzkim

KOWNO, 14.5. Korespondent 
„Lietuvos Aidas“  donosi, że zakoń
czenie niemiecko - litewskich roko
wań gospodarczych, prowadzonych 

'w j w Berlinie, przewidziane jest na 19 
za i maja.

złojenie mu przez prezydenta Ha-| ^  sprawie przyszłych obrotów 
chę życzeń i darów z okazji 50-ej . handlowych, jak donosi korespon- 
rocznicy urodzin. j dent „Lietuvos Aidas", przewidzia

ne jest pozostawienie dotychczaso-

Śmietana 
tylko lako lekarstwo

w Niemczech
BERLIN . 14.5. Przewodniczący 

związku niemieckich producentów 
mleka, wydal zarządzenie, według 
którego produkcja śmietany dozwo 
łona jest jedynie na mocy zaświad 
czenia lekarskiego.

Włosi nie maja kawy
RZYM. 14.5. Prasa prowadzi e- 

nergiczną kampanję za ogranicze
niem spożycia kawy, której Import 
x zagranicy powoduje odpływ zło
ta.

Równocześnie dzienniki zalecają 
publiczności, aby żądała w barach 
zamiast kawy wina krajowego, 
sprzedawanego na kieliszki, lub 
owoców.

Zwłaszcza w miesiącach letnich, 
zachęca „Messagero" —  nie

wych obrotów, a więc Rzesza ma u-

czestniczyć w około 30 procent w 
eksporcie i imporcie Litwy.

Na dawnych zasadach mają być 
regulowane sprawy małego ruchu 
granicznego oraz kontrola wetery
naryjna, Podstawą rozrachunków 
ma być clearing, przyczem mają 
być otwarte trzy rachunki: ogólno 
handlowy z tytułu korzystania z 
portu kłajpedzkiego oraz z tytułu 
kapitałów litewskich, pozostałych w

kraju kłajpedririm.
W  porcie kłajpedzkim Litwa ma 

otrzymać wolną strefę na nowych 
terenach, które obejmie rozbudowa 
portu. Prace nad rozszerzeniem por
tu kłajpedzkiego mają się rozpo
cząć natychmiast ,i potrwać rok. 
Do chwili zakończenia nowych ba
senów wolna strefa ma być zare
zerwowana w obrębie starego por
tu.

W doniosłej oliwili
Uchwały Hady ftlaczelnef ariewia5

Pod przewodnictwem wiceprem
jera Kwiatkowskiego odbyło się 
dnia 14 b. m. w Warszawie posie
dzenie Rady Naczelnej „Zarzewia". 
W  obradach m. in. brali udział min. 
Ulrych, wicemin. Kożuchowski, pre 
zes N.T.A. dr. Hełczyński, kilku 
senatorów, posłów i wyższych woj 
skowych.

Prezes Rady, p. wicepremjer 
Kwiatkowski wygłosił przemówie
nie, omawiając aktualne zagadnie
nia chwili.

W  wyniku dyskusji został uch- 
wajony jednogłośnie szereg wnio
sków, w  których powiedziano m. 
In. co następuje:

30-lecie Istnienia Ruchu Żarze-

wina, z którym^ żadna kawa me która go zrodziła. Gdy dziś poza z.a- 
moze się równać... ulęglem woli Polski zachodzą (nktv

przemocy politycznej, fakty deptania 
najistotniejszych praw i interesów 
państwowych i narodowych w  sa
mym środku Europy, nasze dawne 
hasio podporządkowania całego ży
d a  narodowego, gotowość do walki 
zbrojnej w  Imię utrzymania krwa
wo odzyskanej niepodległości 1 po
zostawionego przez Wielkiego M ar
szalka wielkiego dziedzictwa odzy
skuje pełny walor.

Stwierdzając z radością i dumą 
wspaniałą postawę moralną całego 
narodu, wobec żądań, wysuniętych 
przez Rzeszę Niemiecką, a godzących 
w naszą niepodległość polityczną I 
gospodarczą, Rada Naczelna wzywa 
członków Stowarzyszenia do podję
cia wszelkich wysiłków dla dalszego 
wzmocnienia tej postawy w  pełnem 
zaufaniu do kierownictwa naszego 
państwa i armji, na których ezele 
stoją Pan Prezydent U. P„ Ignacy 
Mościcki 1 Naczelny Wódz, Marszałek
Śmigły Rydz- oraz wykazania Blę Cjyński

nieustępliwą wytrzymałością, nie da 
jąc się odnieść od planowej, ciągłej 
i wytężonej pracy nad rozbudową 
naszego potencjału obronnego i go
spodarczego.

W  dalszych rezolucjach Rada 
stwierdza, że proces zjednoczenia 
narodu doznał wzmocnienia i do
konywa się przy osobie Naczelne
go Wodza i armji narodowej.

Gdyby, mimo pokojowych inten
cyj Polski, wybuchła wojna, zwy
cięstwo zabezpieczy skutecznie pra 
wa Polski nad Bałtykiem.

W  zakończeniu zebrania Rada 
Naczelna ukonstytuowała prezy- 
djum w nast. składzie: prezes — , 
wicepremjer Kwiatkowski, wicepre
zesi: min. Ulrych i prezes N.T.A., 
dr. Hełczyński, sekretarz dr. Zdro 
jówski, stały delegat Rady Naczel
nej do zarządu głównego, dr. Hel-

Pomocy tylko portrety Prezydent* 
Rzeczypospolitej Polskiej 1 Naczelne
go Wodza Marszałka Śmigłego-Rydza 
i niczego w tym stanie nie zmieniał. 
Nieprawdą jest, to „przeciwko odpo
wiedzialnemu sprawcy skierowano 
skargę do Prokuratury z powołaniem 
się na ustawę o obronie czci Pierwsze 
go Marszałka Polski" —  natomiast 
prawdą jest, ie  władzom akademickim 
nio wiadomo Jest o jalriolikolwiek do
chodzeniach przeciwko komukolwiek 
z członków Zarzadu Rratnlej Pomocy 
Studentów U . J.“.

Jednocześnie „Gazeta Polska11 za
mieszcza p. t. „Co to znaczy'* infor
mację, że zarząd akademickiego 
Związku Strzeleckiego w Krakowe 
wysiał do prokuratury doniesienie,' 
w którem powiedziano:

„W  dniu 20 kwietnia b. r. dopuśdl 
się prezes Towarzystwa Bibljotekl 
Słuch. Praw a U. J. w  Krakowie! Ste
fan Mlchońskl, student IV  r. prawa, 
niesłychanej w  dziejach Wszechnicy 
Krakowskiej prowokacji uczuć mło
dzieży akademickiej U. J. Oto usuną) 
demonstracyjnie wiszący w  lokalu To
warzystwa od zarania niepodległości, 
czczony przez ogół Polaków, a  specjał 
nie drogi sercu młodzieży akademic
kiej, portret I  Marszałka Polski, Bu
downiczego Państwa, Twórcy 1 Wo
dza potężnej Arm ji Polskiej, na którą 
zwrócone są obecnie oczy całego na
rodu polskiego, bez, względu na prze
konania polityczne.

Czyn p. Mlchońsklego, jako stojący 
w kolizji z obowiązującą w  Polsce li
stową o ochronie czci I Marszałka. 
Polski Józefa Piłsudskiego, kwalifiku
je się tylko do dochodzeń prokuratu
ry. Za Zarząd Akad. Oddz. Zw. Strze
leckiego, Kraków: prezes: Rzepka Sta- 
nlsław, sekretarz: Koslcli ZdzisiaK, 
komendant: Kaliclńskl Mieczysław, 
podchor. Z. S.“

Zmiana w  Departamencie 
Lotnictwa

Hf in. Komunikacji
Szef Dapartamentu Lotnictw* 

Min. Komunikacji' płk. Wiedeń u-, 
stąpił z zajmowanego stanowiska,, 
które objął płk. Piątkowski,' dotyeft 
czasowy naczelnik wydziału w tynv 
departamencie.

Obrady Komitetu Głównego
Str. Narodowego

Dnia 14 b. m. obradował w Wa?” 
szawie Komitet Główny Stronnic* 
twa Narodowego do późnych go* 
dzin wieczornych..

Przedmiotem obrad były spra
wy polityki zagranicznej oraz S3'* 
tuacja wewnętrzna. Szczególną u*-, 
wagę poświęcono zagadnieniu nic- 
mieckiemu oraz W. M. Gdańska. 0" 
bradowano również w spraw ach, or
ganizacyjnych.

Manifestacja patriotyczna
Chrześcijańskich 

Związków Zawodowych
Chrześcijańskie Związki Zawodo

we obchodziły w niedzielę w War
szawie „Święto pracy“ .

Po nabożeństwie, które odprawi* 
ks. prałat Kaczyński przeszedł ulW 
carrti stolicy ok. trzytysięczny P0;’ 
chód z orkiestrami, sztandarami 1 
transparentami. Pochód przedefil0' 
wał przed Grobem Nieznanego Żoł
nierza, gdzie delegacja złożyła wie* 
niec. 1

Na czele pochodu niesiono trans
parenty z napisami „Niech ży,ie 
Wódz Narodu — Marszalek Śmigi}-' 
Rydz“  „Niech żyje Arm ja Polska!

Czynni i wolni obywatele
Postulaty wychow a we*® 

nauczycielstwa*
W  wielkiej sali Domu Nauczy

cielstwa Polskiego w Warszaw!®’ 
odbyło się w niedzielę nadzwyczaj
ne walne zgromadzenie człon kó^ 
oddziału stołecznego Związku Na«' 
czycielstwa Polskiego. Tematem °' 
brad były postulaty w ychow aj 
cze. W  wygłoszonych przemówi6' 
niach mówcy stwierdzili, że cele171 
wychowania winno być wykształ
cenie kulturalnego, czynnego i wo’ 
nego obywatela, zdolnego do pod
niesienia poziomu życia społeczne- 
go i poniesienia największych tru
dów i ofiar dla honoru i wielko
ści Polski.

Gen. Wey^and
W  Londynie

LONDYN. 14.5. Przybył tu dzi  ̂
rano gen. Weygand w tow arzys t
wie płk. de Coux, przedstawiciel* 
narodowego związku oficerów re* 
zerwy we Francji.
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Skr i ab i n  — Molotow
Karjera rewolucjonistyEtasfaa, ciemnym korytarzem su

nęły awie postacie: wysoki, tęgi 
fe^ftosyma w futrzanej czapce i sze
rokim płaszczu, a za nim —  kilku- 
bwtoletni chłopiec niskiego wzro
stu, z nieproporcjonalnie dużą gło
wą na wątłym korpusie, o bladej, 
chudej twarzy i świdrujących o- 
ezach.

W  chwili wybuchu rewolucji w 
r. 1917 — Mołotow ma 27 .lat, Kie  ̂
reński obejmuje władzę, Stalin i
Kamieniew wracają z Syberji, 
gdzie byli na zesłaniu. Lenin nagle 
opuszcza Rosję i właściwe kierow-

Po krętych schodkach opuścili się nictf o  Partji bolszewickiej wpada 
io  piwnicy, zawalonej rupieciami. na czas ^  r ĉe Mołotowa.
Chłodnę, stęchłe powietrze uderzy-1 Po rewolucji Październikowej i 
ło im w twarze. Idący na przedzie powrocie Lenina —  Mołotow odsu- 
eatrzymał się w pewnej chwili, ^ f t y  zostaje w cień, spada do roli 
pchnął zakonspirowane drzwi, wpro podrzędnej w kierownictwie polity- 
Wadził młodzieńca do mrocznego po cznem ZSRR. 
koju, meldując głośno: j C j c ń  S t a |jm ł

—  Nazywa się Skriabin. I _ . , .. . , , , „ 
Dziesięć « " " "  — _________ ! Dopiero dojście do władzy Stali

ehłopcu. Siedzący p ^ d k u llu gT c^  na W?Smva Mo,otowa " a ^  
tołu brodaty

--® .P|crwSi!y i lu. Ta ścisła kolaboracja trwa bil-

. .  ,___“ : szy. Staje się najbliższym i bezpo-
S Ą  „ ! ™ ? ;  T O n * 7 ^ 3 .■ ?  K™ :-

» m “ S r " f  “ *  * “  m m m m i .
—  Uczę się.
—  Kto cię tu przysłał?
—  Nikt “

Wolucji

lat. Mołotow 
i cień Stalina, jak go nazywają —  
! przyczynia się niejednokrotnie do

r , - - __  - „ ! wykrycia spisków przeciw Stalino-
Chcę pracowac dla re -, wi. Jefit jeg0 najbardziej zaufanym

człowiekiem, który na stanowisku

drugieeo sekretarm partji, a od ro
ku 1930 — przewodniczącego Bady 
Komisarzy Ludowych, przejmuje
przejściowo w swe ręce wszystkie 
funkcje, jakie Stalin uważa w da
nej chwili za najbardziej odpowie
dzialne.

Mołotow od wielu lat prowadzi 
de facto polityką ZSRR. Był on 
szefem zdymisjonowanego komisa
rza Spraw Zagranicznych, Litwino
wa, a obecnie tymczasowym, przy
puszczalnie, jego zastępcą w okre
sie decydujących posunięć na sza
chownicy polityki europejskiej.

Pani Mołotow
Wiaczesław Michajlowicz Moło

tow ma dziś 49 lat. Z pośród naj
bliższego otoczenia wyróżnia się 
pewnego rodzaju anglo-amerykań- 
ską elegancją. Jest to widoczny 
wpływ jogo małżonki,Olgi Karpow- 
skiej • Mołotow.

Początkowo była ona urzędnicz- • na.

ką w jednej z największych w Ro
sji fabryk kosmetycznych. W  krót
kim czasie objęła jej kierownictwo. 
Obecnie stoi na czole siedemnastu 
fabryk wyrobów kosmetycznych i 
jest „dyktatorką" wytwórczości, 
która nawet w bolszewickiej Rosji 
uznana została niedawno za potrze
bę, a nie zbytek.

W  czasie pobytu w Stanach Zje
dnoczonych w r. 1936, pani Moło
tow nawiązała bliższe stosunki z 
Białym Domem, a właściwie z pre- 
zydentową Roosevelt. Z Ameryki 
wywiozła nowe metody fabrykacji i 
reklamy, które na terenie Rosji po
częła wprowadzać rewolucyjnie.

Dnia 14 listopada 1937 roku mał
żonka Mołotowa mianowana zostaje 
specjalnym dekretem wicekomlsa- 
rzem ludowym Aprowizacji, a dnia 
20 stycznia b. r. —  komisarzem 
przemysłu rybnego.

Ta.k więc, równolegle do karjery 
Wiaczesława Michajłowicza Mołoto
wa —  na innym odcinku odniosła 

I zwycięstwo jego przedsiębiorcza żo-

C  f  C  H  A  S T O L i C A
Poważny naród

Skriabina poddano długiemu ij 
męczącemu badaniu. Tw arz chłopca 
drgała ze wzruszenia, ale odpow ie-; 
dzi były jasne, dobitne i szczere. j

—  Wiesz, jaki los* spotyka zdraj- 
ców ? —  spytał wreszcie jeden z o - !

Wol e ' r r ’ l cżące n a , Ciche, wyłożone piękną kostką uli- nie sposób w Bułgarji wogóle dostać, 
rewolwery. '■ ce, szyldy czerniąc* się cyrylicą, zlo- trzeba je specjalnie sprowadzać z za-

—  Zabijcie mnie, jeśli was zdra- głowic* cerkwi, horyzont zamknlę- i granicy, a  na to bardzo mało kto mo- 
tizę —  odpowiedział student. 1 zk>- ty Sórami z opalowym majestatycz-; że sobie pozwolić.
iy ł  przysięgę. n-vm wierzchołkiem Witoszy, wiszącym Zagranica —  to naturalnie Niemcy,
' , tu* nad miastem —  oto Sof,ja, taka, które panują niemal niepodzielnie na

wlcS?oru listopadowego zobaczyliśmy ją  chmurnym wio- tutejszym rynku, nawadniając go
TOKU 190o w Petersburgu, Wlar.ze- sennym porankiem. wzamlan za bułgarskie produkty rol-
»ław  Michajlowicz Skriabin, jako Mży chłodny deszczyk, klimat tutaj np olbrzymią Ilością tandetnych wy- 
eaesnastoletni rewolucjonista, wkro- , ®i® Jest cieplejszy jak u nas, po roz- robów made In Germany, 
fczył pod pseudonimom Mołotow na *»°necznIonej Kumurfjt wydaje się cał
kową i niebezpieczną drogę życia. f 1" 1110- Miasto czyste z dużą llo-

śclą, budowanych nu niemiecki wzór,

Rewolucjonista
Wiaczesław urodził 

wiatka, na. Uralu
Bej niejednemu zesłańcowi politycz- i widać tu beztroskich rbżefimia-

(j. m.)

Urok miasta
Miasto z Jego barwnemi, pięknem)

z
■ r i n n i d n  (koszarowych nowoiv.esn.ycl. kamienic, „ pięwułmi
IC J O I lS & t a  ; trochę smutne miasto tym smutkiem, ' ' i . '  0l,-’r7ym,m1 !ner,cle1m; ?
•odził się W mieście • jaki osiadł na tyciu Bułgarji po tra- t‘lno" p,ękny *»bytek

nemu --
nie, jest nadzwyczaj malownicze.

Polakowi Ojciec Skriabina j ™ “s m u S S T '  * ?l"k
był typowym rosyjskim  urzędni- h^ zo‘ ^ a t o  gdzie i i '\ uei  P o r o d y  z posmakiem orjentaliz-
faem -b iurokratą. M iał dużo dzieci ! t plflŁ ^ ch* „lachetną „uczciwą” I k* f rv. p y k a m y  na każdym kro- 
l  mało pieniędzy. Niemniej, ko ch a -, urodą męskich twarzy. Kobiety nie są ^  <” Jentalizmn przywodzącego na 
f a  najbardziej Wiaczesława, dbał takie wypielęgnowane, jak npf w  Ru- i {'■1»"lęć obyczaje znwie z wscho.lnlch 
O jego W>kształcenie. Imunji, skromniej ubrane. bajek. Te_z gorą pół tysiąca lat, pa-

j  . . u . . .  i ! nowanla Turcji pozostawiły swe moc-
IHopicc doceniał wysiłek ojca, I Z ł > * 4 o k  n a  i n e f o k s i o  " B 1 charakterystyczne Ślady na ży- 

®c.*ył się zapamiętale. Był zdolny, , dn  powszechnem całego Balkanu," I
Oliał uniysl jasny i bystry, nieprze- :, "  zagraniczne wyroby, jak dalej, na Kaukazie, w  Krymie, z dni-
ełftną pamięć, a przedewszystkiem ! ,̂os7 t  . perf.,,.my’ .ro" kJ’ Jędwa-j giej strony w  Tunlsle, Syrjl, Iraku, 
Wytrwałość w  praov. Skończył szko i !!_!, *:'1 ' ? v 1"  Persii ~  wszędzie, gdzie powiewał
k  ( r a m ,  i J L r i U  4 . " ' " f "

nie d/,Iw, że sklepy sofljskle mają to- H h c b t t M C / e  I k a w a
W  tym okresie przypadkowo W[va wary mało urozmaicone, a pomadka | Wszędzie spotkamy te same „khe-

fla mu do ręki propagandowa b ib u -, należy do zbytków. Z wielu ! babcze“, zwane tylko w  zależności od
}a  rewolucyjna. Zainteresował się -'v Bulsr:,rJt 7re’ kra*u »czebabczlta“ lub „czebabcze“
bliżej tym ruchem, czyta zakazaną 1 ”  W,- t°  zraie,on‘' ^  • » " » * • -
literaturę. Wreszcie postanawia po- * KosmeiyKow  
*nać tych, którzy pod ziemią kują

kosmetyków | go mięsa, mocno przyprawione, wszę

dzie poczęstują nas szaszłykiem s tej
że „agnieszki“ głównej podstawy ja
dłospisu tutejszego-', na każdym kro
ku pić będziemy czarną kawę. turecką 
z maleńkich filiżanek. Piją ją tu przez 
cały dzień, coraz to na ulicy spotyka 
się ludzi niosących specjalne blaszane 
okrągłe zamknięte naczynie na kiju, 
w którym stoją tyglelkl „gorącej jak  
miłość, czarnej jak noc, słodkiej jak  
pocałunek", przezroczystej, jak jesz
cze tam coś I t. d. kawy. Siedzę u 
fryzjera 1 czeszę się.

Wtem pod nogi mistrza przytoczył 
się malutki tłuściutki chłopczyk o 
smagłej buzi I czarnych płomiennych 
oczach I z ukłonem podaje mu kawę. 
Mistrz jedną ręką czesze, a drugą pi
ję, jeżeli, tąk. się można .wyrazić,. Po
za kawą pije się także bardzo smacz
ne I aromatyczne kakao po turccku, 
ale to zdaje się tylko kobiety.

Wyrohy jubilerskie 
i antyki

W  ciemnych wąskich uliczkach sta
rego miasta mieszczą się sklepy ju
bilerskie, gdzie za grosze nabyć moż
na starożytne bransolety srebrne w  
kształcie siodła, wielkie kolce 1 klam
ry. Nowsze stosunkowo rzeczy noszą 
na sohic również ślad Turcji, ale sta
re ludowe klamry z perłowej masy, 
i inne ozdoby noszone po dziś dzień 
przez kobiety z ludu są to całkiem 
swoiste, piękne w swej surowości wy
twory rdzennej słowiańskiej kultury.

Nie wiem, czy są to autentyki, czy

Dla poznania 
pól bitew

Wycieczka oficerów 
honwedów

W stolicy bawi wycieczka ofice
rów honwedzkiej Akademji Wojsko 
wej w Budapeszcie w liczbie 14 osób 
7. komendantem Akademji płk. Ka
rolem Beregfy na czele.

Celem wycieczki jest poznanie 
pól bitew z czasów wojny świato
wej, na których walczyły wojska 
węgierskie.

Dn. 17 b. m. wycieczka wyjeżdża 
do Gdyni, a następnie do Lodzi,skąd 
uda się na pobojowisko pod Brze
zinami.

Wychotfźiwo słowackie
przeciw prądom  
filoniemieckim

Z kół kolonji słowackiej donosi 
Agencja Społeczno - Informacyjna 
(A S I), że polityka rządu ks. Tiso 
wywołuje sprzeciwy wśród wychodź 
twa słowackiego.

W  Ameryce, gdzie przebywa prze
szło miljon Słowaków, wszystkie u- 
grupowania. są nastrojone wyraźnie 
antyniemiecko. Dotyczy to w rów
nej mierze dawnych zwolenników 
ugody z Czechami, jak i nieprzejed
nanych niepodległościowców grupu
jących się dokoła pisma „Samostat- 
nost“.

We Francji, gdzie istnieją liczne 
skupienia Słowaków odbył się nie
dawno kongres Czechów i Słowaków 
zorganizowany przez b. posła czes
kiego w Paryżu Ośuskiego, groma
dząc około 40.000 ludzi.

Również i Słowacy bawiący tr 
Polsce usposobieni są niechętnie 
wobec prądów filo-niemieckich.

tylko robione na wzór dawnych rze
czy, których wspaniałe wzory znajdu
ją się w tutejszem, znakomicie pro- - 
wadzonem, muzeum etsiografleznera, 
ale tak czy owak oczu nie można o- 
derwać od tych pięknych, nadzwy
czaj dekoracyjnych klamer, pasków, 
broszy, kolcy i t. d.

Stroie liniowe
Rzeczy ludowe są tu b. modne. Ka 

najelegantszych przyjęciach widuje się 
panie w ludowych, przeważnie czar
nych Jedwabnych strojach, gęsto haf
towanych w krzyżyki. Przykład daje, 
sama królowa, często ukazująca się 
w „twarzowych" bluzkach ludowych.

Do dobrego tonu należy kupowani** 
sobie haftów ludowych w  tymże ma
gazynie, gdzie kupuje królowa. Nie 
są najtańsze: bluzka ludowa z gorsze
go materjalu kosztuje na nasze pie
niądze ok. 20 zl., lepsza przeszło 30 zł. 
Jak na tutejszą „tanioche", do której 
zdążyliśmy się szybko przyzwyczaić 
ceny horendalne.

(1. h.)

Państwo na emigracji
^ C z e c A o s l o w o c / o  t r w a * *

wiązuje do okresu faktycznego by
tu państwowego i dysponuje tym 
ogromnej doniosłości argumentem, 
że cały świat cywilizowany nie u- 
znał zaboru Czechosłowacji przez 
Hitlera, nie wymazał jej granic z 
karty Europy ale w dalszym cią
gu uznaje jej przedstawicielstwa

przyszłość nowej Rosji 
Nie przerywa studjów. Wśród ko

jc ó w  prowadzi agitację, trudni się 
kolportażem bibuły, tworzy konspi
racyjne kółka..

W  r. 1909 poraź pierwszy Moło-(
*ow wpada w ręce policji. Skazany

2 lata więzienia, zesłany zostaje1 Otrzymaliśmy pierwszy nu- 
*  swe rodzinne strony. Przedtcrmi-1 mer tygodnika wydawanego w Pa- 
tiowo zwolniony —  wraca do Pe-' rJ'źu w języku francuskim p. t. 
tersburga. „Ceskoslowensky boj“. Siedziba

Kontynuuje studja i... podziem- redakcji mieści się w historycz- 
robotę. Noce spędza w tajnej n' m domu przy ul. Bona-

drakami. Pisze artykuły i odezwy Parte8°  J8> gdzie w czasie wojny
*ydaje dwa pisma codzienne „Pra- p a to w e j znajdowała się główna . , ........................ .. .

i „Zwiczda". Tropiony przez ^w^era . bojowmkow o mepodlc-. poselstwa zagraniczne jako wyraz 
Policję, Mołotow całe tygodnie spę- Czechosłowacji Masaryka, jej nie ulegającego przerwie pań-
dza w wilgotnych piwnicach. N ie 1 ' Benesza^ , stwowego bytu.
Ożywia się dostatecznie, chudnie w! , To..pow,or*enle S1C tej samej * y -1 w  numerze, który mamy przed 
Nastraszający sposób. Zmuszony i w ,tyc^ ?â ny? . dekora-. sobą, znajdujemy słowa powitalne
3**t zaniechać dalszych studjów n a ! C J ’ po ? c ® a’ ma dr. Edwarda Benesza, nadesłane
Politechnice. w sobie jakąs dramatyezną syme- 1 z Chicago, tej treści:

W  r. 1912 po raz drugi zostaje j trP?’ . zgoła nie nasuwa zesta- ; „ jestem szczęśliwy, że postanowi- 
8f 6sztowany. Ucieka jednak którejś "flen.la z ®yzyiowcmi pracami. Cze- liście wydawać pismo dla Czechoslo- 
ftocy, stoczywszy walkę z dozorcą . o wacja wprawdzie znalazła waeji zagranicą l życzę waszemu w y  
Więziennym : się w ręku Hitlera a reprezentan-, silkowl wszelkiego pow odzen ia. Cie-

, ',  . . .. . ' ci jej niepodległości, jej rząd du- jsz? s'ę- mógł współpraco-
toni,. v  lata daremnie policja, chowy> który będzie miał również wać 7‘ Wan,i P° powrocie z A m e- 
**uka zbiega. Mołotow jest me- cechv rządu formalne^n mi.a.ał iryki- Wspólna akcja jest zawsze 
Uchwytny. Dopiero w r. 1916 wpa- i T  Lzenielć musial | konieczna i zawsze doprowadza do

przypadkowo w ręce ochrany., erac?e ale włnśnlg tn ,na. e“ >*: P °żąd an eg ° celu. Tak by ło  w eza- 
S k a za n y  n a  ciężkie roboty i z e s ła n ie  j f L J f  f j  , , natychr" la' *ie, w°jn>' światowej l tak sam o bę-

Irkucka, Mołotow przez długie j  ,._ : 4 1 'r • , a^ I?eJ. a'  ̂ w chwl,i obecnej“. 
talBsiące pracuje w kopalni, snująt! podjęcie no Autorem artykułu wstępnego p.
Nan ucieczki. . ?  ^ wolenczeJ walki może na- t.: „Czechosłowacja trwa" jest dr.

t , pełnie optymizmem, i z pewnością Stefan Osusky, ambasador Czccho-
.CẐ ieJ a, T >r I nie Skłania d0 poddania Się re z y -  S ło w a c ji w Paryżu. Dowodzi on w 

k f  26 1 gnacji. Czesi są narodem trzeź- sposób przekonywujący, że anek-
leooecny... } wym, pozbawionym może cech sja Czech i Moraw nie ma z punk-

Podczas, gdy policja szuka zbie-1 romantycznych' ale zawziętym i tu widzenia międzynarodowego, 
sa w Petersburgu, Mołotow wraz, twardym, umiejącym opierać się prawnego znaczenia, gdyż pp, Ha- 

swym starszym o lat dziesięć to- j uciskowi do chwili, kiedy histor- cha i Chvalkowsky nie mieli pra- 
^crzj-Bzem i przyjacielem, Stalinem, j ja, z pewnością przy ich udziale, wa rezygnować z niepodległości ani 
Werze udział w kongresie partji! znów otworzy wrota niewoli. oddawać kraju Hitlerowi. Wynika
olsTOwicfkiej w Londynie. Tu sty-1 Emigracja czechosłowacka, wy- stąd. że t. zw. protektorat jest wv 

P°ra® p,en,18ẑ  z I^w-tneni.! dająca s?wój, organ paryski', nie razem nielegalnej okupacji woj- 
Mołotow wraoa do Rosji. Pr owa- j jest ani bezdomna pod względem skowej a Czechosłowacja istnieje
5 ffW Alt/rttTia . % m  r.o n n rou rm rm  ow i n io 7 o i.»e * ii«/ vn .nMn i J . i . . . __ _________  -lii

‘tyesną'', przygotow-ije zwolenni 
•ów do akcji czynnej.

zostało uniemożliwione na terenie 
państwowym przez okupację. Wsku 
tek tego ciężar działalności przê  
nosi się na obczyznę i znajduje o- 
parcie w tem, . że Francja i inne 
państwa nie uznały zaboru, u 
znając w dalszym ciągu nieprzer
wany byt Republiki Czechosłowac
kiej. Przedstawicielstwa Czecho
słowacji we Francji mogą więc 
swobodnie opiekować się swymi o- 
bywatelami, wydawać paszporty, 
starać się o dostarczenie im pra
cy. •

Ną mocy nowej ustawy francus
kiej, cudzoziemcy, mieszkający we 
Francji, podlegają na wypadek 
wojny tym samym obowiązkom co 
Francuzi. Pozwala to Czechom i 
Słowakom podjąć Walkę w obro
nie praw i bytu swojej ojczyzny.

Specjalny ustęp poświęca dr. 
Osusky Słowacji. Twierdzi, że nie 
może ona istnieć jako państwo sa
modzielne, ale musi stanowić część 
składową więkzej całości. Utorowa-s 
ną i obraną została droga współży
cia z Czechami, a smutne doświad
czenia ótatnich miesięcy wykazały 
niemożność obrania innej drogi.

Wreszcie autor wykazuje obłudę 
polityki hitlerowskiej w stosunku 
do Słowacji, omawia targi, prowa
dzone koztem tego skraju z Wę
grami, okupację wojskową Słowa
cji przez Niemcy, mającą na 'celu 
ochronę Niemiec oraz przygotowa
nie ofenzywy przeciw Polsce. Słowa-

r; . . . - . . .  — eja musiała oddać swoią politykę.
Kontynuuje swoje prace państwo-1 Wykonywanie działań, związa-1 zagraniczną i wojsko w L ™ ,  
we i rządowe na obczyźnie, na-1 nych z niepodległością państwową, I ra, a tem samem niema mowy ol

gwałtowną „k&mpanję detfety- j prawnym ani niezorganizowana. 1 w dalszym ciągu.

jej samodzielności. Odzyskanie nie
podległości jest cclem wszystkich 
obywateli Czechosłowacji —  temi 
słowy kończy dr. Osusky swój arty
kuł.

Z pośród ińformacyj, znajdują
cych się w numerze organu walki 
o niepodległość cytujemy wiado
mość o aresztowaniu prezydenta 
Senatu czechosłowackiego, przywód 
cy socjalistycznego, dra Francisz
ka Soukupa, pod pozorem wygło
szenia wbrew zakazowi mowy na 
pogrzebie, mimo, że prezydentowi 
senatu przysługuje w dalszym cią
gu nietykalność.

Znajdujemy również wiadomości 
o organizowaniu akcji politycznej.

W  Londynie powstał Wydział 
Czechosłowacji na Wielką Bryta- 
nję 7. ambasadorem Janem Masary 
kiem na czele. W  skład wydziału 
weszli przedstawiciele najważniej
szych organizacyj i stowarzyszeń. 
Podkreślić należy obecność w Wy
dziale reprezentantów emigrantów 
niemieckich z Czechosłowacji/ W 
didszym ciągu znajdujemy informa 
c.ie o ciężkiem położeniu wielu ga
łęzi przemysłu w Czechosłowacji s 
powodu braku surowców i koniecz
ności posługiwaniu się namiastka
mi.

Wreszcie pismo zwraca się do o- 
bywateli Czechosłowacji z wezws.- 
niem,, aby ci załatwiali swoje spra
wy w legalnych i uznanych przez 
państwa cywilizowane przedstawi
cielstwach Reoubliki Czechosłowac
kiej.

(rz .).
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Warszawa—Kowno 5:2

Zwycięstwo piłkarzy stołecznych
Pierwsze spotkanie piłkarzy poi 

•kich i litewskich w  ramach mię
dzymiastowego meczu W arszaw a  
— Kowno zakończyło się wysokiem  
zwycięstwem Polaków  w  stosunku 
5:2 (2 :1 ).

Goście zaimponowali wspaniałą  
kondycją, ofiarnością i bojowo- 
ścią, która sprawiła, że mecz byl 
do ostatniej chwili ciekawy.

W  drużynie kowieńskiej najlep
szą lin ją był atak, zwłaszcza środ  
kowy napastnik i lewa strona z 
szybkim i zdecydowanym skrzy
dłowym. Pomoc bardzo pracowita, 
przez pełne 90 minut spełniała dość 
dobrze swoje zadanie. Natom iast 
trio obronne stanowiło słabszą fo r  
mację drużyny. N iepewne chwyty 
bramkarza, oraz słabe wykopy o- 
brońców pozostawiały wiele do ży 
czenia.

Ambitnemu zespołowi litewskie
mu brakowało techniki i panowa
nia nad piłką, co w  dużym stop
niu przyczyniło się do niewykorzy
stania okresu przewagi, która trw a  
ła przez 15 minut po zmianie pól.

Zespół warszawski był bardziej 
wyrównany 1 technicznie lepszy. 
Tym  razem w  ataku sprężyną był 
prawoskrzydłowy Baran, który sam  
strzelił 2 bramki, oretz wypraco
wał doskonałe pozycje dla 2 b ra 
mek Naw rota . Zupełnie dobrze 
gra ł również Knioła, który praco
witością sw oją dawał impul3 całej 
akcji ofensywnej.

Pomoc bez specjalnych m anka
mentów, jedynie Hogendorf, który 
po przybyciu Nytza, przesunięty 
został na mioj.ice Dm ytryszyna na

B  o j  e I
POGOJł —  RUCH  3:3

Sensacyjna porażka leadera ligi Ru
chu, który na swojem boisku rozgro
mił Pogoń, a obecnie dzięki słabej 
grze swego ataku oddał lwowiakom  
2 punkty.
U N IO N -T O U R IN G — G A R B A R N IA  3:1

Łodzianie zaczynają się powoli roz
grywać 1 po zdobyciu pierwszego punk 
tu (remis z Pogonią), wywalczyli 2 
następne dzięki zwycięstwu nad Gar
barnią 2:1 (1:0).

lewą stronę nie czuł się dobrze 
na nowej pozycji. N ytz  prawie j 
cały czas nie mógł się dostosować j 
do otoczenia, w  którem się znalazł 
poraź pierwszy.

Obrona gra ła  skutecznie, Stra- 
uch w  bramce pewny.

M inutowy film  przebiegu g ry  w y ) 
gląda następująco: w  czwartejj 
min. Knioła piękną bom bą z wo-J 
le ja  strzela pod poprzeczkę pierw  
szą bramkę d la W arszaw y. W  36 
minucie B aran  m ija obrońcę litew  
skiego i ostrym  strzałem zdobywa  
drugą bram kę dla stolicy. Tuż 
przed przerwą środkowy napastnik  
gości zdobywa pierwszą bramkę  
dla K ow na i ustala wynik do 
przerwy.

Po  zmianie pól ten sam 'gracz 
kowieński po solowej akcji wyrów  
nuje i jest 2:2. Następuje jakby  
załamanie się drużyny w arszaw -1 
skiej, która dopiero po pięknym ’ 
strzale B arana (62 m in.) zrywa  
się znowu do ataku. W  przeciągu ' 
10 min. pada ją  też dla W arszaw y,
2 bramki, pięknie wyprącowane 
przez niezmordowanego Barana, a j 
wykonane przez Naw rota.

Mimo utraty tylu bramek, g o - , 
ście nie załam ują się,, lecz ataku
ją  do końca, omal nie uzyskując
3 bram ki już w  ostatnich minu
tach gry.

Po  zakończonym meczu tysiącz
ne rzesze widzów zgotowały gorą 
cą owację piłkarzom kowieńskim, 
nagradzając ich zresztą już pod
czas samej g ry  oklaskami za pięk 
nie przeprowadzone akcje. (j. ż.).

I 9 o w e
W A R T A  CRACOVTA 3:1

W  Krakowie poznańska W arta po
konała zasłużenie miejscową Craco- 
vję 3:1.

A.K.S. —  W IS Ł A  3:3,
W  Chorzowie W isła zadokumento

wała, żo jej wysokie zwycięstwo nad 
Cracovją nie było dziełem przypad
ku. Zasadniczo zasłużyła ona na zwy
cięstwo, prowadząc nawet do przer
wy 1:0.

Okręgowe Biegi Narodowe
JAN ISZE W SK I ZW Y C IĘ ŻA  

W  W A R S Z A W IE  
Przy dobrej, chłodnawej pogodzie 

odbył się w  stolicy Okręgowy Bieg 
Narodowy, który zgromadził na star
cie 160 zawodników.

Po ostatnich deszczach Pole Mo
kotowskie było dosyć rozmiękłe, tra
ta biegu stała się więc trudna.

W alka na trasie była dość zażarta, 
jednakże w  braku naszych „asów“ 
nie przyniosła specjalnych niespo

dzianek. Bieg wygrał Janiszewski 
(Warszawianka), przed Dupllckim 
(Sochaczew), Cybulskim (W arsza
wianka), Kimelem (Pułk „Radjo") 
i Wiśniewskim (Warszawianka). 

Trasa biegu wynosiła ok. 6000 m.
W A S ILE W SK I W Y G R Y W A  

W  TO R U N IU  
Okręgowy Bieg w  Toruniu przy

niósł, jak zresztą przewidywano, zwy
cięstwo Wasilewskiemu (W . K. S. 
Bydgoszcz).

W ŁO C H Y  JUŻ W  TRZECIEJ R U N 
DZIE PU H A R U

Przy stanie 3:0 dla Włochów, Mo
naco zrezygnowało z rozegrania po
zostałych 2-ch gier pojedyńczych.

W  ten sposób mecz tenisowy o Pu
har Davisa w  drugiej rundzie wygra
ły ostatecznie Włochy, w  stosunku 
3:0, kwalifikując się do trzeciej run
dy Puharu, gdzie walczyć będą ze 
zwycięzcą spotkania Jugosławja —  
Węgry.
ZAK O ŃCZENIE  SZERM IERCZYCH  

M ISTRZOSTW  W  ŁO DZI
W  Łodzi zakończyły się dwudniowe 

mistrzostwa szermiercze Polski kla
sy B  w  szpadzie i florecie.

Tytuł mistrza Polski we florecie 
zdobył niespodziewanie Kłosiński 
(P.K.S. Lw ów ), mając tylko jedną 
walkę przegraną: drugie miejsce za
jął Bartosik (P .P .W .), również jedna 
porażka. Dalej uplasowali się: Bogu- 
nia (P.K.S. Łódź), Gorczak (Sokół 
Lw ów ) i Stankiewicz.

W  szpadzie równie niespodziewane 
było zwycięstwo Kausa (Elektrownia 
Łódź), który nie przegrał żadnej wal
ki, przed Bogunią (P.K.S. Łódź), Brej 
terem (Sokół Lwów ) 1 Dajwłowsklm  
(Ł.K .S.).

P IŁK A R ZE  SZW AJCARSCY Z W Y 
CIĘŻAJĄ

Reprezentacja piłkarska Szwajcarjl 
pokonała naszego najbliższego prze
ciwnika —  Belgję —  w  stosunku 2:1. 
Stan do przerwy brzmiał 1:0 dla 
Szwajcarów.

Rezerwowa reprezentacja piłkarska 
Szwajcarjl pokonała w  wysokim sto
sunku reprezentację Luxemburga w  
stosunku 0:1 (do przerwy 5:0).

SZK O LNA  D R U Ż Y N A  K O SZYK A
R ZY  LITEW SK IC H  W  W IL N IE
W  Wilnie bawiła ostatnio drużyna 

koszykówki litewskich szkół średnich, 
która rozegrała spotkanie z reprezen
tacją gimnazjum im. A. Mickiewicza.

Spotkanie wygrali uczniowie litew
scy w  stosunku 27:11 (do przerwy 
14:1).

N IEM C Y— PROTEKTORAT CZECH  
3:3

W  Berlinie wobec 70 tys. widzów 
rozegrany został mecz piłkarski Niem
cy —■ Protektorat Czech, zakończony 
wynikiem remisowym 3:3.

W A R S Z A W A  —  A K AD EM JA  W .F.
140:129

Rozegrane wczoraj na Bielanach za
wody lekkoatletyczne pomiędzy repre
zentacjami W arszawy 1 A. W . P. 
przyniosły zwycięstwo lekkoatletom 
stołecznym w  stosunku 140:129.

N a  uwagę zasługuje wynik Moroń- i 
czyka w  skoku o tyczce —  403 cm. | 
(poza konkursem), czas Stanlszew- • 
skiego na 800 m. —  1.57 m. (drugi I 
Wineckl 1.59,3 min.), sztafeta 3x1500 : 
m. (Kusocińskl, Staniszewski, Szulc) ! 
12:59,4, oraz rzut kulą Gierutty 15.05 j 
m.

W  Poznaniu Tilgner rzucił kulą 
15.43 m.

Na pograniczu rumuńsko-bulgarskiem
Relacja z Sofji o wydarzeniach w Dobrudży
Przed paru dniami donosiliśmy 

z Bukaresztu, jakoby grupa B u ł
garów  usiłowała przedostać się do 
Dobrudży z bronią w  ręku, że w y 
nikło przy tem zajście ze strażą  
rumuńską, w  którego wyniku pole
gło 20 Bułgarów .

Zupełnie inaczej przedstawia ten 
incydent pożałowania godny B u ł
garska A gencja  Telegraficzna w  
depeszy z Sofji z dn. 13 b. m.

„Dn. 9 b. m. dokonano masakry 
22 Bułgarów mieszkańców miastecz
ka Bielica w  Dobrudży rumuńskiej. 
„Depesze z Bukaresztu z różnych 
agencyj, usiłowały przedstawić ofia
ry jako Komitadżów, przybyłych z 
Bułgarjl w  celach szpiegowskich lub 
dokonania zbrodni w  stosunku do 
pewnych znanych osób w  Dobrudży. 
W  rzeczywistości sprawa wygląda 
zupełnie Inaczej. Mianowicie, w  cza
sie ostatniej mobilizacji rumuńskiej 
około 60 Bułgarów z miasteczka Ble 
lica (okręg Tutrakan vel Turtukal) 
zdezerterowało, ukrywając się na 
terytorjum Bułgarjl, żony, siostry 1 
córki zbiegów zatrzymano 1 przy
prowadzono na posterunek żandar- 
merji, gdzie znęcano się nad niemi.

„Dn. 15 kwietnia stu żołnierzy z 
garnizonu, Tutrakanu dopuściło się 
gwałtów 1 rabunków. Dn. 7 m aja w

lesle pod Indże - Kuja został zastrze 
lony przez żandarmów rumuńskich 
Bułgar Mikołaj Czołakow z Bielicy. 
Dn. 9 maja według przygotowanej 
listy aresztowano 25 Bułgarów miesz 
kańców Bielicy, zmuszono Ich do 
podpisania nieznanej Im w  treści de 
klaracji, poczem zamknięto Ich w  
piwnicy, wypełnionej do kolan wodą 
na całą noc.

„Dn. 10 maja o 3 nad ranem pod 
eskortą żandarmów wyprowadzono 
tych 25 Bułgarów ze zwlązaneml 
rękami do Sylistrji vel Dorostor. 
Żandarmi mieli ze sobą 2 lekkie ka
rabiny maszynowe. W  odległości 1,5 
kim. od miasteczka w  lesle pod In
dże - Kuje, jeden z żandarmów od
dalił się i wystrzelił. Był to sygnał ■ 
dla ponurej masakry. Puszczono w  
ruch karabiny maszynowe i 22 spo
śród 25 Bułgarów padło trupem. 
Ranionych dobijano bagnetami. Trzej 
Bułgarzy zdołali zbiec i ukrywając 
się w  lasach pomimo ran i zmęcze
nia, zdołali dostać się do Bułgarjl.

„Ich relacja o krwawem wydarze
niu wywołała wielkie poruszenie 
wśród bułgarskiej ludności na po
graniczu".

Tak brzmi relacja bułgarska o 
krwawych wydarzeniach w  Dob
rudży.

Dwa balony polskie w locie
15 balonów startowało w Zurychu

Uczestniczące w  międzynarodo
wych zawodach balony wolne lądo
wały, jak  następuje: Balon „Zu- 
rich“ po 3 godz. 17 min. w  Baerets- 
will, w  kantonie Zurich, balon  
„X lapps“ francuski so 18 godz. 15 
min. w  Rueti (kanton Zurich ), fran  
cuski balon obserwacyjny po 17 go
dzinach 10 min. w  Langenhard  
(kanton Zurich ), balon holenderski 
„Petit Mousse“ po 17 godz. w  E -  
schenbach (kanton St. G allen ), ba- 

.lon polski „Sanok" na Schwaegalp  
w  kantonie Appenzell, balon szw aj
carski „T. C. S.“ po 19 godz. 20

min. w  W eisbad w  kantonie Appen
zell, niemiecki balon „Schlesien" po 
21 godz. w .W en gen , niedaleko L a 
tem  (V o ra lb e rg ), balon niemiecki 
„Isar“ po 18 godz. 55 min. w  Ness- 
lau (kanton St. G allen ), balon pol
ski „M estw in" po 19 godz. 02 min. 
w  Kappel (kanton Zurich ), balon 
belgijski „S. 7“ po 18 godz. 25 min. 
w  Am den (kanton St. Gallen ), ba
lon polski „W is ła " po 19 godz. pod 
Nesslau (kanton St. Gallen ), i ba
lon „Helvetia“ po 20 godz. w  W ald - 
statt (kanton Appenzell).

Środek Warszawy -  Cafe Club
Jeżeli narysujemy koło, opasu

jące Warszawę —  środek tego 
koła wypadnie na skrzyżowaniu 
Al. Jerozolimskiej i Nowego Swia 
tu, t. j. tam, gdzie mieści się 
„Cafć Club”.

„Cafć Club” —  wielkie przed
siębiorstwo, czynne bez mała 
przez całą dobę —  obejmuje: 
Kawiarnię, miejsce spotkań ele
ganckiej Warszawy: „Salę Błę
kitną”, posiadającą podręczną bi- 
bljotekę, obfity zbiór czasopism 
krajowych i zagranicznych, oraz 
biuro zleceń; „Tea-Room” urzą

dzony zacisznie w stylu II Ce
sarstwa; „Podziemia”  —  winiar
nię, której specjalnością są zna
komite przekąski oraz dania z 
rusztu i rożna, wreszcie „Dan
cing”  —  znany powszechnie, ja
ko miejsce zabawy, urozmaiconej 
atrakcyjnemi występami arty
stów.

Kawiarnia „Cafć Club” posia
da swój oddział, mieszczący się 
na rogu Marszałkowskiej i Kre
dytowej, w dawnym domu Her- 
sego. 563
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POLA GOJAW1CZYŃSKA

Św i ę t a  r z e k a
P O W I E Ś Ć

i Kaifoszowa powstała i za
warła drzwi, troskliwie zasuwa
jąc firaneczkę na szyby, jakgdy- 
by ta kuchnia rodzinna kryła 
straszną tajemnicę. Ale po chwi 
li drzwi skrzypnęły aby prze
puścić Popiołka. Szulcowa, Po- 
piołczyna, stary Szulc, Knoblo- 
chowa, weszli kolejno, na mo
mencik, chcąc się dowiedzieć jak 
to było?... Widząc gości, Kaifo
szowa przystawiła dzbanek z 
kawą do ognia. Palił ją żal, ra
da była się wywnętrzyć, doku
czały jej zwłaszcza te warzywa. 
Powtarzała: —  zatrute?... W i
dział to kto?... Ich są zatratę, 
wszystko im sparciało, a kapu
sta cała poszła w pień, w głąb 
i liść, główki się nawet nie *wi- 
nęły!... Kaifosz, który posiadał 
dwa ule w pasiece starego Mro- 
wy w wiosce pod Trzyncem, i 
zamierzał właśnie siąść na ro
wer i pojechać tam. nierad był 
gościom MU czat. Jednał? sam 
Popiołel. wystareżył do zagaje
nia i rozpalenia dyskusji. — 

—  rzekł on .ciągnąc

kawę z filiżanki —  same przez 
się nie są to dowody rzeczowe, 
nadające się do wyciągnięcia 
na forum międzynarodowe; nie 
jest to kij, którym biją naszego 
brata. Aliści w tym wypadku 
nauczycielowa posłużyła się wa
rzywem niczem wyostrzonym 
sztyletem, aby ugodzić Kaifo- 
szową wprost w serce, tak, że 
kobieta nie może przyjść do sie
bie...

Słuchali w skupieniu, nie spo
dziewając się żartu i tem głoś
niejszym w końcu wybuchnęli 
śmiechem. Ah, ten Popiołek I A 
niechże go! Nawet Kaifosz roz
ruszał się, a Juraj, wsparty o po
ręcz krzesła, z zainteresowaniem 
wlepiał swe czarne oczy w mów
cę. Ale Popiołek z śmiertelną po
wagą prawił dalej. Czyście wy 
zdrów, Kaifoszu? Dajcie pozór, 
bo od jutra już ręce wasze za
czną się trząść, a oka łzawić. Ja
ki z was może być szmelcer? 
Niezdatni są-żeście Kaifoszu ani 
do pieca, ani do maszyny, ni ni
gdzie.

Śmiech ucichł. Twarze przecią 
gnęły się. Rzecz dziwna, że ga
danie Marzinca nie wywarło ta
kiego wrażenia, jak te oto glindze 
nie Popiołka. Kaifoszową wprost 
mróz obleciał, Joszka zemknęła 
do pokoju, krew uszła z policz
ków Juraja. Kaifosz, niełatwy do 
wzruszeń, z niezadowoleniem po
trząsał głową. Co tam gadać na
przód! Po cóż zastraszać się da
remnie? On przecie nie dziecko. 
Gdy będzie postępował akurat- 
nie, nic mu nie zrobią. Nic się 
przecie nie stało, nikt na niego 
palca nie zakrzywił, a złość nau- 
czycielowej nie obchodzi go o ty 
la, by sobie miał psuć krew.

Ciągnęło go do łagodnego po
wietrza, na dwór. W  rzeczy sa
mej, dość się nastał przy ogniu 
w hucie. Oczy jego łaknęły ul
gi. Wkrótce też wymówił się i 
wyszedł. Goście, wypiwszy kawę, 
pogryzując ciastem, zebrali się 
do odejścia. Kaifoszowa żegnała 
ich, stojąc na schodkach, rozczu
lona i głośna. Nagle Marzinec 
wysunął nieco głowę, aby upo

mnieć z niezadowoleniem: niech 
przebaczą, ale jego mar/zelka 
jest chora i mogą też zachować 
się trocha ciszej!

Kaifoszowa, jakby w nią grom 
uderzył, cofnęła się do mieszka
nia. Tego nigdy nie bywało! 
Wkrótce nie będą mogli ruszyć 
się za próg. Odrazu uczuła się 
sparaliżowana, jakżeż?... mieszka 
się tu drzwi przy drzwiach, ok
no przy oknie, kwatera przy 
kwaterze. Komórki, działki ogro
dów, ławka przed domem, wszy
stko to stykało się, lub nawet 
było pospólne. To też nie daj 
Boże zagniewanego, obrażonego 
sąsiada! Gdy się weszło na Starą 
Kolonję, zabudowaną tak ciasno, 
spostrzegło się iście wersalską 
grzeczność, ciche głosy i ciche 
obyczaje, wzajemne ustępstwa i 
zgodę. Bo jakżeby inaczej można 
wyżyć; nawet dzieci wdrożono do 
tego trybu, tego sposobu obco
wania. To też Kaifoszka uczuła 
ucisk serca, najgorsze przeczu
cie przeszyło jej ciało. Gdy się 
wszyscy rozeszli, gdy została sa
ma, z chwili na chwilę niepokój 
jej rósł. Niepozmywane naczy
nia, poroztrącane stołki, ciasto, 
na które się tak cieszyła, a któ- 

j re zjedzono byle jak, bez sma
kowania i uroczystości, wszys
tek ten nieład i nieporządek 
wzmagał w niej poczucie katastro 
fy. Czuła się pokruszona, prze
bywała jak na lodzie, jakgdyby 
upomnienie Marzinca odebrało 
bezpieczeństwo i przytulność tej 
kuchni. Ba, gdyby tak byli już

na swojem! Wyrzucała sobie, i* 
nie wywiedziała się o plac, ii 
zawczasu nic kupiła miejsca. Na
gle spostrzegła się, że ani rusi 
nie może sobie wyobrazić domU> 
który mieli stawiać, a który tak 
często budowała w myślach. Wi* 
działa obraz zatarty i mglisty* 
dom uchodził w górę i rozpły* 
wał się, lub też widziała jen<* 
puste miejsca, kawałek gołej zie
mi. I jakżeby mogło być inaczejt 
skoro ten dom stawał na zarob
kach Kaifosza, a zarobki te s4 
zagrożone. Nawet jeśli postaw ią  
dom, to z czego będą żyć, czy g° 
ugryzą? Joszka jeszcze nie zara ' 
bia, Juraj potrzebować jeszcze 
będzie na odzienie, naukę. Jeden 
Kaifosz pracuje na pięciu! 
mu te zarobki obetną... .

Strach ją ogarnął. Długo * 
noc leżała, nie śpiąc i oczekuj*" 
na męża z gotowem pytaniefl1, 
czy nie nazbyt się pośpieszył * 
tą szkołą Anyszki? W  rzeczy sa' 
mej była to głupota, jeśli ich ^  
eie zostanie zrujnowane i zatfl1' 
te... Ale Kaifosz wrócił od 
wy rozgadany jak nigdy. Prz<? 
miesiącem odbył się w Pary* 
kongres pszczelarski i delegaci 
Czech i Śląska przywieźli m° 
najrozmaitszych nowinek. Bo k0* 
góż tam nie było! —  pszcze lą  
rze całego świata gadali o swyc 
pszczółkach! Była nawet m°".^ 
aby następny kongres w rok 
1938-mym zjechał się w Pradz* 
atoli inni przegłosowali i stan? 
ło na Szwaicarji.

(D.c.n)*
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O niespełna 3 proc. wzrosły obroty
Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń w r. 1938

Kiem iecko-litew skie rokowania gospodarcze 
Obroty otrzymane w  dotychczasowych rozmiarach

Jeszcze w  ciągu bieżącego tygod- zasadach

Prywatne Zakłady Ubezpieczeń 
bdbywają obecnie walne zgroma
dzenia, na których składane są 
iprawozdania z działalności ich 
w r. 1938. Ostatnie zebrania ro
czne odbywają się zwykle z koń
cem czerwca, wtedy też dopiero 
będą znane dokładne cyfry, obra
zujące działalność prywatnej ase
kuracji w r. 1938.

Jednak już obecnie można w 
oparciu o prowizoryczne dane 
przedstawić obroty prywatnych 
Zakładów Ubezpieczeń, w szcze
gólności zaś wysokość zebranej 
składki, jak i wypłaconych szkód 
i porównać z analogicznemi cy
frami za rok 1937 wziętemi z do
piero co ogłoszonego Rocznika 
Państwowego Urzędu Kontroli U- 
bezpieczeń na r. 1938.

Łączne obroty prywatnych Za
kładów Ubezpieczeń wynosiły w 
1938 r. 65.507.000 złotych, pod
czas, gdy w roku poprzednim 
(1937) ogólne obroty zatrzymały 
się na poziomie 63.782.000 zł. 
Obserwujemy zatem wzrost obro
tów w r. 1938 w stosunku do ro
ku 1937 o 1.725.000 złotych, co 
stanowi 2,7 proc.

Ogólna tendencja nie jest jed
nak we wszystkich działach ubez 
pieczeń jednakowa. Niektóre dzia 
•y ubezpieczeń, jak dział ubez
pieczeń życiowych, oraz drobne 
działy ubezpieczeń (maszyn od u- 
szkodzenia i na wypadek przer
wy w ruchu przedsiębiorstwa), 
Wykazują pewien spadek obro
tów.

Pozostałe działy ubezpieczeń 
Wykazały w roku 1938 wzrost o 
brotów. I tak, dział ubezpieczeń 
ogniowych o 2,1 proc., kradzie
żowych o 2,5 proc., przewozo
wych o 1,8 proc., od odpowie
dzialności cywilnej o 17 proc., 
Wypadkowych o 1 proc., szybo 
Wych o 2,8 proc. i ubezpieczeń 
koni o 20 proc. Na szczególne 
jednak podkreślenie zasługuje 
rozwój dwóch działów ubezpie
czeń, t. j. działu ubezpieczeń sa
mochodowych (auto-casco), któ
ry wykazał w r. 1938 w stosun
ku do 1937 r. wzrost zbioru skład 
ki o 95,1 proc. i działu ubezpie
czeń samolotów (acro-casco) — 
0 88,7 proc.

Najwięcej składek zebrały pry
watne Zakłady Ubezpieczeń w 
dziale ogniowym, ho 25.000.000 
*ł.» najmniej w dziale ubezpie
czeń koni, bo 30.000 zł. Poważ
my zbiór składek wykazują dzia
ły: na życie zł. 15.000.000, od 
odpowiedzialności cywilnej zł. 
6 000.000, od kradzieży— złotych 
4-100.000, ubezpieczeń transpor
tów 5.000.000 zł., gradowy zł. 
3.850.000, wypadkowy i samocho
dowy p0 2.000.000 zł. i dział u- 
hezpieczeń samolotów (aero-cas- 
co) zł. 1.300.000.

Jeżeli zaś chodzi o nasilenie 
Szkód (strat) rok 1938 dał lepsze 
Wyniki, niż rok 1937. Średnia 
stopa strat w działach rzeczo

wych, a więc we wszystkich dzia 
łach ubezpieczeń bez życiowego, 
łącznie wyniosła w 1938 r. —  
63,1 proc. zebranych składek, 
podczas gdy w roku poprzednim 
osiągnęła wysokość równą 71,8 
proc.

Analiza wyników w poszcze
gólnych działach wykazuje, że 
największą poprawę co do śred

niej stopy szkód daje dział ubez
pieczeń samolotów, zmniejszając 
się z 216,7 proc. (w r. 1937) do 
112,8 proc., oraz dział ubezpie
czeń samochodów, obniżając się 
z 95 proc. do 86,6 proc. W zro
sła jednak szkodowość w dziale 
ubezpieczeń od odpowiedzialno
ści cywilnej (o 21,5 proc.) i w 
dziale ubezpieczeń szyb.

Wzrost angielsko-polskich 
o b r o t ó w  h a n d l o w y c h

W  ciągu pierwszych trzech mie
sięcy r. b. W . B rytan ja  w ysiała do 
Polski towarów  za 1.270.057 funt. 
wobec 1.216.448 funt. w  analogicz
nym okresie r. ub. Co się tyczy za
kupów brytyjskich w  Polsce, to w  
tym samym czasie W . B ry tan ja  im
portowała z Polski towarów  za

2.443.401 funt. wobec 1.988.276 
funt. w  analogicznym okresie r. ub.

W zrost wiec wzajemnych obro
tów towarowych m lfdzy W . B ryta - 
nją i Polską w  ciągu pierwszych 3 
miesięcy r. b. przekroczył 500 tys. 
funtów w  stosunku do obrotów za 
ten sam okres r. nb.

Realizacja należności angielskich
zamrożonych w Rzeszy I na Węgrzech

W  Londynie powstaje specjalna 
spółka, która będzie m iała poparcie 
Banku A n g lji 1 której zadaniem bę
dzie skupienie od banków ich w ie
rzytelności, unieruchomionych lub 
zamrożonych w  Europie środkowej, 
a  mianowicie pochodzących z ukła
du o zamrożonych kredytach z 
Niemcami oraz z analogicznych u- 
kladów z W ęgram i. Spółka będzie 
się starała  zrealizować te wierzy

telności w  możliwie najbardziej ko
rzystny sposób. Banki, które odstą
pią je j swoje pretensje finansowe, 
otrzym ają wzamian walory  nowej 
spółki w  nominalnej wysokości o- 
wych pretensyj. N aogó ł wyrażana  
jest opinja, że nowa instytucja bę
dzie m ogła występować wobec dłuż 
ników znaczniej bardziej skutecznie 
od pojedyńczych instytucyj banko
wych.

Klnndel zagraniczny Rzeszy
Maleją obroty z krajami wolnodewizowemi

i

Kredyty towarowe
dla Juffosławji

W  ostatnich tygodniach szereg 
Państw złożył rządowi jugosłow iań
skiemu oferty  na kredyty towaro
we. M. in. większe kredyty zaofe
rowały Belgja , Francja, A nglją , 
Niemcy i Wiochy.

Niemcy chcą udzielić Jugosław ji 
kredytu w  wysokości 2,7 m iljarda  
dinarów, który by łby  przeznaczony 
tla finansowanie importu towarów  
* Niemiec. Spłata pożyczki m iałaby  
jjastąpić w  ciągu 10 lat, a  kredyt 
byłby oprocentowany na 6 proc. 
Wzamian za w yroby  przemysłowe, 
'Aportowane w  Rzeszy, Jugosław ja  
Wywoziłaby swoje artykuły rolnicze 
?r&z najrozmaitsze surowce, potrze
bne dla produkcji fabryk  niemięć 
kich.

. W łochy o feru ją  pożyczkę w  kwo- 
{'le m iljarda dinarów również jako  
kredyt towarowy. Splata tęgo kre- 
jtytu m iałaby nastąpić w  eiggu 5

Dane urzędowe o handlu zagra
nicznym Rzeszy za pierwszy kw ar
tał r. b. w  porównaniu z pierw
szym kwartałem  r. ub. wskazują  
jakby  na pewną poprawę, bo saldo 
ujemne bilansu handlowego spadło  
z 43 do 27 miljn. A le  jest to popra
w a  pozorna. Przedewszystkiem dla
tego, że dotyczy obrotów Starej 
Rzeszy; pozatem osiągnięto tę po
praw ę przez silne zmniejszenie przy  
wozu, bo o przeszło 93 miljn. RM.

Obroty zaś W ielkiej Rzeszy ( je 
szcze bez Czech i M oraw, które w  
statystyce m arcowej figuru ją  od
dzielnie wśród innych k ra jów ) da
ły  ujemne saldo w  sumie 112 miljn. 
RM . W  tym samym czasie 1938 r. 
saldo ujemne wynosiło 32 miljn. 
RM .

Niekorzystne jest dla Rzeszy 
zjawisko zmniejszenia się obrotów  
z krajam i „wolnodewizowemi" i

spadek nadwyżki wywozu nad przy  
wozem. Zmniejsza się zatem do
p ływ  dewiz, które są tak potrzeb
ne na zakup surowców i żywności. 
Tak np. w  pierwszym kwartale ro 
ku 1938 Stara Rzesza m iała saldo 
dodatnie z Francją  w  sumie 24,5 
miljn. RM., a w  roku 1939 W ielka  
Rzesza —  już 12,9 m iljn.; z W ielką  
B rytan ją  nadwyżki wywozu spadły 
z 25 do 7 miljn. RM .

W  przyszłości zatem Rzesza bę
dzie musiała albo nadal ograniczać 
przywóz, albo forsować wywóz.

nia spodziewać się należy zakończe
nia prowadzonych w  Berlinie nie- 
miecko-litewskich rokowań gospo
darczych. Prace komisji handlowej, 
weterynaryjnej i m ałego ruchu  
granicznego zostały już zakończone.

W edług ostatnich inform acyj, o- 
broty niemiecko- litewskie utrzym a
ne będą w  dotychczasowych rozmia 
rach, a  więc Rzesza m a uczestni
czyć w  około 30 proc. w  eksporcie 
i imporcie Litw y.

W  myśl osiągniętego porozumie
nia spraw y małego ruchu granicz
nego, oraz kontrola w eterynaryjna  
m aja być uregulowane na dawnych

Podstaw ą rozrachunków ma być  
clearing, przyczem m ają  być o tw ar
te trzy rachunld: ogólno-handlowy, 
z tytułu korzystania z portu k ła j
pedzkiego oraz z tytułu kapitałów  
litewskich, pozostałych w  kra ju  
kłajpedzkim.

W olną  strefę w  porcie kłajpedz- 
kim L itw a  m a otrzymać na nowych  
terenach, które obejm ie rozbudowa  
portu. Prace nad rozszerzeniem por 
tu kłajpedzkiego m ają  się rozpo
cząć natychmiast i potrwać rok. 
Do chwili zakończenia nowych b a 
senów wolna strefa  m a być zarezer 
wowana w  obrębie starego portu.

Ratyfikacja umowy kredytowej
tu r e c k o -n l e m le c k ie j

cji w  wys. 150 milj. RM . Um ow aWielkie zgromadzenie narodowe  
w  Ankarze ratyfikow ało ostatnio 
układ kredytowy niemiecko-tureckL 
Um ow a ta została, jak  wiadomo, 
zaw arta w  Berlinie w  r. ub. i  prze
w idywała kredyt niemiecki d la  T ur-

ta już od dłuższego czasu jest w y 
konywana, powodując znaczne 
zwiększenie eksportu niemieckiego 
do Turcji.

Giełda pieniężna
W ALUTY I DEW IZY

Na wczora.jszcm zebraniu giełdy wa
lutowo ■ dewizowej w Warszawie ten
dencja dla dewiz była niejednolita, 
przy obrotach normalnych. Notowano: 
Amsterdam 285.40, Bruksela 90.50, Ilel- 
singfors 10,90, Kopenhaga 111,10. Lon
dyn 24,80, Nowy Jork-kabel 5.31,25, 
Nowy Jork 5.30,75, Oslo 124,90, Paryż 
14,07, Sztokholm 128,20, Zurych 119,10. 
Bank Polski płacił za dolary amery
kańskie 5.30, kanadyjskie 5.26,50, florę 
ny holenderskie 284,40, franki francu
skie 14,01, szwajcarskie 118,60, funty 
angielskie 24,77, guldeny gdańskie 
99,75, belgi belgijskie 90,25, korony 
norweskie 124,30, duńskie 11060, 
szwedzkie 127,60, liry włoskie 17, mar
ki fińskie 10,70, niemieckie srebrne 79.

PAPIERY PROCENTOWE

Na rynku papierów procentowych 
tendencja była utrzymana, przy więk 
szych obrotach 3 proc. inwestycyjną 1
4 T pół proc. wewnętrzną. Notowano: 
3 proc. inwestycyjna I em. 79, II em. 
80, 4 proc. dolarowa 39,35, 4 proc. 
konsolidacyjna 61.50, drobne odcinki 
61, 4 i pół proc. wewnętrzna 60.50,
5 proc. konwersyjna 65, 4 i pół proc. 
ziemskie 54.50 —  54.75, 4 i pół proc. 
ziemskie poznańskie serja L  52.50, 5 
p»oc. Warszawy z r. 1933 —  66.

6 mil|ardów franków—w ciągu dnia 
Wielkie powodzenie francuskie! pożyczki wewnętrznej

W edług pierwszych informacyj, 
zebranych przez Min. Finansów, no 
wa poŻ3rczka wewnętrzna spotkała 
się na rynku francuskim  z bardzo

przychylnem przyjęciem. Jest p ra 
wie pewne, że pierwsza transza —  
6 m iljardów franków  —  zostanie 
pokryta w  ciągu dnia.

Prasa o gospodarstwie
Z A P Ę D Y  „ P L A N IS T Ó W " S P O T Y 

K A J Ą  S IĘ  Z  O D P R A W A

W skazywaliśm y kilkakrotnie na 
tem miejscu, że nasi planiści wyzy
skują fakt, że uw aga społeczeństwa 
zwrócona jest ku problemom poli
tyki zewnętrznej i wrskutek tego 
mniej uwagi poświęca się sprawom  
gospodarczym, a w  szczególności 
sporom o kierunki polityki gospo
darczej, w  ten sposób, że usiłują 
wmówić opinji, jakoby to milczenie 
prasy w  sprawach polityki gospo
darczej oznaczało zgodę na „pla- 
nizm“ i jakoby obecna sytuacja  
specjalnie „planizmowi" sprzyjała.

Obecnie „Depesza" wyśm iewa nia 
nistów, którzy chcieliby, abyśm y  
oddawna naśladowali niemieckie me 
tody gospodarcze. Jak pisze „Depe
sza ":

„Gdyby czynniki kierujące naszem 
gospodarstwem rozpoczęły były mobi
lizację gospodarczą już przed paru la
ty (może równocześnie z Niemcami?), 
(nad czem, że się to nie stało, boleje 
dziś „Gazeta Polska"), stalibyśmy dzi 
slaj wyczerpani gospodarczo i finan
sowo, psychicznie I nerwowo, 1 nape
wno Już niedługo wytrzymalibyśmy 
stosowaną przez naszych przeciwników 
„wojnę na zużycie".

Następnie pismo to podkreśla nie
właściwość atakowania przez „pla
nistów" gospodarki prywatnej wła
śnie w  obecnej chw ili:

„Przeciwko tendencjom totalistycz- 
nym „obozu lnterweneyjno-dynamicz- 
nego", życie gospodarcze może w nor 
maluych warunkach odpowiednio się 
bronić. Obecnej jednak chwili, gdy 
sfery gospodarcze, skrępowane olłowlą 
KUjącem moralnie całe społeczeństwo 
hasłem zjednoczenia 1 solidarności, nie 
W g *  i nl* dwa energicznie F^tę-

pować w swej obronie, a w dodatku I wych, włączając wydatki na zbroje- 
zajęte pracą nad podniesieniem wy- nie, stanowi przeszło 1.300.000.000 fim
dajnośc! 1 sprawności swych zakła 
dów do wymaganego obecnym stanem 
pogotowia wojennego poziomu nie ma
ją naprawdę ani czasu, ani ochoty do 
polemik i walk programowych, nie u- 
ważamy za właściwą do prowadzenia 
za parawanem zjednoczenia narodo
wego nieustannej kampanji przeciw 
tej samej gospodarce prywatnej, któ
ra bez protestu 1 bez zastrzeżeń pod
porządkowała się nieuniknionej w  o- 
becnej sytuacji Ingerencji państwa, 1 
od której przedsiębiorczości i wysiłków 
zależy w  wysokim stopniu możliwie 
najlepszy efekt naszej mobilizacji go
spodarczej".

Ten sam temat podejmuje „Co
dzienna Gazeta H andlow a" wskazu
jąc, że siła nasza polega właśnie na 
tem, że totalnych metod gospodar
czych nie stosujem y:

„Zabawny jest widok, gdy w  kuźni 
hlstorji, etatystyczny obóz już dyskon 
tuje łupy. Usłużne a  reeliotliwe jego 
otoczenie szuka skwapliwie argumen
tów. Podnosi, że wszystko dzieje się 
tak, jak tego wymaga potrzeba chwi
li, jakgdyby już padały rozkazy. W  
swej niepojętej krótkowzroczności nie 
widzi tego, że właśnie potęga nasza 
l siła na tem polega, że bez rozkazu 
wszyscy pełnimy swoją powinność. 
Właśnie teraz, właśnie w  chwilach 
składania dowodu sprawności organi
zacyjnej triumfują 1 odradzają się 
Ideały liberalne. Okazuje się, że nie 
trzeba u nas nosić czarnych czy brą
zowych koszul, aby być jednolitym".

PO Ż Y C ZK I I N O W E  P O D A T K I  

P O K R Y J Ą  A N G IE L S K I D E F IC Y T
W ysiłek finansowy Anglji, pro

wadzącej w  szybkiem tempie zbro
jenia, jest kolosalny. Jak podaje 
„N asz P rzeg ląd ":

„Ogólna suma wydatków państwo-

tów. Dochody w nbiegłym roku bu
dżetowym, wynosiły 937 miljonów 
przyczem suma ta zapewne nie będzie 
wyższa i w  r. 1939—-40. W  tych wa
runkach deficyt, włącznie z wydatka
mi na zbrojenie, wyniesie 300 miljo
nów funtów, prz.yczem to obliczenie 
jest raczej optymistyczne, niż pesymi
styczne. Albowiem „Financial News" 
oblicza wy datki w  sumie wyższej, niż 
1.800 miljonów funtów, opierając się 
na konieczności nowych kredytów do
datkowych dla wzmocnienia tempa 
zbrojeń. Z drugiej strony tenże organ 
uwzględnia dalsze pogorszenie się an
gielskiej sytuacji gospodarczej 1 przy
puszcza, że wpływy budżetowe zgoła 
nie dojdą do wspomnianej wyżej su
my 927 miljonów f. szt. Wychodząc z 
tych wszystkich obliczeń, „Financial 
News" szacuje deficyt dla najbliższe
go roku finansowego na ok. 435 miljo
nów funtów".

Gospodarstwo angielskie jest je 
dnak tak potężne, że potrafi znieść 
tak ogromny wysiłek (około 10 
m iljardów złotych deficytu!) bez 
sięgania do nadzwyczajnych środ
ków w  rodzaju niemieckich bonów  
podatkowych. Jedynie:

„w tych warunkach kanclerz skar
bu sir John Simon będzie musiał i w  
najbliższym roku budżetowym uciec 
się do rozległych operacyj pożyczko
wych, żeby pokryć deficyt budżetowy, 
jest zresztą również rzeczą możliwą, 
że nastąpi także pewna podwyżka o- 
podatkowania, szczególnie jeżeli wpły
wom budżetowym zrazu grozić będzie 
niedobór w porównaniu z wpływami 
zeszłoroczneml".

Jak z powyższego widać, A n g lją  
zdolna jest do kolosalnego wysiłku  
bez sięgania do rezerw. Jakiż do
piero będzie je j wysiłek, w’ razie naj 
w y ż s z e j  p o t r z e b n i

AKCJE
Na rynku akcyjnym tendencja była 

utrzymana, przy większych obrotach 
akcjami Banku Polskiego. Notowano: 
Bank Polski 111, Cukier 34, Staracho
wice 53 —  52.75, Lilpopy 81 —  81.50 
—  81, Modrzejów 17,25, Ostrowiec 77.

POZAGIEŁDOWE  
KURSY WIECZORNE  

Inwestycyjna I cm. 70.
Inwestycyjna II cm. 80.
Konwersyjna G5,
Konsolidacyjna 61.50,
Wewnętrzna 60.50.
Dolarówka 39,35.

Giełda zbożowa
Na wczorajszem zebraniu giełdy tboto* 

wo-towarowej w  Warszawie o g ó l n y  obrót 
wyniósł 1.663 t., w  tem żyta. 542 t^  Noto
wano za 100 lęg. parytet wagon Warsza
wa w  handlu hurtowym, w  ładunkach 
wagonowych: pszenica Jedn. 23.50—24, zbie 
rana 23—23.50, ty to  I  st. 15.50—15.75, I I  st. 
15—15.25, jęczmień I  st. 18.50—18.75, I I  st. 
18.25—18.50, I I I  st. 18—18.25, owies I  «t. 
17.23—17.75. I I  st. 16,75-17, gryka 31,75— 

‘ 'noscl22.25. mąki pszenne w  zależno od ga
tunku 21—43.' pastewna 16—17, żytnia w y
ciągowa 27.25-27.75. I  gat. 25,50-36, ra
zowa 20,75 — 21.25, Śrutowa 14.25 —  14-75. 
ziemniaczana „superior' 1 32 — 83, 
pszenne grube 14-—14.50, średnie i miałkie 
13—13.50. żytnie 12.25—12.75. groch polny 
28—31. Vlctorla 39-42, groch zielony 88— 
35, wyka Jara 23,50—24.50. pcluszka 23,50- 
27, łubin niebieski 12.25—12.75, żółty 14,75— 
15.25, seradela targowa 16—18, s e ra d e la *  
czystości 95% 20—21, rzepak ozimy 5S— 
59, jary 55,50—56.50, rzepik ozimy 63,60—
53.50, slemle lniane 58—59. słonecznikowa 
45—50, mak nlebiesld 93—95, gorczyca 69— 
62, koniczyna czerw. sur. bei gr.kan lanM  
85—95. bez kanlanki o czyst. 97% 810 — 
330. koniczyna szwedzka — ISO—220, lucęp- 
na francuska 270—290. węgierska 400—435. 
lucerna chmielowa 80—90, nasiona bura- 
ków pastewnych 55—56, nasiona niarcnwi 
pastewnej 180—220, nasiona buraków cu
krowych 103—108. makuchy lniane 25,50— 
26, rzepakowe 13,50—14, kokosowe 18
18.50, słonecznikowe 20—30.50. konopne —
13.50—14. palmowe 16.25—16.75, śrut sojo
wy 23.50—24, lniany 25—25.50, rzepakowy
13.50—14, kokosowy 17,50—18. palmowy —
17.50—18, mieszanki kasz treściwych: otrę
bowe-makuchowa 19 — 20, makuchowa —
20.50—21,50, słoma żytnia prasowana *—
4.50, słoma żytnia w  snopkach 4.50—6, łla- 
no prasowane I  gat. 9—9.50. I I  gat. 7.50— 
8, fasola blala cukrowa 40— 41. zlemnlaw 
Jadalne 4.50—5. fabryczne 4—4.25.

Wycieczki nad 
Morze Czarne

Duże zainteresowanie wzbudziła 
wiadomość o wydzierżawieniu przez 
ORBIS Domu Polskiego pod Warną, 
stanowiącego własność Zarządu Miej
skiego m. st. Warszawy.

W  popularnym Domu Polskim nad 
morzem Czamem znajdzie każdy miły 
wypoczynek i zażyje w  pełni wszyst
kich przyjemności pobytu na pięknej 
plaży. Gmach, znajdujący się w  miej
scowości St. Konstantin w  odległości 
13 kim. od Warny, został gruntownie 
odnowiony i odpowiednio wyposażony. 
Przez cały okres letni urządzane będą. 
wycieczki miesięczne i 2-tygodniowe 
z zatrzymaniem się w  Bukareszcie, z 
których pierwsza wyruszy już w  dn. 
1 czerwca.

Koszt udziału w wycieczkach skal
kulowany został Istotnie bardzo nisko; 
cena udziału w  wycieczce 15-dniowej 
wynosi zł. 250, w  wycieczce miesię
cznej —  365 zł. W  cenę tę wliczone 
są przejazdy kolejowe, pełne utrzy
manie, pomieszczenie w  hotelach w  
Bukareszcie wraz z utrzymaniem, 
przewóz bagażu, wstępy na plażę, ta
ksa klimatyczna itd.

W  czasie pobytu w  St. Konstantinie 
można będzie odbyć podróż statkiem 
do Konstantynopola oraz szereg wy
cieczek w  okolice Warny.

Dom Polski pod Warną, cieszący się 
już od szeregu lat dużą popularno
ścią, prowadzony będzie przez ORBIS  
na wysokim poziomie.

Zgłoszenia, zarówno indywidualne, 
jak i zamkniętych grup organizacyj, 
stowarzyszeń itp., przyjmowane są 
przez wszystkie placówki ORBISU.



P r e n t / e r g  / l l m o i g ę

„Przygoda we dwoje" (KIllO „RlaltO")
4____ _______________ .  ________  .. _ 11 • •Temat to jeszcze nie wszystko. Te

mat „Przygody we dwoje" jest nie 
fiowy: młoda, rozkapryszona mlljoner 
ka 1 dziennikarz, który zawiera z ni$ 
znajomość, żeby napisać sensacyjny 
reportaż. Znacie to? Znamy! ZnamyJ 
No, to posłuchajcie. I  zobaczcie. W ar  
to. Ograny temat nabiera nowych 
walorów dzięki dobrej realizacji, śwlet 
nym „gagom" (np. scena na ślizgaw
ce) 1 ciekawej obsadzie. Obsada jest 
ciekawa dlatego, że ani Frederlc 
March ani Vlrginia Bruce nie nada- 
iH się do swoich róL Frederlc March, 
tragik wysokiej klasy, bohaterski a- 
mant, romantyczny kochanek („8mierć 
odpoczywa", „W  cleniu krzyża", „Mr.

9,Ukochany”
Niezwykły film! Ćiekawa próba 

syntezy: amerykańska technika, połą 
czona z europejską subtelnością.
Szczegół charakterystyczny: produ
cenci bali się panicznie tego ekspe
rymentu. Wynik: sukces pod każdym 
względem.

Treści referować nie będziemy, gdyż 
akcja pełna Jest niespodzianek 1 ka
pryśnych zakrętów, Jakie los gotuje 
ludziom. Zwłaszcza ludziom zakocha
nym. A  tu właśnie wszystko obraca 
się dokoła tej „najważniejszej spra
wy": miłości. Tytuł oryginalny 
brzmi: Love Affair. Sprawa miłosna.
W  wersji francuskiej „On i ona". W  
polskiej —  „Ukochany". Niesłusznie!
Miłość Jest tu obustronna. Jeśli po 
stronie kobiecej wystrzela wyżej, bar 
wl się żywszym kolorem 1 więcej 
wzrusza —  to zasługa (czy wina) 
scenarjusza, który każe bohaterce do
znać tragicznego ciosu w  chwili, gdy 
„szczęście było tak blisko"... A  także
zasługa wińlkiej artystki (Irena _________ .....
Dunne), która z niepospolitą ekspre- glej prawdy",

Jekyir Itd.) z trudem nagina się do 
roli nieco farsowej, dobrej dla każ
dego przystojnego drągala, jakich w  
Hollywood nie brak. Vtrginia Bruce, 
obchudzona do niemożliwości, Jest ra
czej powiewnym, nastrojowym cle
niem, niż tryskającą życiem jedynacz
ką króla wielkich magazynów. Mimo 
to Jednak film udał się... W  Innych 
rolach świetna choć brzydka, komlcz 
ka Patsy Kelly, stary Gillingwater, 
tradycyjny straszny dziadunio lub su
rowy sędzia, a w  epizodach para do
brych znajomych: zawsze Jeszcze ła
dna Nancy CarrolK „Upadły Anioł")
1 dawno niewidziany komik Harry  
Langdon w  roli śmiesznego pastora.

(Kino „Światowid")
sją l subtelnością wciela się w  tę 
„sprawę miłosną".

Mężczyzna (Charles Boyer) jest 
bardziej powściągliwy, maskuje się u- 
daną obojętnością, niedbałym uśmie
chem, sceptycznym gestem pokrywa 
swoje cierpienie, ale i on przeżywa 
potężnie, głęboko tę „sprawę miłos
ną"..., która, Jak to często bywa, za
częła się ot! flirtem „od niechcenia", 
by złączyć tych dwoje uczuciem, sll- 
niejszem od stalowej klamry...

Rzecz, Jak wspomnieliśmy, pod 
względem wykonania, zadziwia koron
kową subtelnością: tyle tam nleuchwyt 
nych odcieni, tyle niedopowiedzeń, ty
lu rzeczy trzeba się domyślać, tyle 
odgadywać, że przeciętny konsument 
„sztuki Hollywood" czUje się nieco 
zaskoczony. Ale znawca 1 miłośnik do
brego teatru i dobrego kina znajdzie 
tu Jedno 1 drugie.

Reżyserował Leo Mac Carey, wy
różniony w  r. ub. przez ameryk. A - j 
kademję Filmową za wykonanie „Na-

B. I

U AK ŻYJE KRAJ
Ze Śląska1

KARKOŁOMNY $KOK PIJANEGO.
Z pociągu pod Mysłowicami wysko
czył po pijanemu mieszkaniec Słup 
nej, Franciszek Głowacz, który chciał 
skrócić sobie drogę do domu w ten 
sposób. Głowacz wypadł na tor, do
znał jednak tylko powierzchownych o- 
brażeń i poszedł najspokojniej do do
mu, ku zdziwieniu przypadkowych wi 

!ÓW- (h). 
SALEZJANIE OPUSZCZAJĄ MYSŁO 

WICE. Księża Salezjanie mysłowiccy, 
mający siedzibę przy ul. Żwirki i W i
gury, opuszczają niebawem Mysłowice 

przenoszą się do innego miasta na 
Śląsku, prawdopodobnie do Chorzowa, 
Gmach ich siedziby z ogrodem i wiel
kim placem ma przejść na własność 
wojska. Takie poprzednia siedziba sa
lezjańska w Mysłowicach, wielki kom
pleks gmachów przy ul. Powstańców 
przeszła w ręce wojska. (h).

PO KATASTROFIE NA KOPALNI 
WUJEK. W  ub. niedzielę dopiero wy
dobyto zwłoki ostatniej ofiary kata
strofy na kopalni „Wujek” w Bryno- 
wie pod Katowicami, górnika Józefa 
Loski. W  katastrofie czterech górni- 

odniosło ciężkie rany i przeby- 
szpitalu. Promień wstrząsu był 
znaczny. Objął- nietylko teren

ków 
wa w 
bardzo

poza Mysłowice l Sosnowiec. Specjal
na komisja bada przyczyny kataslro-
t y• (h).

ROZTARGNIONY LWOWIANIN. Ba
wiący w Katowicach lekarz ze Lwo
wa dr. Ozjasz Imerdauer zaszedł do 
kina „Zorza". Po skończonym seansie 
i wyjiciu z kina zauważył, że zginął 
mu portfel, w którym znajdowało się 
000 zł., świadectwo przemysłowe, los 
na loterję i inne dokumenty. (li).

IZ Zagłębia
! WISIELEC W  LESIE. W  lesle obok 
Skały w pow. olkuskim wieśniaczki 
znalazły wisielca. Zawiadomiona poli
cja wszczęła dochodzenie, które jest 
niezmiernie utrudnione, ponieważ przy 
zwłokach nie znaleziono żadnych do
kumentów. Według przypuszczeń ma 
się tu do czynienia z samobójstwem. 
Zwłoki wisiały na drzewie 3 dni. (h).

SYN CHCIAŁ ZAMORDOWAĆ MAT
KĘ. W  mieszkaniu 77-letniej Magdale
ny Głowackiej przy ul. Piłsudskiego 49 
doszło do krwawej sceny. Umysłowo 
chory syn Franciszek po sprzeczce 
matką chwycił siekierę 1 zadał nią 
kilka ciosów staruszce. Na krzyk m 
dowanej zbiegli się sąsledzi, którzy 
bezwładnlli szaleńca. Przybył* policja 
zatrzymała młodego Głowackiego, mat
kę zaś w stanie groźnym przewieziono 
do szpitala. (h).

SCHWYTANIE KOLPORTERÓW FAŁ 
SZYWYCH MONET. Wydział śledczy 
po dłuższej obserwacji zlikwidował 
doskonale zorganizowaną bandę kolpor 
terów fałszywych monet 6 I 10-clo 
Złotowych. Po ukończeniu dochodzeń 
zostali aresztowani: Stasikowska, Zdo 
bek, Zub i Wierzbiński, pochodzący j 
Józefowa pod Sosnowcem, oraz Gorz- 
kowski z Sosnowca. Stasikowska nie
dawno skazana została przez Sąd O-

za podobne 
przestępstwo na rok więzienia I nie 
rozpoczęła joszczo odsiadywania kary. 
Wierzbiński notowany już był w po 
licjl za kradzieże, a Gorzkowski kil 
kakrolnie odpowiadał za fałszerstwo pic 
nlędzy I kolportaż falsyfikatów. (h).

UNIEWINNIENIE LEKARZA WETE
RYNARII. Przed Sądem Okręgowym 
w Sosnowcu, no sesji wyjazdowej w 
Zawierciu, zasiadł na ławie oskarżo
nych lekarz wetcrynarji, dr. Włodzi

mier, Pleizklewlcz, któremu akt osk»* 
żenią zarzucał przekroczenia władzr i 
chęci zysku I przekroczenia kontyii'
nrawr £J“. r>’łl,a,fle80- W toku roł prany zbadano 40 świadków Pr«
slePm S r? ^  P,e*łkie* ł «  dopuśeK 
kaeh ś a kierownik rzeźni w U: 
, * c?' .fąd  P° zbadaniu sprawy, u
w inń i/  A D,Uly, •** nIes,“ « n «  I unirwinmł dr. PleszkiewJcza.
Z Łodzi

(ta).

Tabela loterii
(n ie u r z ę d o w a ) z dnia 15 maja

I 1 II ciągnienie 
GŁÓWNE WYGRANE

zt. 10 000 padła aaStała dziwna wyera/m 
or. 10/414 

n .  25.000 «a  er. 11763 
Zł. li.000 na nr. 61749 
a .  10.000 na n-ry: 3.584 123978 142216 
a .  5.000 na nr: 135783 
a .  2.500 na n-ry: 910 23549 2421U 33184 

33449 38588 83188 123407 130145 139723 
_ B . 2.000 na n-ry: 26507 31455 79116 810S9 
94170 98728 98742 125277 138259 139179

Zł. 1.000 na n-rv: 1541 7243 8437 10216 17430 
*1410 23140 34775 36027 38797 44026 50067 57141 
59033 63697 64940 70393 70669 95551 96854 106558 
106698 113848 115149 123695 128344 129461 148831 
149770 155337

Wygrane po zl 250
49 75 290 320 34 62 S99 650 711 43 919 

1012 175 219 39 55 489 538 619 29 707 94 
807 953 1028 153 237 411 79 509 33 708
33 801 978 99 3080 215 424 59 64 504 43 
633 38 98 788 833 952 4038 125 77 241 484 
828 5054 60 81 170 72 86 252 365 96 410 
67 633 707 46 49 67 80 994 6016 104 46 
544 65 938 7005 11 20 38 264 369 457 573 
94 660 830 77 8115 226 71 414 39 597 608 
80 800 63 82 974 76 87 9003 18 156 243 
364 585 92 606 71 711 25 954 86 95

10099 115 63 211 442 600 6 7 824 85 936 
#1 11210 325 443 520 38 925 12045 181 
304 79 484 89 526 42 812 13150 230 327 
52 67 585 746 891 14007 25 58 91 176 242 
497 555 657 60 846 15040 56 104 212 356 
439 80 568 848 69 94 9S7 16071 194 254 
332 44 452 83 507 675 828 85 904 64 81 
85 17136 384 462 9 8 544 605 50 723 817
34 51 80 18036 54 75 195 394 507 77 600 
38 731 19058 79 124 231 413 535 790

20246 85 420 509 662 703 6 44 892 964 
81062 213 309 35 75 83 403 20 544 49 65 
830 52 924 78 22060 414 34 86 611 766 801 
302 903 56 78 81 23009 108 38 78 352 77

958 81 94 74335 411 603 81 93 940 931 
64 75150 257 61 344 45 59 418 505 86 774 
997

78 310 33 56 61 572 670 80 91 
900 77165 375 447 63 592 803 965 80 78075 
221 35 301 412 90 560 672 91 845 79132 240 
417 88 95 99 508 614 705 987

80141 246 349 411 29 583 723 37 802 24

787 98 969 88 4076 186 309 404 22 43 93 
5126 266 347 555 6053 266 600 784 861 923 
49 7023 64 127 380 435 71 78 509 669 836 
8213 55 86 97 467 93 9001 38 434 64 516 
975

10104 48 62 68 284 908 11009 156 263 
319 408 71 555 74 703 12041 208 446 965 
13040 238 682 516 733 991 14139 256 15137 
288 312 708 9 828 955 16118 238 326 400 
761 17374 511 83 686 877 925 18363 91 40ł 
601 761 19402 3 566 604

20130 378 485 524 72 21048 159 275 350 
401 62 853 22025 436 548 75 694 735 91 
23064 281 24061 62 530 897 25297 476 810 
26020 32 164 553 736 870 987 27210 317 430 
588 698 740 45 28022 739 82 803 29503

32 901 81034 120 80 202 393 99 443 590 600 804

566 74*856 75 931 83029 30 BlPsKn 1 30091 159 235 568 607 881 31524 32200
525 831 62 925 40 84011 52 220 3 0 W  ? 1 817 910 75 33061 130 23S 491 513 70 99 i i 1 .” !  ??0 301 6 16 34054 154 40 BS4 oin o** Mn  e«7
485 88 520 617 788 931 78 88 85122 220 
94 332 430 594 607 71 700 90 879 902 86006 
39 108 17 279 336 83 555 684 805 51 58 943 
49 87083 216 36 663 948 93 88152 387 571 
624 67 83 856 900 52 89000 66 181 393 511 
67 601 769 856 911

90165 236 361 482 698 815 949 91002 148 
209 19 28 46 55 407 33 83 619 54 734 92140 
264 453 60 540 652 60 835 80 93 973 93014 
53 64 68 424 80 552 633 94032 135 78 93 337 
481 769 95099 295 532 89 714 96000 310 48 
81 451 61 577 649 70 72 97128 299 332 428 
527 723 62 829 98004 75 118 318 34 429 717 
79 822 956 99112 13 22 397 416 632 705 17 
98 917

100008 23 41 205 592 736 61 62 81 98 
101287 94 310 531 684 747 102031 119 206 
67 332 37 68 501 13 620 718 30 33 846 
103151 74 89 371 91 495 602 702 51 809 38 
73 908 20 104133 223 32 38 43 400 658 76 
811 28 938 105188 240 42 457 511 15 21 35
714 60 86 99 917 40 106000 18 294 319 560 
93 620 917 27 107038 299 418 41 49 633 711 
814 47 968 88 96 108196 329 30 80 430 562 
771 881 948 64 109033 77 139 94 213 342 61 
413 17 531 680 96 892

11029S 480 696 745 813 61 95 97 930 99 
111078 323 528 657 781 804 927 112203 25 
72 817 907 64 85 113300 12 68 687 767 838 
978
114111 291 352 589 773 803 115059 296 411 
72 566 679 748 116366 514 637 738 94 990 
117119 24 88 314 71 73 5551 81 718 83 
834 118103 23 228 358 434 78 354 656 789

434 39 92 98 749 86 811 62 24002 78 192 92 979 119022 31 86 173 202 398 434 560 
97 462 90 92 503 64 651 69 758 92 808 —  398 434 360
25139 440 49 540 73 618 84 726 63 871 932 
64 96 26096 118 47 59 63 76 97 308 48 73 
523 638 82 735 905 61 27148 65 352 405 14 
33 701 34 42 884 918 28198 391 491 597 
700 62 8 29018 52 153 201 68 376 81 305 
19 619 30 32 724 818 29 49 84 928 43 

30067 73 80 193 406 631 45 789 868 933 
73 31161 294 687 794 32029 38 101 275 386 
442 92 529 37 661 799 871 913 50 86 33174 
95 233 321 696 822 34112 210 31 48 53 314 
454 554 691 735 S51 80 33016 55 243 385 
417 78 612 19 74 734 801 76 83 88 903 59 
93 36073 86 121 297 717 73 598 642 764 
843 996 37103 407 509 709 19 60 
38022 159 225 445 51 79 98 547 714 39087 
221 404 547 67 650 94 S16

40089 347 408 513 73 650 755 81 927 
41080 223 413 62 89 622 727 59 833 902 5 
42204 10 42 320 431 64 66 588 644 872 
43003 42 56 88 150 72 328 84 539 58 695

628 764 96 876 918
120015 78 114 62 270 510 69 884 121095 

227 346 404 7 26 654 829 963 70 122014 
121 76 319 769 844 81 988 95 123082 83 136 
234 303 97 496 559 80 632 42 85 955 93 

i ! 3 244 458 613 44 63 68 783 954 125022 
2 L 6*  117  248 58 360 72 78 94 473 536 63 

S L 820 90 126022 261 350 406 624 771
hnn «  , i27020 57 147 521 93 653 87 808 

I?  5? , 926 128110 228 313 40 41 438
407 97 t a  ? g  g *  49 120099 202 374 75

803139li57«961« « , ? S 402 46 537 41 77 790
862 907 1 0-> , .  2, . 229 95 445 87 504 5 B6Z 907 132102 25 36 66 410 23 Rl 554 631
744 | 8 898 993 133133 399 414 579 134037

216 467 5*3^*740^*^ a* 300 
37 m  98 925 136040 100 218 137 69 329 39 40 68 481 572

_______________________ 137082 H 5  29 70 206 37 327 89 372 77 601
752 44086 107 44 94 336 587 609 851 76 10 20 83 733 8°1 38 74 934 138027 24 213 
964 43288 455 539 559 97 741 890 46018 ' 687 734 57 i39049 343 93 406 312 
660 819 41 47001 48 101 263 334 43 610 33 «  « «  —  — -----—
74 93 739 40 46 63 65 74 883 968 48061 
299 361 488 360 707 49010 122 65 294 302 
491 652 72 800

50075 106 298 300 22 40 88 537 44 801
19 34 77 934 99 31032 140 304 90 400 3 
79 573 605 18 49 68 826 978 52260 401 
49 933 53 53025 63 213 318 28 481 551 606
20 734 872 98 924 54062 94 206 56 79 368 
448 75 598 604 748 807 27 85 946 55128 
238 308 502 781 883 56051 178 84 280 339 
81 411 517 644 87 752 85 884 57022 149 
287 417 98 504 22 31 644 91 757 59 73 
888 955 58233 317 524 70 802 41 928 59170 
201 2 546 90 SOI 724 849

60203 69 78 493 579 849 61087 275 424 
696 850 76 930 62027 85 147 93 303 29 
70 99 506 71 756 879 928 99 63234 301 
68 483 739 854 74 64151 75 96 374 462 544 
603 79 777 831 92 983 65079 123 322 31 
39 90 401 54 929 87 66079 148 77 160 420 
52 556 764 820 959 67005 10 59 104 79 210 
66 79 455 566 664 720 76 893 913 62 96 
68002 46 60 423 28 318 71 63 679 736 876 
942 69102 17 341 44 410 91 517 65 831 43 
72 83 907 56

70159 67 299 347 75 78 85 96 458 590 
87 672 926 71015 111 389 671 77 717 58 
72026 7 3 79 3 28 61 395 559 6 4 77 648 744 
855 73032 186 373 81 446 647 94 646 746

64 716 38 813 18 85 984 97
140031 143 89 264 76 83 307 21 794 «»4 

958 141084 240 34 65 356 530 97 643 7A3 
74 906 142132 97 279 301 12 37 *9 4i i  
J43069 304 36 440 87 362 66 144062 111 18 
242 92 327 45 428 707 842 145119 £4;

65 237 315  649 713 147117 371 44S 
f 6 614 717  * 2 80«  42 148085 122 83 462 
978 l 49030 230 337 52 479 758 887 
150057 175 243 55 401 22 71 751 g*3 93 
151237 483 628 722 26 33 42 53 836

69 142 358 49 95 400 20 734 91 934 “153038 
44 343 58 499 494 881 914 49 54 154139 299 502 
54 62 95 721 87 808 932 80 155041 387 434 502 11 
745 979 154043 153 94 204 42 44 330 425 55 I !  

l i 2  83 509 157028 154 '228 44 74 335 44 
83 470 52 158104 48 299 444 88 507 

444 42 721 842 45 932 159032 47 102 212 188 403 
64“

W m  5,9 84 95 490 798 834 93 
121 97 324 42 509 43 601 44 

o i i  120 440 £6 506 19 39 44 434 753 42
848 163042 314 41 420 444 84 857 942 47
/i 144011 54 90 137 97 227 440 547 448 824 924
AJ

III ciągnienie 
Wygrane po zl 250

197 252 416 89 614 853 926 1529 690 8214 
SOS J4 2002 ?75 414 76 3009 393 484 608

34054 124 49 834 910 33146 234 427 987 
36144 57 310 358 667 833 37093 114 33 244 
477 370 672 700 970 38341 755 79 833 41 
58 974 39374 308 26 707 949 66 84

40136 33 427 614 41013 56 266 424 348 
42100 698 801 99 43020 125 97 360 438 83 
668 44123 31 678 45167 278 363 911 69 
46381 759 47257 347 54 69 809 53 67 48132 
678 838 936 90 49449 87 940 66

50109 36 224 40 378 499 737 51045 104 
375 809 52133 443 724 29 87 901 14 53423
92 355 885 920 61 54096 117 23 78 305 468 
840 55056 106 289 937 56138 63 389 626 763 
827 966 97 57104 216 463 677 753 58006 
311 686 797 39031 34 267 741 884 921

61043 212 777 893 62123 418 761 63139 
87 229 325 418 27 836 982 64029 91 109 61 
233 674 834 63162 224 67 444 972 66321 
475 504 629 972 67328 708 9 68183 322 547 
69373 432 40 94 827

70179 427 40 622 97 703 71248 602 13 
49 827 70 72402 13 96 708 936 73351 634 
74194 233 630 847 75419 36 542 977 76826 
82 77041 110 376 641 776 993 78315 425 
32 937 31 79101 745 880 983

*0072 9-4 320 81213 91 337 352 91 720 
63 918 82379 435 305 626 83513 634 764 
937 84091 135 65 480 504 730 864 83044 85 
255 88.317 427 317 86125 384 476 598 986
93 87299 463 88205 77 82 337 480 83 665 
S61 89131 43 267 331 689 854 968 72 90

90054 594 91031 335 712 904 92265 68 
367 413 322 780 93168 86 272 337 483 712 
94023 225 898 93031 583 636 96010 329 472 
520 603 42 798 922 62 97079 189 269 70 
427 303 98262 406 18 99228 509 34

100072 143 207 302 434 672 710 101304 
642 738 872 92 976 102090 489 77 103259 
619 96 707 76 943 104374 470 779 861 
105301 62 686 106199 414 725 89 107084 
484 86 613 886 930 108027 346 438 381 686 
*33 109393 881 911 

110194 346 429 111268 476 582 830 112187 
244 *97 911 113140 48 227 94 96 339 325 
904 114304 16 98 441 113014 458 85 827 
116077 153 204 92 306 81 117149 237 306 
597 640 734 969 118487 725 62 119486 985 

120122 300 586 121387 322 605 26 840 
122018 140 453 549 752 123845 973 124293 
364 445 328 908 125113 400 552 619 54 762 
326313 422 655 813 76 971 127127 88 334 
892 128051 267 575 93 638 129222 395 528 
33 787 *67 938 90

130081 413 614 826 131213 363 *6 470 
561 812 26 132522 678 804 965 133010 114 
204 26 329 78 730 974 134323 885 925 59 
133062 339 434 563 603 16 31 63 770 980 
136049 904 17 137048 69 222 570 138046 
139288 389 867

140092 777 *3 141072 92 313 619 804 61 
901 142107 336 72 565 825 143013 84 256 
475 709 63 83 812 144034 490 882 910 
145045 178 256 950 146189 412 389 91 840 
913 42 147075 490 696 723 86 971 148032 

.  149014 3°3 327 609 889 966 82 
15008 182 287 326 97 490 714 835 87 919 

1 5 . 2  317 609 27 69 740 56 990 152134 52 
2 , „ f 96. 721 64 900 90 153077 239 732 866
? L ? 21 154231 59 70 99 214 756 800 920 62
133123 67 294 7°2 156213 347 483 598 797 
^no 343 60 404 784 158030 84
757 879 831 139182 98 236 692

. c^/n,21,? ,,342 98 477 94 547 62 678 970 
K l 65 162088 287 551 621 163111 

85 249 87 554 73 707 17 985 164067 594

T i  10.000 na n-ry: 72298 128327 147339 
za 5000 na n-ry: 18445 44774 135095 142417 
Zl 2500 na n-ry: 61230 25442 97794 97794

164449 ' 0778' m 3 °2 ' ,989i 147754 152932 155379 
Zl 2000 na n-ry: 5701 22853 23379 40424 54384 

90195 95714 1010& 109459 114854 133742 138101 
142731

Zl 1000 na n-ry: 1028 8995 10509 14527 19714 
27494 34819 405.57 40949 44704 45145 49298 53435 
54535 58495 41570 43423 49994 71447 75872 7449} 
78109 88940 93731 109400 111491 123404 124352 

127743 129444 133412 134709 144641 154745 
154888 157943 161851 142715

Wygrane po zł 250
42 69 177 207 306 70 702 872 1109 421 

2122 274 397 427 36 83 63* 3037 200 313 
81 *19 4042 913 3020 206 30 62 573 63 
773 968 6226 40* 69 93 676 980 8038 762 
938 9070 773 856

10140 373 9* 433 59 317 30 71 *21 11190 
633 803 918 12171 938 13230 724 75 14320 
640 1304 108 309 50 663 734 16067 236 331 
*0 692 772 897 943 1746* 317 683 1*207 
841 68 993 19307 781

20164 92 21121 682 22009 53 68 437 51 
370 714 901 2322* 342 470 91 531 631 24080 
93 999 25152 388 307 55 605 23 873 939 
26991 27056 231 871 77 971 2*383 446 90 
950 29167 471

30271 76 403 40 31333 464 629 738 801
926 46 48 32066 385 452 79 521 43 893 
33030 270 527 92 728 32 930 34101 47* 
993 33209 33 529 58 83 606 7*8 96 808 39 
909 16 74 36449 37070 414 40 373 609 770

927 58 928 38050 351 39023 39 513 58 717

.o  4.°,040 245 41168 334 639 716  966 42681
82 43306 903 44683 45933 46013 103 80 209 
65 9*  301 326 72 47300 927 33 4*163 28* 
37«£ 4 1  713 16 *76 949 71 49045 223 749 

30842 66 976 51142 223 607 921 52419 
538 59 685 889 53083 479 777 54244 357 
™  63 64 97 351 77 670 55118 56054 71 
79 2’ 3,  65 3°3 53 57<J73 116 303 652 725

760 981 833 939 59075 437 83 "

u .? 0™4? 62148 350 663 630°1
K4? •‘1?° 64103 41 303 “l® 63308 10
4 «  477 783 847 67271 332
483 97 710  53 34 6*05* 184 89 270 334
484 728 69269 370 983
5 4 J 01.  7 1114  829 47 933 723.17 
24_267 398 474 302 72 620 73039 177 284 
376 343 90 4199 304 41 98 479 749 75060
O IZ.

79141 U l  371 7572169465S73691778 78272 869 9M  
80267 405 309 81306 783 905 *2214 32<c

130 432 *877 f? f 5L 5 19  84412 36 738 *3020 130 432 67 533 886 93 86065 72 23< 374
81 415 628 79 *26 978 *7059112 657 760
*8091 268 348 53 663 85* 8900*

90194 624 772 *33 42 934 91150 479 326
70 613 844 92243 326 670 877 93072 172
316 986 9431 95176 280 349 494 09 638 88
917 96106 300 890 979 97336 39 692 733
||1 33 98008 351 94 462 514 740 872 99221

a «i°2 !2 8 62 633 73 728 1 °H 61 78 203 303 
S33 .716  102393 987 103076 305 13 4*3 

b\a , 629 994 104087 110 295 700 17
107059 45Z, 347 106291 334 426 835inoSIS -SJ 102 281 301 541 43 816 970
“ S S ^ S S S

ŚMIERĆ POD TRAMWAJEM. Pr« l
J 2 3 S J 7  U1' R*8° wskieJ 27 w Łod.i 
wypadek. mroi« cy w łyłach

Przed
s l«  1

«■
domem tym połesna! tu

tP? "Ia o 1 Jikli “ todzieniec,czący około 20 lat I w namu*nn 
chwili usiłował wskoczyć do będacw#
niec „ S i  lr?m7 ,J"  1,nJ« Młodzif 
słał ? Jednai‘ ‘ P*dając df
1 ". * ’  P®** w«gon przyczepny. Roi' 
I#®, ? « * rasZny krzyk przechodniów 
Motorniczy gwałtowni* zahamował t 
leklrowóz. Podniesiono wagon, » poi 
k órego wydobyto zmasakrowane zwło- 

, wypadku. Karetką pogoto- 
flno d0 prosektorium.

nf. l Cje«Cl}f1y n* imitr6 «nłodzIeni« nie posiadał przy sobie ładnych do
kumentów, a wspomniane panie rów 
nleż nie mogły udzielić o nim iadnych 
wiadomości, twierdziły jedynie, f„  sly

S cna to rsk lej * 4° W w f*br* ce P «7  ul

s a S o H  ni* “ da?0 ł 'ę
STRAŻ POŻARNA ĆWICZY. W Ło- 

dzi odbyły tlę wielkie manewry ttrs-
ZuCKlCa

540
63

954

IV ciągnienie 
GŁÓWNE WYGRANE

dzienna wygrana 20.000 zł na 0i 

Zł. 15.000 na nr. 107224 
*“  n' ry:Zł 25.000 oa nr; 28139

441U 7714238|6237890 179091 354^  1 1 *0 11^ 4  69 

495 33355663!°627 95148 93 102 10 222
1&0043 223 410 782 834 908 121079 a7 

442 543 832 122106 4Ó5 516 86 603 M  727

7389lo7 ^  I ^ Y n 3 8 L3P5J 4SH
129189 6969 7934282 * *  128038 143 91 607

130006 7 65 109 10 94 131096 191 341 
132546 971 133067 241 83 310 574 <11 SIS 
80 134593 653 135285 397 423 670 84 76? 
843 136348 544 800 68 976 137047 171 78 
«n? m 138329 412 634 786 *10 139161 316 
J0730 140795 141408 47 67 770 954 56 

3# #  80 348 441 
150435 804 151251 351 92 42a *7* 

152414 981 153066 523 649 852 984 154157 
362 155207 399 15336 465 631 15707^02  
46 246 359 424 604 703 158061 365 529 Sl 
60 159088 332 480 647 999 31

163*°9Jl13loV  im  9o7i  iJL1014 84 904 162058 
344 96 476 610 71 * W3319 87 164084

Na ćwiczenia ta przybyli z Warszt 
wy: naczf-lny Inspektor t t r a ły  poiaf 
ne w  Polsce p. J. Milewski, szef w y ,  
działu adm inistracyjnego zarządu głów- 
nogo straży, p. Nowotny, radca mini- 
sterstwa sp raw  wewnętrznych p. W el*Ł  
Urząd  wojewódzki w  Łodzi reprezen
tował nacz, Hawel. Poza tem na m*- 
newrach obecny był naczelny Iok*r«, 
(>. .S. P. Probst ze służbą san itarną -"  
drużyną żeńską i felczerami.

Ćwiczenia, których założeniem było 
„Pall się fabryka — tkalnia” odbywały 
się na terenie zakładów firmy l  K 
Poznański. Kierował niemi komendsnl 
łódzkiej slraży insp. A. Bledroń-Kall- 
nowskl.

Z Częstochowy
ODZNACZENIE ODWAŻNEGO MIE

SZKAŃCA KŁOBUCKA. Przed P»fu 
miesiącami w Kłobucku pod C*«stoch0” 
wą udało się uciec niebezpiecznemu 
bandycie, eskortowanemu przei poli
cjanta. W poicigu za zbiegiem puieil 
się Jeden z przechodniów, Leon Ur- 
lik, dzięki którego odwadze udało 
ująć bandytę. Urllk, nie zważając nl 
grożące mu niebezpieczeństwo, dogo
niwszy uciekającego, przytrzymał 8° 
do nadbiegnięcia policjanta, mimo, ł* 
bandyta stawiał zaciekły opór.

Za czyn ten komendant g łów ny  P-P' 
gen. Kordjan-Zamorski przyznał obec
nie dzielnemu mieszkańcowi Kłobuck" 
nagrodę pieniężną oraz specjalne od
znaczenie. (s). .

AGITACJA NIE ZAWSZE WYCHO
DZI NA DOBRE. Sąd grodzki w CW 
Stochowie skazał niejakiego Antonie
go Plaka za sprzedaż do sklepów p*” 
czek z napisami „masło wyborowe”. * 
zaw ierających  margarynę, na W 
grzywny, Od wyroku tego skazany *’ 
pelow ał. Wynik apelacji jednak by* 
fatalny. Sąd Okręgowy zaostrzył a" 1 
karę, skazując go na 1 miesiąc arc**- 
tu. (s).

NIESŁAWNY POWRÓT NIEMCA *
» VATERŁANDU’\ Przed Sądem Okrę
gowym w Częstochowie stanął obywa
tel polski pochodzenia niemieckie)?0' 
20-Ielnl Fryderyk Reich, mieszkanie* 
wsi Pawłów, z zawodu tkacz, 
w dniu 10-go lutego b. r. w okoli"" 
Panek, pow. częstochowskiego, nie'*' 
galnie przekroczył granicę i ki,k* 
godni spędził na terytorjum 
Młody Niemiec, jak to sam zeznał n* 
rozprawie, nie czuł się dobrze w kra
ju ojczystym i nie mogąc wytrżyń18 
zbyt ciężkich warunków pracy, P0* * '  
cił do Polski. Sąd skazał go na 3 
siące aresztu. W‘
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M O R D E R C A  Z  K O W N A  AR E S ZT O 

W A N Y  W  W IL N IE .  Po lic ja  
aresztow ała  złodzieja  C zern i*k0,v 
który, jak  się okazało, nazyw a
rzeczyw istości Jan Olechnowicz. .

Olechnowicz był w Kownie doroi 
rzem, zamordował i obrabował Pa* 
żerkę, której zwłoki wrzucił do ”, 
na. Następnie zbiegł do W iln* ’ 4 
sprylnie podawał się za Cierni#*® , , 

Olechnowicz vel Czerniaków 
na Łuklszkach. -o-zyrY-

Z A  P R Z E P IS Y W A N IE  N A R K O ł  
K Ó W . Wileński Sąd Apelacyjny ^  
poznawał sprawę 73-letniego lcka^ 0-#. 
Wołkowyska M. Nieczuńskiego, sjV>v0 
nego przez Sąd Okręgowy w’arf!V  w a *  

na 6 miesięcy więzienia za c#
nie recept nałogowym narkomano
nabycie narkotyków. ,woiali

Od wyroku 1-szeJ Instancji o<“ ,or. 
się zarówno skazany, jak pr°^Tr.stan- 

Srjd Apelacyjny wyrok 1-szej 
cji zatwierdził,

4343.

, MO
i.i? scenie

s L  0f°sali 
J szcz; 

W ? 1'* w: 
d-? 'ceze

& C *r<* t «  
V 3 C«  w

?rw3zj

^ U coj
7’25’fifki 
V Juno:

w.<£>ih x 

Jl;‘ Krze-,
y > . ,  i * ,
Vi, inn 
h. n,u*

.J^sjona 
:liL  b»wi 

S '? * 0; O

NI

r

ef Ornir]
ą 4W+ *iS'f

■S  «  
$ & “
s  A<



o*k»f 
ad ty i
lontyB' 
u roi' 

P r «
opuleić 
w  t u
*7. u- 
I un if 

(h).

MAJ

1 6
W TO REK  

Krz. dz. Andrz. Bofooll 
W s. sl. 8,43. Z. 19,21

PO G O DA N A  DZI8
Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, 

przeważnie dużem, z przelotnemi desz
czami, zwłaszcza w  dzielnicach zacho- 
“n'ch, a z większemi rozpogodzenia* 

‘ /!a wschodzie kraju. Temperatura 
«  15 do 20 st. Umiarkowane i pory- 
jui 8 wiatry z kierunków zmiennych. 

Łodii'skłonność do burz. 
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•T'"tr W ielki: ,.Kraina uśmiechu” .
Te.tJ naT°.(,,ow5':. .  ..Samuel Zborowski", 
i . ? "  B ah U i „Ham let” .
T . I . I  m * * 1 " & 81 “ arnotrawny” .
T « I  Nowyi „W eek-End” .
TelJ. ..Pensjonat we dworse” .
T e l l !  Malickiej i ..Zakochana” .
•rl* !! AJenenm: „Cyrulik Sew llaW . 

trowej'* meralnv: ..Espose pani mlnl-

Matir o” ? Dńfo‘ ’ i» ••AJe a!«  zabawił” . 
InstrtS. £ rS  ‘ *001 -S za ch y  n « Lachy” . 
Ali n i R* t,ntr '  ..Haneczka i duch” . 
Sk.^r.5?!L* - (Karowa 18 )^  nowa rewjs

•—.“'fl mivsiiv2ÓWL^, .  w90>-« >-T—«
Sempolińskim, Ruszkowskim. 

fmar®,cłm na cespohL D v i
^ s ta w ien ia : 7.80 1 10 wlecz.

IN FO R M A C JE  o  F IL M A C H
° z'v o r .o N v t :r i d l a  m ł o d z i e ż y  

t e l e f o n  7-11-35,

OB WIBSZCZEIMIE
Zarząd Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego na podsta

wie art. 102 Statutu Towarzystwa zawiadamia niniejszem, że nierucho
mość w Białymstoku oznaczona hipotecznie „Białystok hip. Nr. 702“ 
należąca do JOWELA GOTLTBA, a przez zastrzeżenie do SAMUELA 
TARTACKIEGO obciążona wraz ze znajdującemi się na niej maszyna
mi i urządzeniami fabrycznemi pożyczkami Towarzystwa w sumach 
nominalnych fant. sterl. 1,275.— 1 funt. sterl. 60.— z kaucją funt. 
sterl. 127.10.0 z powodu niezapłacenia rat od udzielonych pożyczek wy
stawiona jest na sprzedaż w drodze przetargu publicznego (licytacji), 
który odbędzie się w dniu 26 lipca 1939 r. o godzinie 11-ej przed po
łudniem, w Kancelarji Hipotecznej przy Sądzie Okręgowym w Białym
stoku przed Notarjuszem Zygmuntem Gąsiorowskim lub przed zastę
pującym tegoż.

Rękojmia (wadjum) do przetargu oznaczona jest na funt. sterl. 
267.— w efektywnych funtach sterlingów angielskich względnie w zło
tych podług kursu Giełdy ̂ Warszawskiej w przeddzień przetargu i zło
żona być winna w gotowiźnie lub też w listach zastawnych Towarzy
stwa Kredytowego Przemysłu Polskiego w cenie nominalnej, z kupo
nami bieżącemi.

Przetarg zacznie się od sumy funtów sterl. ang. 2,002.10.0, czyli 
w przeliczeniu Zł. 49,882.28 z zastrzeżeniem, że ta ostatnia suma może 
ulec zmianie stosownie do art. 17 Rozp. Prezydenta Rzplitej z 12.VI. 
1934 r. (Dz. Ust. Nr. 59, poz. 509) w związku z kształtowaniem się 
kursu funta sterl. ang.

Zbiór objaśnień i warunków sprzedaży, złożony do księgi wieczy
stej, przejrzany być może w Hipotece i w biurze Zarządu w Warsza
wie, ul. Jasna 1.

W kinach
t e 1*- ..Skradzione tycie" 
n iK ? !,,s ■ W.eiKt walc",

..Micwolnfce Szanghaju". 
..Królowa lodu”

Nie muszą się uczyć matematyki

r n? '. : -'u kresu dropi” .
C n !? s«»n: „Burza nad Bengali’ 
»«ka”  ‘ ” Nlebe:iPieezny pościg”

-Dni szcztScla". 
l ’?n •.Podlotek” .
»■» « " ’ uni V  ,--p l« tao zdrady” . 
Ho u l :  -/ 'o r ja n " l dodatki.

..Alarm”  1 rewja. 
JE R "1* 1' -Serca uliczników” .

..Modelka” ,
'ku n?: W 'Panl Walewska”  1 „Z  
i !  na Bałtyk -’ .
*rak”.Parłfil *w’ AądMeja:
“ [uLiUz » rza »y?am " 1 dodatki.

” &,a kobiety” . 
r!._* *e ! _-.W esoły ordynans” .

i „Cy-

,Z Adrja- 

.Ksltże 1

1 rnu'r”  ‘ ••Pjynóe złoto”  f  „N a  drapaczu

..Gibraltar”
, Z »  t o m k l . :  „L a  Habanera”  1 „N ie-

małżeństwo*' 
i • 25a°by~wca. serc*

P m  T*Tr*y '  
g j e n f i r n: " R0BaHe”

1 dodatki.

i „Kapryśna

..Przygoda we dwoje” .
,śev‘ , fiiScyp-,Pn afrykański".
^ * & k a ” >: 1 GaWtl"  1 ”We-
f e ! •{Banita” .
J!C -  ; , . ” 31erSe. m°J« należy do ciebie”  1 
vSn». / dwor .
Vońa”  ••Gran,ca"  1 ..Pięclopsiaczkl

*.£0lltór Murek” . 
s( v l « » : ••D« ma * portretu” .

l» t -  Pan n a Ewa” .
•*lt- ..Ukochany” .
V „ ;  -Ztotowlosa”  1 dodatki.
♦iciAri’:  rolS ? la śnieżka”  i dodatki.

Minister oświaty wolnego państwa 
Irlandji wydał rozporządzenie, na za
sadzie którego w  przyszłości uczeni- 
ce irlandzkich szkół średnich nie bę- 
d ł zmuszane do mozolenia się nad 
rozwiązywaniem zawiłych zadań.

Kwestja uczęszczania na lekcje ma
tematyki pozostawiona została do
wolnemu uznaniu uczenic.

Z  lekcyj tych korzystać będą je
dynie te uczenlce, - które posiadają 
specjalne zamiłowanie do tej gałęzi

nauki. Zarządzenie to wydane zosta
ło na zasadzie orzeczenia kuratorów  
szkolnych, którzy na podstawie obser
wacji doszli do wniosku, że współcze
sne programy szkolne są i tak już 
dostatecznie przeciążone i że nad
mierne obciążanie zwłaszcza dziew
czynek lekcjami matematyki odbija 
się ujemnie na ich wiedzy z innych 
dziedzin bardziej potrzebnych w  ży
ciu.

H  O GŁO SZENIE  
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą: 
W A R S Z A W S K IE  T O W AR ZYSTW O  
UBEZPIEC ZEŃ , Spółka Akcyjna, 

zaprasza pp. akcjonarjuszów na 68 
Zwyczajne Zgromadzenie Walne, któ
re odbędzie się w  dniu 31 m aja 1939 
roku, t. j. w  środę o godzinie 11-ej 
rano w  sali sesjonalnej Towarzystwa 
w  Warszawie, przy ul. Jasnej Nr. 4 
z następującym porządkiem dziennym:

1. Zagajenie 1 wybór przewodniczą
cego Zgromadzenia.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie spra
wozdania, bilansu oraz rachunku zy
sków i strat za rok 1938.

3. Powzięcie uchwały o podziale zy 
sków.

4. Udzielenie władzom Spółki po
kwitowania z wykonania przez nie 
czynności.

5. Zatwierdzenie budżetu na r. 1939 
oraz ustalenie wysokości wynagrodze
nia dla Zarządu i Rady Nadzorczej 
Spółki na rok 1939.

6. Wybory do Zarządu I Rady Nad
zorczej Spółki.

7. Zezwolenie członkom władz W a r
szawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, 
Spółki Akcyjnej, na uczestnictwo we 
władzach innych towarzystw ubezpie
czeń.

PRÓCHNICY 2ĘB0H

Pp. Akcjonarjusze, pragnący wziąć 
udział w  Zgromadzeniu, powinni zło
żyć w  biurze Zarządu Spółki przy
najmniej na 7 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia akcje lub kwi
ty depozytowe na dowód złożenia ak- 
cyj u notarjusza, w  krajowej instytu
cji kredytowej lub w  firmie Lazard  
Brothers and Co. Limited w  Londy
nie, z zastrzeżeniem uzyskania w  tym 
ostatnim przypadku zezwolenia Mini
stra Skarbu wymaganego art. 399 Ko
deksu Handlowego.

_______________ 579

„W EE K -END ”  DZIS TO RAZ 76.TY

Kapitalna komedja „W wk-Knd ukaże si« 
dziś, we wtorek, na scenie Teatru Nowe- 
g o  po raz 76-ty —  z Ćwiklińska, Lubień
ska. Swierczewska, Gryf-Olszewska, W ie- 
rzejska, Różyckim, Wesołowskim, Łusz
czewskim i ln.

Warsztat Teatralną

„‘Althea** F. M. Faleńskiego
atnl eksnervment Warsztatu Ton- ____ ____  ____ . .. . .

eliklir.pajła,mydełko do zębów

HEZADON'
m m  %

W TO REK, 16 maja 
W ARSZAW A I  <Raszyn)

.-Kiedy ranne wstaj* zorze” , 
( w  Gimnastyka. 6,50 Muzyka (p łyty ). 7,00 
Dziennik poranny. 7,15 Muzyka z płyt. 8.00 
Audycja dia szkół 11.00 Audycja dla szkól, 
ł ł ’. ? P*yjy- H.30 Audycja dla poboro- 

v 5 L  y.gn?t P asu 1 hejnał 2 K rakowa. 12,03 Audycja południowa. 15,00. 
„Straszne przygody T o ffi”  — opowiada- 
if-  , 5,1ł> Skrzynka ogólna. 15,S0 Muzyka 

16.00 Dziennik popołudniowy. 
16,08 Wiadomości gospodarcze. 16,20 Prze- 

on ? ° f c! *lnansowo-Rospodarczych. 
16,30 Recital śpiewaczy. 16,50 Nasze gpra-
Ei". ~ H - 00 ••Echa mo«y 1 ehw»-} i  7̂;  ? Polskie utwory fortepianowe. 
17,25 „llo landja państwem kolonjalnem” — 
reljeton. 17,35 „Z  pieśnią po kraju” . 18,00. 
Męlodje majowe (p ły ty ). 18,30 Audycja dla 
robotników. 19,00 Transm. z  uroczystości 

Polskiej Kadry Olimpijskiej. 
19,20 Koncert rozrywkowy. 30,00 Audycja 
dla wsi. 20.15 Koncert rozrywkowy. 20,35. 
Audycje informacyjne. 21,00 „Świerszcz za 

.J " —  opera. 22,55 Przegląd prasy. 
22,68 Komunikat szybowcowy. 23,00 Ostat
nie wiadomości dziennika wieczornego. 
23,05 Wiadomości z Polski w  języku nie
mieckim.

a>
do

kStoB.i:«rLlst P°lecajncy".
W m o ł i V ?  (u l- Maraiałka Focha 
S i ń f codziennie od godz. 15-eJ „  

■astyetne widoki w naturalnych
bra"h z Ablsynji.z Ablsynji.

(Now y Świat 37): Gibraltar. 
! w .  Sue* i Ceuta.

Ostatni eksperyment Warsztatu Tea
tralnego Państwowego Instytutu Sztu
ki Teatralnej nasuwa cały szereg po
ważnych wątpliwości.

Najpierw sam wybór sztuki.
„Althea" jest niewątpliwie najdoj- 

rzalszem dziełem Faleńskiego —  mi
mo to —  czy należało ją  wznawiać? 
Sztuka to bardzo chłodna, pełna pięk
nych słów i frazesów, ale pozbawio
na żaru wewnętrznego i tego wewnę
trznego napięcia dramatycznego, któ
re jedyne mogłoby przesądzić o moż
liwości recepcji jej przez widza współ
czesnego —  niezmiernie już przecież 
dalekiego od koturnu greckiego i od 
możliwości odczucia —  zwłaszcza ze 
sceny —  li tylko piękności słowa i 
wiersza. Są wprawdzie krytycy —  
między innymi Feldman —  którzy 
nie wahają się stawiać „Altheę“ na 
tym samym poziomie, co „Meleagra" 
Wyspiańskiego, nie wydaje mi się jed
nak, aby ten właśnie sąd mógł za
ważyć nad uczuciami i osądem współ 
czesnego widza.

Mit o Althel jest przytem zupełnie 
swoisty i pełen czaru napół jeszcze 
dzikiego. Althea trzyma w  rękach ży
cie swego syna, strzegąc przed pło- J 
mieniem żagiew symbolizującą to ży
cie. Oburzona na syna, iż wbrew jej 
woli pokochał Atalantę i w  walce o 
nią zabił braci matki —  rzuca w  og
nisko ową żagiew i... zabija tem sa
mem syna. Ileż żaru, ileż tragizmu, 
ileż krzyku trzebaby włożyć w  taką

historję, aby to straszliwe synobój 
stwo mógł zrozumieć i —  przebaczyć 
widz współczesny. Chłodny opanowa
ny esteta, jakim był Faleński, zamiast 
tego krzyku wyposażył swoją „Altheę" 
w  bardzo dużo pięknych słów, na 
które reagujemy właściwie jedynie 
zniecierpliwieniem i znużeniem. Nie 
każde wskrzeszenie z martwych sztu
ki dawno zapomnianej, a nawet w  
swoim czasie niezupełnie uznawanej, 
okazuje się eksperymentem udanym. 
X na tem polu występuje często sno
bizm bardzo charakterystyczny, a w  
tej chwili bardzo modny.

„Althea" stawia przytem przed re
żyserem wymagania i trudności ol
brzymie. Olbrzymiem taklem zada
niem jest przedewszystkiem insceni
zacja chórów, dalej obsada aktorska 
—  słowem, każdy niemal szczegół, po
czynając od koncepcji ogólnej, a koń
cząc na takich drobnostkach, jak  
choćby oświetlenie sceny.

Młody reżyser, Aleksander Bardinl, 
musi być uczniem i wyznawcą Leona 
Schillera, sposób bowiem wyreżyse
rowania występów chóru przypomina 
żywcem —  acz w  karykaturze —  re
żyserskie koncepcje Schillera. Pod 
względem muzycznym chór ten 
brzmiał zresztą znakomicie, wyraz 
jednak plastyczny uczuć nim miota
jących —  la3 rzucających się rąk, 
rytmiczne kołysanie się itd. —  wszy
stko to mijało się napewno z celem. 
Należałoby tę sprawę potraktować—

Z e  świata ntuz*glk3

skromniej i dyskretniej.
Rola główna —  Althel —  wymaga 

°d  grającej ją  aktorki olbrzymiego 
napięcia dramatycznego, siły wyrazu 
i nieskazitelnej, wspaniałej dykcji, po
łączonej z umiejętnością mówienia 
wiersza. W ytrawna aktorka miary 
p. Bronlszówny niezupełnie sprostała 
tak trudnemu i wielkiemu zadaniu. 
Anna Plesnerówna, aktorka dobrze się 
zapowiadająca, miała w  roli Empuzy 
zadanie niełatwiejsze... Niektóre mo
menty wypadły bardzo ładnie —  ale, 
niestety, tylko niektóre, inne zama
zały się Jakoś i zatarły. M iłą niespo 
dzlankę sprawił występ Ireny Gór 
skiej —  którą widywaliśmy dotąd tyl
ko w  ultra komicznych rolach w  
„Buffo", która dała tu świeżą i mło
dą sylwetkę Atalanty, odzianej co- 
prawda w  dość zabawnie szeleszczącą 
papierem skórę dzika kaledońskiego. 
Henryk Borowski robił co mógł, aby 
uporać się z opowiadaniem łow-ca.

Młody reżyser powinien przytem 
pamiętać o tem —  o czem zapomina
ją  często i najbardziej wytrawni re
żyserzy —  iż nawet najbardziej tra
giczny szept musi być słyszany w  
najdalszych rzędach krzeseł i że jest 
przeznaczony dla widza, nie zaś dla 
samego aktora.

Dekoracje i kostjumy p. Strzeleckie
go pociągające swoją prostotą. N a j
mniej przekonywujące brązowe wor
ki, w  które ubrany Jest chór, no i 

owa „skóra" Atalanty. A. Chor.

. nMAMAT GOKTT.A —
li?» ZBOROWSKI”  /

riT!r,v, ?at.Lu Narodowego ukazał 
>1 rnsJt.Ferdynanda Goetla „Sa-
S e l , • Wspaniała scena „w  sej

szrrvł,. 2sa w patrjotycznem na- 
V *iera *.unsztu dramatycznego 1
tfWicE T ir ja sa ją ce  wrażenie. W  okresie
9 *poleczeńM w ry£hi .dec>7-yj. ż«dajacyc,h 
sL'-Kirni-tl bohaterskiego liartu i si- 
C ^ c e  l rV , v ‘ «lk le słowa Batorego, 
^  ‘ f J «*awnej scenie. -  znajda
pSut, ^ bezpośredniejszy oddźwięk, 
^ t j i  r<'L «Zb Srany jcst"~w re-
t“l l t l ^ co" a Schillera, na czele z dwiema 
1̂ '?v£ ii,- acJ.ami aktorskleml: Jen-.ego 

i  J , m  s°  e-^a^o Samuela Zborowskic-

>,i<. u1. 0 ,  "»lweroT»iez. l>omf-
S S *  i!- Jadeusz Chmielewski,
;*«i 'j ™ a- » ka. *nkow»kl. Mllecki. La- 
5|,ia m n^Ł™ ek<lra"je  A - Pronaazki, ilu- 

yczna j .  Maklaldewicza.
'8JONAT W E DWORZE”  — BAW I 

, j> . I  WZRUSZA
llr» bi^riati w® dworze”  od zgóra mie- 
'i?**go C t ii»»T * ,rus».a Pl,bliczność teatru 

zabawnych figur w tei 
„  K.ednc.-ftskiego tworna: 

ttfeka * m T i.y j*. ° 'a  LeszciyUska, Ma- 
V  Rotterów*. Hnydaiń-

i Zejdowski — w  żywej i 
< S n l  o w S l I f i ’  F - Borowskiego. Spc- 
IffUnie w A 9,e«zy si* występujemy 

f Orwid. roli “ lubiosy kor.itk
i j s t ,  .'S -rkAC iiy n a  ł a c h y ”

^  Zr<i„CiU0 da ê d*ił 1 » -;^»chv ^rtnalno-polityczną rewja p. t. 
* J w n v *  ’ X .  wykonaniu Heleny
"■**'«? Haliny K a-

d 5 S **». Tadeusjia Olszy,
,;Î 7, ' W *- Orl0ł' «  I Andrzeja Ro-

99P i e r w s z a  M o c  W a l p o M ^ s * 4 M e n d e l s s o h n a
Mendelssohn miał lat 17. kiedv na-

MOTOREK, 16 maja
11.00 „Zwiedzamy mleczarnie” .
16,30 Recital śpiewaczy S. Benoni'ego 
17.05 Polskie utwory fortepianowe—

Jerzy Sulikowski.
19.00 Transm. z uroczystości ślubo

wania Polskiej Kadry Olimpij
skiej.

21.00 „świerszcz za kominem”  —  0- 
pera Karola Goldmarka.

W ARSZAW A I I  (Mdkotów)
14.00 Zespół Stefana Rachonia. 15,00 Mar

sze l tańce (p łyty ). 16,00 Muzyka dawna 
(p łyty ). 16,40 Wiadomości sportowe. 16.45. 
Par? informacyj. 16,50 Keclk solistów.
17.10 Przegląd kulturalny. 17,25 Jtycie kul
turalne stolicy. 17,40 Muzyka taneczna 1 
lekka (p łyty ). 21,05 Muzyka (p łyty ). 21,10 
„Anna de Noailles” . 21,25 Recital altów- 
kowy. 22,00 Muzyka, lekka 1 taneczna (p ły
ty ). 23,00 Koncert symfoniczny.

KRÓ TKO FALÓ W KI
24.00 Zapowiedź stacji. 0,03 Utwory for

tepianowe. 0,25 Uczmy sio polskiej piosen
ki. 1,00 Dziennik światowego Związku Po
laków Zagranica. 1.05 śpiewa chór P . R.
I,20 „Błogosławiony chleb ziemi czarnej” .
2.10 Zespół harmonistów.

ŚRODA, 17 maja 
W ARSZAW A I  (Raszyn)

6.30 Pieśń „K ied y  ranne wstają zorze” . 
6,35 Gimnastyka. 6,50 Muzyka (p łyty ). 7 00 
Dziennik poranny. 7,15 Muzyka z płyt. 8 00 
Audycja dla szkół. 11,00 Audycja dla szkół
II.15 P łyty. 11,30 Audycja dla poboro**•*" »  ■ **ivv iiuujwja uia i>ULlUrU“
wych. 11.57 Sygnał czasu t hejnał z  K ra
kowa. 12,03 Audycja południowa. 15,00. 
Audycja dla dzieci: „Nasz koncert” . 15 30 
Muzyka obiadowa. 16,00 Dziennik popołu
dniowy. 16,05 Wiadomości gospodarcze 
16,20 Dom i szkoła. 16,35 Staropolskie pie
śni mariańskie. 17,00 Odczyt wojskowy.
17.15 Utwory Karola Stamitza. 17,40 Muzy
ka (p łyty ). 17,50 Przygotowanie gospodar
czej obrony państwa. 18,00 Piosenki (p ły
ty ). 18,30 „Nasz Jeżyk” . 18.40 „W o j Impn- 
je  auto”  — powieść mówiona. 19,00 Kon
cert rozrywkowy. 20,00 Audycja dla wsi
20.15 Koncert rozrywkowy. 20,35 Audycie 
informacyjne. 21,00 Koncert chopinowski. 
21.30 „Odpowiedzialność społeczna pisa
rza” . 22.00 Muzyka norweska. 22.55 P rze
gląd prasy. 22,58 Komunikat szybowcowy, 
23,00 Ostatnie wiadomości dziennika wie
czornego. 23,05 Wiadomości z Polski.

Mendelssohn miał lat 17, kiedy na 
pisał swoją nieśmiertelną zaiste uwer
turę do „Snu nocy letniej", w  trzy 
lata później dyryguje w  berlińskiej 
„Singakademie" wykonaniem „Męki 
Pańskiej według św. Mateusza" B a  
cha, zapoczątkowując tym wiekopom 
nym czynem odrodzenie sztuki wiel
kiego kantora lipskiego, poczem Je- 
dzle do Londynu, gdzie występuje ja 
ko pianista i dyrygent z nlebywałem 
powodzeniem. W  następnym roku, 
1830, udaje się do Włoch na dłuższy 
pobyt, skąd przywozi, obok bogactwa 
wrrażeń, pełną tekę nowych kompozy- 
cyj, a między niemi pierwszy zeszyt 
„pieśni bez słów". Wśród tych ręko
pisów był także pierwszy rzut kanta
ty do słów Goethego „Die erste W al- 
purgisnacht". Utwór ten wszakże u- 
legł w  13 lat później ponownemu o- 
pracowaniu 1 wykonany został dopie
ro w  !842 r. w  lipskim Gewandhau- 
sie, w  tym samym też roku ukazał 
się w  druku jako op. 60. Nic też dziw 
nego, że ta kantata łączy w  sobie 
młodzieńczy polot i entuzjazm roman 
tyczny dla Goethego, u którego za
trzymał się w  Weimarze nieco dłużej 
w-łaśnie po drodze do Włoch, z wy- 
trawnością i dojrzałością doświadczo
nego muzyka.

Trudno uznać tekst Goethego za 
arcydzieło. Jest to wybuch pogańskiej 
nienawiści druidów 1 kierowanego

przez nich ludu przeciw chrześcijan 1 rego męskim głosom zwłaszcza brak 
stwu. rern-ezentowanemu tu m-7.cz la siły i głębokości, za orkiestrą, co je

szcze osłabiło ogólne wrażenie. Nie
stwu, reprezentowanemu tu przez ja 
kichś bliżej nieokreślonych wartowni 
ków, którzy pełni są strachu wobec 
pogańskiej tłuszczy. Jest to zapewni 
młodzieńczy utwór poety, nie mający 
zresztą nic wspólnego z „Nocą .Wal 
purgi w  Fauście. A  jednak roman
tyzm tego wiersza sprawił, że Men
delssohn stworzył tu dzieło bardzo 
wysokiej wartości. Pomijając już przy 
długą nieco uwerturę, orkiestrowa fak  
tura całości jest tak znakomita, że 
podziwiać tylko można bajeczną wręcz 
płynność formy i niepospolitą umie
jętność ilustrowania tekstu 1 ,::yką. 
Mistrzowsko prowadzona jest i partj*. 
chóru, i partje solowe, alt, te.v:r, ba
ryton i bas. To też winą tekstu je
dynie jest, że ta świetna partycja tak 
rzadko jest wykonywana.

„Pierwszą Noc W alpurgi" usłysze
liśmy na poranku niedzielnym w  Fil
harmonii w  wykonaniu naogół zupeł
nie udanem pod dyrekcją p. Feliksa 
Rybickiego, prowadzącego niedawno 
zorganizowany Chór Filharmonji, co
raz lepiej się sprawiający. Zapewne, 
mowia było bardziej podkreślić dra
matyczne napięcie, którego tu w  mu
zyce nie brak, można było ten czy 
inny szczegół bardziej uwydatnić, ale. 
całość wypadła zupełnie zadowalają
co. Szkoda tylko, że p. Rybicki usta
wił swój niewielki liczebnie chór, któ-

kerzystnie odbiło się to również na 
oddaleniu solistów od chóru w  epizo- 
.iach wspólnie śpiewanych. W  każ
dym* jednak razie należy się p. Ry
bickiemu szczera wdzięczność za wy
konanie tego pięknego dzieła, w  czem 
mu zresztą bardzo starannie dopomo
gli soliści: pp. Cecylja Izygrymówna, 
Alichał Szopski, Kazimierz Czckotow- 
skl i Michał Oichow-y.

Wyższa Szkoła Muzyczna im. Fr. 
Chopina dała pierwszy koncert z za 
powiedzianego cyklu produkcyj, któ 
rych dochód przeznaczony jest na 
F.O.N. N a  pierwszy ogień poszły dwie 
artystki, o których nieraz już tu była 
mowa. P. Olga Hiwieka zagrała zo 
zwykłą sobie muzykalnością 1 techni
czną sumiennością 32 W arjacje Bee- 
thovena, Balladę g-moll i Scherzo 
b-moll Chopina, a później trzy utwo
ry Adama Wieniawskiego i wcale cie
kawe, pianistycznie zwłaszcza, W a r
jacje „El Vito" na temat ludowy hisz 
pański E. Infantego. Resztę progra
mu wzięła na siebie p. Tatjana No- 
lier-Mazurklewiczowa, która pięknym 
aksamitnym swym głosem bardzo ład 
nie odśpiewała szereg pieśni z daw
nego i współczesnego repertuaru.

M.- Skołnha

ŚRODA, 17 maja
16,35 Staropolskie pieśni marjańakle 
17,15 Jan Rakowski (viola d'amore) 

gra utwory Karola Stamitza.
17,50 Przygotowanie gospodarczej o- 
. „ b™ny  P?ństwa ~  Pogadanka. 
18.40 ..Wuj kupuje auto”  — powieść 

mówiona.
21M Koncert chopinowski — Jan

Ekier.
21.30 „Odpowiedzialność społeczna 
.„Pisarza”  — Jerzy Zawieyski.
22,00 Muzyka norweska — 1 okazji 

święta narodowego Norwegji.

W ARSZAW A I I  (Mokotów)
14.00 Trio P  R. 15,00 Orkiestra Marka 

webera 1 zespół wokalny. 15,50 Muzyka 
popularna (p łyty ). 16.40 Wiadomości spor
towe. 16,50 K ,c ik  solistów. 17,10 Pogadan-

i ua.Ina: , 17-20 Pogadanka społeczna. 
17,35 życie kulturalne stolicy. 17,40 Mtuy- 

ta” ecina- lg .30 Muzyka lekka (p łyty ). 
21.05 Muzyka lekka i taneczna (p ly tv ). 
22.25 „Ocalenie ciotki Em lljl”  — humore
ska. 22,40 Pieśni. 22,55 Formy mnzyki ts- 
neccnej w  twórczości słynnych kompoty- 
torow (p łyty ).

KRÓ TKO FALÓ W KI
24.00 Zapowiedź stacji. 1.00 Koncert -w 

"  — *------- j. 2,fl- -  - -wyk. orkiestry wojskowej. 2,00 „Bedziemy 
Hcąyć — pogadanka. 3,10 śpiewa kwartet 
wokalny „Dziarski* Chłopy” ,
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Imponujący Zjazd Związku 
Strzeleckiego w Piotrkowie

W! ubiegłą niedzielę odbył się 
w Piotrkowie doroczny Powia - 
towy Zjązd delegatów Związku 
Strzeleckiego, połączony z p o 
święceniem i wręczeniem cho - 
rągwi. Na uroczystość przybył 
Komendant Główny pułk. dypl. 
Tunguz - ZA W IŚ LA K , w towa
rzystwie Szefa Sztabu i Komen
danta Okręgu majora Piwowara 
i Prezesa Okręgu D-ra Rzadkie" 
wicza.

Po nabożeństwie w kościele 
Farnym i ceremonii poświęcenia 
chorągwi, a następnie wręczeniu 
jej na placu Kościuszki, Komen 
dantowi Obwodu, odbyła się de
filada oddziałów Związku Strze 
leckiego z miasta i powiatu, o- 
raz „Orląt". Maszerujące spra
wnie oddziały w  takt marszów 
wojskowych wzbudzały ogólny 
podziw i świadczyły, że wyszko 
lenie drużyn strzeleckich z ro
ku na rok czyni duże postępy.

Po defiladzie odbył się obiad 
żołnierski, poczym rozpoczęto 
w sali im. Kilińskiego obrady 
Zjazdu pod przewodnictwem b. 
posła D. Dratwy.

Przybyłych gości i delegatów 
powitał prezes iZarządu Pow. 
Zw. Strzeleckiego p. Stefan Mu
cha, poczym przemówienie nace 
chowane nutą głębokiego patrio 
tyzmu wygł. płk. TunguzZawiś 
lak, zapewniając, że Strzelcy za
wsze i na każdy zew staną do 
dyspozycji Naczelnego Wodza.

Po złożonych sprawozdaniach 
Zarządu prze'z prezesa Stefana 
Muchę, wiceprezesa Grzegore - 
go o wychowaniu obywatelskim 
i skarbnika Dominika Niewiń - 
skiego, oraz komendanta pow. 
Z.S. por. Mieczysława Michala-

W krótce  „S k o w ro 
nek" w  P iotrkow ie

Niezrównana operetka I.eha- 
ra p.t. „Skowronek" cieszy się 
w stolicy wielkim powodzeniem 
które zawdzięcza swoim wyso - 
kim walorom artystycznym, a 
przede wszystkim świetnej kre 
acji roli tytułowej :Lucynie Szcze 
pańskiej. Lucyna Szczepańska 
udaje sę w tournee artystyczne 
po Polsce w otoczeniu asa ope
retki mistrza Józefa Redo, oraz 
doborowego zespołu, wśród kto 
rego znajdują się art. op. W ;arsz. 
Fel. Szczepański, Julia Kruszę - 
wska, Nina Czerska, Aleks. 
Olendzki i St. Wdzięciakiewicz. 
Słynna para baletowa Kołpików 
na —  Paliński zachwyca szere - 
giem oryginalnych produkcyj ta
necznych.

,,Skowronek“ grany będzie w 
dniach najbliższych w sali im. 
Kilińskiego w Piotrkowie.

ka wywiązała się używiona i u* 
trzymana na wysokim poziomie 
dyskusja, poczym dokonano wy* j 
boru nowych władz, z dotych - 
czasowym Prezesem Insp. Mu - 
chą na czele.

Na zakończenie, wśród ogól - 
nego entuzjazmu, Zjazd uchwa - 
lił wysłać depesze do Pana Pre
zydenta Rzplitej, Marszałka Smi 
głego - Rydza, Premiera Skład- 
kowslkiego i Ministra Spraw Ze- 
graniczn. Becka.

Odśpiewaniem pieśni strzelec
kiej zakończono obrady Zjazdu, 
klóry wykazał imponujący roz 
wój tej organizacji na terenie 
miasta i powiatu.

żeńskie oddziały strzeleckie z 
powiatu w malowniczych stro - 
jach ludowych zwracały ogólną 
uwagę.

W ydzia ł P ow ia tow y  
zatrudnił jeszcze 
200 bezrobotnych

Powiatowy Zarząd Drogowy 
w Piotrkowie już wczesną wios
ną prystąpił do prac przygoto - 
wawczych do budowy i napra
wy dróg na terenie powiatu 
zatrudnił przeważnie z Piotrko
wa około 170 bezrobotnych, któ 
rzy zajęci byli przy tłuczenia ka 
mienia.

W  ostatnich dniach wskutek 
otrzymania dodatkowych kredy 
tów na prowadzenie robót publi 
cznych samorząd powiatowy w 
Piotrkowie zatrudnił na robo - 
tach drogowych jeszcze 200 ro
botników. Obecnie więc na robo 
lach publicznych w powiecie pio 
trkowskim zatrudnionych jesl 
370 bezrobotnych.

N iepogoda  w strzy 
muje roboty polne

Ś. t  p.E D W A R D  R E Z L E R
współzałożyciel i długoletni dyrygent Moszczenickiego Stowarzyszenia Śpiewaczeo-o,

zmarł dnia 14 maja 193^ roku w Piotrkowie.
W  ś. p. Zmarłym tracimy niestrudzonego działacza na niwie krzewienia kultury 

śpiewaczej i rozwoju naszego Stowarzyszenia Śpiewaczego w Moszczenicy.
Pamięć ś. p. Edwarda Rezlera pozostanie, na zawsze w sercach Jego kochanych 

śpiewaków.

Moszczenickie Stowarzyszenie Śpiewacze.

Zagaił obrady p.Leonard Pyt- 
liński, witając Seniora Fryzje - 
rów Piotrkowskich p. Józefa Da
niszewskiego, którego następnie 
powołano na przewodniczącego, 
na asesora p. Kubiszaka i p. Br. 
Piliszewskiego na sekretarza.

Rzeczowo opracowany i ujęty 
referat na temat celów i potrzeb 
organizacji pracowników fryz - 
jerskich wygłosił p. Henryk Go
nera, po czym prezes Cechu p. 
Józef Uniszewski omówił aktu - 
alne zagadnienia dotyczące 
ispraw zawodu fryzjerskiego.

Przemówienie p. Umiszewskie 
go znalazło żywy odddźwięk 
wśród zebranych, którzy jedno
myślnie postanowił wybrać tym

Pocztówki 
ilustrujące Ścigacz 
torpedowy.

Kontynuując zbiórkę na Sci - 
gacz torpedowy im, inż. Euge 
niusza Kwiatkowskiego Zarząd 
Obwodowy Ligi Morskiej i Kolo 
nialnej w Piotrkowie wydał po
cztówki z ilustracją ścigacza tor 
pedowego. Pocztówki te można 
nabywać w tutejszych księgar - 
niach i kioskach gazetowych. Pa 
miętajmy o pocztówkach z ilu - 
stracją Ścigacza torpedowego ! 
Niechaj każdy mieszkaniec Pio
trkowa i powiatu ma sobie za o- 
bowiązek nabywać pocztówki

czasowy Zarząd nowej organiza-! K. i wysłać je znajomym,
cji. Wybrani zostali: p. Leonard' , :
Pytliński, prezes; p.p. H. Gone L l S t y  S k ła d K O W e

w  domach.ra, Jan Kubiszek, Ciszewski. 
Podnieść należy obywatelskie

ustosunkowanie się pracowni- , ,^arz£łd Obwodu LMK. Piotr
ków fryzjerskich do akcji na do- ków. ^zesłał do wszystkich wła 
zbrojenie Armii, przyczym pra- Sclc‘ e domow li?tV składkowe 
cownicy postanowili opodatko n* Sc,J?acz torpedowy. Przypo 
wać się na F.O.N. I minan*y< ze listy należy jak naj-

' szybciej zwracać do biura LM K
• Ł * E t e . v “ J Ł r E ! : i  3 «  w jfodzinach odników fryzjerskich posiada dzie

więciu dyplomy

Echa minionych 
w yb orów  do R ady  
m. Piotrkowa.

B A L 5 A M I C Z N A

Od killku dni z nieznacznymi 
przerwami pada deszcz i atmosfe 
ra znacznie się oziębiła.

Te wysoce niepomyślne wa - 
runki atmosferyczne wpływają 
ujemnie na roboty polne, które 
nie mogą być kontynuowane 
wskutek stałej niepogody.

Sadzenie kartofli nie może się 
odbywać na gruntach mokrych, 
co opóźni krescencję ziemiopło
dów. 1

Ofiary na F. O. N.
Technik dentystyczny p. Icek 

Głogowski złożył w Banku Spół
dzielczym ną/F.O.N. złotą obrą
czkę ślubną, srebrną papierośni 
cę ze złotym monogramem i pa* 
rę złotych kolczyków.__________

E P I N *
u s u w a  ból. pieczenie.
nny?2mienle nóg, zm iękcza 
odciski, które po tei kąpTch 
d o jg  * i« j  u su n qć  n a w e t  
p a z n o k c i e m .  P r  \  e d I S 
u i y c ia  no o p a k o w a n iu .

U N IE W AŻN IA  się zagubiony do
wód osobisty, wydany przez Sta
rostwo Powiatowe w Piotrkowie 
na nazwisko Karola Krugera.

Dodać należy, że p. I. Głogo
wski należał do pierwszych któ
ry zgłosił się w swoim czasie do 
korpusu ochotniczego Zaolziań 
skiego.

Sztandar Żydow sk ich  
Kom batantów 
w  P io trkow ie

Związek b. uczestników Ży - 
dów walk o niepodległość w la
tach 1914 —  20, posiadać będzie 
własny sztandar, którego wrę - 
czenie nastąpi 21 b.m. w syna
godze.

Na czele tej organizacji stoi 
Dr. Sztajnberg.

Organizacja p racow 
ników fryzjerskich 
w  P io trkow ie

W  Piotrkowie odbyło się or
ganizacyjne zebranie pracowni
ków fryzjerskich przy udziale o- 
koło 30 osób.

Aczkolwiek dzieli nas już po
nad 2 tygodnie od wyborów do 
Rady Miejskiej, to jednakże spra 
wa wyborów jest nadal tematem 
rozmów wśród mieszkańców Pio 
trkowa.

Między innymi szeroko komen 
towane jest opuszczenie nazwi * 
ska w spisie wyborców p. S ta
nisława Pinko, zamieszkałego w  
Piotrkowie od lat 40 w tym sa
mym miejscu przy ul. Słowackie 
go 57. Trzeba podkreślić, że p. 
Pinko przez długi szereg lat był 
właścicielem kamienicy, w któ - 
rej dotychczas mieszka, co jest 
tymbardziej charakterystyczne. 
Podobnych wypadków zanotowa 
no mnóstwo na terenie całego 
miasta. Przecież obywatel, pe
łen praw obywatelskich, biorą
cy udział od zarania powstania 
niepodległości Polski; we wszy
stkich głosowaniach do ciał usta 
wodawczych i samorządu miej - 
skiego —  tym razem został . . . 
pominięty —  bez uzasadnionego 
powodu. Jeżeli p. prezes Pinko 
nie sprawdził swojego nazwiska 
w listach wyborców, to chyba 
jest zrozumiałe. Nie mógł bo * 
wiem przypuszczać, że po 40 la
tach pozbawią go prawa głosu.

Jeżeli poruszamy tę sprawę 
obecnie, to jedynie dlatego, aby 
podobne kardynalne niedociąg
nięcia na przyszłość nie powta 
rżały się.

10-ej do 12-ej i od 17-ej do 20-ej, 
wpłacając jednocześnie na miej
scu pieniądze. Dotychczas wpły
nęło zaledwie kilkadziesiąt list. 
Czas nagli ! W  tych dniach roz
pocznie się ogłaszanie ofiar, zło 
żonych na listach składek na Sci 
gacz. Społeczeństwo będzie mia 
ło w ten sposób możność skon
trolowania, kto i ile dał na Sci 
gacz.

Nadmienić należy, że Pan Ma 
rian Byczkowski, Prezes P iotr
kowskiego Towarzystwa Kredy
towego Miejiskiego zadeklaro 
wał na rzecz budowy Ścigacza 
torpedowego w imieniu Towa 
rzystwa kwotę złotych 5.000.

Zbiórka w  w o jew ó d z
tw ie  łódzkim 
dob iega końca.

Okręg zebrał już blisko milion

^ D z i e n n i  f i  r a d i o w i )

Audyc je  poetyckie 
w  rad io

Warszawa II  nadaje audycje 
poświęcone twórczości obcej1 
Zaznaczyć należy, że przekła 
dów do tych audycyj dostarcza' 
ją młodzi poeci współcześni.  ̂
pośród tych audycyj wymienić 
należy audycje poświęcone twóf 
czości Appolinaira, Yeatsa, Frat 
cis Jammesa, Oskara Miłosza 
inn.

Młoda poezja polska ma rów* 
nież w radio iswój żywy od 
dźwięk w audycjach prowadź# 
nych przez Władysława Sebyfó 
p-t. „Z nowych tomów poezji" 
zawierających objaśnienia i re* 
cytacje. Również wszystkie sta 
cje prowincjonalne stale infor 
mują o tym, co się w ich ośrod 
ku dzieje w  dziedzinie twórczo^ 
ci poetyckiej.

Oczywiście w ramach audy 
cyj popularnych, przeznaczonych 
dla wsi, lub dla Polaków zagra' 
nicą, nadawane są często poezje 
popularne, jak np. utwory Kon<> 
pnickiej lub Lenartowicza,

Odbywają się też często przed 
mikrofonem tak zwane wieczo 
ry autorskie poświęcone twór 
czości jednego tylko współczes' 
nego poety, oraz wieczory recy 
tatorskie, wypełniane przez jcd 
nego recytatora, a poświęcani 
paru poetom.

Oto tylko króciutkie omówię' 
niie, wylczenie1 jedynie tejp 
wszystkiego, co w dziedzinie po* 
ezji nadawało Polskie Radio 
ostatnim okresie.

A  teraz o projektach na przy 
szłość: W  opracowaniu znajduje 
się niezmiernie ciekawy projekt 
cyklu audycji p.t, „Narodziny 
w i e r s z a w  którym by współ' 
cześni autorzy sami zabiera!1 
głos przed mikrofonem, omavria 
jac okoliczności, wpływy i t*®" 
towarzyszące ich twórczości. 

Również zapowiadany jest sze
złotych (cena ‘Ścigacza około roiko pomyślany „Konkurs reC  ̂
1.300.000 złotych). W  tych wa 
runkach zbiórka zakończy się 
niebawem, znacznie wcześniej, 
niż został wyznaczony termin
jej zalkończenia (31 sierpnia 
1939) i niezawodnie woj. łódz - 
kie będzie pierwszym w Polsce, 
które złoży wymaganą kwotę na 
budowę Ścigacza. Niechaj Piotr
ków Trybunalski nie pozostanie 
na szarym końcu !

Prezes Zarządu 
Fr. G IELNIEW SKI.

w którym mają wziąć W 
dział najwybitniejsi polscy recy 
tatorzy. Pozwoliłoby to radiosl*1 
chaczom na ocenienie waloró^ 
wiersza w  zależności od styl*1 1 
sposobu interpretacji.

W  okresie letnim ma być wpr° 
wadzona do programów Polskie 
go Radia jako stała pozycja cy' 
tygdniowa audycja mickiewiczo* 
wska, wzorowana nna muzycz' 
nych audycjach chopinowskie*1’ 
które zdobyły już sobie tak zasz 
czytną tradycję i popularność.

Przy doborowej or
kiestrze czas miło 
spędzisz

W
ii

u

Wytworna kuchnia i zna
komite t r u n k i .

AN TYM O LO W E

Gruilica płuc jest nieubłaf*!0* 1 
corocznie, nie biorąc rółniay dl» Płfl*' 
wieku i stanu, kosi miliony lud**, 
P r z y  z w a l c z a n i u  c b 
r ó b  p ł ć t c n y c k ,  b r 0 0 
c h i t u uporczywego, mtc 
kaszlu, < r y p y  i t. p., sto»«H 
lekarze — „BALSAM T R IK O Ł A N  

Gąseckiego, który ułatwia wyd*‘*'*’
W ■ nie sit plwociny, wzmacnia or<*«i*,D 

znakomitym gatunku poleca fir-i i samopoczucie chorego oraz 
ma „AD O LF PAŃSKI SPADK.’ sza wagę ciała i usuwa kaszel.
Piotrków, Legionów 2. Sprzedają apteki.

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz rr.flimetrowy jednoszpalfowy 40 groszy; w tekście 60 groszy. Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyraz. 
Prenumerata za „ D Z I E N N I K .  N A R O D O W Y 1* wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 zlete miesięcznie.
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