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*  *
8 MILJARDÓW FR. „pożyczki 

pokoju" pokryto we Francji w dą
su paru godzin.

Jeżeli zestawimy tę sumę z wy
sokością naszej pożyczki lotniczej, 
to nie wyda się ona szczególnie im 
ponująca: 400 milj. zł. w Polsce, to 
więcej, niż 0 miljardów fr. we Fran 
cjl.

Imponujące jest natomiast, że 
sumę tę zdobyto bez uciekania się 
do wielkich haseł i że zdobyto ją 
tak szybko. Obie to rzeczy —  czu
łość i szybkość reakcji —  świadczą 
o tem, jak wielkie zasoby mater
ialne i jak wielkie zasoby dobrej 
woli posiada Francja.

Bogactwo ułatwia państwom czy 
nicn i o cudów. Ale tylko dobra wola 
wolnych obywateli prawdziwe cu
da czyni. (i.)

DEPUTOW ANY DEAT popisał 
się w ostatnich dniach na łamach 
„L‘Oeuvre“ dwoma artykułami, w  
których usiłuje przesączyć do u- 
mysłowości czytelnika francuskie
go myśl, iż nie godzi się Francu
zom troszczyć o wschód. Pierwszy 
z jeco artykułów nosił wymowny 
tytuł „Umrzeć za GdańskV“. Na  
taJk postawione pytanie, p. Deat od 
powiada przecząco. Na ten wyskok 
deputowanego, który przeszedł róż
ne koleje polityczno w poszukiwa
niu karjery, odpowiedziała cała nie 
mai prasa francuska, wyraźnie od- 
żegnywując się od monachijskiego 
stanowiska b. nacjonalisty 1 b. so
cjalisty. Leon Bailby w „Le Jour“ 
w ostrej replice pisze: p. Deat 
twierdzi, że nie warto umierać za 
Odańsk, ale przecież pamiętać na
leży, że „oddać Niemcom, oznacza
łoby dosłownie zadusić Polskę. Za 
Polską przyszlaby kolej na Rumu- 
nję. Czyi warto wyliczać wszyst
kie kraje, dla których ustąpienie 
Niemcom Gdańska odegrałoby fa
talną rolę".

Na łamach „Paris - Solr“ odpo
wiada Deat‘owl b. minister angiel
ski Duff-Cooper, opowiadając aneg
dotę o władcy, k t ó r y  zgadzał się 
na wszystkie ustępstwa bez wojny, 
sądząc, że mu wystarczy terytor- 
jow aż do końca jego życia, a tym
czasem nieprzyjaciel za jego życia 
doszedł do murów jego stolicy 1 zdo 
był ją. Odpowiedział Dearowl 1 
„Ł‘Intranslgeant“. Najmocniej je
dnak uderzył w kameleonowego po
lityka francuskiego niestrudzony 
De K e r i l l i s .  Zapowiada w „L ‘Epo- 
que“, ż e  z  trybuny parlamentu fran 
cusldego ujawni związki propagan
dy niemieckiej z  pewnemi wydaw
nictwami zagranicą. Wymienia 
tytułu czasopismo „Je Suis par- 
tout“, które nieraz bywa źródłem 
natchnień 1 poza granicami Fran
cji. W r e s z c ie  zapowiada, że w wy
dawnictwie „L‘Oeuvre“ dokonała s ię  
dziwna przemiana, która będzie mu 
siała skłonić p. Genowefę Tabouis i 
Jej przyjaciół do opuszczenia tego 
wydawnictwa. Wielki pakiet akcyj 
„Ł‘0 euvre“ jest w rękach pana 
Hennessy. Jest to słynny właściciel 
wytwórni koniaku, mającego zbyt 
w Niemczech. P. Deat służy idea
łom tego koniaku —  pisze De Ke
rillis. Oto istotne podłoże jego ar 
tykułu o Gdańsku.

Dobrze się stało, że wyskok 
P. Deat‘a znalazł taką odprawę we 
Francji. Dobrze, że De Kerillis po
stawił kropkę nad i tej odprawy.

( r . )

P a u z a  w  p o g r ó ż k a c h  w n i e m w d i
Nowe tony w Berlinie i Rzymie—Wniosek w Sejmie 

o uczczenie pamięci płk. Sławka — Kłamliwa 
propaganda przeciw Polsce

—  W ojny niema. Przynajmniej 
do jesieni mamy zapew niony spo
kój.

Taką djagnozę, która może być 
iważana za rzeczywistość, za pew 
nik na dziś i na jutro, potwier
dzają w pełni informacje, nad
chodzące z różnych stolic świa
ta. W  tem także z totalnych 
państw napastniczych.

Mussolini „rozgadał się”  na do 
bre, prasa zapowiada podobno 
serję „ośmiu mów” dyktatora, 
Hitler zwiedził linję Zygfryda, z 
czego skorzystała niemiecka pra
sa, aby dodać otuchy, pokrzepić 
na duchu obywateli Trzeciej Rze
szy. Dzienniki niemieckie krzy
czą na swoich pierwszych stro
nicach wielkiemi tytułami:

—  „Przez fe fortyfikacje, przez 
tc zapory z betonu nie przejdzie 
żaden napastnik”.

Równocześnie jednak pojawił 
się w Niemczech nowy ton, ma
jący w sobie coś z rezygnacji i 
coś z melancholji. Przez prasę 
niemiecką i przez opinję publi

czną biegnie teraz nowe zawo
łanie i pocieszenie, które w ję
zyku polskim najlepiej wyrazić 
przysłowiem:

—  „Co się odwlecze, to nie u- 
cieeze”.

Gazety niemieckie objaśniają 
przytem, że „polskie” żądania 
Niemiec, to „przecież” sprawy 
„małe” , z któremi można pocze
kać. Do czasu. Do okoliczności 
sprzyjających.

Sternicy Trzeciej Rzeszy napot
kali na niespodziewany opór, 
wywołali mobilizację opinji świa
ta przeciw swrojej zaborczości i 
swoim metodom, zrozumieli, że 
tym razem się „nie uda”  i posta
nowili wojnę poprostu „odtrą- 
bić” . Tembardziej, że dyploma
tom berlińskim nie powiodły się 
w ostatnich tygodniach żadne 
„chwyty”, zmierzające do poróż
nienia państw sprzymierzonych, 
do rozbicia porozumień, zawar
tych i przeszkodzenia w osiągnię 
ciu porozumień nowrych.

Zawiodły „chwyty” , obliczone

na wbicie „klina”  między Pol
skę i Anglję, spełzły na niczem 
usiłowrania „zmącenia” stosun
ków angielsko - francuskich, w 
dalekiej stolicy Turcji „specjal
ny” ambasador, von Papen, nie 
zdołał przeszkodzić układowi an
gielsko - tureckiemu i aeropla
nem wraca do Berlina. Porozu
mienie angielsko - sowieckie, mi
mo istniejących jeszcze różnic, 
będzie zapewne niebawem zawar
te.

Toczy się w tej chwili praw
dziwa „bitwTa dyplomatyczna” o 
Jugosławję, o Hiszpanję, o W ę
gry. Państwa skandynawskie od
rzuciły berliński „dar nieagresji” .

Blok napastniczych państw to
talnych staje się coraz bardziej 
odosobniony, zamyka się pier
ścień, utworzony przez wielki o- 
bóz narodów, pragnących poko
ju. Niewiele pomogą wygłaszane 
w Rzymie i w Berlinie patetycz
ne deklamacje o „bloku 150 
miljonów ludzi” , nie robi w świe
cie wrażenia zapowiedź bliskie-

Niema nowego układu
między Włochami i Jugosławją

BIAŁOGRÓD. 16.5. Ks. regent 
Paweł i księżna Olga przybyli 
do Białogrodu o godz. 9.30. Na 
dworcu powitali ich członkowie 
rządu, przewodniczący senatu, 
izby reprezentantów oraz poseł 
włoski w Białogrodzie.

W  kołach politycznych podkre
ślają, iż podczas pobytu ks. Pa
wła we Włoszech nie zawarto 
żadnego nowego układu, a wszel
kie pogłoski na ten temat są wy
tworem fantazji.

Rozmowy ks. Pawła i min.

Markowicza z włoskim! mężami 
stanu miały na celu potwierdze
nie przyjaznych stosunków, ist
niejących między Włochami a 
Białogrodem od czasu zawrarcia 
układu w r. 1937.

W chwili spełniania 
ciężkiego obowiązku

Cała Polska patrzy 
na rodaków w  Niemczech 
(Patrz artykuł wstępny na str. 3-ej)

W kilku słowach
—• N a  terytorjum mandżursklem 

doszło do starcia pod Nomonham na 
południowy wschód od jeziora Buir- 
nor, Japończycy, wspomagani przez 
eskadry lotnicze, odepchnęli oddziały 
mongolskie poza granicę.

—  Ambasador Rzeszy von Papen 
udał się z Ankary do Berlina.

—■ Żydowska rada narodowa w  Je
rozolimie postanowiła proklamować na 
c/.wartek, dzień, w  którym ogłoszony 
będzie nowy projekt brytyjski dla Pa 
lestyny, strajk generalny.

3.700 km. bez lądowania
Lot z Ameryki do Szwecji

NOW Y JORK, 16.5. Z Bangor, I z St. Jean (Nowa Ziemia) do Sztok 
stolicy stanu Maine, wystartował w holmu. Odległość w prostej linji 
kierunku Nowej Ziemi młody lot- między St. Jean a Sztokholmem 
nik szwedzki James Dinegan. Za- wynosi 3.700 km. Lotnik szwedzki 
mierzą on odbyć bez lądowania lot1

posługuje się aparatem osiągają
cym przeciętną szybkość zaledwie 
ok. 180 km. na godzinę i niewypo- 
sażonym w radjostację.

go podpisania militarnego sojuszu 
Niemiec i Włoch, ani awizacja 
ustanowienia jednolitego dowódz
twa wszystkich sił zbrojnych o- 
bydwu „totalniaków” .

Narody świata wiedzą, że już 
dawno ustanowione zostało je
dnolite dowództwo sił zbrojnych 
Anglji i Francji, że Anglicy do
wodzić będą w wojnie wspólną 
flotą morską i powietrzną, a 
Francuzi wspólną armją lądową. 
Nikogo to nie zdziwi ani nie prze 
razi, jeśli admirał włoski dowo
dzić będzie flotą morską Nie
miec i Włoch, a generał niemiec
ki armją lądową obu państw. 
Wkrótce też dowiemy się, czy 
Włoch, czy też Niemiec obejmie 
dowództwo floty powietrznej obu 
państw'.

To wszystko razem wzięte nie 
jest niespodzianką dla nikogo. 
Dyktatorzy zrozumieli, że są o- 
samotnieni, że kampanję dyplo
matyczną przegrali, że nie da
dzą rady. .Więc będą „wichrzyć” , 
niepokoić świat papierową i słow 
ną „wojną białą” , ale prawdzi
wą wojnę „odtrąbili” .

Idą żniwa. Narody europejskie 
dokonają niewątpliwie w spoko
ju zbioru plonów ziemi. Za ku
lisami toczyć się będą potyczki 
propagandowe i rozgrywki dy
plomatyczne.

Ale przynajmniej do jesieni 
mamy spokój. Możemy zająć się 
sprawami „domoweml” . W  wo
skiem i szerokiem znaczeniu.

*
*  *

Sesja sejmowa toczy się ospa
le i bez zainteresowania ze stro
ny społeczeństwa i kół politycz
nych. Specjalne pełnomocnictwa 
dla rządu zostały ucłwalone, 
nikt nie oczekuje teraz niczego 
szczególnego ani od jednej, ani 
od drugiej Izby.

(Dokończenie na str. 2-ej).

Sześć przykazań propagandy antypolskiej
Hula plotka i szerzy sie

(Telefonem od własnego korespondenta)
teror

Chronicznie zdenerwowany I 
zaniepokojony Gdańsk żyje w o- 
parach plotek najfantastyczniej
szych. Codziennie z ust do ust 
podawane są nowe zarządzenia 
wydawane przez poszczególnych 
kierowników partyjnych, którzy 
sami zdezorjentowani przyczy
niają się tem jeszcze do powięk
szenia zamieszania.

Ostatnio odbyło się posiedze
nie sztabu partji hitlerowskiej w  
Gdańsku, w którem uczestniczył 
również radca berlińskiego MSZ 
Mieller.
Obrady miały na celu omówienie 

obecnej sytuacji wewnętrzno-poli 
tycznej, stosunków polsko - gdań
skich oraz zapoznanie się z wyty- 
czncmi opracowanemi przez Hes- 
sa. iW czasie obrad uwzględniono 
również przemówienie Mussoli- 
niego, które uznano jako sankcjo
nowanie polityki niemieckiej 
względem Gdańska.

!W3 czasie obrad sztabu partji 
uchwalono następujące wytycz
ne działalności:

Dalsze prowadzenie akcji an
typolskiej oraz propagandy an
typolskiej w Wolnem Mieście 
Gdańsku;

podtrzymanie akcji propagan
dowej pośród Niemców w  Polsce 
oraz pomoc finansowra przy po
mocy banków niemieckich w Pol 
sce bez ograniczeń finansowych;

dalsze ograniczenia w życiu 
gospodarczem aż do zupełnego 
wyeliminowania więzów' gospo
darczych z Polską;

przeszkolenie wszystkich Niem
ców w służbie bezpieczeństwa i 
Stworzenie z nich oparcia na wy
padek potrzeby bronienia Gdań
ska względnie ewentualnego stwo 
rżenia siły zbrojnej;

stałe sprowadzanie z Rzeszy 
urlopowiczów', którzy stanowić

będą w razie potrzeby kadry dy
spozycyjne. iW; tym celu co 4 ty
godnie przyjeżdżać będą do Gdań 
ska coraz inni urlopowicze tak 
by siła dyspozycyjna nie ulegała 
zmianom i wynosiła 10.000 męż
czyzn członków S. A. lub S. S.

Ustalono ponadto, że partja 
narodowo-socjalistyczna otrzyma 
na prowadzenie akcji 300.000 ma
rek, a dział propagandy na Pol
skę 36.000 funtów angielskich.

iW czasie omawiania sprawy 
poruszono również kwestję ewen
tualnego plebiscytu, przyczem po 
dłuższej dyskusji uznano plebi
scyt taki jako rzecz ryzykowną. 
Zdaniem Forstera plebiscyt taki 
będzie miał sens, jeżeli będzie 
chodziło o usankcjonowanie no
wej sytuacji już w'prowTadzonej...

Wszyscy kierownicy byli zgod
ni w tem, że w celu włączenia 
Gdańska do Rzeszy potrzebna

Piwo iism  Branlińskiego

Gdańsk', w  maju.

jest akcja ze strony Niemiec, bo
wiem ludność miejscowa przez 
ostatnie dni załamała się moral
nie i nie stanowi już tej zwartej 
masy, na którą możnaby liczyć 
w każdej chwili. Podkreślono po
nadto, że dłuższe oczekiwanie je
szcze więcej zdemoralizuje mie
szkańców Gdańska.

Wysłannik Berlina wyjaśnił ze 
swej strony, że ostatnie wypadki 
polityczne raczej zaciemniły ho
ryzont, tak iż w najbliższej przy
szłości włączenie Gdańska do 
Rzeszy byłoby tylko w'ówczas 
możliwe, gdyby inicjatywa wy
szła ze strony Gdańska, by pro
paganda międzynarodowa nie 
mogła czynić Niemiec odpowie- 
dzialnemi za rozpętanie wojny, 
która niewątpliwie byłaby odpo
wiedzią na jakiekolwiek zmiany 
w Gdańsku.

(Dokończeni^ ną str. 2-ej.)



P a u z a  w  p o g r ó ż k a c h  w o j e n n y c h
Czas płynie, drobne „zaległo 

ści” ustawodawcze topnieją, są 
załatwiane, niebawem (zapewne 
w pierwszej dekadzie czerwca) 
zapadnie klamka, sesja zostanie 
zamknięta, Sejm rozejdzie się do 
domów i zbierze się dopiero w 
grudniu. Pełnomocnictwa, które 
już wczoraj W eszły w życie, pój
dą w ruch.

Ale dopóki Sejm się zbiera, do
póki ponad 200 posłów schodzi 
się co jakiś czas na posiedzenie 
plenarne, możliwa jest zawsze 
jakaś niespodzianka, przytrafić 
się może coś ciekawego i nieocze
kiwanego.

Tak stało się np. wczoraj. P. 
marszałek Sejmu załatwił formal
ności wstępne i przechodził wła
śnie do porządku dziennego, gdy 
nagle poprosił o głos poseł gen. 
Żeligowski i upomniał się o uez- 
ezenie pamięci b. marszałka Sej
mu, S. p. płk. Walerego Sławka.

Według djarjusza sejmowego 
znamienna ta scena miała prze
bieg następujący:

1*. Żeligowski: Proszę o gło.i. 
Marszalek: W  Jakiej sprawie?
P. Żeligowski: W sprawie uczczenia 

pamlrrl b. marszałka Sejmn Walerego 
Sławka.

Marszałek: Tego diii nie maro; na, 
porządku dziennym. Moie Pan będzie 
łaskaw zgłosić odpowiedni wniosek, lo 
go umieszczę na porzqdkn dziennym.

Ta scena sejmowa wywołała 
duże poruszenie w Izbie i w ku
luarach. Istotnie, bowiem, na co 
zwrócono już dawniej uwagę w 
kołach politycznych, Sejm nic 
uczcił w żadnej formie pamięci 
b. marszałka Sławka. Przyjacie
le zmarłego tragicznie pułkowni
ka uznali, że powinno być ina
czej, że należy się, ażeby Izba 
Posłów dała publiczny wyraz hoł 
du dla pamięci b. marszałka.

Wyrazem tego przekonania sta 
ło się wystąpienie posła gen. Że
ligowskiego, które w tych okoli
cznościach nabrało znamion de
monstracji.

W  czasie posiedzenia gen. Że
ligowski zgłosił do laski marszał
kowskiej wniosek następujący: 

Wnoszę, aby Sejm uezelł pamięć b. 
marszałka Sejmu, fi. p. Walerego Sław
ka, przez powstanie I jednominutowe 
milczenie.

W  myśl regulaminu, wniosek 
ten znajdzie się zapewne na po
rządku dziennym następnego po
siedzenia Sejmu.

(Dokończenie ze sfir. 1-ej)
miljard złotych, aby „entuzjazmu 
nie rozkładano na raty”.

W  naszych warunkach była lo 
naturalnie czysta fantazja, którą 
teraz wyzyskano do perfidnych 
komentarzy niemieckich, jakoby 
pożyczka lotnicza dała tylko 40 
proc., kiedy w rzeczywistości 
subskrybowana suma około 400 
miljonów złotych jest pięknym

dowodem patrjotyzmu narodu poi 
skiego i daje podstawę do rzetel 
ncj dumy.

Niemiecka propaganda, wymię 
rzona przeciw Polsce, nie prze
biera w środkach i metodach. 
Raz opiera się na pozorach rze
telności, to znowu fałszuje bez 
wszelkiej podstawy.

Poseł Jóźwiak przytacza w

Propaganda za 50 groszy
Wyrzucone na bruk fundusze niemieckie

W  W arszaw ie oraz w  innych miej 
scowościach w  Polsce redakcje  
wielu wydawnictw  otrzym ały w  za
klejonych kopertach, ofrankowa- 
nych znaczkami 50-groszowemi, bro  
szurę p. t. „P raw da dziejowa jako  
fundament polityki i opinji publi
cznej".

Koperty by ły  nadane w  Pozna
niu, nosząc na odwrocie napis „Pol
ska A jenc ja  Inform acyjna —  Po 
znań".

Broszura składa się 2-ch stronic 
wstępu oraz 14 kartek z tłumacze
niem m owy kanclerza H itlera z dn. 
28 kwietnia.

W e  wstępie autor broszury uza

sadnia rzekomo wyjątkowe znacze
nie m owy tej d la Polaków  i zaleca 
analizowanie je j zdanie po zdaniu.

Poco to wszystko —  zapyta każ
dy w  Polsce. M ow a kanclerza jest 
dobrze znana w  Polsce. Możeby 50- 
groszówki, któremi frankowano ko
perty z broszurą, propaganda nie
miecka przeznaczyła na obznajmie- 
nie ludności niemieckiej z odpowie
dziami na tę mowę, a  w  tej liczbie 
z przemówieniem min. Becka. B y 
łoby to korzystniej dla trzymanych  
w  niewiedzy czytelników prasy nie
mieckiej i słuchaczy rad ja  niemie
ckiego.

swojej interpelacji inną fałszywą 
„wiadomość” podaną przez „Deu
tsche Rundschau” w Bydgoszczy, 
jakoby w Toruniu zakazano Niem 
com rozmawiać po niemiecku. 
„Informacja ta” jest całkowicie 
zmyślona. Obliczono ją jednak
że na efekt zagranicą, ponieważ 
podano ją pod» tytułem „Euro
pejski unikat”. Wiadomość tę 
powtórzyło również radjo nie
mieckie.

Interpelant sądzi słusznie, że 
„tolerowanie takich wiadomości 
i rozpowszechnianie ich może 
przynieść Rzeczypospolitej Pol
skiej wielkie szkody”.

Naturalnie, jeśli chodzi o pra
sę niemiecką w Polsce, władze 
cenzuralnc będą niewątpliwie in
gerować liczncmi środkami, sto- 
jąccmi do ich dyspozycji. Gdy 
zaś mowa o propagandzie nie
mieckiej zagranicą, ło mnsi jej 
być przeciwstawiona propaganda 
polska, zwalczająca fałsze i kłam 
siwa.

Znajdujemy się przecież w o- 
kresie papierowej i propagando
wej „wojny białej”.

( ” )•

Protest króla
w Lidze Narodów

G E N E W A , 16.5. Achm ed Zop 
I skierował na ręce sekretarza genfr 
ralnego L ig i N arodów  pismo, w  kt« 
rem w yraża protest przeciwko ii 
jęciu A lban ji przez W łochy.

Ambasador Majskij
na sesji genewskiej
G E N E W A , 16.5. Rząd sowiecki 

zawiadomił dzisiaj rano telegrafi
cznie sekretarjat generalny l i i  
Narodów , iż na posiedzeniu I.ad? 
U g i  Narodów , rozpoczynającej sff* 
prace w  poniedziałek w  Genewie, 
będzie reprezentowany przez a«- 

i basadora M ajskiego.

Na wodach Kanady
statek królewski

Q U E B E C , 16.5. Statek „Empres* 
o f Austra lia ", na którym  odbyw» 
podróż królewska para  brytyjsW  
wszedł wczoraj wieczorem na wo* 
dy terytorjalne Kanady, witany 
przez 2 kanadyjskie kontrtorpedow- 
ce oraz 3 wodnopłatowce.

K res know ań  h itlerow sk ich
Dekret prezydenta Argentyny

B U E N O S  A IR E S , 16.5. Podpisa
ny wczoraj przez prezydenta Orti- 
za dekret w  sprawie cudzoziemskich 
związków i stowarzyszeń nakłada 
na stowarzyszenia te obowiązek 
przedłożenia władzom administra
cyjnym statutów i list członków  
zarządu. Towarzystwom  tym  zabra
nia dekret używania mundurów o-

raz śpiewania hymnów partyjnych
Towarzystwom  tym zabroniono 

również _ udziału w  życiu politycz- 
nem państw  obcych oraz nam awia
nia do przyłączenia się do ich ide- 
ologji politycznej przy użyciu o- 
bietnic lub gróźb.

Centralne władze każdego z tych

towarzystw  muszą mieć sw ą siedzi
bę na obszarze Argentyny. Zabro 
nione jest również otrzymywanie 
subwencyj z zagranicy.

Dekretem tym nie są objęte to
warzystwa dobroczynne. N iezasto
sowanie się do dekretu pociągnie 
za sobą rozwiązanie towarzystwa.

Wmawia ją  innym
Sami w to nie wierzą

Inny poseł niezależny, p . Sta
nisław Jóźwiak, zgłosił interpela
cję do ministra spraw' wewnętrz
nych w sprawie rozpowszechnia
nia fałszywych wiadomości przez 
prasę niemiecką, wychodzącą w 
Polsce.

Interpelant ubolewa, że pisma 
niemieckie w Polsce przechodzą 
przez „sito cenzury”, że „nie są 
konfiskowane”, chociaż dostar
czają Rzeszy niemieckiej mater- 
jału do kłamliwej propagandy 
przeciw Polsce.

P. Jóźwiak przytacza informa
cję niemieckiego dziennika, wy
chodzącego w Poznaniu pod na
zwą „Posener Tageblatt”, jakoby 
pożyczka lotnicza przyniosła tyl
ko 40 proc. oczekiwanej sumy. 
Gazeta niemiecka powołała się 
przytem jako na źródło tej in
formacji na wrarszawski organ 
prorządowy „Gazetę Polską”, cho 
ciaż ta podobnej wiadomości nie 
podawała. Radjo niemieckie na
dało dnia 14 maja tę samą defe- 
łystyczną wiadomość o pożyczce, 
powołując się już tylko na „Ga
zetę Polską” i głosząc na wszy
stkie strony świata, nawet za o- 
cean, rzekome „fiasko” polskiej 
pożyczki lotniczej.

Jak się zdaje, zachodzi tu wy
padek złośliwego przeinaczenia 
wystąpienia naczelnego organu 
prorządowego z przed kilku ty
godni. Pismo to wydrukowało 
wówczas artykuł, w którym wy
rażony był nierealny dezyderat, 
aby pożyczka lotnicza wyniosła

B E R L IN , 16.5. „Deutsche Diplo- 
matisch - Politische Korrespondenz", 
om awiając turyńską mowę Mussoli- 
niego, w yraża przekonanie, że kryty  
ka brytyjskiej polityki państw  demo 
kratycznych została w  przemówieniu 
szefa rządu włoskiego silnie odczu

ta w  Londynie. „Korespondencja"

korzysta z okazji do polemiki z pra  
są angielską na temat stosunku 
polityki brytyjskiej do niemieckiej 
ekspansji handlowej w  Europie  
środkowej i południowo-wschodniej.

Korespondencja zwraca się następ 
nie przeciwko „wysiłkom  mocarstw

demokratycznych szkodzenia Rzeszy 
w  je j stosunku z państwami Europy  
południowo-wschodniej", w yrażając  
opinję, że wysiłki te nie osiągają  
zamierzonych celów, ze względu na 
rozsądek poszczególnych państw  za 
interesowanych.

Decyzja w Genewie
o rokowaniach angielsko-sowieckicli

Stan rzeczy w  rokowaniach an 
gielsko-sowiecktch oświetla telegram  
własny „K urjera  W arszaw skiego" 
z Rygi, j. n.:

„Według wiadomości z Moskwy, 
wręczona przez komisarza Mołotowa 
odpowiedź r/.ądn sowieckiego na kontr 
propozycje angielskie amb. Seeds‘ow1, 
ma stanowić moment przełomowy w  
dotychczasowych rozmowach sowiec- 
ko-anglelsklch.

Aczkolwiek treść odpowiedzi nie 
jest nikomu znana, to jednak mo

skiewskie kola przypuszczają, że od
powiedź sowiecka tym razem stano
wi ostateczne sprecyzowanie poglą
dów kreinlowsklcli na istotę współ
pracy Londynu i Moskwy w  chwili 
bieżącej. M a to być o tyle ważne, że 
to sprecyzowanie uwzględnia wszyst
kie te elementy, jakie przywiózł ze 
swej podróży od Ankary poprzez So- 
tję, Bukareszt 1 Warszawę wicekomi- 
sarz spraw zagranicznych Potiemkin.

Pozatem, Worać pod uwagę nad
zwyczaj pozytywny I przychylny sto

sunek Kremla do układa angielsko* 
tureckiego, czemu dały wyra* ,Jzwie- 
stja“ z 15 maja —  moskiewskie ko
ła polityczne są zdania, te odpowiedź 
rządu sowieckiego jest w  zasadzie 
tego rodzaju, iż w  najbliższym czasie 
prawdopodobnie podczas spotkania się 
przedstawicieli Rosji sowieckiej i 
Wielkiej Brytanji w  Genewie na ko
lejnej sesji Rady Ligi Narodów, umo
żliwi pomyślne sfinalizowanie przewle
kających się rozmów angleisko-sowiec 
kich".

90.000 dolarów -  łupem
Szajka bandytów w Nowym Jorku

N O W Y  JORK, 16.5. U jawniono  
szczegóły napadu gangsterów  na 
jeden z banków nowojorskich. Cho
dzi tu o bank Edison and Co., po
łożony przy 5-ej ulicy, w  jednym  
z najruchliwszych punktów miasta.

Na' krótko przed zramknięciem 
biur zjawiło się w  głównej sali ban
ku 6-ciu bandytów, uzbrojonych w  
rewolwery i karabin maszynowy.

Podczas gdy  4-ch gangsterów, stero 
ryzowawszy urzędników i obecnych 
w sali ok. 200 klientów, zmusiło ich 
do ustawienia się pod ścianą z pod- 
niesionemi rękami, dwóch innych 
otworzyło kasę, zabierając całą je j  
zawartość.

Następnie^ bandyci, wycofali się 
tylnem wyjściem, wsiadając do o-

czekujących ich samochodów.
Gangsterzy, których łupem padło 

ok. 90.000 dolarów, zdołali ujść, 
korzystając z ożywionego ruchu  
ulicznego.

Zaalarm owana wkrótce policja, 
mimo zmobilizowania znacznych sił, 
nie wpadła dotąd na trop spraw 
ców zuchwałego napadu.

Wyznawca „Mein Kampf
/af*o uqjitęMi€>r u  fabryce

i i

N a  ławie oskarżonych sądu okrę 
gowego w  Łodzi zasiadł w  dniu 15 
b. m. praktykant przędzalniczy 27- 
letni R udolf Koschade. Koschade 
pracując w  zakładach „W idzewskiej 
M anufaktury" w  rozmowie z robot
nikami agitował ich na rzecz hitle 
ryzmu, sabotował natomiast każdą 
akcję patrjotyczną jak  PO P , F O N  
i t. p.

Przełożonego swojego, m ajstra  
W iktora Kołodziejskiego, znającego  
język niemiecki, nam awiał do prze
czytania „Mein K a m p f1.

Dn. 22 b. m. Koschade wyraził 
się wobec robotników, że wszystkie 
małe państwa muszą z Europy  
zniknąć, robiąc również aluzję do 
Polski i powołując się na słowa  
kanclerza H itlera z „Mein K am pf".

W  związku z powyższem Koscha
de został postawiony w  stan sokar- 
żenia.

W  toku dochodzenia zarzuty zo
stały potwierdzone. Ustalono, że 
Koschade jest członkiem zarządu  
klubu sportowego „Union-Touring". 
D ale j stwierdzono, że Koschade jak

i inni członkowie klubu są członka
mi narodowo-socjalistycznej partji 
niemieckiej. Ustalono również, że 
w klubie Koschade stykał się z kon
sulem niemieckim w  Łodzi.

Do w iny Koschade się nie przy
znaje. Świadek Kołodziejski potwier 
dził swe zarzuty.

Po zeznaniach świadków ńa wnio 
sek prokuratora sędzia zmienił kwa  
lifikację czynu oskarżonego i fo r 
mułując go  jako działanie ńa szko
dę państwa przekazał sprawę kom
pletowi 3-ch sędziów.

N A  W IDOW NI
Prem jer gen. Składkowski przy* 

Jął dn. 16 b. m. posła na Sejm  Woj 
ciecha W ydrę, a  następnie posłów 
na Sejm  M incberga i Trockenheimfc 

*
W  Krakow ie rozpoczęły się obrfl* 

dy 40-ej m iędzynarodowej konfere# 
cji aeronautycznej. W  konferencji 
biorą udział przedstawiciele Anglji) 
Belgjl, Dan ji, Holandji, Niemiec 
Szw ajcarji i Polski oraz obserwa; 
tor z N orw egji. N a  czele polskiej 

[ delegacji stoi m gr. Piątkowski, 
p. o. dyrektora lotnictwa cywilne- 
go w  Min. Komunikacji.

«
Rada Konserwatorjum  Muzycen* 

go w  W arszaw ie w ybra ła  na rekto
ra  na 3-lecie 1939— 1942 r. ponow
nie prof. Eug. M orawskiego.

*
Kapituła katedralna w  Siedlcach 

powołała na tymczasowego admini
stratora djecezji podlaskiej ks. dr. 
Czesława Sokołowskiego.

Z górą 60000 zł* 
na Polska Macierz Szkolna

I Prezydjum Obywatelskiego Komtte 
tu Zbiórki Daru Narodowego 3-go Ma- 

| Ja w  Warszawie zawiadamia, te W 
wyniku zbiórki ulicznej, przeprowa
dzonej przez Komitet w  dniach 3 i ‘ 
maja r. b., zebrano dla Polskiej Ma
cierzy Szkolnej kwotę 61.909,61 zł.

Pomyślny wynik zbiórki zawdzię
czać należy ofiarnej pomocy bezinte
resownych kwestarzy, którzy minio 
niepogody, w  liczbie ponad 4.000 o- 
HÓb, wzięli czynny udział w  akcji 
zbiórkowej.

Sześć przykazali 
propagandy antypolskiej

(Dokończenie ze str. 1-ej) 
.W ładze p o licy jn e  sk on fiskow a

ły  zn ow u  w szystk ie  p ism a polskie  
Sk o n fisk ow an e  rów n ież  zostały 
p ism a fran cu sk ie  i ang ie lsk ie  
raz  szw ajcarsk ie . Z  zagran iczny^ 1 
pozostaw iono  jedyn ie  p ism a w ło 
skie.

Pob ity  p rzez napastn ików ' hit; 
le row sk ich  zawiadowca 
Mar Jan Grygorkicwicz zinarl 
szpitalu tczewskim. N ie  ulega 
w ątp liw o śc i, że p rzyczyną śm ier
ci b y ła  zbyt p óźna  p om oc  lekar
ska, bo w iem  lekarze niemieccy 
odmówili przybycia na ratunek 
pobitego.

A w an tu rn icy  tłuk ący  bezkarnie 
szyby  zn ow u  „ u rz ę d o w a li” . W y 
b ili w  k ilk u  w io sk ach  szyby  " r 
m ieszkan iach  P o la k ó w , a ponad; 
to p otłu k li gab lo tk ę  w  księgarni 
P ila rczyk a  niszcząc rów n ież  za '  
w artość  gab lo tk i.

Z  o b o w ią zk u  dziennikarsk iego  
p odajem y , że na uroczystości ^  
dniu 28 maja b. r. ma przybyć 
do Gdańska min. propagandy 
Rzeszy dr. Goebbels. (Z.)

—  N a  polecenie rządu Chile ar©8®' 
towany został kierownik biura proP8'  
gandowego kolei niemieckich
Vogt pod zarzutem uprawiania nie*6'  
galnej działalności politycznej.

—  Rząd w  Uurgos uchwaUł dekre|’ 
nakładający obowiązek na wszystłd£]| 
Hiszpanów w  wieku od lat 18 do ^  
brania udziału w  dziele odbudowy n* '  
rodowej.
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W chwili spełniania ciężkiego obowiązku
Cala Polska patrzy na rodaków w Niemczech

■  dniu dzisiejszym rozpo-1 Organizacja spisu bieżącego ma 
E l i  czyna się w Niemczech I przytem w całych Niemczech na 

powszechny spis ludności, j celu przeprowadzenie katastru na 
Pokolenie przedwojenne, któ- j rodowościowego, wyraźne odgra- 

re w pewnym sensie odkryło s niczenie „ziarna” niemieckiego od 
naukową statystykę i jej zastoso-1 „plew” wszelkiego innego gatun- 
wanie, miało też głęboko wpojo- i ku. To też najważniejszem i naj- 
ną wiarę w jej ścisłość i uczci- j istotniejszem zagadnieniem spisu
wość. Wyniki spisów, cytowane 
były z powagą i namaszczeniem 
jako argumenty ostateczne i 
nieodparte.

Dzisiaj zmieniło się to wszyst
ko bardzo wydatnie.

Trzeba przyznać, iż niemała w 
tem zasługa właśnie Niemców.

było znalezienie jakiegoś krytcr- 
jum dla ustalenia narodowości 
osób objętych spisem.

Oczywiście —  takich kryter- 
jów może być. bardzo dużo.

W  stosunku do Niemców, za
mieszkałych poza granicami Rze
szy, domagają się Niemcy stale

o»> p>'™‘ 14% naukowej metody statystycz
nej można zrobić giętki instru
ment polityki I nnjbardziej suclie 
liczby — dowody zmienić w c- 
fektowne argumenty propagandy.

Okazało się to najdowodniej 
przy najróżniejszych plebiscytach 
niemieckich.

Dzisiaj świat cały przechodzi 
nad wszelkiemi statystykami nie- 
mieckiemi z —  uśmiechem lekce
ważenia.

Dzisiejszy spis ludności w 
Niemczech nie jest jednak prze
znaczony dla zagranicy. Jest to 
wewnętrzny spis niemiecki i 
przeznaczony też jest na użytek 
polityki wewnętrznej. Jest to 
zresztą p i e r w s z y  spis 
ludności, robiony przez reżim na
rodowo - socjalistyczny, spis za- 
Btosowany do celów politycz
nych tego reżimu i z tego już 
choćby względu ważny i —  nie
bezpieczny.

Zwłaszcza z punktu widzenia 
obcych narodowości, zamieszku
jących ziemie niemieckie, a więc 
także, co dla nas jest najważ
niejsze, z punktu widzenia mniej-

takie czynniki, jak stała siedzi
ba, język, tradycja itd. Wszy
stko to w stosunku do mniejszo
ści polskiej w Niemczech zostało 
zaniechane. Każdy obywatel, o- 
bjęty spisem, ma sam odpowie
dzieć na pytanie, jakiej jest na
rodowości. Stwarza to specjalne 
niebezpieczeństwa i otwiera sze
rokie pole dla wszelkiego rodza
ju nacisków, wpływów, ingeren- 
cyj.

Trzeba bowiem pamiętać o 
tem, iż w przeciwieństwie do za
zwyczaj praktykowanych obycza
jów, w dzisiejszym spisie nic o- 
bowiązujc gwarancja tajności. 
Przyznanie się w tych warun
kach do polskości jest czynem 
obywatelskim, który może po
ciągnąć za sobą „dla winowaj
cy” poważne konsekwencje, prze
dewszystkiem natury gospodar
czej i administracyjnej. Ludność 
polska w Niemczech ma struk
turę bardzo jednostronną. Są to 
niemal wyłącznie robotnicy i chło 
pi, słabi gospodarczo, z natury 
rzeczy łatwo podlegający repre
sjom gospodarczym. W  dniu spi-

żonych w ogromną władzę, ma
jących do swej dyspozycji poli
cję i wszelkie inne organy wła
dzy wykonawczo - administracyj
nej. Polacy w Niemczech znaj
dą się dzisiaj pod obuchem stra
szliwego nacisku i pod grozą nie 
jednego ciężkiego przejścia.

Subjektywne kryterjum naro
dowościowe nie jest jedynem no- 
vum w dzisiejszym spisie. Dru
gie takie novum stanowi potrak
towanie zagadnienia językowego.

Spis wprowadza mianowicie 
rubrykę dwujęzycznoścł, sugeru
jąc tem samem u pewnej kate- 
gorji obywateli, jakby „dwunaro- 
dowość”, opartą na posługiwa
niu się dwoma językami. Jest to 
oczywiście całkowicie fałszywe i 
tendencyjne. Znajomość drugie
go języka świadczyć może właś- czech.

nie tylko — o znajomości drugie
go języka, i o niczem więcej. 
Statystycznie daje to jednak e- 
fekt dobry: rozbija zwartą gru
pę polską na szereg mniejszych 
grup (polsko - niemiecką, ma
zursko - niemiecką, kaszubsko- 
niemiecką) i tem samem podwa
ża odrazu jej spoistość. Temu 
samemu celowi służy też wyod
rębnienie grupy kaszubskiej i ma 
zurskiej. Wszystko razem stwa
rzać może nazewnątrz i nawe- 
wnątrz wrażenie rozproszkowa- 
nia i osłabienia grupy polskiej, 
całkowicie zresztą sprzeczne ze 
stanem rzeczywistym.

Te metody statystyczne dały, 
jak dotąd, na papierze wyniki 
doskonałe. Weźmy rezultaty o- 
statnich spisów ludności w Niem

Język ojczysty 1910 1925 1933
p o l s k i ..........................
polski i niemiecki « .

V • 1.186.996 507.721 113.010
■ 1 133.743 214.115 283.092

mazurski . « • » 104.314 31.172 13.689
mazurski i niemiecki . V • 8.000 49.926 24.103
kaszubski , 1 » 2.387 — 976
kaszubski i niemiecki , • k 116

1.525.556 802.934
1.298

440.168
Dane te odnoszą się do tery- 

torjum Rzeszy w jej granicach 
z lat 1922 —  1937.

Liczby te charakteryzują —  na

papierze —  olbrzymi spadek ilo 
ści Polaków. Spadek ten wyno
sił w okresie między r. 1910 a 
1933 —  74,2 proc. Liczba to za-

Min. gen. Kasprzycki w Paryżu
K o n t a k t y  i  r o z m o u ; • /

W edług informacji „K urjera W a r  
szawskiego", minister Spraw  W o j
skowych gen. Kasprzycki przybył 
do Paryża, dn. 15 b. m.

Przygodna publiczność zgotowała  
gościowi polskiemu przed dworcem

szóści polskiej.
»  i nic cała sfora komisarzy spiso-

* * | wych, dobranych bardzo staran-
Polityka mniejszościowa Nic- nie z pośród wypróbowanych 

miec po wielkiej wojnie ma już działaczów partyjnych, wyposa
ża sobą długą historję.

„u wypuszczona na nich
Dzienniki stwierdzają, że nawią

zanie bezpośredniego kontaktu po
między polskim ministrem Spraw 
Wojskowych a premjerem Daladie-

rem i szefem armji francuskiej, po
siada silną wymowę i należycie bę
dzie zrozumiane w  Berlinie.

W  południe odbyło się w  am basa
dzie polskiej śniadanie, w  którem  
wzięli udział prem jer Daladier, gen. 
Gamelin i wybitne osobistości ze 
świata wojskowego.

Po śniadaniu min. Kasprzycki 
przeprowadzi! pierwszą rozmowę z 
gen. Gamelin.

wrotna i byłaby tragiczną —- gdy
by była prawdziwa. Jej wyso
kość świadczy o jednem tylko: 
o pomysłowości i gorliwości sta
tystyki niemieckiej, która prze
holowała i przejaskrawiła istot
ne wyniki, wystawiając tem sa
mem sobie jak najgorsze świa
dectwo. Statystyka niemiecka —  
a trzeba przytem podkreślić, iż 
poprzednie statystyki przyznają 
konsekwentnie wzrost ludności 
polskiej w Niemczech —  „zgu
biła” poprostu około 1 miljona 
Polaków w Niemczech i dopro
wadziła tem do tego jedynie, Iż 
ocena rzeczywistego stanu posia
dania Polaków w Niemczech mu
si być oparta na zupełnie innych 
kryterjaeh, niż urzędowe spisy 
ludności, będące poprostu fał
szerstwami i owocem umiejętne
go i konsekwentnego szantażu po 
litycznego.

W  tych warunkach wyniki spi
su dzisiejszego napawają oczywi
ście zgóry jak nad&lej idącym 
sceptycyzmem. Rozpiętość między 
niemi a prawdziwą rzeczywisto
ścią będzie napewno ogromna, 
dzień zaś dzisiejszy dla Polaków 
w Niemczech będzie dnierti cięż
kiego, trudnego i odpowiedzial
nego egzaminu.

Zdajemy sobie dokładnie spra
wę z powagi sytuacji. Na lud
ność polską w Niemczech spada 
dzisiaj ciężki obowiązek nie do
puszczenia —  mimo wszystko —  
do tego, żeby głosy polskie za
milkły w Niemczech, żeby' twar
dzi, posępni i bezwzględni gospo
darze niemieccy wykazać się mo
gli zniszczeniem polskości na zie
miach odwiecznie przez ludność 
polską zamieszkałych. Na składa
jących dzisiaj zeznania w nie
mieckim spisie ludnościowym Pc 
laków patrzy — pełna obaw i 
nadziei, przywiązania i otuchy—  
cała Polska.

Trzecia Rzesza, obejmując z 
wielkim hałasem opiekę nad 
Niemcami zagranicznymi, przeję
ła właściwie tylko hasła epoki 
Stressemannowskiej. Od począt
ku też ery pokojowej Niemcy

W  ś w i e t l e  p i r a s y

O teorii wę»łów
O teorji węzłów, o której mówił

żąda jący  wszystk ich  sw obód  i Mussolini, pisze „Warszawski Dzien-
p rzy w ile jó w  d la  sw ych  ro d ak ó w  nik N arodow y":
no/n eran icam i R/eszv w  im ię .-Długotrwała niepewność- nie Je#t poza gran icam i nzeszy, ‘ rzw.zą d o b rą  t bezpieczną zarówno dla
najszczytn iejszych  haseł n aroao - państw ^ „ io n y c h ,  jak i dla „państw
w ych  i haseł libera lnych , w  sto- osi«. N le „aieży bowiem zapominać,
sunku do nie-nlcmleckicli naro- żo okres t. zw. „strategji strachu"
dowości zam ieszkujących  ziemie Już zamknięty 1 państwa osi sta- , SH“ »iesAKujł|a-j obliczu narodów zdecydowa-
nicmicckie, okazywali nicwzruszo bronić swoich praw w sposób
ną trwardość i brak liberalizmu, jak najbardzlej stanowczy".
graniczący z metodami choćby N a  ten sam temat pisze „K urjer
Hakaty pruskiej. Poznański":

Sytuacja pogorszy ła  się zna - 1 „Co się dzieje Już teraz w  Gdańsku?
• A 7 nnm ilnwn Senat oświadczył z okazji zamierzonejczmie za czasów  n arodow o  - socja ^ azyRtośc, p^ uleJ głośno> że nl^

listycznych. Podciągn ięcie  całego moie ręczyć za bezpieczeństwo lud-
Życia politycznego  pod  w skaźn ik  „ości polskiej. Co jednak gorsze: ce-
W vlaczn ie n arodow ośc iow y , stw o- Iowo urządzane napady petardowe na

dla m nieiszośri na- • poMde urzędy celne na granicy Wol- rzy ło  odrazu  d la  m niejszości na neRo Miasta i Prus wschodnich przy
rodow ych  w  Tsiemczecn sytuację gotowują systematyczne dostarczanie
bardzo  ciężką, pod p orządk ow an ie  Gdańskowi broni 1 amunicji 1 w  tym
zaś go  w p ły w o m  adm in istrac ji i'sam ym  celu nadużywa się zaplombo-
otwarcie wszystkich jceo domen ;
dla p rzem ożnej penetracji partyj^ nego Miasta, które ma służyć Polsce,

uczynić przeclwpolską prochownię. 
Pytamy: czy, gdyby Mussolini był Po
lakiem i stał na czele rządu polskie
go, tolerowałby tak! stan rzeczy ? 
Niechaj w  Rzymie okażą zrozumienie, 
że węzeł sprawy Gdańska, obszaru 
życiowego Polski, musi być sensow

nej dokonało reszty. Mniejszości 
w Niemczech żyją dzisiaj stale 
pod obuchem groźby całkowitego 
wyłączenia z życia publicznego i 
dokuczliwych szykan politycz
nych, podejmowanych pod ha- _ .
Słem tinaradawiania życia społe-1 nie przecięty dla utrwalenia niepodle- unarauawlania f glo$Ci narodu i państwa polskiego, a
eznego w mcmczccli.

Obecny spis ludności wypada 
nadto —  z punktu widzenia pol
skiego —  w momencie wyjątko 
wo niepomyślnym, w okresie bar 
(Izo wysokiego napięcia przeciw
ności między Niemcami a Pol-

zarazem trwałego pokoju w  naszej 
części Europy!".

Archimedes pod bronią
Krzysztof Po ra j w  feljetonie w  

„Ilustr. Kurj. Codz.“ pisze: 
„Twórczy Archlmedesowie zawsze 

wcześniej czy później pokonają hordyska, po wymówieniu traktatu z ” ?ycchzy
roku 1934 i tem samem po zanu- wiedzy lin twardo: Nie tykajcie na- 
lowaniu polsko - niemieckiej u -  j szych kół! A le tak Ich pogromią, ie  
mowy mniejszościowej. Już to i"* nie będą chcieli naśladować

j  , i swego syrakuzaftskiego protoplasty.
samo przesądza o powadze wa- Archimedesowie stoją dzts pod bronią. _____ _____  ____ __
Funków, w jakich spis się odbę-, Blada waszemu światu, pozbawionemu j klub radziecki Str. Narodowego nie 
dzie. Idei, złożonemu wyłącznie z nlenawi- I będzie opozycją tylko dla opozycji,

ści i zaborczości, światu tygrysów 1 
wilków, który wybrał się w  XX  wie
ku na podbjj ziemi. N ikt 1 nic nie 
zwalczy mlecza, który broni wielkości 
ducha

0 służbę bezpieczeństwa
w (wdańskn

Polska Agencja  A g ra rn a  (P A A )  
donosi z Gdyni:

„W  rozmowie z jednym z wybit
nych kupców gdańskich korespondent 
nasz, który udał się wczoraj z Gdyni 
do Gdańska na obchód 4-ej rocznicy 
zgonu Wielkiego Marszałka, usłyszał 
miarodajną opinję o Istotnych nastro
jach, panujących wśród kupiec twa 
gdańskiego. W  kołach tych podkre
ślają, że w  interesie swobodnego roz
woju handlu gdańskiego byłoby po
żądane, by Polska w  myśl przysłu
gujących jej praw, zawarowanych w  
Statucie W . M. Gdańska objęła słu
żbę bezpieczeństwa na terenie W ol
nego Miasta. Koła te obawiają się 
dalszych prowokacyj ze strony ele
mentu narodowo-socjallstycznego 1 na 
pływających nieustannie bojówek par 
tyjnych, które grupami po 50 ludzi 
przechodzą granicę Prus Wschodnich
1 w  szyku marszowym, ze śpiewem, 
wkraczają na teren gdański. Obawia
my się powtórzenia nocy św. Domi
nika —  oświadczył naszemu korespon 
dentowi rozmówca gdański —  która 
może się zwrócić nietylko przeciwko 
miejscowej ludności polskiej, ale tak
że 1 przeciwko tym licznym elemen
tom kuplectwa gdańskiego, które do
tychczas nie przyłączyły się do ruchu 
narodowo-socjallstycznego. Praworzą
dna siła Polski jest naszą jedyną na
dzieją i ostoją —  zakończył wybitny 
kupiec gdański swą rozmowę z na
szym korespondentem".

Zgodna współpraca
Pelplińslr „Pielgrzym " donosi:
„Na ostatniem posiedzeniu rady 

miejskiej w  Grudziądzu zabrał głos 
radny mec. Sergot, członek Stronni
ctwa Narodowego, oświadczając, że

zgłaszając chęć zgodnej współpracy 
dla dobra Rzeczypospolitej i miasta. 
Grudziądz jest miastem pogranicznem, 
które ma szczególne obowiązki 1 
szczególne zadania do spełnienia. 
Przy każdej sposobności klub będzie 
przypominał, że Polacy są gospoda
rzami tej ziemi, a element obcy musi 
się lm bezwzględnie podporządkować. 
W  stosunku do poczynań zarządu 
miejskiego klub ustosunkuje się rze
czowo i pozytywnie. N a  próby wbi
jania klinów przez Ozon w  Str. Naro
dowe —  klub nie będzie reagował, ani 
też z powodu zabierania członków —  
rozdzierał szat".

Wrażenia Anglików 
z Polski

Czasopismo „Społem " zamieszcza 
wywiad z przedstawicielami spół
dzielców angielskich Smetthurstem, 
Alderidge i M atthews‘em, którzy ba 
wili w  Polsce.

„Na pytanie: Co najbardziej zwró
ciło uwagę Ich w  Polsce —  odpowie
dzieli: „Przyjechaliśmy do Poznania 
w okresie wielkiego politycznego nie
pokoju. Byliśmy niesłychanie zdumie 
nl panującym wśród waszej ludności 
spokojem, opanowaniem i pewnością 
siebie. N a  terenie politycznym wciąż 
zachodziły nowe wypadki, oświadcze
nia, deklaracje, mowy. Wasz naród i 
całą wschodnią Europę alarmowano 
ustawicznie —  tem niemniej jednak 
ludność Polski w spokoju kontynuo
wała swoje codzienne prace z pewno
ścią siebie, która powinna być przy
kładem dla wszystkich Innych naro
dów".

Pióro na łańcuchu
Feljetonista „Dziennika Powszech  

nego“ pisze, jakie wrażenie zrobiło 
na nim pióro na łańcuszku. Pióro  
takie zrywa się z łańcucha, bo:

„Bo, widzicie, pióro —  to nie łań
cuchowy pies. N a  uwięzi długo nie u- 
siedzł".

Wojna w całej pełni
Ppłk. JÓ2ef Hałaciński pisze w  

„Polsce Zbro jne j", że w ojna Japoń-

sko-chińska w re w  całej pełni. Cięż 
kie walki toczą się na wszystkich 
frontach:

„Kolos chiński walczy na całym 
froncie, który olbrzymie przestrzenie 
chińskie rozdzieliły na porwane, nie 
związane ze sobą operacyjnie, odcin
ki".

Ustawiczne starcia
Z Londynu donosi „I. K. C.“ : 
„Wiarygodne doniesienia wskazują, 

że na terenie Czech 1 Moraw docho
dzi raz po raz do poważnych incyden
tów antyntemlecldch. Demonstracje te 
trzymane są w  największej tajemnicy. 
W  Brnie wojska niemieckie oraz for
macje S. 8. atakowały wrogi tłum 
przy pomocy bagnetów. W  związku z 
tem! wykroczeniami dokonano aresz
towań".

L prawem do namysłu
Z  Berlina donosi „I.K .C .": 
„Niemiecko-włoskl pakt polityczno- 

wojskowy będzie —  jak już „LK;C.“ 
donosił —  paktem ramowym, obejmu
jącym kilka układów poszczególnych.

Według niesprawdzonej wersji, kon
trahenci uzgodnili już najważniejszą 
klauzulę paktu militarnego, mianowi
cie klauzulę konsultatywną, co znaczy, 
że pakt ten nie wchodzi automatycz
nie w  życie, kłody jedna ze stron za- 
wlkła się w  konflikt zbrojny, tylko, 
że jego działanie uzależnia się od wy 
nlku konsultacji obu mocarstw nad 
aktualnym problemem, grożącym śpo 
wodowaniem wojny.

Dyktatorzy mówią — 
demokracje działają
Powyższemi słowami określa „Po! 

ska Zbro jna" sytuację międzynaro
dową. „Dziennik Ludow y" przyłą
cza się do tego określenia, pisząc: 

„Obecną sytuację międzynarodową 
ujmują francuskie koła polityczne w 
nader trafną formułę: ■— role .między 
demokracjami n państwami tatalne- 
mi —  powiadają w  Paryżu —  odwró 
ciły się. Teraz po stronie dyktatorów 
są słowa, pó stronie demokracji —  
czyny".



Nie wpuszczono 
do Palestyny

emigrantów żydowskich 
x Gdańska

ODAttSFT, 13.5. Transport żydow
skich emigrantów gdańskich, któ
ry w liczbie przeszło 400 ludzi, 
przed kilku tygodniami, udał się 
przez Niaracy do Rumunji, ule zo
stał dopuszcrony do Palestyny.

Statek, na którym  znajdują, się 
emigranci gdańscy, krąży wcią* Jv  
szew* po m orm .

Zaznaciyć wypada, śe władze 
gdańskie starały się ten wyjwsd  
pierwszych emigrantów Żydów z 
Gdańska ntrzymać w ścisłej tejem - 
nlcy.

Zakłady fiolls Royce budują
fabrykę motorów 

vnmolotowycb
L O N D Y N . 15.5. Odpowiadając  

na zapytanie w  Izbie Gmin min. 
Kingsley W ood oświadczył, iż 
Rolls Royce L td  Co buduje obec
nie w  pobliżu G lasgow  wielkie za
kłady, które będą produkowały  
motory samolotowe.

Fabryki te będą zatrudniały o- 
kolo 10.000 robotników. Koszt bu 
dowy ich wyniesie wiele miljonów  
funtów szt.

Monety z  czasów 
Stefana Batorego

w darze dla regenta 
Horthy*ego

B U D A P E S Z T . 15.5. Regent H or- 
thy przyjął dziś na dłuższej au- 
djencji przedstawicieli Towarzyst
w a W ęgiersko - Polskiego im. Ste
fana Batorego w  W arszaw ie pp.: 
Hutten - Czapskiego i Gołuchow- 
sklego w  towarzystwie posła R. P. 
Orłowskiego, którzy wręczyli re
gentowi podarunek towarzystwa, 
ozdobną kasetę z umocnionemi na 
niej staremi monetami z czasów  
Ludw ika W ielkiego i Stefana B a 
torego.

Pakt czarnomorski
w przy gotowaniu

L O N D Y N . 15.5. (Tel. w łasny ). 
W brew  powtarzającym  się zaprze 
czeniom, tutejsze koła dyploma 
tyczne stwierdzają, iż rokowania 
nad paktem czarnomorskim są 
w  pełnym biegu.

Do paktu tego przystąpią pań
stwa bezpośrednio zainteresowane 
w  tem, co dzieje się nad brzega
mi Morza Czarnego t. j. Rosja, 
Turcja, Rum unja i Bułgarja .

2 samoloty niemieckie
wylądowały w Holandjj

A M S T E R D A M . 15.5. Dziś na te
rytorjum  holenderskiem wylądowa  
ły dwa samoloty niemieckie.

Policja zatrzym ała oba samoloty 
1 lotników do dyspozycji w ładz 
wojskowych, prowadzących docho
dzenie.

Lotnicy twierdzą, Iż zabłądzili.

6 miliardów
w ciągu kilku godzin
P A R Y Ż , 15.5. —- Subskrypcja 5 

proc. „pożyczki pokoju" r. 1939 o- 
tw arta dziś rano została zamknięta 
popołudniu.

Prelim inowana kwota subskryp
cji G mil,jardów franków  pokryta  
była w  gotówce jeszcze przed po- 
łndniem.

Sukces pożyczki pozwolił na cał
kowite pokrycie długu płynnego *  
tytnłn emitowanych bonów skar
bowych 6-miesięcznych, rocznych 
bonów kosy autonomicznej obrony  
narodowej, opiewających na 18 mle- 
alęcy 1 2-lefcnłch bonów obrony na
rodowej.

Rokowania sowiecko-brytyjskie trwają
Francja w roli pośredniczki

L O N D Y N , 15.5. Rząd sowiecki 
doręczył W . B rytan ji odpowiedź na 
kontrpropozycje brytyjskie. N ota  
sowiecka doręczona została przez 
Mołotowa am basadorowi b ry ty j
skiemu. M ołotow odbył przy tej o- 
kazji półgn-^inną rozmowę z am- 
baaadorem Seedsem. Treść odpowie
dzi sowieckiej otrzym ała już rów 
nież Foreign Office.

Jak słychać ze źródeł dobrze po
informowanych, rząd moskiewski w  
dalszym ciągu podtrzymuje swe 
poprzednie stanowisko, uważając  
propozycje brytyjskie za niezado
walające, jako nie idące dość da
leko. Propozycje brytyjskie, zda
niem kół sowieckich nie udzielają  
terytorjum  sowieckiemu nawet po
średniej gwarancji. Odpowiedź so
wiecka w  dalszym ciągu kładzie na
cisk na konieczność wzajemnego 
paktu pomocy.

Odpowiedź Sowietów, równająca

się odmowie, o ile chodzi o p ro po -, 
zycje brytyjskie, wyraża jednak go 
towość kontynuowania rokowań i 
podkreśla konieczność dojścia do 
porozumienia dla celów utrzymania 
pokoju w  Europie i przeciwstawie
nia się agresji.

W  Londynie uważane jest za mo
żliwe, że Francja  podejmie się roli 
pośredniczenia między sprzecznemi 
stanowiskami Londynu i Moskwy  
i wysunie formułę kompromisową.

W  londyńskich kołach rządowych 
przywiązują przeto największą u- 
wagę do spotkania genewskiego w  
nadchodzącą niedzielę między Ila li- 
faxem, Bonnetem i Potiemkłnem, 
uw aża jąc ,. że w  toku tych rozmów  
genewskich sprawa udziału Rosji 
Sowieckiej może być posunięta na
przód.

L O N D Y N . 15.5. Prem jer Cham
berlain odpowiadając na interpe
lację, czy Polska lub Rum unja

wysunęła jakiekolwiek zastrzeżenia 
przeciwko zawarciu układu o wza
jemnej pomocy między W . B ryta- 
nją, a R osją Sowiecką oświadczył: 

„Poglądy rządu polskiego i ru 
muńskłego nie zostały wyrażone w  
sposób formalny, ale ich ogólne 
stanowisko wobec rokowań, które 
rząd brytyjski prowadzi z rządem  
sowieckim znane jest zarówno w  
wyniku wizyt, jakie ministrowie 
Spraw  Zagranicznych Polski i Ru  
munji złożyli W . Brytanji, jak  i 
drogą kontaktów dyplomatycznych 

Byłoby rzeczą niewłaściwą u ja 
wniać wyrażone w  ten sposób po
glądy zwłaszcza, że niedawne w i
zyty zastępcy komisarza Spraw  
Zagranicznych Rosji sowieckiej w  
Bukareszcie 1 W arszaw ie dały o- 
kazję do wym iany poglądów w  te. 
sprawie między przedstawicielem  
rządu sowieckiego, a  rządem ru
muńskim i polskim".

Koncentracja wojsk włoskich na granicy greckiej
Zaniepokojenie w Atenach

L O N D Y N . 15.5. (Tel. w ł.).  Tu 
tejsze koła polityczne sygnalizują  

iż w  Grecji w ywołała poważne za 

niepokojenie wiadomość o koncen

tracji wojsk  włoskich na poiudnio- 
zachodniej granicy A lban ji, a  więc 

w  bczpośrcdnłcm sąsiedztwie G re
cji.

W  Atenach podkreślają przy- 
tem, iż liczba skoncentrowanych 

na granicy A lban ji w ojsk  w łos
kich jest bardzo duży.

Rzekoma inicjatywa pokojowa Ojca Sw.
Interpelacja w Izbie Gmin

L O N D Y N . 15.5. N iedawne roz
mowy delegata apostolskiego w  
W . Brytanji m sgr. Godfrey‘a z 
lordem H alifaxem  oraz poglądy W a  
tykanu na temat pokoju w  Europie  
były dziś przedmiotem interpelacji 
w Izbie Gmin.

Odpowiadając na te pytania, wi 
ceminister Spraw  Zagranicznych  
Butler oświadczył: „N ie  mam nic

do powiedzenia w  tej sprawie. O j
ciec św. nie wysuwał żadnych pro- 
pozycyj formalnych. Mogę jednak  
zapewnić Izbę, że rząd J. K. M. 
ustosunkuje się najnajprzychylnlej 
wobec wszelkich kroków, jakie w  
opinji Jego świątobliwości m ogły
by z korzyścią być podjęto w  in
teresie pokoju światowego1*.

Gdy jeden z posłów Labour P a r 

ty zapytał, czy rząd brytyjsk i był 
w kontakcie z W atykanem  w  spra  
wie tych rzekomych propozycyj, 
iub czy istnieje prawdopodobień
stwo takiego kontaktu, Butler od 
powiedział: „Bylibyśm y wówczas 
zainteresowani, gdybyśm y otrzyma 
li od O jca św. jakiekolwiek suge 
stje, ale Ojciec św. żadnych su 
gestyj nie w ysuw ał".

Rzesza nie uprzedzała W . Brytanji
o zamiarze zerwania układu z Polską

L O N D Y N . 15.5. Zainterpelowany  
dziś w  Izbie Gmin, czy rząd nie
miecki powiadomił rząd brytyjski 
zanim wypowiedział porozumienie 
polsko - niemieckie, parlamentarny 
podsekretarz Stanu Spraw  Z agra 
nicznych Butler udzielił odpowiedzi 
przeczącej.

Poseł Labour Party  Fletcher za
pytał dodatkowo: „Czy nic jest

bez precedensu dla rządu wypo
wiedzenie tego rodzaju porozumie
nia bez odbycia konsultacji z rzą
dem, któremu przypisuje on od
powiedzialność za wyjK>wiedzenle i 
czy jest rzeczą możliwą utrzymy
wać stosunki międzynarodowe w 
tego rodzaju warunkach".

W  odpowiedzi Butler oświad
czył: „N ie mogę powiedzieć, czy

istnieje tego rodzaju precedens, 
Stwierdziłem w  odpowiedzi na po
przednie pytanie, że rząd b ry ty j
ski nie był powiadomiony".

N a  zapytanie posła L abour P a r 
ty, Daltona, czy nie stanowiło to 
naruszenia porozumienia monachlj 
skiego, podpisanego przez H itlera  
I Chamberlaina —  Buttler nie u 
dzielił odpowiedzi.

Porozumienie z  Chorwatami na dobrej drodze
Optymizm dr. Koroszeca

Układ polsKo-gdatiski
w sprawie opłat stemplowych 

od weksli
Między KomJaarjatem General

nym R.P. i Senatem w. m. Gdań
sku dokonana została wym iana  
pism w  sprawie wprowadzenia w  
iyet* układu między Rzeczypospo
litą Volską i w. m. Gdańskiem, 
cele:'1 uchylania dwukrotnego opo- 
oatnowani* w  zakrsds podatki: 
wekslowego (op łaty  stemplowe od 
w eksli), po-Jplaanego w  W arszaw ie  
i  h f l s ń  19&S r.

U k U J  ten wo&o&d w iycio 26 
m aja k  r.

B IA ŁO G R Ó D , 15.5.. N a  zebraniu 
młodzieży należącej do partji 
J.R.Z. (Jugosłowiańskie Zjednocze
nie Radykalne banowiny D raw 
sk ie j), które odbyło się w  mieście 
Celje, przewodniczący senatu i w y 
bitny polityk słoweński dr. Koro- 
szec wygłosił obszerne przemówie
nie poruszając sprawy wewnętrzne 
Jugosławji.

Mówca stwierdził, że rozmowy, 
jakie toczyły się pomiędzy premje- 
rem Cwetkowiczem a  przywódcą

Chorwatów dr. Maczkiem na temat! 
przyszłej organizacji państwa ju -1 
gosłowiańskiego m ają wielkie zna
czenie. Należy z optymizmem pa-| 
trzeć na rozwiązanie tych spraw, i 
Jeżeli pojaw iają  się trudności —  
wywodził mówca —  nic należy się 
temu dziwić, ani przerażać. Jednak 
wielki kompleks trudnych do roz
wiązania spraw', które nie mogły 
być w  ciągu 20 lat załatwione, bę
dzie prawdopodobnie niebawem ure
gulowany.

N a  marginesie tego przemówie
nia, przepojonego optymizmem, na- 
leży zaznaczyć, że dr. Koroszec po 
raz w tóry  w  ostatnich czasach zâ  
biera głos na temat porozumienia 
z Chorwatami. W  zwrią.zku z tem 
twierdzą tutaj, że osoba polityka 
słoweńskiego, nie zaangażowanego 
bezpośrednio w sporze z Chorwata
mi, jest używana przez sfery  ofi
cjalne dla przyspieszenia rozwiąza
nia tego skomplikowanego proble
matu wewnętrznego.

Niemieckie chwyty propagandowe
Działalność ośrodków informacyjnych w Polsce

K urje r W arszaw ski zwraca u- 
wagę na ożywioną a niezbyt przej
rzystą działalność niemieckich o- 
środków inform acyjnych i repre
zentatywnych w  Polsce.

Niemieckie ośrodki informacyjne i 
reprezentatywne w  Polsce, które w 
ciąga lat ostatnich, a  zwłaszcza od 
podpisania w  styczniu 1984 r. poi 
sko - niemieckiego paktu o nleagro 
sji, zdołały nawiązać liczne 1 bardzr 
dobre kontakty w Polsee, dziś czuj:) 
się nagle całkowicie odosobnione. 
Rzecz zrozumiała, sytuacja taka jest 
dla tych ośrodków wysoce niedogod 
i.a. Odosobnienie to jest nie tylko 
nieprzyjemne dla nich pod wzglę
dem towarzyskim, ale przede wszy st 
kłem musi hamować Ich pracę w 
Polsce.

To lei nio dziwnego, że od kilku 
doi — ściśle mówiąc —  od mowy 
sejmowej min. Becka —- rozpoczęły 
on* wytężoną akcję, bjr popsute sto

sunki i kontakty odrobić. Zastosowa
no bardzo zgrabną i oryginalną me
todę. Poszczególni członkowie i kie
rownicy tych „ośrodków1* proszeni 
i nieproszeni oświadczają Polakom, z 
którymi maja sposobność zetknięcia 
się, że wypadki ostatnich 6 tygodni 
spadły na nich niespodziewanie, Ze 
są niemi psychicznie zdruzgotani, że 
ladal są zawsze zwolennikami współ 
[>racy polsko - niemieckiej, że ich 
.nformacje były rzucane w Berlinie 
lo kosza, a wszystkiemu co zaszło 
>vinien jest minister von Ribbentrop, 
który zupełnie się z Ich opinją nie 
iiczy 1 robi politykę w stosunku do 
Polski według z góry ułożonego pla
nu , z którym oni zupełnie się nie 
zgadzają.

Mamy tu do czynienia ze zwy
kłym niemieckim chwytem propagan
dowym. Chodzi o nawiązanie zerwa
nych kontaktów, pierścień odosob
nienia Jest wysoce nieprzyjemny I 
szkodliwy. Trzeba z& wszelką renę

zrzucić z siebie zarzut współwiny. 
Tylko przez ścisły kontakt z Pola
kami można prowadzić propagandę 
rozkładową, na której skutki tak się 
liczy na \VIIhelmstrasse w Berlinie.

Propaganda ta jest jednak szyta 
zbyt grubeml nićmi. W  Polsce nie 
ma zwyczaju zwalania odpowiedział 
ności na jednych, a uwalniania od 
niej drugich. Dla nas jest obojętne, 
kto w  Niemczech zawinił, wywołując 
konflikt z Polską. Odpowiedzialni są 
za to wszyscy, którzy sprawami pol
skimi się zajmują: zarówno cl w  
Berlinie, jak i cl, co pracują w  po
szczególnych ośrodkach informacji 
niemieckiej w Polsce.

Nikt w  Polsce, myślący rozsądnie, 
nie uwierzy, że Rzesza Niemiecka 
w  swych centrach Informacyjnych 
ma ludzi, do których nie ma zaufa
nia, lub którzy nie zgadzają się z 
polityką, prowadzoną przez kanclerza 
Hitlera.

Nowa dyrekcja ■
w Widzewskiej 
Manufakturze

Jak się dowiadujem y syndyk 
masy upadłości W idzewskiej Ma
nufaktury p. Zbijewski powoła1 
na stanowisko dyrektora handlom  
go W idzewskiej M anufaktury b. 
rektora biura surowcowego w  Mi
nisterstwie Przem ysłu i Handlu P 
Kandla. Odnośna umowa podpisa- 
na została dn. 15 b. m. w Łodzi

Osoba dyrektora techniczncg0 
nie została jeszcze ustalona. .Jed
nym z kandydatów na to stanowi
sko jest podobno p. K. Hofma" 
b. dyrektor zarządzający fabryk 
wyrobów  bawełnianych I. K. Po
znański. w  Lodzi. Kandydatura ta 
natrafia na zrozumiałe przesn^0' 
dy, ze względu na to, że p. Hof
man nie posiada obywatelstwa P<" 
skiego. j

Z  dawnych władz spółki pozo- 
stać ma b. wiceprezes Zarządu, kot 
sul Maks Kon.

Równocześnie w  kołach prz8* 
mysłowych zwracają uwagę  
w yjazd  do A nglji prezesa Towa' 
rzystwa Ubezpieczeń „Prudential 
Landaua, m ający na celu uzysM" 
nie kredytów obrotowych dla W  
dzewskiej M anufaktury.

Prowokacja niemiecka
w Tomaszowie Mazowieckim

W  ub. niedzielę odbyło się w To* 
maszowie Mazowieckim zebrani1 
Z.P.Z.Z., poświęcone omówieniu z*' 
dań społeczeństwa w  przy gotowi' 
niu obrony państwa.

W  czasie rozchodzenia się uczest' 
ników zebrania doszło na skutw 
prowokacji ze strony przedstaw* 
cieli mniejszości niemieckiej do I w  
ki, w  której dwóch robotników ni* 
miecklch zostało pobitych. (P A T )

Podpisanie paktu 
włosko-niemiecklego
nastąpi 21 b. tu.

B E R L IN , 15.5. W ed ług k r a #  
cych tn pogłosek, przyjazd hr. Cifl' 
no do Berlina l podpisanie układ® 
polityczno -  wojskowego nasłąPlC 
ma 21 b. m. . .

Niemcom nie wolno 
w yieźdżaf do Hiszpanii
bez specjał nej wizy

B E R L IN , 15.5. W  Dzienniku *J- 
staw  ogłoszono dekret u c h y la j^  
ustawę z 18 lutego 1937 n  zakf1' 
żującą Niemcom brania udziału *  
hiszpańskiej wojnie domowej.

Ten sam dziennik ustaw^ przyno
si rozporządzenie, zakazujące obj" 
watelom niemieckim pod kar® 
grzywny wyjeżdżania do IliszpanJ* 
bez specjalnej wizy.

Walka z gadulstwem
w Trzeciej ll*«s/.y

B E R L IN , 15.5. W e  wszystkich 
nach wyświetla się film, wykazują* 
cy, jak  tajemnice wojskowe przed®' 
stają się do rąk obcych przez S9' 
dulstwo niemieckiej ludności, przy'” 
czem o "adulstw '0 posądza się ^  
filmie, zarówno dyrektorów niemieC 
kich przedsiębiorstw przemysł0' 
wych, jak  i członków form acyj P31!' 
tyjnych, robotników pracując.Vctl 
przy fortyfikacjach oraz nawet- 
kaprala wojsk niemieckich.

Pozostało w Austrii
8 0 . 0 0 0  Ż v r i ó w

Z A ustrji wyem igrowało od cza' 
su anschlussu po dzień dzisiejsi) 
ok. 100.000 Żydów, z czego 45.00® 
udało się do różnych krajów' eui’0' 
pejskich, 21.000 do Am eryki Pół” "
6.000 do Am eryki Połudn., 2.500 c‘°  
Am eryki środkowej, 21.000 do A* 
zji, w  tem ok. 6.000 4o  Palestyn}'- 
2.500 do A fryk i i 1.500 do Austra' 
łji.

W  A ustrji pozostało jeszcze
80.000 Żydów.

Or. Schacht wraca z Indyj
w połowie cier«H'»

B E R L IN , 15.5. D r. Schacht, ba
wiący obecnie w  Indjach, udał si? 
z Kalkuty do Rangoonu, skąd V0' 
w raca  do Niemiec, gdzie óczeki'va" 
ny jest w  połowie czerwca.

—  N a przedmieściu Sztokholm*1 
Ulrsundn wybuch) pożar w tebrf<’e 
korków, który przerzucił sig na P£* 
bliską fabrykę części zapadowych ®° 
samolotów onu sprzęta itMljoweg#*

o.



T r w a ć  I w y t r w a ć
Wzniosła zasada starożytnych Rzymian

Cw<*aTf,m Heet stantem mori —  
C w aro w i godzi się umierać stojąc. 

Piękna zasada, Juk tyle innych
* Sasad, przekazanych nam przez 

Rzym. Rzym starożytny. Zasady  
tej oczywiście nie należy rozumieć 
dosłownie. N ie chodzi w  niej by 
najmniej o taką czy inną pozycję 
w  chwili zgonu. Można dokonać ży
wota na łożu śmierci, nie sprzenie
wierzając się zacytowanej maksy
mie. N ie stosuje się ona również

| tylko do cezarów rzymskich, do 
władców... W inni je j hołdować wszy
scy obywatele.

Kto w  zakresie powierzonych mu, 
czy dobrowolnie na się przyjętych  
funkcyj, spełnia je z całem odda
niem jest... Cezarem. Jak Cezara, 
obowiązuje go ujęty w  maksymie 
Bakaz trwania na stanowisku aż... 
do końca.

Kapitan tonącego statku opusz
cza go ostatni. Dowódca oddziału 
piechoty, cofającego się za rzekę 
przed naporem przeważających sił 
nieprzyjacielskich, ostatni siada do 
łodzi czy promu. Tak samo postąpi 
w  podobnej sytuacji dowódca ka- 
walerji, oddając swego konia sze
regowcowi, który go postradał od 
kuli wroga.

To są przykłady zaczerpnięte z 
' wojny. Boliaterami okazali się lu

dzie, których ze względu na za
wód, jakiemu się poświęcili, wdra- 

•. iano do zajęcia takiego właśnie 
i stanowiska. N ie zmniejsza to oczy-
• wiście w agi ich czynu, ani nie po

zbawia zasługi. Dowodzi tylko, jak  
wiele dokazać można, w paja jąc w  
ludzi odpowiednie cnoty. Z  cuotą 
poczucia odpowiedzialności, a nie 
posłusznej dyspozycyjności na czele.

Tych bohaterów było tak wiciu, 
ie  niepodobieństwem stało się ucz
czenie każdego z nich pomnikiem, 
na jaki sobie zasłużył. W tedy pow
stała piękna myśl, której realizacją 
są istniejące we wszystkich pań
stwach, biorących udział w  wojnie 
światowej, pomniki poświęcone... 
Nieznanemu Żołnierzowi.

A le  przykładów bohaterskiego 
w ytrwania na stanowisku aż do 
końca dostarczają nic tylko woj- 
skowL Bohaterów znaleźć można i 
pośród ludności cywilnej i to nic- 
tylko w wojennych czasach.

Bohaterem jest uczony, który po
stradał życie w  laboratorjum  przy  
robieniu niebezpiecznych doświad
czeń nad doniosłym dla ludzkości 
wynalazkiem.

Bohaterem jest lekarz, umiera
jący  na skutek nieuleczanej choro
by, nabytej p r*y  leczeniu pacjenta.

Jest nim również inżynier, zstę
pujący do zagrożonego szybu, aby 
z narażeniem w łasnego —  ratować  
życie ludzi w  tym szybie pracu ją
cych.

...Wszyscy oni postąpili zgodnie 
r rzymską zasadą. W ytrw ali na 
stanowisku do końca, „umierali sto
jąc".

Dlaczego o tem mowa? W szak są 
to rzeczy dobrze znane i niejedno
krotnie już przypominane.

Odpowiedź jest prosta.
ty jem y w  niezwykłych czasach. 

Potęgują one znaczenie rzymskiej 
maksymy o konieczności w ytrw a
nia na stanowiskach przez wszyst
kich obywateli. Dzisiaj każdy, ko
mu leży na sercu dobro, sława i

Przyjaźń
p o l s k o - a n g i e l s k a

W  „Kurjerze W arszaw sk im " u- 
kazał się wyw iad z ambasadorem  
W . Brytanji Kennard‘em, który mó
wi:

„Ostatnie dwudziestolecie było świad 
kiem stopniowego i pomyślnego for
mowania się państwa polskiego, oraz, 
co z zadowoleniem mogę podkreślić, 
rozwoju przyjaznych stosunków mię
dzy Polską a  Wielką Brytanją, które 
tak niedawno zostały ^cementowane. 
Moi rodacy, silni wiarą w zasndy wol 
noścl i samostanowienia, z radością 
powitali odradzającą się Polskę i pod
kreślali serdeczność swych nczuć w 
sposób praktyczny, kiedy pierwsza 
angielska misja wojskowa przybyła 
do Polski w  r. 1920. Współpraca mię
dzy polskimi i angielskimi mężami 
stanu zawsze się odznaczała serdecz
nością i zrozumieniem, czy to miało 
miejsce w  Genewie, czy w międzyna
rodowych konferencjach lub na tere
nie obu państw".

niezależność Polski musi —  w  za
kresie spełnianych obowiązków —  
stać na tej wysokości, na jakiej 
stał Cezar.

W  wojnie, której nie wiadomo 
czy unikniemy, w wojnie „totalnej" 
zaniknie właściwie różnica między 
wojskiem i ludnością cywilną. W o j
na wszystkich wciągnie w  swe try 
by, Różnica w stopniu niebezpie
czeństwa, grożącego żołnierzowi na 
froncie i spokojnemu mieszkańco
wi miasta czy wsi —  przy nowo
czesnych i tak wielce różnorodnych

środkach mordu i zniszczenia —  
staje się nieuchwytna. Z  tą chwilą 
traci rację bytu pojęcie t. zw. od
w agi cywilnej, jako czegoś niższe
go od odwagi żołnierskiej. Bezbron
ność i odosobnienie „cyw ila" stawia  
go nawet w porównaniu z żołnie
rzem nieraz wr sytuację pod wzglę
dem psychicznym bardziej ciężką.

Odtąd będzie jedna tylko odwaga.
Oracze, wychodzący z pługiem na 

rolę, robotnicy śpieszący do fab ry 
ki, lekarze niosący pomoc choremu, 
muszą wykazać taki sam hart du

cha, jak  żołnierze udający się na 
ryzykowne zwiady. Wszystkim  gro 
zi niebezpieczeństwo i na wszyst
kich ciąży jednaka odpowiedzial
ność.

Dlatego też w tych wyjątkowych  
czasach obowiązkiem jest myśleć o 
budzeniu i krzewieniu cnót, które 
sprawiają, że w  chwilach ważkich 
decyzyj udziałem nie jednostek, ale 
całego społeczeństwa staje się pięk
na, rzymska zasada:

Caesarem licet stantem mori.
T. Chr.

Czerwony beret -  błękitna koszula
Sylwetka ministra spraw wewnętrznych Hiszpanji

N a  łamach „Le Tem ps" Rene Jo 
hannet charakteryzuje mało znaną 
na szerokim świecie sylwetkę mi
nistra spraw  wewnętrznych w  rzą
dzie gen. Franco p. Serrano Su- 
ner.

Jest to —  według publicysty  
francuskiego, przedstawiciel umia
ru w  rządze nowej Hiszpanji.

Człowiek młody ma lat' zaledwie 
38. Z  zawodu adwokat. Od 1939 r. 
wziął udział czynny w  życiu poli- 
tycznem obrany na posła z Sara- 
gossy z partji C. E . D. A., na 
której czele stał Gil Robles.

Odegrał dużą rolę w  przygoto
waniu wybuchu powstania genera
ła Franco, jeździł na wyspy K ana
ryjskie aby ustalić kontakt między 
prawicą w  Madrycie a przysz
łym wodzem powstania.

W  sierpniu 1936 r. po wybuchu 
wojny domowej Serrano Suner do 
stał się do Carcer Modello w  M a
drycie. Zdołał jednak uciec prze
brany w  suknie kobiecą i przedo
stał się do prowincyj zajętych 
przez arm je gen. Franco.

W  Madrycie rozstrzelano dwóch 
,i«go braci —  Jose 1 Fernando, in
żynierów, którzy odmówili udziału 
w pracach fortyfikacyjnych stoli
cy.

Ramon Serrano Suner początko- 
kowo zajął stanowisko sekretarza  
politycznego przy wodzu naczel
nym, którego jest szwagrem (żo 
naty z siostrą żony gen. Franco), 
następnie, gdy powołano pierwszy  
rząd w  Burgos objął tekę mini

stra spraw  wewnętrznych.
W prawdzie w  białej Hiszpanji 

niema partyj, ale istnieją i ście
ra ją  się w  obozie gen. Franco dwa  
ugrupowania polityczne, należące 
do Falangi. Karliści z t. zw. Re- 
ąuetes, stanowiący skrajnie prawi 
cowe skrzydło i właściwi falangi- 
ści z organizacji, utworzonej przez 
Jose Antonio Prinio de R ivera o 
charakterze radykalnym pod wzglę 
dem społecznym.

Usiłowano te dwie grupy zje
dnoczyć i d a ć . temu wyraz zew
nętrzny przez zaprowadzenie uni-
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formu. Składać się on miał z czer 
wonego beretu reąuetes, ciemno- 
błękitnej koszuli falangistów  i spo
dni khaki. A le  falangiśei odmówi
li wkładania reakcyjnych czerwo
nych beretów.

Requetes z N aw arry  uważają, 
że powstanie gen. Franco —  to 
trzecia w ojna karlistowska, która 
skończyła się zwycięstwem. Oprócz 
tego sfery wojskowe m ają różne, 
porachunki zarówno z karlistami. 
jak  z falangistami. Te wszystkie 
sprzeczności trzeba godzić. Sekre
tarz generalissimusa jest falangi- 
stą, ale całe jego biuro jest kar- 
listowskie. P rasa  i propaganda są 
w  rękach falangistów, ale szpitale 
na froncie powierzono paniom —  
karlistkom.

Serrano - Suner wśród tych 
zwalczających się nawzajem prą
dów zachowywał um iar i spokój. 
Wypowiedział się przeciw rasizmo
wi i totalizmowi.

Autor miał z min. Sunner‘em ta
ką rozmówkę w  Burgóś.

—  Widzi pan fotel —  jest on 
pusty, to miejsce Francji, winni- 
ście go zająć. N ik t go wam  nic 
zabierze. Co się tyczy naszej nie
zależności, żałuję, że pan nie sły
szał naszego generalisimusa, gdy  
pewne mocarstwa (nie potrzebuję 
panu wymieniać jak ie ), usiłowa
ły od niego w yrw ać niedopuszczal
ne koncesje. Szkoda, że nie sły
szał pan. Generał wstał i oburzo
nym głosem powiedział: esto uun- 
ca! (C o  to, to n igdy !).

W ś r ó d  b r u n a t n y c h  z b i r ó w
Tam gdzie wre nieustanny, brutalny teror

(Korespondencja własna) Opole, w  maju.

Z  wygodnego wjazdu na Śląsk 0 -  
polski przez Bytom lepiej w  obec
nych nastrojach po tamtej stronie 
kordonu —  zrezygnować. Przecho
dzimy tedy granicę pieszo przez je 
den z punktów niedaleko tego m ia
sta i poprzez drogę leśną, czynią
cą raczej wrażenie szerokiej alei 
parkowej, dochodzimy spacerem do

Ze skąpych zdań staram y się do
ciec, jaka  jest przyczyna tej feerji 
mundurowej. Odbywa się dziś kon
centracja oddziałów partyjnych, po
stawionych w  okręgu bytomskim  
w  stan alarm owy jeszcze w  nocy. 
Zanim szary świt połączył się z 
szaremi dymami kopalń i fabryk, 
na drogach bez przerwy ryczały sy-

małego przystanku kolejowego, o- reny aut, wiozących zastępy par-
żywionego wiosną i latem z racji i ~ - - j  - -------- - —  - v
swego charakteru wycieczkowego.
Jest nas kilka osób na peronie cze
kających na pociąg elektryczny.
Jakiś miejscowy dygnitarz party j
ny z teczką pod pachą, dwóch gór
ników z fajkam i w  zębach, młody  
człowiek w  marynarce, mimo chłod-

tyjne do miasta, a raczej na ob
szerne błonie tuż pod miastem, 
miejsce nieustannych rew ij i pa
rad. Ta koncentracja, połączona, 
jak  to w  kilka godzin później sam  
stwierdziłem z ożywioneini rucha
mi wojska w7 pasie nadgranicznym, 
spowodowana została zapowiedzią

nego dnia, krępa przysadzista b a - ! mowy ministra Becka. Działo się to 
bina z siatką na wiktuały w  ręce... i bowiem w  tym, pamiętnym dniu.

N a  Śląsku Opolskim jeździ się ! W  kopalniach i fabrykach na Slą- 
przeważnie trzecią klasą. N iem a tu sku Opolskim pracuje sporo ro-
snobujących młodych ludzi, którzy  
kosztem czasem jedzenia, nawet na 
krótkich przestrzeniach kupują bi
let drugiej klasy, aby zaznaczyć

botników - Polaków  mieszkających 
w Polsce: dla nich to urządzony 
był ten pokaz dyscypliny partyjnej 
i gotowości wojskowej. Gdy po

przynależność do „lepszej" sfery. : dniówce wrócą do domów, będą o-

Do Bytom ia nie /otwieram ust, 
tylko obserwuję. W agon  jest prze
pełniony, ludziska rozm awiają. Prze  
ważnie o kłopotach domowych, u- 
nikając jednak spraw  wyżywienia, 
owego tak dziś drażliwego tematu 
w Rzeszy. Pan hitlerowiec z tecz
ką jedzie w  tym samym wagonie i 
to mi wiele tłomaczy.

W  Bytomiu wpadam y w  ożywio
ny ruch uliczny. Bronzowe i czar
ne mundury nadają ulicom charak
ter jakiegoś miasta wojskowego. Za  
wielkiemi szybami reprezentacyj
nej kawiarni widać stłoczoną ciżbę 
mundurów. N aw et kelner uw ija się 
po sali w bronzowej koszuli p arty j
nej.

powiadać... O propagandzie Niemcy 
nigdy nie zapominają.

Choć od mowy ministra Becka 
minęło dużo dni, z okolic Bytomia 
nie odpłynęły wcale owe masy w oj
ska. Rozlokowano je tylko bar
dziej wrygodnie i nieco... w cieniu 
drzew wioskowych.

* * •
N aw et na starego znajomego tam

tejsi Polacy patrzą wilkiem.
Boją  się każdego słowra, gestu, 

radziby szybko pozbyć się towa
rzystwa człowieka, którego nikt nie 
zna. Trzeba ich zrozumieć i nie u- 
trudniać im sytuacji. Chyba, że się 
człowiek zakonspiruje w  jakimś 
czynszowym domu np. w  G liw i
cach i po wielu czynnościach o-

chronnych gospodarza, utnie sobie 
rozmowę półgłosem. Teror na każ
dym miejscu, teror wc wszystkich 
okolicznościach.

To, co przedostaje się na łamy  
prasy w Polsce jest skąpem od- 
zwierciadleniem m artyrologji Po la 
ków na Śląsku Opolskim. W y b ija 
nie szyb —  to cónocny sport g a 
wiedzi niemieckiej. Stają szeregami 
przed oknami mieszkań Polaków  i 
na komendę tłuką szyby brukowca
mi o wadze kilogram a i więcej. Po
licji ani na lekąrstwo.

Do pracy idzie Polak w  asyście 
gwizdów i wymyślań. P rzy  robocie 
słyszy z ust m ajstra o redukcji, 
Gdy wraca zmaltretowany do do
mu zastaje od właściciela domu 
wymówienie mieszkania. W  skle
pie, na kartkę masło i cukier do
stanie Niemiec, Polak najczęściej
—  nie.

Mimowoli ręka zw ija się w  pięść, 
gdy się słucha, nie bez nerwowego  
drżenia, tych strasznych opowieści. 
Gorzej niż w miastach jest we 
wsiach i małych miasteczkach. A l 
bo się trzeba zaprzeć, że się jest 
Polakiem, albo zdać się na szyka
ny bandy zbirów’, bez nadziei, że 
władze przyjdą z pomocą.

Mimo to Polacy trwają, nie tra 
cą wiary, że przecież wszystko się 
zmieni... w.

W  środę, 17 b. m. odbędzie się 
spis ludności w Rzeszy, nowy fi
giel niemiecki, m ający na celu fa 
brykację nowych Niem ców w  rdzeń 
nie polskich osiedlach. Polacy sta
rannie przygotowują się do tej 
walki o swe prawa. Spisy ludno
ściowe —  to istny majstersztyk o- 
błudy i pułapek’ biurokratycznych.

(h ) .

Wybory miejskie
w Skierniewicach, 

Grodnie i Białymstoku
Napłynęły  wiadomości o wyniku  

wyborów  do rad miejskich w  dn. 14 
b. m.

W  Skierniewicach mandaty uzy
skały: PPS . —  15, Ozon —  3, Str. 
N ar. —  3, żydzi (lista mieszczań
ska ) —  3 mand.

W  Grodnie rozdział mandatów  
jest następujący: PP S  —  14. Bund
—  9, Ozon —  10, Blok chrześć.-naro 
dowy —  5, B lok żydowski — ‘ 2.

W  Białym stoku jest następujący  
rozdział m andatów:

PPS . i KI. Zw. Zawodowe —  G, 
Bund —  10, Ozon —  21, Str. N ar.
—  5, Żydowski blok demokratycz
ny —  3, Ogólny blok żydowski —  3.

Triim f 
tancerek polskich 
na konkursie międzynarodo

wym w Brukseli
Zakończony m iędzynarodowy kon

kurs tańca artystycznego w  B ruk 
seli dal duży sukces polsk im , tan
cerkom. N agrodę im. królowej E l
żbiety 10.000 fr . przyznano kandy
datce z kategorji młodocianych Ta- 
tjanie Stiepanowej (em igr. ros.).

W  kategorji dorosłych pierwszą 
nagrodę rządu i 5.000 fr. zdobyła 
Giuliana Penzi (W ło ch y ), d rugą Pa
łacu Sztuk Pięknych 3.000 fr . D a 
nuta Kwapiszewska (S te lan ja  Po- 
krzywińska —  Po lska ), trzecią K o
mitetu W ykonawczego 2.000 fr . D a 
nuta Kwapiszewska (P o lsk a ), czwar 
lą  1.000 fr. Franciszka Mannówna  
(P o lsk a ), następnie złote medale 
zdobyli: Anton ja  Cobos (U S A ),  
Gert M alm gren (Szw ec ja ), Am an- 
dine le Roeye (B e lg ją ),  Karinę  
Gross (B e lg ja ) i E jzens Mezulis 
(Ł o tw a ).

Z  pozostałych tancerek polskich: 
Pola Gobińska, która przeszła do 
finału, lecz z powodu nagłej niedy
spozycji nie m ogła wystąpić, uzy
skała Jiagrodę specjalną, srebrne  
medale zaś przyznano: Irenie Roze- 
nównic, Halinie Manccwiczównle 1 
Irenie Ocimkównie. Pozatem przy
znano jeszcze wicie medali branżo
wych i dyplomów.

W  kategorji młodocianych uzy
skała pierwszą nagrodę 2.500 fr. i
12 lekcyj bezpłatnych u Sergjusza  
L ifa ra  —  B arbara  Szupińska (em. 
ros.), drugą nagrodę* —  1.500 fr. 
Aleksander Kałużny (em igr. ros.), 
trzecią —  1.000 fr. Irasem a W a r-  
chałowska (P o lsk a ), złote medale: 
Laurette van Campcnhout (B e lg ja ),  
Anna N evada (F ra n c ja ) i L ia  Vink  
(Eaton  ja ) .

W śród ju ry  znajdował się z Po l
ski Zygm unt Rosner i Henryk L iń 
ski.

SpadlfoiierHyni 
największego imperjum 

na świecie
skończyła łrijrunścielał

„Jej K rólewska Wysokość księż
na Yorku w ydała na świat córkę, 
która otrzym ała imię E lżbiety".

T a  lakoniczna depesza, która u- 
kazała się w  prasie na wiosnę 1926 
roku, zw iastow ała . urodziny spad
kobierczyni największego imperjum  
na świecie. W tedy jednak nic nie 
wskazywało, jakie przeznaczenie 
czeka m ałą księżniczkę. . Jedynie 
„F iga ro " w  komentarzu do tej wia  
domości snuło następujące przy
puszczenia:

„Ponieważ w  A nglji nie , obowią
zuje , prawo salickie, córka, księcia 
Yorku, drugiego syna królewskie
go, w  razie bezpotomnej śmierci 
księcia W alji, zostanie następczy
nią tronu, przed swymi stryjam i, 
książętami Gloucester i Kentu. A le  
książę W alji, który obecnie prze
byw a w  Biarritz, cieszy się zdro
wiem i nic nie usprawiedliwia po
dobnych przypuszczeń".

Zaszły jednak fakty, które spra
wiły, że m ała księżniczka Elżbieta 
w dzień obchodzonej niedawno trzy 
nastoletniej rocznicy swych uro
dzin, otrzymała, jako następczyni 
tronu, ze wszystkich posiadłości 
imperjum brytyjskiego serdeczne 
telegram y i listy z życzeniami. Od
czytała je wszystkie, śledzona u- 
ważnem pkiem swego ulubionego 
psa Dookle, którv zastanawiał się, 
dlaczego jego pani ma dziś tak 
wzruszoną twarzyczką.



Zatwierdzony układ z Sowietami
wśród 6 ratyfikacyj w Sejmie

NT»  wczorajszem posiedzeniu Sejmu 
marszałek Makowski zawiadomił Izbę, 
że premjer nadesłał odpowiedzi na 
interpelacje p. Barana w sprawie niedo- 
ręczania adresatom czasopism i dru
ków ukraińskich, Dudkiewicza w spra
wie działalności koncernu Philipsa w 
Polsce, Wawrzkowicza w sprawie go
spodarki władz Uahalnych gminy ży
dowskiej w lłzeszowie i Wyszyńskie
go w sprawie przerwy w przyznawa
niu ulg dla wierceń poszukiwawczych.

PIERWSZE CZYTANIA
W  pierwszem czytaniu odesłano do 

komisy] rządowe projekty ustaw o 
Wójłkowej Szkole Głównej Inźynierji 
i o uprawnieniach Państwowego Insty
tutu Geologicznego w zakresie prac 
górniczych i terenowych, oraz projekt 
ustawy, złocony przez Wnuka w spra 
wic umów nabycia nieruchomości, spo 
rządzonych na imię osób podstawio
nych oraz o wykupie majątków, sprze
danych z powodu ograniczeń narodo 
wości polskiej.

KREDYTY DODATKOWE
Bez dyskusji uchwalono projekty u 

*taw o kredytach dodatkowych na 
1938-30 rok, w sumie 10 miljn. zł. i 
na 1939-40 rok w sumie 2.100.000 zł. 
Te ostatnie kredyty, jak wskazał »pra- 
wozdawca pos. G łow acki (Ozon) służą  
nn pokrycie koniecznych w ydatków , 
zw iązanych z em isją  l biciem  bilonu. 
Górna granica emisji bilonu wynosi 
obecnie 520 miljn. zł.; na głowę lud
ności wynosi to 15,20 zł. W innych 
państwach europejskich kwota ta na 
głowę ludności jest mniej więcej ta
ka sama, a w niektórych nawet wyż
sza. Koszt bicia bilonu jest znacznie 
niższy od samej wartości bilonu, je 
dynie w  drobnych monetach brązO' 
wych jesł wyższy. Np. koszt wybicia 
jednego grosza wynosi 1,8 gr., a mo
nety 2-groszowej — 2,4 gr. Jako po
krycie służyć będą zwiększone o 
2.100,000 zł. wpływy r podatku.

RATYFIKACJE
Po  uchwaleniu projektu ustawy o wy 

stawach i targach gospodarczych Izba 
rozw ażyła  I uchwaliła projekt ustaw 
o  ratyfikacji: 1) porozumienia z W. 
Brytanją w sprawie clenia wyrobów 
chemicznych, 2) umowy dodalkowej do 
umowy gospodarczej z Rzeszą Niemiec
ką, 3) umowy z Rzeszą Niemiecką o 
granicznym odcinku rzeki Drwęcy, i )  
protokółu taryfowego między Polską a 
Estonją na 1939 r., 6) porozumienia z 
ZSRR w sprawie statutu prawnego 
Torgpredstwa i 6) układu handlowego 
* ZSRR.

Referując ten ostatni projekt pos. 
Szrzy ł-M em lrow lcz  (Ozon) mówi:

Jest to pierwszy układ, regulujący 
w sposób trwały podstawy wzajemnych 
obrotów towarowych, które dotych
czas były nieuregulowane i dawały 
zawsze ujemne dla nas saldo. Uniown 
■na znaczenie polityczne, gdyż, dotąd 
żadnego lego rodzaju układu ze Zw. 
Sowieckim nie mieliśmy. Dotychczaso
we obroty z Sowietami były minimal
ne I wynosiły 13.000 zł. na I klra.

POŁA GOJAWICZYŃSKA

granicy. Obecnie, po zaw arciu  układu, 
będą wynosiły  90.000 zł. nn 1 kim. gra  
nlcy, a więc upodobnią się do na
szych stosunków handlowych z inne- 
mi sąsiedniemi państwami. Umowa han 
dlowa jest oparta na zasadzie wza
jemności i przewiduje zawarcie poro
zumienia kontyngentowego clearingo
wego, które już ratyfikacji nie podle
gają. Umowa clearingowa opiewa w 
złotych polskich, zabezpieczając nas 
od strat, mogących wyniknąć z depre
cjacji waluty partnera.

Z umowy wyłączone są w przywo
zie towary luksusowe, jak wino, ka
wior, owoce, —  obejmuje ona nato
miast surowce, co w obecnej sytuacji 
europejskiej jest szczególnie ważne. 
Surowce te sprowadzaliśmy dotychczas 
za dewizy, a obecnie będziemy je 
otrzymywali w drodze kompensaty.

Sprowadzać będziemy z Sowietów 
przedewszystkiem rudę manganową, ba

wełnę, koncentraty apazytowe (fosfory
ty), futra, tytoń, i inne surowce o 
mniejszem znaczeniu. Wywozić będzie
my przedewszystkiem węgiel w ilości 
900.000 ton rocznie, co pozwoli na u- 
mieszczenie na rynku zagranicznym 
nadwyżki węgla karwińskiego. Należy 
nadmienić, że dotąd węgla do ZSRR 
nie wywoziliśmy.

Dalej wywozić będziemy wyroby tek
stylne, a więc bawełniane (wyroby 
łódzkie), wełniane i pólwełniane, try
kotaże ilp. Pozatem eksportować bę
dziemy wyroby włókiennicze, cynk I wy 
roby z cynku, wyroby metalurgiczne, 
maszyny prządzalnicze, wiskozę, skóry, 
kable elektryczne I inne artykuły.

Podpisany układ handlowy stwarza 
możliwości znacznego zwiększenia obro 
tu towarowego, oraz zrównoważenia 
go, przez co istniejące w ostatnich la
tach saldo ujemne zostanie zlikwido
wane.

Krwawe zajścia w  Dobrudży
W e d ł u g  r e l a c j i  r u m u ń s k i e j

W ubiegły poniedziałek podaliś- bandę 20-tu zbrodniarzy, którzy zmal- 
my komunikat Bułgarskiej Agencji tretowałł 1 zrabowali Ich.
Telegraficznej o zajściach w Dobru
dży.

Obecnie biuro prasowe ambasa
dy rumuńskiej przesyła nam nastę
pujące wyjaśnienia:

Bułgarska Agencja Telegraficzna 
podała szereg wiadomości przesad
nych I po większej części nieścisłych 
w sprawie ekscesów, które zajść mia
ły w  pobliżu granicy rumuńsko-buł- 
garsklej w  miejscowości Belica za
mieszkałej częściowo przez ludność 
bułgarską.

W  rzeczywistości, przebieg wyda
rzeń był następujący:

Inż. Zamflrescu dyrektor fabryki 
samolotów, pojechał przed tygodniem 
do swego majątku w  Dobrudży w  to
warzystwie gen. Fotescu oraz Jede
nastu osób. W  pobliżu miejscowości 
Belica, zostali oni napadnięci przez

Swiętoujście litewską Gdynią?
Na razie jeszcze marzenia o Kłajpedzie

Po utracie Kłajpedy przez Litwą 
stanęło poważne zagadnienie obra
nia bazy dla floty handlowej i miej
sca kierowania eksportu. Narazie 
część eksportu skierowana została 
przez porty ryski i libawski, częśclo 
wo w  dalszym ciągu korzysta się 
z Kłajpedy. Jak się te sprawy uło
żą w  najbliższej przyszłości —  na
razie trudno przewidzieć.

(Snecialna korespondencja z  Litwy)
gu korzystać z portu kłajpedzkiego, 
wówczas budowa Swiętoujścia szłaby 
zwykłym trybem.

—  Czy zamierzone są specjalne 
układy z Łotwą co do korzystania 
przez Litwę z portu w  Libawie?

—  Narazie nie. Po rokowaniach 
berlińskich okaże się czy to jest 
potrzebne.

w  h 0„h„ i„ ‘ . N a  temat budowy portu Litwini
J na ten temat rozpo- naogół wszyscy mówią niechętnie i

' Ponlcwa* Z lękiem. Każdy zasłania się roko
w i  i f  obrł6c° ” a Port I waniami w  Berlinie. I  wszyscy zda- 
wojenny, więc eksport litewski mu- wałobv sle żvwla błocą nadziete

Portu w ^ n L dIai tf eble r  2  będzie ^?otrzeba nic zmie-Portu własnego Litwa nie posiada,1 nia(;
rybackiego w  swiętoujście rozbudowuje się, ale 

.ę .  ̂ . Jednak jak Jest jeszcze bez rozmachu, bez obliczeń
w tej chwili, nie nadaje się zupełnie na w iększ4 sUalę. 
dla celów eksportowych. „  *

Czy będzie rozbudowywany, w  Ja- . . R °zPoczęliśmy rozbudowę —  
kim tempie, kiedy może być go to -, mla®ta “  lPóŁwl ^  Lipczlus. Po- 
wy —  z temi pytaniami zwracam 1 cz$tkowo roboty szły w  kierunkuwy —  z temi pytaniami zwracam  
się do dyr. Llpcziusa w  minister
stwie Skarbu (ministerstwa Przemy
słu i Handlu Litwa nie posiada) 
któremu podlega sprawa portu.

—  Mówić o tem byłoby Jeszcze 
przedwcześnie. Nie myśleliśmy o roz 
budowywanlu Swiętoujścia w  tak 
dużych granicach. Prowadzimy tam 
roboty, ale tylko nad powiększeniem

rozbudowy letniska, później zaczęli
śmy stawiać murowane domy dla 
rodzin rybackich. Otrzymują Je oni 
od państwa na wieloletnie spłaty. 
Tak samo zresztą 1 kutry. Mamy 
tam swoje doki, w  których budowa
ne są kutry, teraz przystępujemy 
do budowy kutrów na połowy dale
kobieżne. Co do zakładów przemy
słowych, to Jest ciągle Jeszcze wiel-go do rozmiarów średniego portu ry- f , Jest ciągle Jeszcze wiel-

backiego, który mógłby już służyć i .. °  a ma- ® zajdzie tego 
dalszym połowom. Oczywiście mu- Potrzeba— 
simy stworzyć sobie jakąś bazę dla X
naszej floty handlowej —  będziemy | Jak małe jest zainteresowanie te- 
więc pewno musieli pomyśleć o roz- jml sprawami charakteryzuje to fakt,
budowywanlu fiwiętoujścia. Narazie 
jednak nie mamy jeszcze żadnych 
konkretnych planów. Wymagałoby 
to bowiem nietylko wielkiego na
kładu energji, ale przedewszystkiem 
olbrzymiego wkładu kapitałów. Je
śli po rokowaniach w  Berlinie oka
że się, że możemy w  dalszym cią

że nlesposób się poprostu dowie
dzieć o połączenia komunikacyjne. 
Wydział prasowy M.S.Z. zapewniał 
mnie, że mogę jechać koleją do Kre- 
tyngi, a  stamtąd autobusem na 
miejsce.

Gdy chciałam ustalić godziny wy
jazdu i powrotu 1 zasięgnęłam to

KOW NO, w  maju.
formacji u potrjera hotelowego, od
powiedział mi, że z Kretyngi nie 
ma autobusu wogóle. Prosiłam, by 
to sprawdził. Przyjechał właśnie 
ktoś z Połągl 1 powiedział, że do Po- 
łągi można dojechać autobusem, a  
dalej końmi —  o ile się Je dosta
nie —  lub piechotą. Będzie to nie
wiele ponad 10 kilometrów. Ktoś 
inny jednak mówi, mi, że około 20...

—  A  samochodem z Kowna 7
—  Nie ma właściwie dojazdu. Ma  

my stąd doskonałą szosę, ale.... do 
Kłajpedy. Trzeba więc objeżdżać 
boczną, złą drogą. Z czasem niewąt
pliwie trzeba będzie przeprowadzić 
tam szosę. No i kolej. W  planach 
Jest nawet wyznaczone miejsce na 
dworzec. Z Kretyngi musiałaby pójść 
odnoga— jakieś trzydzieści kilometrów 
wszystkiego. W  tej chwili jest tam 
oczywiście kolejka, ale służy tylko ce
lom budowy.

Próbowałam się dowiadywać o po-

Był to jut trzeci napad na tegoż 
właściciela majątku. Żandarmerja ru
muńska wykryła 1 aresztowała spraw  
ców, którzy, jak  się okazało, byli 
mieszkańcami gminy Bielica i naro
dowości bułgarskiej, a  wśród nich 
również Rumunów. Po zakończenia 
śledztwa, zbrodniarze zostali skiero
wani do powiatowego miasta celem 
oddania ich w  ręce władz sądowych. 
W  drodze, bandyci stawili opór 1 wy
wiązała się walka, podczas której 
żandarmi zmuszeni byli utyć broni 
Część bandytów zdołało zbiec, a  re
szta wśród których jeden Rumun, zo* 
stall zabici.

Jak z tego wynika, tło całego 
wydarzenia stanowi akt zbrodniczy 
nlemający nic wspólnego zo stanowi
skiem politycznem mniejszości bulgot 
sklej. Przedstawiciele tej mniejszości 
zasiadają w  „Froncie Odrodzenia Na
rodowego" 1 przesłali do premjer* 
rządu rumuńskiego następujące o* 
świadczenie: „Potępiamy wszelki czyn 
zbrodniczy 1 gotowi Jesteśmy współ
pracować z organami administracji, 
celem wytępienia czynów bandytyzmu 
nawet Jeżeli sprawcy są narodowości 
bułgarskiej. Co się zaś tyczy niegod
nych czynów nawet naszych rodaków, 
którzy ewentualnie zajmowaliby sle 
rabunkiem, oświadczamy, że wcale nie 
Jesteśmy skłonni Ich brońló".

Celem ustalenia różnicy między prze 
kroczenlaml natury prawa ogólnego, 
podlegającemi Jedynie władzom sądo
wym, a między położeniem polltycz- 
nem mniejszości bułgarskiej, rząd ru
muński wysłał na miejsce specjalną 
komisję, w  skład której wchodzi wi
ceminister spraw wewnętrznych 1 8-cb 
delegatów mniejszości bułgarskiej za
siadających we „Froncie Odrodzenia 
Narodowego".

A rcybisku papilot
Lotnictwo pokonywa nietylko gra 

nico krajów, ale również i granice 
wszystkich środowisk, zawodów i 
stanów. Dowodem tego jest ka. 
Francis Spelman, biskup Bostonu,

------ -------  wew u mianowany ostatnio przez Stolice
łączenia ze Swietoujściem, przez ml* Apostolską arcybiskupem Nowego
n ł c i f a n n f l i m  1I T ________ 1 -  ____  T  ..1 «  i  ■ ■< 1 .

ŚW IĘ TA  R Z E K A
—  Posłuchajno —  rzekła żo

na —  słuchaj, Kaifoszu.
Przerwał jej. Z powodu kon

gresu notarjusz Kempa stłukł 
swój pamiątkowy kufel do piwa 
w cieszyńskiej Polonji. Powie
dziano mu bowiem, że pewien 
uczony Francuz zamierza wydać 
piękną książkę pod tytułem „Ko
pernik pszczelarstwa —  ksiądz 
Dzierżoń” , gdzie bierze Dzierżo
na za Niemca, bo Niemcy pode
słali mu taką wiadomość. Tak 
więc, krzyczał Kempa —  ukra
dli nam i Kopernika i Dzierżo
na! Udał się Francuzowi ów ty
tuł!...

—  Ano —  rzekła żona —  wi
dzisz więc sam, co wyrabiają z 
całym światem. —  I zadała mu 
uroczyste pytanie co do szkoły 
Anyszki. Kaifosz ucichł. Długo 
deliberował sam z sobą w ciem
ności, wkońcu jednak nie wie
dział, czemuby mieli zawczasu 
się strachać. Wszak nie bawią 
się w politykę, oddali Anyszkę

do swojej szkoły z samej potrze
by i przekonania. On sam, Kai
fosz, nie umie tego wypowie
dzieć, lecz czuł, że tak trzeba 
zrobić. I zalecił żonie milcze
nie, niema bowiem nic gorsze
go, niż rozbębnić taką sprawę. 
Gdy się o tem nie będzie mówić, 
ludzie zapomną i tyle.

Nazajutrz jednak miał zły 
dzień w hucie. Na wstępie maj
ster nie odpowiedział mu na po
zdrowienie, jeno podniósł wzrok 
wgórę i minął go bez słowa. Hut
mistrz po kilkakroć stawał mu 
pod ręką przy piecu i czynił gło
śne uwagi. Nie to, żeby robił 
wsjręty, lecz wszystko mu było 
nie w smak. Wkońcu też ani 
słówka nie wspomniał o niedzie
li, choć tym razem kolej wypa
dła na Kaifosza.

—  Nie? — rzekła Kaifoszowa, 
blednąc.

Niedzielę płacono podwójnie. 
Było tysiąc i sto sposobów, aby 
podwyższyć płacę lub obniżyć

P O W I E Ś Ć

ją. —  Już ja to widzę —  rzekła 
gorzko —  żeśmy postąpili nie
opatrznie —  gdzie nam tam wo
jować. Lepiej przycichnąć i prze 
trzymać.

Wszystkim im było nieswojo. 
Nawet wesoły Juraj ochlapł nie
co, widząc, że w szkole hutniczej 
uczniowie myślą jeno o jednem, 
ażeby się zasłużyć, ażeby się piąć 
wyżej i mieć dobrą notę. Przy 
warsztacie majster chwalił jego 
rozgarnięcie i zdolności — atoli 
—  bąknął, gdyby miał lepsze wa
runki w domu, rozsądniejszych 
rodziców —  toby mu się ułożyło 
jeszcze lepiej.

Joszka, przechodząc przez Ka
nadę, słyszała jak za nią mówio
no: — fałszywe ludzie. —  To 
też ona nie ruszy się z domu, 
nie będzie wystawiać się na głoś
ne wyzwiska. I komu to było po
trzebne, by wszczynać znów ta
ką historję. Ona chodziła do cze
skiej szkoły i dobrał

—  .Widać to, widaćl —  rzekła

nisterstwo komunikacji. Wreszcie po 
wielu wysiłkach poinformowano mnie, 
żo połączenia ze SwYtoujściem w ła
ściwie niema. Wprawdzie do Kretyn
gi kursują z Kowna cztery pociągi 
na dobę (podróż trwa około czterech 
godzin), a po przybyciu pociągu jest 
zawaze autobus do Połągi. Ale z Po- 
łągi do fiwiętoujścia kursuje tylko 
raz dziennie, autobus pocztowy. Możll 
we, że wyjechawszy z Kowna o pół 
do siódmej rano zdąży się przyjechać 
do Połągi na czas, by Jeszcze go zła
pać. Jeśli nie, trzeba oczywiście wę
drować piechotą. Spacer dość duży, 
bo wynosi to w  każdym razie ponad 
dziesięć kilometrów.

Nie wygląda na to, by idea budo
wy własnego portu Już dojrzała.

A . Rutkowska.

Kaifoszka — to też tak pysku
jesz, nauczyli cię tam! Nosa leż 
zadzierasz, zachciewa ci się pań
stwa! Joszka powstała, urażona 
i szurgnęła krzesłem. Matka pod
niosła dłoń, aby ją ukarać za to 
zuchwalstwo, lecz dziewczyna 
zbladła i wyszczerzyła zęby, jak 
pies, który chce ukąsić.

•— Co robicie! —  burknął Kai
fosz.

Rozeszły się, dysząc. Nikt nie 
rzekł więcej ni słowa. Po nie 
przespanej nocy, rankiem, Kaifo 
szowa sama zawiodła Anyszkę do 
czeskiej szkoły, nakładłszy jej 
przedtem w głowę, by się nie o- 
pierała. Joszka gorliwie pomogła 
matce w dziele perswazji. Pytały 
uparciucha: czy chce, aby tato 
miał obciętą płacę? Aby Juraja 
wyciepli z praktyki w hucie? 
Anyszka potrząsała przecząco gło 
wą i dała się spokojnie zaprowa
dzić. Po drodze matka kupiła jej 
czekoladowego bonbona w srebr
nym papierku, a mała, zadowolo
na schowała przysmak w kiesze
ni fartucha. Wszystko poszło 
składnie, tym razem nauczycielo- 
wa nie tkwiła już przy oknie, 
a nauczyciel siedział w kancelarji 
za stołem 'jakby oczekując umyśl
nie na Zuzannę Kaifosz, żonę 
hutnika, opóźniającą się z zapi
sem dziecka. Wypalił on małe, 
uprzejme kazanie o dobrodziej
stwie oświaty i ująwszy Anyszkę 
za rękę, powiódł ją do klasy. 
Lśniąca jak lustro posadzka.

Jorku. Posiada on dyplom pilota 
od wielu już lat.

Kwalifikacje lotnicze arcybiskupa 
Spellmana stały się głośne w 1931 
roku, w bardzo ciekawych okolicz
nościach.

Między Watykanem a partją fa- 
szystowską panowały wtedy sto
sunki nader naprężone. Rząd Mus- 
solinego skonfiskował numer „Os- 
servatore Romano", w którym był 
zamieszczony tekst encykliki Plu
sa XI. Arcybiskup Spellman po
wziął wtedy sensacyjną inicjatywę- 
Wystartował z Rzymu ze skonfisko 
wanym numerem, wylądował w Pa
ryżu i ogłosił całemu światu kato
lickiemu encyklikę papieską.

kwiaty w oknach, portrety na 
ścianach, oszklone szafy pełne bo 
gatych ksiąg o złoconych grzbie
tach, przejęły Kaifoszową mro
zem i uszanowaniem. Nie dziw, 
iż Anyszka miała stracha, było 
tu jak w urzędzie. I patrzyła z 
podziwem na córkę, iż ta szła  
śmiało wgłąb gmachu, tupiąc 
głośno trzewikami i zadzierają0 
głowę, na której dwa krótkie 
warkoczyki sterczały, jak różki-

—  Jakie też to dziecko jest! 
Ani się obejrzy, ani nie pożału
je! — myślała matka z odrobi
ną zawodu i rozczarowania.

Lecz wreszcie —  osiągną spo
kój.

W  domu, Joszka narządzała 
słoje z myślą o marynatach, z 
tych wzgardzonych warzyw, iżby, 
się nie popsuły. Otwarto na ście- 
żaj drzwi i rozmawiano głośno, 
nie troszcząc się o chorą Mar- 
zincową. Kaifoszka podśmieebi- 
wała się nawet w duchu z na
uczycielowej. Phi, to śmiechu 
warte jak marną zemstę wymy
śliła ta kobieta, która się ma za 
coś lepszego! Siedziały z Joszką 
na schodkach, wycierając do su
cha korniszonki, żartując i poga- 
dując w tem poczuciu, iż są ^  
porządku i nikt nic do nich ni* 
ma! W  samo południe jakiś sy
nek w szkolnem ubraniu, zbiegł 
zgóry i stanął przed nimi, coś 
bąkając.

(d. c. n.)’.
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Niezłomne zasady
dla gospodarstwa Polski

Żyjem y chwilą bieżącą i w  myśl j 
przysłowia „bliższa koszula ciału" 
zajmujemy się przedewszystkiem j 
codziennemi bolączkami naszego ży
cia. Czasem nawet zatracam y pro
porcje kwestyj ważnych i drugo
rzędnych w  codziennej walce o byt. 
Bodaj że najłatw iej zatracić poczu
cie proporcji w  dziennikarstwie, ży- 
jącem przecie chwilą. D latego do
brze jest od czasu do czasu oder
wać się od codzienności, pomyśleć 
nieco o ogólnych zasadach, jakie  
powinny rządzić naszem postępowa
niem.

W arto  to szczególnie zrobić w  
dziedzinie gospodarczej. W iele mó
wi się o planiźmie ostatnio, a prze
cie jeśli planizm m a jakiś sens, to 
ten, że powinno się podporządko
wać naszą codzienność gospodarczą 
pewnym zasadom naczelnym, ogól
nym, zasadom nie wypływającym  
z tej czy innej potrzeby dnia dzi
siejszego, lecz z głębokiego przemy 
ilenia całości zagadnień, które przy  
chodzi nam  rozwiązać.

M ało jest dzieł, których autorzy 
potrafią wznieść się ponad spory 
dnia dzisiejszego, a  równocześnie 
nie zatracić poczucia rzeczywistości. 
Szczególnie mało jest takich dzieł 
traktujących problem y bardzo o- 
gólne, problem y naczelne, któreby  
równocześnie pozbawione by ły  dok
trynerstwa, któreby nie usiłowały  
podporządkować życia doktrynie, 
lecz przeciwnie —  dostosować dok
trynę do potrzeb życiowych.

D latego dobrze jest przeczytać 
nową książkę prof. R y b a r s k i  e- 
g o  p. t. „Idee przewodnie gospo
darstwa Polski". Bo to jest w łaś
nie dzieło, odrywające nas od co
dzienności, a silnie związane z na
szą rzeczywistością, pozbawione 
przytem wszelkiego nastawienia 
doktrynerskiego.

Idee przewodnie gospodarstwa  
Polski wywodzi prof. Rybarski z 
naszych potrzeb.

„Polsce potrzeba kapitału** to 
stwierdzenie podstawowe, stw ier
dzenie, które pociąga za sobą sze
reg wniosków w  dziedzinie polityki 
gospodarczej i ustroju gospodar
czego. Czytam y w  szczególności:

„N ie w ydaje się to możliwem, by  
kapitalizacja m ogła postępować do
statecznie szybko, jeżeli nie utrzy
ma się i nie utrwali systemu pry 
watnej własności, który skłania lu
dzi do największych i najbardziej 
skutecznych wysiłków gospodar
czych. D la  nas ten system nie jest 
cenny dlatego, że afirm uje święte 
Prawo własności. N ie  bronimy go 
w interesie jakichkolwiek w arstw  
..posiadających**, ani też w  myśl li
beralnej doktryny, która bierze za 
Punkt w yjścia prawo jednostki, w  
szczególności prawo do indywidual
nej własności. D la nas własność 
Prywatna i związana z nią wolność 
gospodarcza jest funkcją społeczną 
i z tego właśnie powodu zasługuje 
*a  obronę".

U  nas wszyscy wiedzą, że Polsce 
brak kapitału. Lecz niewielu w y 
ciąga z tego faktu prosty w  zasa
dzie wniosek, że aby brak ten uzu
pełnić, trzeba prowadzić taką poli
tykę, któraby sprzyjała wzrostowi 
kapitalizacji. I wielu zapomina, że 
Własność prywatna i wolność gospo 
darcza nie są jakiemiś przywileja
mi, lecz że są funkcjami społeczne
mu. Zbyt pochopnie równa się u nas 
przymiotnik „społeczny" i „państwo
wy".

„N aród— pisze prof. Rybarski—  
hoże się rozwijać także i poza pań 
*twem, przez działalność gospodar
k ą  jednostek i ich związków". I 
<!alej: „w  imię stałości rozwoju na
rodu należy zrobić różnicę między 
frwałemi instytucjami państwowe- 
toi a zmiennemi rządam i".

Taką właśnie stałą instytucją 
^inno być u nas prawo własności 
1 wolność gospodarcza. Ta ostatnia 
■istytucja decyduje znów o fo r
dach naszego ustroju. N ie mogą 
®yć one totalistyczne. B o : „z tota- 
‘izmem politycznym nie można po
godzić wolności gospodarczej. P o 
dobnie trudno sobie wyobrazić ist
nienie politycznej wolności, której 
Szermierzem chce być dawny socja
lizm, w  ramach kolektywnego u- 
ttroju gospodarczego".

W  imię naczelnej potrzeby gospo
darczej narodu —  zwiększonej ka
pitalizacji autor występuje prze
ciwko etatyzmowi, który —  jego  
^daniem —  „nie może wykazać ko
niecznej w  krajach ubogich dyna- 
•ftiki gospodarczej. A le  w alka z eta

tyzmem nie może się ograniczyć do 
negacji. T rzeba przełamać obec
ną psychozę “komisarsko - posado
w ą". Trzeba wychować społeczeń
stwo w  kulcie dla samodzielnej i 
twórczej pracy. W  szczególności, 
trzeba rozwinąć a właściwie stwo
rzyć polski stan średni, który wszę
dzie byl ostoją prawdziwych cnót 
gospodarczych.

Tak w  najogólniejszych zarysach  
przedstawiają się idee przewodnie 
gospodarstwa Polski w  ujęciu prof. 
Rybarskiego. N ie wyczerpaliśmy o- 
czywiście wszystkich kwestyj, po
ruszonych przez autora. Chcemy 
tylko podać główne —  w  naszem  
mniemaniu —  linje przewodnie je 
go rozumowania.

W spom nim y jeszcze, że autor sze
roko zajm uje się tak modnemi o- 
becnie metodami nakręcania konjun  
ktury oraz szeroko traktuje spra
w y ustroju społeczno-gospodarcze
go, dochodząc do wniosku, że do
świadczenia państw obcych nie 
wielkie m ogą znaleźć zastosowanie 
w  Polsce. Jużto bowiem warunki 
naszego gospodarstwa są zgoła od
mienne, jużto doświadczenia zagra
niczne nie przyniosły jeszcze rezul
tatów, ba, jeśli chodzi o ustrój spo

łeczno-gospodarczy, to form y tych 
ustrojów  przeważnie nie są jeszcze 
wyraźnie skrystalizowane.

N ie doradzą też, takiego czy in
nego nakręcania konjunktury, co 
zresztą uważa za zabieg jednorazo
wy, a zatem nie wchodzący w  za
kres idej przewodnich, nie doradza 
też naśladownictwa jakichś zmian 
struktury społeczno-gospodarczej.

Polskiemu gospodarstwu potrze
ba przedewszystkiem kapitału i tej 
potrzebie winny być podporządko
wane inne, ta  potrzeba winna w ska
zywać drogę naszej polityce gospo
darczej. Z  tej potrzeby wywodzą  
się przewodnie idee prywatnej w ła 
sności, wolności gospodarczej i 
przedsiębiorczości jednostki.

Lektura książki prof. Rybarskie
go nie tylko odrywa nas od codzien 
ności. D aje  ona proste, ale w  grun 
cie rzeczy niezłomne zasady, na któ 
rych musi się oprzeć nasze gospo
darstwo, jeśli mam y prowadzić po
litykę realną i podnieść nasze go 
spodarstwo.

Napisana jasno i przekonywują
co będzie mieć rolę wychowawczą, 
propagując praw dy zasadnicze, pro
ste, lecz przez to ważne.

dr. W .

Działalność banków prywatnych
i domów bankowych 

w marca r. b.

Komisja handlu zagranicznego 
Warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Wydarzenia polityczne, jakie mia
ły miejsce na terenie międzynarodo
wym w  marcu r. b. wywarty znaczny 
wpływ na działalności banków prywat 
nych 1 domów bankowych.

W  bilansach banków prywatnych 1 
domów bankowych za miesiąc spra
wozdawczy, w  porównaniu z miesią
cem porzednim, zaznaczył się wzrost 
sumy udzielonych przez banki kredy
tów, przy jednoczesnym dość poważ
nym odpływie wkładów, a w  związku 
z tem znaczny wzrost wykorzysta
nych kredytów redyskontowych, upłyń 
nienie lokat w  bankach krajowych i 
niewielki spadek rezerw kasowych.

Według danych Inspektoratu banko 
wego Ministerstwa Skarbu stan wkła
dów,' Które w  pierwszej połowie mie
siąca miały tendencje wzrostu, na 
skutek znacznego odpływu w  ostatniej 
dekadzie, uległ zmniejszeniu o 42,9 
milj. zł., t. j. ca 9,5°/o w  stosunku do 
ogólnego stanu wkładów’ z końca u- 
przedniego miesiąca. Spadek stanu 
wkładów w  bankach krajowych wy
niósł 38,1 milj. zł. Spadek dotyczył 
zarówno wkładów’ natychmiast płat
nych, jak 1 terminowych.

Pozostałości na rachunkach bieżą
cych spadły stosunkowo silnie w do
mach bankowych, jednak naskutek 
wzrostu sald kredytowych na rachun 
kach bieżących w  oddziałach banków 
zagranicznych ogólny stan pozostało
ści na rachunkach bieżących niezna
cznie nawet wzrósł.

Wykorzystanie kredytów redyskon
towych zwiększyło się o 49,9 milj. zł.

W  Izbie Przem ysłowo-Handlowej 
w  W arszaw ie odbyło się posiedzenie 
Komisji Handlu Zagranicznego. O- 
tw ierając zebranie prezes M inkow- 
ski złożył hołd pamięci zmarłego 
przewodniczącego Komisji ś. p. min. 
Szydłowskiego, podkreślając Jego o- 
fiam ą  pracę i wybitne zasługi dla 
rozwoju polskiego eksportu. N a  
wniosek prezesa M inkowskiego z 
wyborem  przewodniczącego posta
nowiono wstrzymać się do jesieni.

W  dalszym ciągu zebrania p. O. 
Słaboszewicz zdał sprawozdanie z 
prac związanych z zawarciem tra 
ktatu polsko-sowieckiego, a p. dyr. 
A . Marchwiński zobrazował możli
wości wzmożenia naszego eksportu  
na rynki wolnodewizowe w  związku 
ze zmianami politycznemi w  środko
w ej Europie, poświęcając specjalną 
uwagę rozwojowi wywozu polskie
go do Stanów Zjednoczonych A . P.

Polsko-holenderskie
obroiąj handlowe

Łączny bilans handlowy Polski z 
Holandją (w raz  z kolonjam i) dał 
Polsce w  I  kwartale 1939 r. saldo 
dodatnie w  wy^. 4.329 tys. zl., pod
czas gdy w  pierwszym kwartale  
1938 r. saldo to dla Polski było u-

jemne w  kwocie 5.536 tys. zł.
W  obrotach z sam ą H olandją sal

do z pierwszego kw artału r. b. by 
ło również dodatnie, osiągając w y 
sokość 7.819 tys. zł. (w  r. 1938 w  
tym okresie czasu 302 tys. zł.).

Proco porlc* gdońsldego
ui ub. tygodniu

W edług statystyki kolejowej, w  
czasie od 7 —  13 b. m., obroty to
warowe portu gdańskiego wyniosły  
ogółem 148.063 t., z czego wywie- 

i ziono 139.687 t. i przywieziono —  
8.376 t.

Celem dalszej ekspedycji mor

skiej dowieziono do portu: 104,3 
ty s . ' t. węgla, 20,0 tys. t. drzewa, 
6,0 tys. t. zboża, 0,7 tys. t. żelaza, 
oraz 8,7 tys. t. innych towarów. W  
tym samym czasie w g łąb  kra ju  wy  
wieziono: 7,3 tys. t. rudy oraz 1,2 
tys. t. innych towarów.

Również wzrosło wykorzystanie przez 
banki kredytów lombardowych o 2,9 
milj. zł.

Stan lokat w  bankach krajowych 
uległ zmniejszeniu o 15,0 milj. zl., 
przyczem upłynnienie tych lokat wy
stąpiło w’e wszystkich grupach ban
kowych; równocześnie zobowiązania 
wobec banków krajowych spadły o 
6,3 milj. zł., różnica więc przyrada 
na sumy wycofane przez banki z pu
blicznych instytucyj kredytowych.

Lokaty w  bankach zagranicznych, 
jak również zobowiązania wobec tych 
banków nie uległy większym zmia
nom.

Ogólny stan udzielonych kredytów 
powiększył się o 20,1 milj. zł., w  wy
niku rozszerzenia akcji kredytowej 
prawie wyłącznie przez banki krajo
we. N a  zwiększenie akcji kredytowej 
wpłynął wzrost kredytów dyskonto
wych, powiększenie kredytów w  ra
chunkach bieżących, zabezpieczonych o 
7,5 milj. zł. oraz zwiększenie się su
my pożyczek terminowych o 1,5 milj. 
złotych. Pozostałe pozycje akcji kre
dytowej zmniejszyły się o 2,0 milj. zł.

Stan akcji kredytowej na 1 kwie
tnia 1939 r. w  porównaniu ze stanem 
z dnia 1 stycznia roku bieżącego po
większył się o 36,8 milj. zł.

Ogólny stan rezerw kasowych o- 
bnlżył się o 3,7 milj. zł., przyczem 
spadek rezerw kasowych nastąpił w  
grupie banków krajowych i w  domach 
bankowych, natomiast w  oddziałach 
banków zagranicznych rezerwy kaso
we wzrosty.

Kredyty brytyjskie
dla Bułyarjl

Jeden z członków brytyjskiej mi- ści i s fe r gospodarczych, 
sji gospodarczej, przebywającej w  
Bukareszcie, przybył do Sofji i od
był szereg rozmów z bułgarskim i 
ministrami gospodarczymi, jak  rów  
nież z przedstawicielami bankowo-

W yrażana jest opinja, że wyni
kiem rozmów będzie rozszerzenie o- 
brotów  brytyjsko-bułgarskich oraz 
udzielenie kredytów handlowych  
przez W . B rytan ję dla Bu łgarji.

Giełda
W A L U T Y  I D E W IZY

N a  wczorajszem zebraniu giełdy wa 
lutowo-dewizowej w  Warszawie ten- 
cja dla dewiz była utrzymana, przy 
obrotach normalnych. Notowano: Am  
sterdam 286.30, Bruksela 90.50, Hel- 
singfors 10.99, Londyn 24.87, Nowy  
Jork kabel 5.31.50, Paryż 14.08, Sztok 
holm 128.30, Zurych 119,30. Orjenta- 
cja na Nowy Jork 5.31, na Oslo 25. 
Bank Polski płacił za dolary amery
kańskie 5.30, kanadyjskie 5.26.50, flo 
reny holenderskie 285.30, franki fran 
cuskle 14.02, szwajcarskie 118.80, fun 
ty angielskie 24.78, guldeny gdańskie 
99.75, belgi belgijskie 90.25, korony 
norweskie 124.40, duńskie —  110.60, 
szwedzkie 127.70, liry włoskie 17.50, 
marki fińskie 10.70, niemieckie srebr 
ne —  78.

PA P IE R Y  PR O CENTO W E
Na rynku papierów procentowych 

nastąpiła znaczna poprawa, przy o- 
brotach zwiększonych. Notowano: 3Vo 
inwest. I  em. 79, II  em. 80, 4% doi. 
39.25, 4% konsol. 61.50, pozostałe dro 
bne wszystkie odcinki 61, 4>/s,/o we
wnętrzna 60.50, 5°/o konw. 65, drobne

pieniężna
odcinki 60, 4 i pół proc. ziemskie —  
55.50 —  56.50, 4i/j°/o ziemskie poznań 
skie serja „L“ —  54.50, 5«/o W arsza
wy stare 67— 68, 5«/o Warszawy z 
1933 r. —  66, odcinki po 1.000 zł. —  
66.25, 5»/o Lodzi z 1933 r. —  58, od
cinki po 1.000 zł. —  58.50, 6% obi. 
Warszawy 6-ta em. —  68, 8 i 9 em. 
—  68.

AKCJE
N a  rynku akcyjnym również nastą

piła duża poprawa, zwłaszcza metalur 
gją;< Notowano: Bank Polski 110, Cu
kier 35.50—36, Węgiel 33— 33.50, Sta
rachowice 53.75— 54, Lilpopy 83.50 —  
85, Zieleniewski 63, Żyrardów 50, Ha- 
berbusch 60, Ostrowiec 77,50— 78.

W  obrotach pozagiełdowych: 3»/» 
renta ziemska odcinki po 5.000 zł.—  
49, po 1.000 zł. — 49.75, po 100 zł. —  
74, Modrzejów w  płaceniu —  19.

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

Inwestycyjna I  em. —  79.
Inwestycyjna n  em. —  80.
Konwersyjna —  65.
Konsolidacyjna —  61,50.
Wewnętrzna —  60,50.
Dolarówka —  39,25.

Prasa o
G O S PO D A R S T W O  N IE M IE C  

JEST  G O R ZE J  P R Z Y G O T O W A N E  
DO W O J N Y  N IŻ  W  R O K U  1914
Mimo, że N iem cy chętnie wdzie

w a ją  na siebie skórę baranka i 
szerm ują swą pokojowością, E uro 
pa mniej zajm uje się możliwościa
mi pokojowej współpracy gospodar
czej z Niemcami a b. wiele przygo- 

j towaniem ich gospodarstwa do woj 
; ny. Niejednokrotnie podawaliśmy  
na tem miejscu głosy oceniające 
położenie gospodarstwa niemieckie
go, szczególnie pod kątem widzenia 
jego gotowości wojennej. Ostatnio 
zajm uje się tym problemem „K ur- 
je r W arszaw sk i", który wskazuje  
na trudności, jakie napotka wyko
nanie nowego planu finansowego  
Niem iec:

„Nowy plan finansowy** min. Fun
ka nie wynalazł nowych źródeł finan
sowych. Prowadzi dalej starą polity
kę zaciągania długów. Teoretycznie 
nowe bony podatkowe („Steuergut- 

| scheine**) pozwalają na pozornie nle- 
| ograniczone zadłużanie przyszłości.
, Skoro jednak te bony zaczną wpły- 
I wać do banków, te będą musiały al
bo wydawać własne zapasy gotówko
we, albo szukać gotówki w Banku 

! Rzeszy, co znowu spowoduje dalsze 
podwyższenie obiegu banknotów. A l
bo płynność banków się zmniejszy, 
albo wzrośnie obieg banknotów. W  
pierwszym przypadku gospodarstwo 

! cierpieć będzie z braku gotówki. W  
drugim przypadku grożą skutki in
flacyjne z powodu zwiększenia obie
gu banknotów".

| Niem cy pocieszają się, że na to 
m ają znakomicie rozbudowany prze

mysł wojenny. To jest praw da:
„Wskaźnik produkcji niemieckiej, 

dotyczący spożycia wynosi 106, wskaż 
nik zaś dotyczący produktów nie kon 
sumowanych przekroczył w  roku ze
szłym 140. Rozpiętość jest bardzo 
znaczna na korzyść produkcji w za
kresie zbrojeń**.

A le :
„Z taką produkcją wojenną można 

łatwo wojnę rozpocząć, ale trudno ją  
prowadzić przez czas dłuższy bez moż 
ności wywozu handlowego 1 z walu
tą papierową, wykazującą wyraźne 
objawy inflacyjne. W  znacznie lep
szych warunkach rozpoczęły wojnę 
Niemcy cesarskie: ze zdrową walutą, 
z wielkieml należnościami zagranlcz- 
nemi i ze znaczneml rezerwami zło- 
ta“.

Z A P A S Y  S U R O W C Ó W
Gospodarka półwojenna w  jakiej 

żyjem y w yw iera wielki w p ływ  na 
kształtowanie się sytuacji na ryn 
kach surowcowych. Chodzi tu m ia
nowicie o zapasy surowców, jakie  
poszczególne państwa zaczęły two
rzyć. Jak pisze „Codzienna Gazeta 
H and low a":

„Od kiedy rząd angielski zeszłego 
lata rozpoczął gromadzenie na skła
dach środków żywnościowych, skala 
materjałów surowcowych, które po
stanowiono gromadzić, znacznie wzro
sła, a także wzrosła i ilość krajów, 
które się przyłączyły do tej tezy. 
Ilolandja, Szwajcarja i wiele innych 
mniejszych krajów poszły już za tym 
przykładem. Rząd amerykański po
stanowił stworzyć rezerwy cyny i 
kauczuku dla ma”vnarkl i floty po
wietrznej".

Tworzenie zapasów wywołu je o- 
czywiście zwyżkową tendencję cen 
surowców. Z  drugiej strony mię
dzynarodowe kartele obaw ia ją się, 
że zapasy te będą m ogły być kie
dyś rzucone na rynek, obniżając 
ceny. O baw y te są o tyle nieistot
ne, że w  razie wojny zapotrzebowa
nie surowców tak się wzmoże, że 
łiaw et wielkie partje surowca rzu
cone na rynek nie oddziałają silnie 
na ceny.

Problem y surowcowe posiadają  
wielką w agę i dla Polski, która z 
jednej strony m a możność korzyst
nego zbycia posiadanych surowców, 
z drugiej, musi tak jak  i inne pań
stwa, myśleć o tworzeniu zapasów.

O L B R Z Y M I P O T E N C J A Ł  
W O J E N N O -G O S P O D A R C Z Y  

A N G L J I

Podczas gdy gospodarcza goto
wość Niemiec do długiej w o jny  bu
dzi poważne wątpliwości, siła go 
spodarki angielskiej budzi powszech 
ny respekt. Poświęca je j artykuł 
„K urjer Poranny" reasum ujący swe 

i wywody ta k :
I „Niewyczerpane zasoby materjało- 
1 we, ogromne zasoby finansowe oraz 
potęga morska, umożliwiająca przy
wóz wszelkiej ilości surowców i pro
duktów —  oto trzy filary, na któ
rych wspiera się potencjał wojenno- 
gospodarczy Anglji; filarów tych jest 
znacznie więcej, ale już te trzy wy
starczą do wytworzenia sobie poglą
du o olbrzymich możliwościach Wiel
kiej Brytanji".

Zrzeszenie 
producentów spirytusu

na F. O. N.
Wiceminister Spraw  W ojskowych  

gen. A . Litwinowicz przyjął w  dn. 
16 m aja b. r. delegację Zrzeszenia 
Producentów Spirytusu w  osobach 
pp. prezesa M ieczysława Chłapow
skiego, dyr. Józefa M ilewskiego i 
prezesa Komitetu porozum iewaw
czego organizacji gorzelni rolni
czych Kazim ierza Dziewanowskiego. 
Delegaci powiadomili p. generała o 
złożeniu daru na F. O. N . w  sumie 
zł. 500.000.

Zaświadczenia 
subskrypcji P.O.P. 
dia właścicieli nieruchomości

Ostateczny termin wydaw ania za
świadczeń subskrypcji P. O. P . dla  
właścicieli nieruchomości wyznaczo
ny został na dzień 27 b. m.

Zaświadczenia w ydaje się w  biu
rze Stowarzyszenia Chrześcijańskie
go W łaścicieli Nieruchomości m. st. 
W arszaw y, ul. Boduena 5 m. 2.

Zjazd Pracowników 
Skarbowych

W  dniach 19 i 20 m aja 1939 r. 
w  sali W arsz. Tow. W ioślarskiego  
przy ul. Pierackiego 17 odbędzie się 
Doroczny W a ln y  Z jazd  Związku  
Pracowników Skarbowych R. P.

N a  zjazd przybędzie kilkuset de
legatów  z ośrodków skarbowych  
całej Polski.



Ciekawostki ze świata
MIÓD Z  W IN O G R O N

W  Bułgarji produkowany jest obeC' 
nie miód z najdroższych odmian wi
nogron „Bolgar" 1 „Damlat".

Właściwościami swemi nie ustępuje 
on w  nlczem prawdziwemu miodowi.

D Z IW N Y  ZAW Ó D
W  Smyrnie istnieje człowiek, który 

Jest ekspertem wody. Musi on pró
bować wodę i oplnjować z którego 
źródła pochodzi, jak dawno została 
przywieziona 1 czy nadaje się do spo
życia.

ŚRODEK PR ZE C IW  BEZSENNOSCI
Pewien przemysłowiec kanadyjski 

odkrył ciekawy sposób zwalczania bez
senności. Próbował on bezskutecznie 
wszystkich istniejących środków, u- 
dał się nawet do hypnotyzera —  ale 
również bez wyników pożądanych. 
Zauważył jednak, że w  czasie pod
róży pociągiem, usypiał zawsze.

Począł więc spędzać noce w  po
ciągu, —  kupowali bilet w  sleepingu 
1 budził się rano w  Innem mieście, 
skąd telefonował do siebie 1 załatwiał 
sprawy handlowe.

Zainstalował wreszcie w  domu łóż
ko, które dzięki specjalnemu mecha
nizmowi naśladuje drgania 1 hałas 
jadącego pociągu. N ie brak nawet 
gwizdków. Hałas usypia go 1 przemy
słowiec nie ma Już potrzeby nocnych 
lazd pociągiem.

PODRÓŻE DOMÓW
W  Stanach Zjednoczonych istnieją 

firmy budowlane wyspecjalizowane 
w... przesuwaniu budynków.

Ostatnio w  Hartsford (Connecti
cut) przesunięto 9-piętrowy gmach 
handlowy, na odległość 35 m., obró
ciwszy go o 45 st., oczywiście nie 
rozbierając ani Jednej cegły.

Cała ta sensacyjna podróż trwała 2 
dni 1 praca w  budynku nie została

przerwana ani na chwilę.
Drugiej podobnej podróży dokonał 

8-piętrowy budynek centrali telefo
nicznej w  Indjanopolls. Dom przesu
nięto o 18 mtr., obrócono o 90 st. 
a stacja pracowała bez najmniejszej 
przerwy.

Oba te domy odbyły swą drogę po' 
specjalnym torze z szyn 1 wałków sta
lowych, ciągnięte przez windy paro
we.

N A F T A  T R Y SK A  Z G ŁA ZU
Robotnicy zatrudnieni przy budowie 

autostrady w  Issus, w  Małej Azji, 
natrafili na blok skalny, z którego 
przy rozbijaniu trysnęła nafta, która 
od tygodnia płynie nieprzerwanym 
strumieniem. Niezwłocznie przystąpio
no do budowy szybu i eksploatacji w  
tak nieoczekiwany sposób odkrytego 
źródła.

Jak się okazuje, nafta w  okolicy 
Issus nie Jest czemś nleznanem. Mu
sieli o niej Już wiedzieć starożytni 
skoro do okolicy tej przylgnęła le
genda o „wiecznym ogniu", który tu 
rzekomo płonął dniem i nocą.

Najwidoczniej był to pożar źródeł 
naftowych, o którym wieść w  posta
ci legendy przeszła do naszych cza
sów.

TYD ZIE Ń  U R O D ZIN O W Y
W  miejscowości francuskiej Orches, 

w  rodzinie Didiou, urodziło się siód
me dziecko. Co najdziwniejsze, że ka
żde z dzieci urodziło się w  innym 
dniu tygodnia, lecz w  okresie od 13 do 
20 kwietnia.

Najstarszy w  niedzielę, następne, w  
czwartek, trzecie w  sobotę, czwarte 
w  poniedziałek, piąte w  środę, szó
ste we wtorek, a 7-me w  piątek. 
Ponieważ we Francji obchodzi się 
urodziny, więc w  rodzinie Didiou u- 
roczystoścl urodzinowe trwają w  
kwietniu przez cały tydzień.

JAK ŻYJ E KR A J
Z Zagłębia

O STA TN I Z PO K A T N Y C H  DORAD  
CÓW S K A Z A N Y  PR ZEZ SAD. Ener
giczna walka władz administracyj
nych w  Zagłębiu z panoszącą się pla
gą pokątnych biur porad prawnych 
doprowadziła do zupełnego niemal 
zlikwidowania tych biur, żerujących 
na naiwności ludzkiej i wprowadza
jących często w  błąd nieświadomych 
rzeczy klientów. W  sądzie okręgo
wym w  Sosnowcu odbyła się rozpra
wa przeciwko jednemu z ostatnich 
tego rodzaju „doradców", 53-Ietniemu 
Szlamie Lewkowiczowi z Będzina, któ 
ry oskarżony został o trudnienie się 
w  sposób zawodowy pisaniem próśb 
do władz administracyjnych bez ze
zwolenia. Sąd skazał go na trzy mie
siące bezwzględnego aresztu, (h )

F A Ł S Z Y W Y  D E N T Y ST A  PRZED  
SADEM . W  Sosnowcu i Czeladzi re
klamował się szeroko jako dentysta 
Józef Piżyc. Nie był dentystą, Jednak
że dzięki umiejętnej reklamie zdołał 
zdobyć szerokie zastępy klienteli i 
nieźle mu się wiodło. Kiedy niektórzy 
z pacjentów daremnie czekali na wy
konanie bardziej skomplikowanych 
części uzębienia a Piżyc zwlekał z 
dostarczeniem, pobrawszy zaliczki, 
zawiadomiono policję, która wdroży
ła dochodzenie. W  rezultacie Piżyco- 
wi wytoczono tzereg spraw o oszu
stwo i Jedną z nich rozpatrywał obec
nie sąd okręgowy w  Sosnowcu. „Den
tysta" odpowiadał za przywłaszczenie 
pieniędzy klientki Florentyny Nie
miec z Sosnowca i został skazany na 
sześć tygodni aresztu. Piżyca czeka 
jeszcze kilka spraw, (h )

PO ŚW IĘ C E NIE  SZT A N D AR U  LMK. 
Oddział Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
na Pogoni w  Sosnowcu obchodził uro
czystość poświęcenia sztandaru. W

czasie nabożeństwa w  kościele para- 
fjalnym poświęcenia sztandaru doko
nał ks. prałat Pędzich. Po nabożeń
stwie odbyła się ceremonja wbijania 
gwoździ, przyczem przedstawiciele 
organizacyj wygłosili przemówienia. 
Uroczystość zakończyło odśpiewanie 
hymnu narodowego, (h )

Ze Śląska
PO ŚW IE C E N IE  DOM U H ARCER 

SKIEGO W  C IESZYN IE . W  Cieszynie 
odbyło się poświęcenie domu harcer
skiego im. żwirki 1 Wigury. Po na
bożeństwie harcerstwo udało się na 
grób harcmistrza Witolda Regera po
ległego w  walkach o wyzwolenie Ślą
ska Zaolziańsklego, gdzie złożono wie. 
niec. Popołudniu odbyło się uroczyste 
poświęcenie nowego domu harcerskie
go. Przed budynkiem ustawiły się w  
szeregach hufce harcerzy, wśród któ
rych wyróżniała się grupa harcerzy 
zaolziańskich z krzyżami 1 medalami 
Niepodległości zdobytemi w  walce 
o wolność swej ziemi. Z  ramienia wo
jewody dr. Grażyńskiego przybył z Ka  
towic przewodniczący okr. śląskiego 
harcerstwa adw. Chmielewski, przy
byli również przedstawiciele władz o- 
raz rodzina ś. p. Witolda Regera. Po 
poświęceniu budynku wygłoszono kli
ka przemówień. Sztafety harcerskie 
przywiozły w  urnach ziemię z miejsca 
katastrofy żwirki i W igury w  Cler- 
llcku i miejsca śmierci ś. p. Regera 
w Jaworzynce. Nowy dom harcerski 
to Jednopiętrowy budynek, w  którym 
mieszczą się świetlice, pracownie, 
kuchnia 1 pokoje noclegowe. Główna 
świetlica otrzymała Imię poległego 
harcmistrza Witolda Regera. W  świe
tlicy umieszczona została ku jego czci 
tablica pamiątkowa. (H )

ZJAZD U R ZĘD N IK Ó W  W  K ATO 
W ICACH. W  Katowicach odbył się

Tabela loterii
(NIEURZEDOWA) z 16 maja

I i II ciągnienie 
GŁÓWNE WYGRANE

dzienna wygrana x» 10.000 padła aa

i 10017 205 433 83 354 57 634 «5  970 16 . 
11037 103 12079 270 319 416 799 894 947 1 
13023 76 89 92 128 93 384 609 833 14119 

i 407 741 847 15242 615 956 16175 460 69 
■ 639 17004 577 619 755 841 18147 63 310 
446 798 860 917 90 19018 94 508 977

Stała 
er 29863 

Zl. 50.000 na nr. 93032 
Z l .  1S.000 na n-ry: 11147 153757 
Zł. 10.000 na n-ry: 1368 101835 122498 140177 
Zł. J.OOO na n-ry: 38443 50451 73173 161515 

„  Zł. 2.500 na n-ry: 22935 36968 S5346 63462 
70949 72320 120126 123444 134348 141780 155020 
159801 160844 

Zł. 2.000 na n-ry: 7637 14390 17103 28931 
34640 35713 50911 53248 54417 59043 44154 79144 
125298 138207 147158 

Zł. t.000 no n-ry: 175 1310 1790 1891 4443 
7151 7738 9808 10222 10600 14020 22845 14328 
43439 44925 48490 52155 57581 41407 64742 68337 
69781 80664 87484 96759 100217 101034 117064 
130280 130885

Wygrane 90 zl 250
38 165 245 60 409 77 903 28 1044 339 96 

418 690 748 85 856 902 2034 112 44 390 
467 562 668 709 97 836 94 957 62 77 3011 
36 70 152 249 69 431 718 981 4140 54 269 
ł05 574 637 84 752 62 84 890 5011 65 98 
314 465 95 505 14 715 820 30 39 37 43 979
91 6035 83 227 31 519 717 806 26 7076 95 
241 432 84 93 661 70 701 21 33 47 809 
56 89 933 38 8054 60 120 76 400 30 78 533
41 98 782 868 990 9005 40 186 328 46 649
92 788 943

10063 81 227 395 438 93 558 624 731 40
42 913 54 11041 223 46 808 50 65 955 12123 
51 93 267 76 341 451 507 79 761 816 10 20 
21 13117 39 53 68 323 58 426 45 508 68 
636 50 868 926 35 56 59 14105 18 30 77 
321 70 459 510 15 674 77 821 23 979 15088 
111 88 329 432 57 95 556 94 657 738 833 43 
902 57 69 16011 55 237 487 939 17072 105 
73 99 256 64 316 34 511 29 85 607 31 72 
18047 65 93 199 235 98 516 639 701 862 
982 19154 470 541 70 95 602 735 805

.20172 221 25 307 403 44 66 64 91 520 
616 23 826 49 63 69 75 987 90 21088 150 
55 60 224 497 538 45 629 30 54 60 817 914
76 22016 104 375 468 514 16 33 82 763 880 
23151 238 422 93 521 49 92 651 856 956 
24136 296 355 77 403 65 644 70 700 858 
25062 127 213 582 637 778 803 63 67 903 
67 26002 28 91 152 89 253 51 20 72 75 380 
433 35 64 502 635 69 706 85 850 83 27019 20 
<7 315 76 95 407 11 514 641 90 772 978 
28180 94 96 255 410 516 73 79 92 635 67
77 725 812 21 35 69 29025 154 281 88 365 
424 31 55 66 506 53 800 79 916

30075 94 211 331 424 65 695 709 10 37 
90 893 912 31313 31 485 551 85 603 12 716 
33 74 821 33 80 996 32153 83 90 99 234 401 
48 56 82 99 626 98 780 896 33055 125 68 
333 42 88 437 571 692 756 60 81 83 90 807 
34297 303 21 20 459 685 802 10 60 95 983 
35039 49 76 211 76 77 319 439 569 892 917 
36142 289 98 301 402 36 50 590 745 933 
37002 75 222 339 474 78 584 607 731 77 

38123 20 62 89 03 510 «45 54 701 922 53 
89 95 39048 75 388 473 934 99 758 94

40013 108 2 9264 44 646 801 973 93 41478 
606 70 764 815 42054 284 423 498 572 83 815 
21 43011 78 228 61 376 468 93 656 710 82 
807 14 007 28 61 376 468 03 656 710 82 007 
23 44110 310 49 71 30 419 54 510 92 95 
663 88 784 994 45087 235 46 62 80 309 / 
407 580 731 67 93 844 74 919 48 46067 106 
65 295 327 614 740 817 34 53 58 88 911 47 
47027 61 85 87 443 505 22 602 97 939 69 
48004 111 352 689 774 82 931 51 78 49112 
237 76 553 711 882 911 64 73 

50156 306 33 41 5 785 433 56 514 70 696 746 
852 68 932 36 51041 100 15 49 484 501 32 431 87 
52021 58 204 300 79 557 656 700 89 831 920 
53077 83 433 745 842 80 941 54044 184 225 315 
720 76 830 55104 38 93 266 86 466 594 606 727 
824 42 56031 140 262 95 340 55 77 419 99 613 85 
866 57075 111 87 21” 316 29 423 573 83 99 633 
72 979 84 58061 11”  ’  93 403 532 617 77 744 
837 938 59095 19 454 524 25 60 617
545

60067 349 52 69 92 429 92 585 92 713 
60 69 6112 59 84 249 70 331 42 487 97 748 
893 62044 121 46 217 31 83 315 47 84 646 
774 808 55 63161 297 313 476 85 630 712 
840 979 95 64162 213 406 13 500 671 866 
65071 94 200 96 360 79 89 507 36 98 658 
726 88 832 66011 158 241 433 80 557 613 
17 5 0  700 67088 300 48 549 632 96 68153 
46? 9=2 803 88 986 6902Z  362 503 674 777 
911 6S 9 1

20084 103 11 37 330 557 21040 221 515 
645 733 802 22014 17 152 213 29 82 522 

70096 275 474 716 50 7 8 99 71067 99 140 280 304 466 585 647 61 950
307 461 6 83 521 52 61 668 87 812 43 6 4115  260 445 500 787 979 25030 35 88 182 
72013 30 69 219 637 59 774 73250 33 405 92 s7°  688 92 736 978 26030 101 304 67 
559 732 44 71 954 74019 79 83 166 291 499:641 765 843 982 27130 213 381 662 714 
543 8 700 802 996 75152 70 93 205 319 500 28008 47 82 259 352 577 662 765 864 29343 
29 48 609 54 89 476 986

76179 91 423 83 716 830 96 970 82 77034 30000 64 287 539 719 829 950 31048 253
166 248 308 438 564 89 732 3 78 82 868 1460 656 72 895 32243 340 73 426 49 583 87 —  _______________— . . . . __________
99 78038 65 169 292 406 59 80 933 8 66 675 79 33026 376 737 827 34003 173 77 227 98 849 914 4255 82 341 483 590 777Kk 70A11 4̂0 ni RA « a _  ̂ ~ - __ ___ _ _ r\-i mam  ̂ .  mm mam

ZZł. 2.500 iw fl-rr: 25035 27042 52301 5*715 
57223 91202 95223 106414 120704 131771 138433 
143405 144492 153736 155873 141847 

Zł 2000 n* n-ry: 18031 29948 50354 59029 
44761 69452 82687 91875 97138 119772 120227 121015 
122840 128026 

Zł 1000 na n-ay: 4970 12427 26749 28578 
42063 50975 56405 67440 94407 104982 109539 
113109 114192 114474 120831 122825 1 25308 128299 
134427 13984 142135 1 43449 153538 155/52 158443 
159761 160749 142604

Wygrane po zł 250
410 665 1537 956 2125 71 46* 691 812

86 79031 269 91 747 52
80033 254 464 521 7 892 81021 68 150 

290 331 91 510 669 753 67 82137 51 296 
402 31 61 557 99 788 83070 81 115 76 280 
93 497 535 71 731 65 904 86 8 84751 6 1 
97 886 85079 101 2 67 292 313 42 441 93 
564 633 54 778 871 5 914 20 3 55 86104

81 342 76 406 84 768 35238 361 690 966 
36022 138 271 405 65 516 609 16 97 838 
37027 258 320 430 662 78 87 88 92 846 900 
38135 255 847 39341 406 813

40034 240 947 41224 306 511 38 648 797 
941 42714 43139 42 456 779 913 97 44093

267 589 743 87416 19 606 41 731 965 88164! 39 568 6 9 9  45038 208 428 512 695 719 903 
91 349 50 402 735 97 89155 423 589 623 46177 203 34 367 431 916 47005 341 619 817 
70 721 56 931 60 92 954 78 96 48388 615 765 49411 81

90099 119 216 84 351 2 400 24 584 608:639 825 37 922 
856 9 91018 98 550 605 954 92070 156 78 1 50211 465 697 51307 94 505 671 964 52011 
414 07 73 788 93078 97 158 372 94 587 139 287 730 811 53027 338 617 876 54022
623 988 94091 285 310 441 64 535 651 783 
4 828 95098 121 228 97 346 412 533 80 610 
96007 19 52 244 7 303 7 80 403 572 630 59 
91 845 8 70 97070 119 238 9 58 9 354 433 
502 18 70 844 64 928 36 64 98100 43 75 
307 405 7 38 504 27 99294 529 54 759 919 

100063 8 280 434 93 580 625 101006 77
253 357 426 81 559 611 782 801 14 949 
102015 55 72 173 209 99 346 496 645 6 / 
103125 276 556 88 104024 58 282 337 9 
409 30 677 83 752 812 25 77 926 82 105057 
108 13 59 207 496 751 821 921 106056 445 
861 76 929 31 107161 223 50 381 542 57 
736 82 866 966 82 108166 277 422 45 72 
750 868 952 109103 48 205 25 336 662 839

110269 529 764 111113 52 82 227 343 88 
420 576 622 709 77 888 112019 173 298 302 
65 643 773 822 79 968 113196 588 714 888 
916
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899 957 76019 39 98 793 873 77443 46 552 
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65 68 758 76 87046 568 85 707 45 925 50 
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610 703 837
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454 64 704 9 30 122071 311 622 904 123053 
139 314 41 49 98 468 70 741 959 69 124047 
151 69 271 85 89 436 540 78 629 725 841 
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750 813 129019 42 350 561 920 23 43
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132017 192 255 321 588 97 670 939 133150 
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134063 226 476 89 99 561 690 794 808 44 
50 55 915 75 135087 190 491 586 646 81 
882 913 43 72 75 136000 15 161 221 28 
444 569 720 91 997 137446 94 768 79 138060 
495 511 706 815 27 84 139065 159 89 221 
307 37 439 49 77 639 57 748 853 932 

140068 119 80 239 343 69 595 672 724 
52 835 47 997 141032 92 224 51 63 83 328
30 41 485 615 41 42 783 905 31 37 68 
142024 66 165 265 96 408 515 636 742 835 
84 919 143126 387 495 633 60 821 917 
144138 242 62 68 79 356 86 476 84 735 827 
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61 70 146072 273 300 513 989 147035 135 
89 480 510 715 33 848 92 961 77 95 148021 
78 125 46 273 320 37 483 504 696 777 872 
98 910 149108 15 219 72 402 22 29 694 845 
50 76 150009 109 230 814 58 90 151058 63 
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523 4 7  618 54 782 801 91 983 
98 153225 53 66 520 47 664 832 83 923 154044 89 
141 371 815 19 919 155262 95 426 508 652 156017
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V? 53 158021 52 53 286 309 
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160008 9 44 217 315 17 551 601 765 960 161231 
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601 840 78 983 164063 74 213 519 673 731 48 5J 
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III ciągnienie 
Wygrane po zl 250

135 797 1243 308 44 483 825 36 2021 71 
84 92 228 545 82 971 3461 582 719 4244 432 
-6 613 28 992 15480 725 6065 270 472 7306 
8 827 994 8046 221 361 643 9049 596 759 
W 95 m .  36

96120 264 374 592 654 955 97251 88 339 
545 854 920 99235 840
100022 362 456 726 869 87 101096 118 28 
307 43 8888 918 102041 184 561 103089 139 
626 791 962 104267 406 711 105330 431 82 
732 866 106130 63 496 599 816 107127 346 
582 971 108454 664 958 109386 654 754 68 
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110047 178 472 503 8 24 111198 631 910 
112407 80 889 113045 112 414 48 697 807 
32 114016 183 281 430 994 115317 650 976 
116076 811 117022 77 485 592 805 99 
118218 346 98 899 119377 578 735 67 830 
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69 138 73 466 787 122132 258 338 571 642 
983 123255 410 800 940 82 124048 75 241 
401 730 125164 268 790 958 126117 899 
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538 58 94 665 762 843 912 132073 787 
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48 623 892 135008 441 525 52 619 948 
136097 154 204 34 60 316 617 978 137066 
544 87 876 928 133645 878 979 139001 53 
377 80 520 695

140016 286 320 665 74 951 141274 340 
63 468 591 995 142281 338 596 808 49 57 
959 143245 97 428 717 802 938 144211 593 
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30 146451 729 823 147663 66 777 865 942 
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547 642 87 939
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150 504 659 993 156502 674 726 930 157311 
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IV ciągnienie 
GŁÓWNE WYGRANE

Stalą dzienna wybrana tl. 20.000 padła oa 
n r .  148277 

Zl. 50.000 na nr. 159132 
Zl. 25.000 na n-ry: 133720 139914 
Zl. 10.000 na nr. 81103 
Zl. 5.000 na o-ry; 38927 46905 96032
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8003 163 496 650 9115 259 958 73

10032 48 613 785 919 89 11140 357 484 
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857 42164 248 501 649 779 43116 401 322 
44280 98 307 469 605 33 870 986 46117 254 
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275 94 588 461 941 74 78374 518 78 859 74 
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80284 323 67 95 401 714 81205 427 741 82070 
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90320 5216 781 892 91471 552 84 853 88 92092 
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660 95235 58 88 432 509 96072 86 167 531 74 
941 97027 121 513 781 978 98695 800 42 99053 
430 93 965
100176 432 71 98 521 33 84 733 10)151 273 311 
93 743 830 76 912 102525 655 103313 509 718 
961 104277 351 432 105 219 106 220 858 107237 
322 536 666 934 1 08102 61 288 524 67 682 
710 109151 729a 869
110041 798 863 111161 507 806 17 112712 113207 
397 584 779 820 920

114143 65 635 71 98 817 86 115171 233 
54 321 452 581 851 116282 86 363 402 43 
599 974 117301 438 738 890 118273 399 479 
549 64 790 879 119679 795

120089 111 412 706 927 121019 216 19 
567 69 671 72 915 122091 149 876 123552 
624 78 812 40 43 124180 503 36 125300 40 
452 126127 216 71 962 127012 73 622 759 
905 128151 60 397 515 667 902 129113 227
377 408 933

130074 443 692 719 131210 93 408 25 34 
802 81 83 142031 137 81 539 743 133289 
471 504 713 934 134112 98 867 913 135182 
255 66 366 499 680 858 984 136054 188 429 
629 137410 519 138044 106 450 647 139369 
435 542 50 600 

140050 429 545 870 141349 614 79 142226 
, 826 934 92 143063 155 328 500 73 600 719 

149109 54 282 407 848 921 145131 242 313 
I 538 146066 100 29 705 801 27 33 37 147300 
| 471 85 528 963 148218 58 474 897 149293 

373 701 40
150368 445 732 151343 475 77 739 829 38 

152096 153609 798 955 154159 203 781 
155008 354 473 616 722 955 156225 331 640 
739 859 954 157306 18 30 45 567 916 57 
158213 615 86 159295 641

160275 367 161263 355 690 811 923 162075 
175 598 868 163038 139 825 74 951 164743 
834

zjazd delegatów Związku urzędnik^ 
państwowych, samorządowych i k f 
munalnych z terenu województwa flV 
skiego. Po nabożeństwie w  kości6'* 
Chrystusa-Króla. obrady zjazdu odW- 
ły się w  sali restauracyjnej parW 
Kościuszki. Obrady zagaił prezes Zwlł 
zku p. flwierczyna, poczem przedJt*' 
wiciele władz i organizacyj składali 
zjazdowi życzenia pomyślnych obrad’ 
W  imieniu związku urzędników komu
nalnych R. P. przemawiał poseł F®* 
cholczyk z Warszawy. Po  sprawozd®” 
niach zarządu i komisji rewizyjni 
wybrano nowy zarząd z dotychczaso
wym prezesem p. Swierczyną. Zjazd 
uchwalił szereg rezolucyj, m. In. w>” 
raził gotowość złożenia ofiary żyd® 
w obronie całości 1 suwerenności BW  
czypospolitej. Zjazd wezwał członkó* 
Związku do zrzekania się bonów 1 
obligacyj Pożyczki Obrony Przed''" 
lotniczej na rzecz Funduszu Obron? 
Narodowej. (H ).

POŻAR KOŚCIOŁA W  KOCHANO
W ICACH. W  Kochanowicach pod Lu‘ 
blińcem z niewyjaśnionej przyczyń 
wybuchł w  nocy pożar w  kościele Ps‘ 
rafjalnym. Wezwane syrenami straż® 
ogniowe przystąpiły do ratunku za‘ 
grożonej świątyni i zdołały ogień z'0- 
kalizować. Zniszczeniu uległo prczW" 
terjum kościoła. Straty są dość zna- 
czne. Władze wszczęły dochodzeń 
celem ustalenia przyczyny pożaru.

Z Częstochowy
W IE L K A  P IE LG R ZY M K A  N A  JA

S N A  OóRĘ. Pod protektoratem J -f  
ks. biskupa Jasińskiego odbędzie *ił 
w dniach 27— 29 b. m. wielka pi*1- 
grzymka z Łodzi na Jasną Górę. 

Pielgrzymka wyjedzie Z Łodzi 2” 
m. po nabożeństwie w  kościele W' 

Krzyża. Pątnicy wezmą udział w  u- 
roczystem nabożeństwie na Jasn«| 
Górze, następnie w  drodze krzyżowi 

i oraz zwiedzą skarbiec, wieżę jasno- 
I górską, salę rycerską, bibljotckę Itó- 
Kierownictwo pielgrzymki objął W’ 
kanonik Nowicki, (s )

Z N A C ZN Y  SPA D E K  PRZEM YT^  
|Z N IEM IEC. W  ostatnich czasacH 
i stwierdzono w  powiecie częstochow- 
1 skim i Innych granicznych powiatach 
znaczny spadek szmuglu z Niemf«c’ 
Niezależnie od energicznej akcji stra
ży granicznej, duży wpływ na spa
dek przemytu wywiera niechęć ku- 
piectwa nabywania wszelkich towarów 
pochodzenia niemieckiego. Kupiec, zwl* 
szcza detallsta nie wie, czy towar 
jest szmuglowany, czy też legalni® 
sprowadzony, ale odmawia kupna to
waru, który pochodzi z Niemiec. (*)

ŚW IĘTOKRADZTW O. W e wsi Ci«'
lętnikl w  kościele parafjalnym doko
nano kradzieży części monstrancji 
przechowywanej w  tabernakulum- 
świętokradcy przedostali się do ko
ścioła po wyłamaniu lufcika w  oknie, 
a następnie wyłamali zamki u szafek 
w  zakrystjl. (s )

Z Radomska
SK A Z A N IE  10 PLO TK A R ZY  Z RA 

DOMSKA. N a  ławie oskarżonych 'v 
sądzie grodzkim w  Radomsku, aania- 
dło 16-tu mieszkańców Radomska 1 
wsi podmiejskich, oskarżonych o roz
siewanie nieprawdziwych pogłosek, 
mogących szkodzić państwu.

Sąd grodzki po przeprowadzonej 
rozprawie przy drzwiach zamkniętych, 
skazał: Zygmunta Bulińsklego, Ma*' 
jana Bujacza, Leona Drążklewicza, 
Wacława Sadowskiego, Jana Plechu- 
rowskiego, Tadeusza Ciszka, Józef* 
Pałecza, Andrzeja Sika, Jana Ku
charskiego, Michała Kaczmarka, Jo
zefa Kila, Stefana Iskrzyńskiego, Sta
nisława Tulińskiego, Czesława W it
kowskiego, Kazimierza Migockiego 1 
Józefa Mękwińskiego —  po 3 miesią
ce aresztu z zawieszeniem na 3 lata.

OSZUST W  M U N D U R ZE  P O K U C I  
N IK A  M AR Y N A R K I. Sąd Okręgów? 
w Piotrkowie na sesji wyjazdowej W 
Radomsku rozpatrywał sprawę ml«* 
szkańca wsi Gorzkowice, pow. piotr
kowskiego, Ryszarda Wiśniewskiego, 
lat 23, oskarżonego o sfałszowanie 
książeczki wojskowej.

Jak wynika z przewodu sądowego, 
Wiśniewski posiadany stopień Strzel
ca piechoty przerobił w  książeczce 
wojskowej na bosmana mata mary
narki. Niezależnie od tego paradował 
on po Radomsku w  mundurze poru
cznika marynarki handlowej, nawte' 
żując kontakt ze sferami inteligencji- 

Sąd skazał pomysłowego oszusta 
na 6 miesięcy więzienia z zawiesz®' 
niem wykonania kary na 2 lata. («)■

GO SPO DYNIE  W IEJSK IE  Z  POW- 
ZAOLZIE. Pow. Organizacja Kół Go
spodyń Wiejskich w  Radomsku orga
nizuje w  czerwcu b. r. wycieczkę na 
Zaolzie dla swych członkiń 1 ich ro
dzin.

Cena przejazdu uzależniona jest od 
ilości osób, biorących udział w  wy
cieczce. (s )
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Krz. dz., Paschalisa 
Ws. sł. 3,41. Z. 19,23

PO G O DA N A  DZI9
• W  Wileńsklem i na Polesiu prze
ważnie pochmurno, miejscami desz
cze, pozatem pogoda o zachmurzeniu 
*miennem, z większemi rozpogodze
niami na zachodzie i południu kraju. 
Gdzieniegdzie zanikające deszcze. W  
całym kraju temperatura bez więk- 
izych zmian, przy umiarkowanych 
Matrach głównie z kierunków zacho
dnich.

W teatrach
Te*tT W ielk i: „R igo letto” .
Teatr Narodowy: „Samuel Zborowski". 
Teatr Polski: „Ham let” .
Teatr Matys „Brat marnotrawny” .
Teatr Nowyi „Week-End” .
Teatr Letni: „Pensjonat we dworze". 
Teatr Malickiej: „Zakochana” .
Teatr Ateneum: „Cyrulik Sewilski".
Teatr Kameralny: „Espose pani minl- 

•trowej".
Teatr „B n ffo ” : „A le  się zabawił".
Mato (Jnl Pro Quoi „Strachy na Lachy". 
Teatr „8,15” : „Baron Kimmel".
Instytut Uedutyi „Haneczka i duch". 
Ali Baba (Karowa 18): nowa rewjn 

^SEZONIE. OTWÓRZ S IB I” . * ZWnlAską. 
gynita. A. Halama, Kleszczówną. Foggiem, 
'•alterem, Sempolińskim, Ruszkowskim, 
■[effro, Konarskim ns czele zespołu Ows 
'''•zedMfiwlenIa ■ 7.30 l 10 wlecz.

INFORM ACJE O F ILM ACH  
d o z w o l o n y c h  d l a  m ł o d z i e ż y

T E LE FO N  7-11-25.

W kinach
Ądrl*: „Skradziona tycie” .
Atlantic: .Wieiki wale".
Jtaltyk: „B lagler” .
Casino: „Królowa lodu".

■laultol: „U  kresu drogi '
Polossenm: „Burza nad Bengali” .

„ 'ta r y :  „Niebezpieczny pościg”  I „Cy- 
ranka ,

Ku ropa: ..Dni szczęścia",
Jama: „Podlotek” .
1’ilhurmonja: „Bitwa nad Marna” . 
Jlelios: „Serce matki" i dodatki. 
**6Hywood: „A larm " I rcwja.
Jmperlal: ..Serca uliczników".
Italia: „Modelka".

. Jurata: „Pani Walewska”  i „Z  Adria
tyku na Bałtyk” .
łeb r"°”  *w‘ Andrzeja: „Książę I

fo t :  „Zgrzeszyłam" i dodatki.
Jtiejskfe: „D la  kobiety".
Majostlc: „.Szalony chłopak".

«hmuT*: " Plynne z,oto"  1 - Na drapaczu
Napoleon: „Gibraltar” .
Nowa Tombola: „L a  Habanera”  i „N ie 

widzialne małżeństwo” .
„Zdobywca serc”  1 dodatki, 

•alladium: „Macierzyństwo".
' » n :  Trzy sercw".

,"e tit Trianon: „Rosalle" i „Kapryśna 
'wpedjentka".

Jjlalto: „Przygoda we dwoje” .
, Re* (Długa 9 ): „Paweł 1 Gaweł" 1 „W e- 
,0,« gwiazdka” .

"Oma: „Banita".
>okół: „Serce moje należy do ciebie”  I 

•■straszny dwór".
^Sorrento: „Granica" i „Pięciopslaczkl

Sfinks: „Doktór Murek” , 
jtu d jo : „Dama z portretu", 
etylowy: „Panna Ewa” .
Światowid: „Ukochany".
“ " l t :  „Alpejsklo osły”  I dodatki, 
łon: „Królewna Śnieżka" i dodatki.
•.lei orła: „W łóczęgi".
Peleclia: „L is t polecający” .
Fotoplastlkon (ul. Marszałka focha ił) 

Zyswietla codziennie od godz. 16-ei do 
plastyczne widok) w  naturalnych 

‘ forach z Ahisynji.
Panorama (Now y Świat 27): Gibraltar. 

i4ager, Suez 1 Ceuta.

•‘HIMADONNA OPEltV KOWIEŃSKIEJ 
W  KONSKKWATORJUSI

..Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek 
igewskich, prlmadonna Opery w Kownie, 
'nce Jonuskalte wystąpi w sali Konser- 

yatorjum w sobotę, 20 b. m.. o godzinie 
Pierwszy koncert w Warszawie zna- 

?f)n'ite j artystki litewskiej niewątpliwie 
^interesuje szerokie sfery publiczności 
J^rszawskiej, która, jak należy sie spo- 
wjlewać, zapełni sale Konserwatorjum po 
j^egi. Artystka wykona szereg pieśni lu- 
^■R-ych popularnych kompozytorów litew- 
iV‘rh oraz utwory Schuberta. Chopina, 
'jussorgskiego i in.

„B ilety sprzedaje Kasa Teatralna „OR- 
'S ” , Al. Jerozol. 39.

SUKCES PO LSKIEJ KRO TO CH W ILI
v >.Expose pani minlstrowej", utwór lekki, 
fesoły, z satyrj'cznem zacięciem i ze zna- 
i91T>óścla sceny napisany przez Juljana 
?|rzewińskiego - Maszyńskiego, wróży od 
:'ęrwszych przedstawień w  Teatrze Karne- 
,J;iiym długotrwałe powodzenia. Sukces 
^Jika zav.'dziec*aS bedzle niewątpliwie nie 
(t*ko autorowi, lecz również reżyserowi 
grotow i Adwentowiczowi, jak doskonałym 
^konawcom.
h W czwartek, 18 maja t w niedzielę, 21 
Sra k ° K0<3:!' 4,15 dodatkowe popolu-

•Cy r u l i k  s e w i l s k i ”  w  c z w a r t e k
I  W  NIED ZIELE  POPOŁUDNIU

uprzystępnić najszerszym masom 
Jj^oliczności, a szczególnie mieszkańcom 
:?>ekich dzielnic i osiedli podwarszaw- 
JJJeh. obejrzenie pięknego widowiska „Cy- 
a“*ik sewilski" — Teatr Ateneum grać bę- 

w czwartek, 18-go i w  niedzielę 21-go 
m. „Cyrulika” , dwukrotnie, o godz. 

0ir5 popoł. I 8.15 wiecz., w premjerowej 
posadzie s Maria Nobisówna. Zygmuntem 
. omielewsklm. Stefanem Jaraczem. Marju- 

Maszyńsklm 1 Zbigniewem Rakowiec- 
na czele zespołu.

°Ł n R Z IM I SUKCES TEATRU „BUFFO ”  
l^aw n o juii w Warszawie nie widziell- 

tak wesołej i dowcipnej sztuki, jak 
Płatnio wystawiona w Teatrze „B u ffo " 
sJoiedja muzyczna „A le  sie zabawił" z 
węgrzynem w roli tytułowej.
.Świetnie opracowana przez Tuwima, do
konało wyreżyserowana przez Warneckie- 

— porywa humorem I werwą, zacliwy- 
1 dowcipem, upaja piosenką.

NOWA PREMJERA V  M ALICKIEJ
Teatr Malickiej daje dziś i codziennie 

podstawienie doskonalej sztuki G. de 
°rto - Rlche’a „ZAKO CH ANA". Obsada 
femjerowa i  M. Malicką, K. Bendą i J. 

Medtkem na czele. X I  drugiej połowie ma- 
i?TPi-em)era wesołej son-ftdjl p. t. „JU LJA  
5°PU JE  SOBIE DZTECKO-’ . w reżyserji 

2awistowski»go.

CZĘSTOCHOW SKIE Z A K Ł A D Y  W YR O B Ó W  W ŁÓ K IE N N Y C H

„STRADOM‘% Spółka Akcyjna
Bilans na dzień 31 grudnia 1938 roku.

A K T Y W A : I. Majątek stały: 1) Place —  147.881,—  zł.; 2) Budyn
ki fabryczne —  4.037.345,27 zł.; budynki gospodarcze —  32.717,60 zł.; bu
dynki mieszkalne —  344.935,98 zł.; studnia artezyjska —  118.398,83 zł.;
3) Maszyny i urządzenia techniczne —  13.842.179,52 zł.; 4) Przyrządy, 
narzędzia i utensylja fabryczne —  764.214,11 zł.; 5) Inwentarz fabryczny 
i ruchomości biurowe —  268.217,32 zł. Ogółem majątek stały —  zł. 
19.555.889,63. II. Majątek płynny: 6) Kasy —  12.395,70 zł.; 7) Banki —  
36.842,16 zł.; 8) Weksle i czeki w portfelu i inkasie —  47.801,62 zł.; 9) Pa 
piery wartościowe —  136.041,50 zł.; 10) Akcje i udziały —  270.864,—  zł.; 
11) Materjały —  1.780.066,64 zł.; 12) Półfabrykaty— 762.895,—  zł.; 13) Go
towe wyroby —  1.647.228,—  zł.; 14) Należności z tytułu umów kartelo
wych: a ) z tytułu operacyj handlowych —  486.189,27 zł.; b ) inne —  
7.599,54 zł.; 15) Odbiorcy —  1.512.511,47 zł.; 16) Dostawcy —  37.874,94 zł.; 
17) Różni dłużnicy —  199.189,44 zł.; 18) Należności wątpliwe 56.416,96 zł.; 
19) Sumy przechodnie —  163.901,20 zł.; Ogółem majątek płynny —  
7.157.817,44 zł. Suma bilansowa —  26.713,707,07 zł. Pozycje pozabilanso
we: Różni za wadja i kaucje w  papierach wartościowych —  197.850,—  zł.; 
Różni za gwarancje —  105.931,—  zł.; Weksle gwarancyjne —  200,—  zł. 
Razem pozycje pozabilansowe —  303.981,—  zł. Razem —  27.017.688,07 zł.

PA S SY W A : I. Kapitały własne: 1) a ) kapitał zakładowy —  
6.400.000,—  zł.; b ) kapitał zapasowy: saldo na 1.1. 1938 r. 1.461.916,—  zł.; 
dopisano z podziału zysku za 1938 r. —  5.565,—  zł.; razem 7.867.481,—  zl. 
II. Kapitał amortyzacyjny: 2) Saldo na 1.1. 1938 r. —  12.962.797,69 zł.; 
Dopisano w  1938 r. —  269.162,48 zł.; razem —  13.231.960,17 zł.; Rezerwa 
na podatki —  36.395,14 zł. III. Zobowiązania: 3) Akcepty —  147.634,71 zł.;
4) Banki —  764.430,—  zł.; 5) Banki za rembursy —  686.645,92 zł.; 6) Do
stawcy —  2.429.051,34 zł.; 7) Odbiorcy —  289.869,22 zł.; 8) Różni wierzy
ciele —  774.655,57 zł.; 9) Kasa Przezorności i Pomocy —  291.930,—  zł.; 
10) Niewypłacona dywidenda za lata ubiegłe —  7.560,—  zł.; 11) Sumy 
przechodnie —  122.094,—  zł. Ogółem zobowiązania 5.513.870,76 zł. IV. Zysk 
6-1.000,—  zł. Suma bilansowa —  26.713.707,07 zł. Pozycje pozabilansowe: 
papiery procentowe w  depozycie —  197.850,—  zł.; banki za gwarancje —  
99.071,—  zł.; gwarancje —  6.860,—  zł.; różni za weksle gwarancyjne —  
200,—  zł. Razem pozycje pozabilansowe 303.981,—  zł.; Razem 27.017.688,07 
zl- U W A G A : żyra na wekslach zdyskontowanych —  1.003.085,04 zł. Ogólna 
kwota zobowiązań zagranicznych —  899.368,85 zł. 581

Radio i „wojna psychiczna"
Stan, który przeżywamy, nie będąc woj

ną. daleki jest jednak od pokoju. To też 
określono go słusznie mianem „wojny psy
chicznej". „W ojna psychiczna" jest próbą 
sił moralnych narodów, w której decydują 
wola zbiorowa, odwaga i wytrzymałość 
nerwów. „Technika" tej wojny jest bar- 
pzo prosta. Używa sio do niej tych środ
ków, które służą normalnie do rozpowszech 
niania wartości kulturalnych, jak prasa, 
książka, film itp. Radjo odgrywa w tej 
dziedzinie rolę coraz ważniejszą.

Rola propagandowa bibuły, książki, f i l
mu. blednie wobec tej walki, jaka rozgry
wa się w eterze. Radjo staje się coraz czę
ściej bezpośrednim środkiem międzynaro
dowej „wymiany myśli” , a raczej walki 
argumentów, której przysłuchują się mil- 
jony słuchaczy z tej 1 z tamtej strony gra 
nicy. W  tej atmosferze każde słowo rzu
cone przez wielkiego polityka do mikrofo
nu nia swój ciężar gatunkowy, bo kryją 
się za niem czołgi i bagnety, a nieraz i 
miljony sera słuchaczy, przyszłych żołnie
rzy. Równocześnie radjo staje się nieraz 
niebezpiecznym środkiem propagandy de
fetystycznej.

„E ter" nie zna granic, fale radjowe nie 
zatrzymują się na llnjach obronnych; mo
gą one wykonywać znakomicie akcję t. zw. 
„bombardowania psychicznego” ; mogą roz
siewać prawdziwe lub zmyślone wiadomo
ści wśród nieprzyjaciół, osłabiając tem sa
mem ich ducha bojowego. Przeciwko tej 
akcji każdy naród musi się bronić. Atako
wi tego typu trzeba przeciwstawić obronę 
i kontratak.

Jaką obronę zastosować? Czy ma to być 
obrona bierna, Jak np. przed nalotem lot- 
, C?ym, polegająca na ukryciu się i izo
lacji? Jedno z państw ościennych przed
sięwzięło i tego rodzaju środki. Mianowi
cie zabroniło ono swoim obywatelom... słu
chać odczytów z obcych radjostacyj pod 
grozą kar przewidzianych za działanie an

typaństwowe aż do kary głównej włącznie. 
Nie chcemy wdawać się w ocenę takich me 
tod. ich słuszności i skuteczności. Równie 
dobrze możnaby zakazać obywatelom uży
wania odbiorników lampowych i dopuścić 
tylko ampllfony i detektory. Wojna psy
chiczna nie może jednak opierać się na — 
braku zaufania do własnego społeczeństwa 
i okłamywaniu społeczeństw obcych. Rola 
radja Jest inna. Polega ona — jak to pięk 
nie określił gen. Berbecki — na „zespala
niu miljonów serc” , na budzeniu wśród 
obywateli gotowości do obrony i walki. 
Polega również na rozpraszaniu stanu nie
pewności w  społeczeństwie, spowodowanego 
brakiem lnformacyj o chwili bieżącej.

Lek. zdenerwowanie, wzajemne wypyty
wania i panikarska plotka — to stan, któ
remu trzeba zapobiegać. Na tym terenie 
działa też nieraz świadomie wróg we
wnętrzny, z którym trzeba walczyć. To za
dania istnieje i przed radjofonją.

Radjo polskie stara się często i dokła
dnie informować słuchaczy. A  nieraz jako 
środek techniczny przyczynia się do nie
bywałego zjednoczenia myśii i wzmocnie
nia sił moralnych ogółu. Wystarczyło ob
serwować Warszawę w  dniu 5 maja, w cza
sie przemówienia min. Becka. Cały ruch 
na ulicach zamarł i zastygł przy głośni
kach radiowych, z których padały spokoj
ne i mocne słowa ministra, można było 
słyszeć oklaski i okrzyki, równie silne, jak 
w sali sejmowej i bez przesady — można 
było usłyszeć, jak wspólnym i mocnym 
rytmem biją serca słuchających. Mikrofon 
spełnił tu dobrze swoje zadania. I gdyby 
stan radjofonizacjl ' był taki wszędzie, ja 
kim jest w większych miastach, radjofonja 
spełniałaby to zadanie wprost znakomicie. 
I dlatego dla przyjaciół, zwolenników i 
działaczy radja nakaz Ich działalności jest 
teraz jeszcze bardziej aktualny: radjofo- 
nlzować kraj, jak najsilniej radjofonizo- 
wać.

KURIER SPORTOWY
PR ZYJAZD  

NIEM IECK IC H  TENISISTÓ W
W  dniu wczorajszym przybyli do 

Warszawy tenisiści niemieccy, którzy 
rozegrają w  dniach od 19 —  21 b. m, 
mecz z reprezentacją Polski w  râ  
mach II  rundy Davis Cup‘u.

Narazie w  stolicy znajdują się już 
Henkel Metaxa. Roderich Menzel 
spodziewany jest lada' chwila.

W  singlach grad będą Henkel i Men 
zel, w  grze podwójnej prawdopodob 
nie Henkel i Metaxa.

TUGOSŁAWJA —  W ĘG R Y  4:1
W  Budapeszcie zakończony został 

międzypaństwowy mecz tenisowy Ju- 
gosławja —  W ęgry o Puhar Davisa 
Spotkanie wygrali W ęgrzy w  stosun 
ku 4:1.

Dzięki temu zwycięstwu walczyć 
oni będą w  trzeciej rundzie Puharu z 
Włochami.

A K A D E M IC K IE  R E G A T Y  W IO 
ŚLARSK IE  W  W A R S Z A W IE

Akademicki Związek Sportowy (od- 
dział warszawski) organizuje dn. 4-go 
czerwca b. r. w  ramach dorocznego 
.Tygodnia Sportu Akademika" wielkie 

regaty wioślarskie.
N a  imprezę tę zaproszony został 

A.Z.S. Poznań, który zapewnił już w  
regatach udział ósemki, czwórki oraz 
dwójki senjorów, oraz ósemki „pierw' 
szego kroku".

Z W arszawy w  regatach startować 
będą ósemki nowicjuszy: S. G. H. 
W.S.D., Politechniki, U. J. P. (wete 
rynarja), A.S.P., S.N.P.

Czwórki pań - nowicjuszek wysta
wiają uczelnie: S.G.G.W., S.G.H., 
U. J. P. Akad. Stomat. Czwórki za
awansowane —  S.N.P., S.G.H.

Czwórki półwyścigowe panów: 
S.G.G.W., Pollt. Warsz., S.N.P., A.S.P., 
U.J. P. (weter.).

Regaty ma zaszczycić swoją obec 
nością p. min. J. Beck.

ZAW O D Y  STR ZELECK IE  Z PISTO 
LE T U  W OJSKOW EGO

Zarząd Okr. Warsz. Polskiego Zw. 
Strzelectwa Sportowego organizuje 
21 b. m. dla swych członków zawody 
strzeleckie zespołowe i indywidualne 
z pistoletu wojskowego w  konkuren
cji sylwetkowej P.W.3.

Zawody odbędą się na strzelnicy 
Zw. Strzel, przy Al. Zielenieckiej.

F IEDO RUK  R ZU C IŁ  DYSK IEM  
45 M. 57 CM,

N a  zawodach lekkoatletycznych w  
Grodnie mistrz Polski w  rzucie dys. 
kiem, Fiedoruk, uzyskał bardzo dobry 
wynik 45 m. 57 cm.

Rzut ten jest najlepszym tegorocZ' 
nym wynikiem Polski w  dysku.

„Bitwa pod Radzyminem"
I W  dn. 18 b. m. na historycznych 
' polach radzymińskich odbędą się ćwi
czenia dwustronne, organizowane 
przez Związek Rezerwistów.

W  ćwiczeniach wezmą udział 2 bao
ny zmotoryzowane.

Celem ćwiczeń będzie sforsowanie 
rzeki Narew, poczem nastąpi uderze
nie na Radzymin.

Estońscy artyści w IPS-ie
Tak dziwnie się złożyło, żc w W ar

szawie równocześnie mamy dwie du
że wystawy sztuki zagranicznej, —  
dwóch wyzwolonych z pod obcego pa
nowania po wojnie narodów, I. j. W ę
gier i Lstonji. Również dziwnym zbie
giem okoliczności dwa te narody dążo 
do zdobycia sobie swego własnego obli
cza wc współczesnej kulturze, a prze- 
dewszystkiem kulturze plastycznej.

O wystawie szluki węgierskiej napi
sałem już sprawozdanie w „Kurjerze 
Polskim”. Co zaś do otwartej przed 
kilku dniami wystawy sztuki estoń
skiej w warszawskim IPS-ie, jestem 
zdania, że wystawa ta zasługuje na 
obszerniejsze omówienie i specjalną 
charakterystykę.

Wszelkie narody północne, do któ
rych należy także Estonja, kreując 
swe życie duchowe, —  musiały prze- 
dewszystkiem zużyć dużo wysiłku na 
tworzenie sztuki narodowej! Sztuka 
ta, jak wogóle każda sztuka naro
dowa, musiała się oprzeć na dwu waż
nych elementach, na sztuce obcej i na 
sztuce ludowej.

Estonja jeszcze w dawnych czasach 
ulegała bardzo wpływom rosyjskim, a 
właściwie niemieckiemu akademizmo
wi przeszczepionemu w dziwny spo
sób do petersburskiej Akademji Sztuk 
Pięknych. Mimo to, że wpływ tej A- 
kademji był tak duży, dwaj znani bar
dzo malarze estońscy, .Tohann Koclcr 
i Karl Ludwig Malbach, chociaż jeden 
z nich był profesorem petersburskiej 
Akademji, a drugi kształcił się w Pe
tersburgu —  obaj pierwsi uważali się 
za malarzy estońskich. Do tej samej 
szkoły i kierunku artystycznego loli- 
cjalny akademizm), —  należeli także 
dwaj rzeźbiarze byli członkowie ro
syjskiej Akademji Sztuk Pięknych — 
Amandus Adamson (1855— 1929) i Au
gust Ludwig Welzenberg (1837— 1021).

Za ich czasów i za ich twórczości to 
odbywał «ię pro««s budzenia się świa

domości narodowej. —  a co za tem
idzie, dążność do wypowiedzenia się 
plastycznego na sposób narodowy.

Estonja w epoce powojennej odży
wając politycznie i kulturalnie, zwró
ciła się do zawsze u każdego nnrodu 
bogatej szluki ludowej. Ale w naj
nowszem malarstwie estońskiem nie
tylko sztuka ludowa oddziałała na twór 
czość najmłodszych estońskich arty
stów. Pobudką dla współczesnej twór
czości artystycznej estońskiej były sil
ne wpływy z Zachodu, t.j. młodego 
malarstwa niemieckiego, a przede 
wszystkiem modernistycznego malar 
siwa francuskiego z impresjonistami 
na czele.

Około roku 1905 zaznacza się w 
społeczeństwie estońskiem — (infor
muje nas o tem w swej przedmowie do 
katalogu p. Ants Murakin) —  wielki 
postęp kulturalny. Jest to naturalnym 
wynikiem poprawy warunków w dzie
dzinie politycznej i materjalnej. Oko
ło roku 1906 z okazji pierwszej wiel
kiej wystawy sztuki w Tartu, powsta
je Towarzystwo literacko - artystycz
ne pod nazwą: „Młoda Estonja” 
(Noor-Eesti), rozpoczynając swą dzia
łalność organizowaniem częstych i 
perjodycznych wystaw nowszej sztuki 
w najgłówniejszych miastach festonji.

W  owym to czasie wielu artystów 
estońskich opuszcza Petersburg, aby 
osiąść w Paryżu i od tego to czasu 
datuje się wpływ sztuki francuskiej na 
sztukę estońską.

Obecny przegląd malarstwa, grafiki 
i rzeźby estońskiej w IPS-ie pozwala 
nam poznać wielu utalentowanych i wy 
bitnych artystów tego kraju. Uderza 
nas tutaj przedewszystkiem zamiłowa
nie do trzeźwego 1 nlczem nie skrępo
wanego naturalizmu, który przejawia 
się tak wT malarstwie, jak i grafice, 
a także w rzeźbie. Ten zbytni realizm 
artystów estońskich w ich dziełach 
jest zapewne oznaką Ich specyficznego

pojęcia świata nas otaczającego, Jak z 
tej wystawy widać, artyści estońscy, jak 
najmniej mają ochoty do analizowania 
lub abstrakcji. Pokazują nam w swych 
dziełach rzeczy i osoby tak, jak wi
dzą i tak, jak je zapewne widzi każ- 
dy zwykły śmiertelnik. Ten zbyt wy
bujały realizm ma swe złe, ale zara
zem i dobre strony.

Złe —  dlatego, że przeciąża sztukę 
zbytnią zależnością od t. zw. natury 
dobrą, —  że usposabia dobrze arty
stów wobec właśnie tej natury i przy
ucza ich do bezwzględnego i uczciwego 
obserwowania życia.

Przedewszystkiem można zauważyć 
na tej wystawie wiele portretów i po
staci ludzkich. Tak w rzeźbie, a także 
w obrazach estończyków- spotyka się 
specjalne zamiłowanie do tworzenia po 
staci i scen rodzajowych, które właś
nie u nich dzięki metodycznej i by
strej obserwacji, nie są „banalnemi 
obrazkami".

I tak oglądamy tutaj —  bardzo do
bry pod względem kompozycji i wy
razu, portret malarza A. Laikmana, 
malowany przez Mlkolal Trilka, Także 
dużo zalet dobrej kompozycji posia
da „portret kobiecy” Konrada Magl. 
„Rybacy z Ruhm” Erika Haamera po
siadają dużo miękkiego i delikatnego 
kolorytu. Estończycy są także dobry
mi pejzażystami, umiejącymi z dużym 
smakiem aranżować barwy i linjc w 
krajobrazie. ..Most w Valgemet?a” W ll- 
lema Ormlssona odznacza się właś
nie temi zaletami.

Rzeźba estońska na tej wystawie po
siada kilka wybitnych dzieł, jak np. 
„Wieczór” Valdemara Mellika, lub 
„Głowa Kristjana Randa” przez Her
mana Iłalllste. Grafika mniej intere
sująca ma jednak kilku zdolnych arty
stów, jak \radi Laigo i Haudo Mu- 
gasto.

Wystawa sztuki estońskiej jest na
prawdę szczerym i dużym wysiłkiem 
artystycznym.

TytfHi Czyżewski.

*nODA, 17 maja 
W ARSZAW A I  (Raszyn)

6.30 Pieśń „K ied y  ranne wstają zorze” . 
6,85 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.
11.15 P łyty. 11,30 Audycja dla poboro
wych. 11,57 Sygnał czasu i 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 1 szkolą. 16,35 Staropolskie pie
śni marjańskie. 17,00 Odczyt wojskowy.
17.15 Utwory Karola Stamitza. 17,40 Muzy
ka (ptyty). 17,50 Przygotowanie gospodar
czej obrony państwa. 18,00 Piosenki (p ły
ty ). 18,30 „Nasz język” . 18.40 „W u j knpn- 
je  auto”  — powieść mówiona. 19,00 Kon
cert rozrywkowy. 20,00 Audycja dla wsi.
20.15 Koncert rozrywkowy. 20,35 Audycje 
informacyjne. 21,00 Koncert chopinowski. 
21.30 „Odpowiedzialność społeczna pisa
rza” . 22.00 Muzyka norweska. 22,55 Prze
gląd prasy. 22,58 Komunikat szybowcowy. 
23,00 Ostatnie wiadomości dziennika w ie
czornego. 23,05 Wiadomości z Polski.

ŚRODA, 17 maja
16,35 Staropolskie pieśni marjańskle.
17,15 Jan Rakowski (viola d ’amore) 

gra utwory Karola Stamitza.
17,50 Przygotowanie gospodarczej o- 

brony państwa — pogadanka.
18.40 ,,Wuj kupuje auto”  — powieść 

mówiona.
21.00 Koncert chopinowski — Jan 

Ekier.
21.30 „Odpowiedzialność społeczna 

pisarza”  —  Jerzy Zawieyski.
22.00 Muzyka norweska — z okazji 

święta narodowego Norwegji,

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

Webera i zespół wokalny. 15,50 Muzyka 
popularna (p łyty ). 16,40 Wiadomości spor
towe. 16.50 Kącik solistów. 17,10 Pogadan
ka aktualna. 17,20 Pogadanka społeczna.
17.25 życie kulturalne stolicy. 17.40 Murv- 
ka taneczna. 18,30 Muzyka lekka (p łyty ). 
21,05 Muzyka lekka i taneczna (p łyty).
22.25 „Ocalenie ciotki Em ilji”  — humore
ska. 22,40 Pieśni. 22,55 Formy mntyki ta
necznej w  twórczości słynnych kompozy
torów (p łyty).

KRÓ TKO FALÓ W KI
24.00 Zapowiedź stacji. 1,00 Koncert w 

wyk. orkiestry wojskowej. 2,00 „Będziemy 
liczyć”  — pogadanka. 2,10 śpiewa kwartet 
wokalny „Dziarskie Chłopy” .

£fcvcf/o
CZW ARTEK, 18 maja 

W ARSZAW A I  (Raszyn)
7.15 Pieśń „K to  się w  opiekę” . 7.20 Kon

cert poranny. 8,00 Dziennik poranny. 8,15 
Koncert orkiestry wojskowej. 9,00 Trans
misja nabożeństwa. 11,57 Sygnał czasu i 
hejnał z Krakowa. 12,03 Poranek symfoni
czny. 13,00 „Stanisław Brzozowski czyli su
mienie intelektualne” . 13,15 Muzyka obia
dowa. 14,45 Audycja dla dzieci. 15,00 Au
dycja dla wsi. 16,55 Powszechny Teatr 
Wyobraźni: „Dobry sąsiad”  — humoreska. 
17,20 Reportaż. 17,30 Podwleeiorek pr*y 
mikrofonie. 19,45 W olfgang Amadeusz Mo
zart (p łyty ). 20,25 Audycje Informacyjne. 
21,00 „Bajka o sseiclu synach zegarmi
strza” . 21,40 Muzyka taneczna. 22,58 K o 
munikat szybowcowi’ . 23,00 Ostatnie w ia
domości dziennika wieczornego. 33,05 Kon
cert.

CZW ARTEK, 18 maja
9,00 Nabożeństwo z kościoła św. 
Krzyża w  Warszawie.

12,03 Koncert symfoniczny z udzia- 
łem St. Szplnalskiego.

18.00 „Stanisław Brzozowski, czyli 
sumienie intelektualne”  — dr. W a
cław Kubicki.

16,55 Powszechny Teatr Wyobraźni: 
„Dobry sąsiad”  — humoreska Ma
riana Ruth-Buczkowskiego.

17,20 Podwieczorek przy mikrofonie.
21.00 „Bajka o sześciu synach ze

garmistrza" — „W esoła Syrena".
23,05 Koncert.

W ARSZAW A I I  (Mokotów)
1-1,30 „Duety fortepianowe I wokalne” — 

koncert popularny (p łyty). 15,30 Na skrzyp 
cach gra Tomasz Jaworski. 16,02 Muzyka 
lekka 1 taneczna (p łyty ). 21,05 Koncerty 
brandenburski* (p łyty ). 21,55 U źródeł rha 
rakterologjl — odczyt. 22,15 „Zrehabilito
wana kompozycja”  (p łyty ). 23,00 Muzyka 
lekka.

KRÓ TKO FALÓ W KI
24,00 Zapowiedź stacji. 1,00 Pogadanka 

aktualna. 1,05 Muzyka ludowa. 1,20 Co przy 
niosła poczta z za oceanu? 1,30 Muzyka 
podhalańska. 3,10 Gra kapela wiejska.

Świadomi swej siły —- 
poznajmy siłę Francji
Francja żołnierska, to ta, którą 

najmniej znamy. Oczywiście nie są 
nam obce chlubne tradycje francuskie 
go żołnierza, Jego wielki patrjotyzm, 
bohaterstwo 1 poświęcenie, jakiego dał 
niezliczone dowody podczas Wielkiej 
Wojny. Natomiast obecny stan sił mi
litarnych Francji, jej urządzeń obron
nych, wyposażenia technicznego ar
mji, to rzeczy mniej znane, ale w  dzi
siejszych czasach niepokoju specjalnie 
ważne i ciekawe. N ic więc dziwnego, 
że zapowiedź ukazania się na ekranie 
filmu: „FR A N C JA  CZUW A"... budzi 
powszechne, ogromne zainteresowanie. 
Film ten bowiem z niespotykaną do
tychczas w  sprawach wojskowych 
szczerością daje przekrój sił obron
nych Francji na lądzie, morzu i w  
powietrzu, ukazując oczom zdumionego 
widza tajniki linji Maginota, niszczą
ce działanie artylerjl i broni pancer
nych, niezmiernie ciekawe szczegóły 
zautomatyzowanej obrony przeciwlot
niczej i wiele innych, których nie spo
sób na tem miejscu wyliczyć. N ie u- 
lega wątpliwości, że ten ze wszech- 
miar Imponujący obraz, będący re
welacją w  świecie filmu 1 kina, spot
ka się ze specjalnie gorącem przyję
ciem w  Polsce, odpowiednlem do en
tuzjazmu, jaki budził w  swojej oj
czyźnie.

roterowanie, s e s s f t E
peracja poudtek, mycia okien.

Sprzątanie biur,
szczenie tapet i tufitów, odkurzaal* 
aparatami elektrycineml oraz stała łeb’ 
konserwacja. I. Cegielski oL Browar* 

10 ma 34, telef. 5 28-W.
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Stow. Spoż. Praca w Piotrkowie wykazuje 
wzrost zysków

M ałe  za in teresow anie  członków losami 
sw ej placówki

W  Piotrkowie odbyło się do - 
roczne walne zebranie członków 
Stowarzyszenia Spożywców ,,Pra 

na którym wygłoszono spraca
wozdania Rady Nadzorczej i za." 
rządu. Mimo wielu trudności —  
stowarzyszenie to rozwija się po 
myślnie i rok bieżący przyniósł 
pokaźną nadwyżkę. Duże niebez 
pieczeństwo dla spółdzielni sta
nowią prywatne wkłady oszczęd 
nościowe, wysokość których nie 
jednokrotnie przekracza 20.000 
zł.

W  r. sprawozdawczym wkłady 
oszczędnościowe w  spółdzielni 
„Praca" stanowią kwotę 59.077 
zł. 26 gr. Rada i Zarząd postano 
wiły niebezpieczeństwo to usu
nąć przez wypłacenie wysokich 
wkładów. Mimo to drobne osz
czędności będą chętnie przyjmo
wane. Slow. Spoż, ,,Praca“ pła
ci 5,5 proc. w stosunku rocznym. 
Drugą wielką bolączką spółdziel 
ni jest udzielenie kredytu człon
kom - klientom. Kredyt ten wy
nosił na dzień zamknięcia rachun 
ków 24.500 zł.
Niezależnie od tego istnieje jesz 
cze groźniejszy kredyt t. zw. „że 
lazny“ wątpliwych płatników, 
wyrażający się sumą z górą 18 
tys. zł.

Stwierdzono poza tym zmniej 
szenie się zakupów, czynionych 
w spółdzielniach przez człon - 
ków. Zakupy członków wynios
ły tylko 58 proc. ogólnej sprze
daży w sklepach spółdzielczych. 
Na okoliczność tę wpłynął fakt 
że w tym okresiie ubyło 52 fczłon 
ków, zostawiających przeciętnie 
po 100 zł. miesięcznie w skle - 
pach spółdzielni. Spadły rów - 
nież obroty spółdzielni o 4,5 pro 
cent w  stosunku do roku poprze 
dniego.

dały jedynie przedsiębiorstwa 
spółdzielni, jak piekarnia i ma - 
sarnia, sklepy natomiast, któ
rych jest w  Piotrkowie 14, zja
dły cały iswój zysk. Istnieją bo
wiem również sklepy nierentują 
ce się. Czysty zysk wyniósł mi
mo to 5.888 zł, i na walnym ze
braniu postanowiono zgodnie z 
statutem przeznaczyć 43,17 pro
cent oraz 20 proc. pozostałej su
my na kapitał społeczny, 0,5 pro 
cent od zakupów postanowiono 
wypłacać członkom, a 2,5 proc. 
od udziałów przeznaczono na je
dnorazowy zasiłek dla personelu 
spółdzielni.

Obroty spółdzielni wyniosły 
w r. ub. ponad 700.000 zł.

N o w e  szkoły  
w  piotrkowskim

N a  terenie gminy Krzyżanów 
w powiecie piotrkowskim 
tych dniach oddano do

w
użytku

nowy, okadzały gmach ^k la so 
wej szkoły powszechnej, klóra 
przy finansowej pomocy T-wa 
Popierania Budowy Publicznych 
Szkól Powszechnych została wy 
budowana kasztem około 50.000 
zł. w Woli Krzysztoporskiej.

Poza tym samorząd gminny i 
miejscowa ludność wsi Kacprów  
przy finansowej pomocy Wydzia 
łu Powiatowego w Piotrkowie 
przystąpiły do budowy nowej, 
jcdnoklasowej szkoły powszech
nej. Koszt budowy wyniesie 10 
tys. złotych.

Tragiczna śmierć 
epileptyka

N a polach wsi W ola Krzyszto 
porska pod Piotrkowem znale

.....................

j Pierwsza Parowa Fabryka P py Dachowej 
i : ■ -------- - i Przetworów Smołowcowych

( „ H E R K U L E S * 1 |
Właściciel WŁODZIMIERZ BEM

jPlotrków Tryb., ul. Tomickiego 25, Tel. 15-06
[  i

P o l e c a :  P a p ę ,  S m o ł ę ,  Pak,| ■■■ — •- ........ - ■— 1 ■ 1 :
Lepnik,  K a r b o l i n e u m j 

j Ceny konkurencyjne. Oferty i wzory na żądanie, i
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i im iM i i i i i i im i i i i i im i im i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i in i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

N I G D Y  N I E  J E S T  Z A P O Ż N O  m y ś l e ć  o  z d r o w i u ,  tym b a r 

d z i e j ,  j e ż e l i  cierpuzna c h o r o b ą :  N E R E K ,  P Ę C H E R Z A ,  

W Ą T R O B Y ,  K A M I E N I  Ż Ó Ł C I O W Y C H ,  Z Ł E J  P R Z E M I A -  

' N Y  M A T E R I I ,  n a  b ó f .e  a r t r e t y c z n e  c z y  p o d a g r y c z n e ,  w z d ę 

c i a  b r z u c h a ,  o d b i j a n i e  s i ę  l u b  s k ł o n n o ś c i  d o  obstrukcji. 
Pamiętaj, ie  nitfdy nie będzie za późno, o ile używać bę
dziesz ziół moczopę4iych „DIUROL" GąseckiajJo, które 

zapobiegają nagromadzeniu się kwasu moczowego i i n n y c h  

s z k o d l i w y c h  a l a  z d r o w i a  s u b s t a n c j i  z a t r u w a j ą c y c h  o r g a n i z m .  Dziś jeszcze 
k u p  p u d e ł e c z k o  z i ó ł  „ D I U R O L "  G ą s e c k i e g o ,  a  g d y  p r z e k o n a s z  s i ę  o  d o d a t 

n i c h  s k u t k a c h  i c h  d z i a ł a n i a  z a l e c a ć  b ę l z i e s z  s w y m  z n a j o w y m .

S p o s ó b  u ż y c i a  n a  o p a k o w a n i u .  O r y g i n a l n e  z i o ł a  „ D I U R O L "  G ą s e c k i e g o  

(z k o g u t k i e m )  s p r z e d a j ą  a p t e k i  i  s k ł < a p t e c z n e .

Wzrosły natomiast pozycje ma ziono zwłoki mieszkańca tej wio 
jątku płynnego z 85.808 zł. n a 1 ski, 22-letniego Stefana Gożdzi- 
94.596 zł. w  okresie jednego ro- ' ka, umysłowo niedorozwinięte - 
ku. Saldo dodatnie wynosi 25 ty- go, który —- ponad to —  cierpiał
sięcy złotych. Wzrost dochodów

Pokaz cukierniczy.
iZw. Pań Domu Oddział w  Pio

trkowie urządza w  środę dnia 
24 o godzinie 17-ej w  lokalu wła 
snym, ul. Słowackiego 14,—  in
teresujący, pokaz cukierniczy.—  
mianowicie: piernik bez miodu 
(murzynek)—  i przetwory z skó 
rek pomarańczowych. Prosimy o 
liczne przybycie.

Pracow nice  dom ow e 
na F. O. N.

Za pośrednicijwean Zw. Pań 
Domu Oddział Piotrków, skła
dają pracownice domowe ofiary 
pieniężne na F.O.N. i tak złoży
ły: Cecylia Sarna ul. Żeromskie 
go 21 —  4 zł., Franciszka Kar 
kowska, ul. Sienkiewicza 10 —* 
10 zł., Zuzanna Renicz, ul. Le 
gionów 16— 3 zł., Helena Kuber 
ska ul. Legionów 16— 3 zł., Bro
nisława Hajul —  1 zł..

Zarząd Z. P. D. zawiadomia, 
że przyjmuje nadal ofiary na F. 
o.h, —  Biuro czynne codziennie 
od 11 — 12 —ul, Sienkiewicza 
L. 14.

na padaczkę. Goździk, wraca 
jąc do domu w  późnych godzi

i Przy doborowej or
kiestrze czas miło 

| spędzisz
I ł

»

Wytworna kuchniai zna
komite t ru nk i .

I
I

I

I

Zawody bokserskie W. 
i K.S. - Łódź — Strzelec - 

Piotrków 8:8.
Odbyły się w  Piotrkowie za - 

wody bokserskie pomiędzy W . 
K. S. — Łódź a K.S. Strzelec —  
Piotrków. Spotkanie to wykaza 
ło znaczną popurawę formy za
wodników piotrkowskich, któ - 
rzy z silnym klubem łódzkim po 
trafili zremisować. Pierwsze 
dwie walki w muszej Hajduk (Ł ) 
— Wialiński (P ) i w  koguciej Ka 
wałek (Ł ) —  Niewiadomski (P ) 
przyniosły zwycięstwo dla Piotr 
kowa przez k.o., przy czym w  
koguciej Niewiadomski znokau
tował łodzianina w pierwszym 
zwarciu pierwszej rundy. W  
pierwszej parze wagi piórkowej 
Rzepkowski (P ) ulega na kpt. 
Mistrzakowi (Ł .), druga walka 
w tej isamej wadze między Ram
sem (Ł .) i Steinhauzerem daje 
zwycięstwo na punkty Steinhau 
zerowi (P ).  W  lekkiej Kantor
ski (P ) remisuje z Madejem (Ł), 
w drugiej parze tej wagi Piotr - 
ków oddaje 2 pkt. walcowerem 

nach wieczornych— usiadł w po na rzecz Tkaczuka (Ł ) .  Waga 
bliżu stawu na ziemi i w  tym mo półśrednia przynosi zwycięstwo 
mencię dostał ataku choroby, przez k.o. w  pierwszej rundzie 
Wskutek braku ratunku niesz gospodarzom. Niezawodny Ro 
częśliwy zmarł. gulko (P ) i tym razem wygrał

przez k.o., bijąc lepszego fizycz

W ieśn ia cy  w łasnym  
sumptem Dudują no- Weberem (Ł).
. . .o  H r n n p  Zawody stały na poziomie.

Sędziował p. Sikorski z Łodzi.
Doceniając znaczenie dróg bi- 

tych mieszkańcy gminy Krzyża - 
nów własnym sumptem przystą- j 
pili do budowy drogi gminnej na 
odcinku wsi Milejów Łazy.
Droga ta na przestrzeni półtora 
kilometra otrzyma nawierzch
nię z tłuczonego kamienia polne 
go. Po bokach jezdni założone 
zostaną bankiety, wybielone wa 
pnem oraz zasadzone zostaną ży 
wopłoty i drzewka owocowe.

Pszust matrymonial
ny skazany na w ię 
z ien ie

Sąd grodzki w  Piotrkowie roz 
patrywał sprawę mieszkańca 
Krakowa 411etniego Jana Kuś- 
midera (Lubelska 6), któremu 
akt oskarżenia zarzucał wyłu 
dlzenie pod pretekstem ożenku 
sumy 640 zł. od Leokadii Ługów  
skiej, zam. w  Piotrkowie.

W  wyniku rozprawy Kuśmi- 
der skazany został na 6 miesię
cy więzienia.

ga się, ażeby w  każdej gromadzie 
wybudowany został Dom Ludo
wy, który będzie ośrodkiem ży 
cia społecznego mieszkańców te 
go terenu.

O.T.O. i K.R. do postulatów 
ludności odniosły się przychyl 
nie i za pośrednictwem Izby 
Rolniczej wszczęło starania o u- 
zyskanie na ten cel odpowied 
nich kredytów.

R ycerze  Św. F loriana 
w  dniu sw ego  Pa tro 

na F. O. N.
Piotrkowska Ochotnicza Straż 

Pożarna obchodziła uroczystość 
ku czci swego patrona— 1 Sw.Flo 
riana, którego przypada wpraw  
dzie 4 maja, jednak ze względów 
od sztabu P.O.S.P. niezależnych 

odłożono ją na termin później

rząl“. Sprawozdanie z działalno 
ści Tow„ za 1938 r., Sprawozda
nie kasowe, Uchwalenie budże
tu na rok 1939, Dookoptowanie 
Członków do Zarządu, Wolne 
wnioski.

Niech  ży je  
nasza m ężna i potężna 
Flota M o rsk a !

Jesteśmy w  posiadaniu doku- 
mentów, z ijakim entuzjazmem 
odnosi się społeczeństwo, szcze
gólniej dzieci do zagadnienia Mo 
rza. Oto mamy między in. przed ' 
sobą list następującej treści: L i
ga Morska i Kolonialna. Zarząd 
Obwodowy w Piotrikowie, Al. 3 
Maja 17. M)y, dzieci Szkoły Po 
wszechnej w  Kucowie, docenia
jąc znaczenie dostępu Polski do 
morza, pragniemy choć w  drob
nej cząstce przyczynić się do ro
zwoju Marynarki Wojennej, któ 
ra będzie strzec naszej granicy 
morskiej. W  tym celu zakupiliś
my przysłane nam znaczki ze 
szczerą chęcią. Jednak suma ta 
wydała nam się zbyt skrt>mną> 
więc zebraliśmy jeszcze 8 -?ło' 
tych, które razfem wysfłamy. 
Niech żyje nasza mężna i potęż
na • Flota Morska ! My przyszli 
marynarze i koloniści ze szkoły 
powszechnej W, Kucowie. Podpi 
samo; Golówna Elza. List jest w 
swej treści tak wymowny i wzrU 
szający, że nie wymaga już żad
nych komentarzy. Oto jest przy' 
szłe pokolenie Polski.

Zarząd Obwodowy Ligi M or
skiej i Kolonialnej w  Piotrkowic 
Al. 3 Maja 17 przypomina, ie 
biuro czynne jest w  dni powsze' 
dnie od 10-ej do 12-ej i od 19-ej 
do 20 ej.

Zarząd Główny Ligi Morskiej 
i Kolonialnej w Warszawie, uli" 
ca Widok 10 organizuje wyciecz 
kę morską do Kopenhagi stat
kiem „Pułaski* w  dniach: 30 
czerwca 1, 2 i 3 lipca 1939 roku.

szy. Uroczystość rozpoczęła F rogram p r z e w i d u j e  zwiedzenie 
nabożeństwem w kościele po Je Kopenhagi, instytucyj społecz-

W ie ś  dom aga się 
nowych D om ów  Lu
dowych.

zuickim, po czym na Placu Ćwi
czeń odbyło się otwarcie sezonu 
ćwiczebnego z udziałem wszyst
kich oddziałów i zmotoryzowa * 
nych oddziałów P.O.S.P. Ćwi
czenia ie, mimo zimowego okre
su wypoczynkowego, zwalniają 
cego członków straży od ćw i
czeń praktycznych, wykazały 
bardzo dużą sprawność tak od - 
działów zwartych, jak i pojedyń- 
czych strażaków.

Znakomite wyszkolenie wyka
zał I  oddział pod kierunkiem ko 
mendanta J. Kuczborskiego.

Tradycyjnym zwyczajem po 
rozpoczęciu roku ćwiczebnego 
O.S.P. w  Piotrkowie urządzała 
dla swych członków przyjęcie 
które odbywało się w  remizie. I 
w tym roku również brać stra - 
żacka zeszła się w  swej siedzi
bie, gdzie do zgromadzonych od
działów przemówił prezes P.O. 
S.P. p. Węgorzewski, oświadcza 
jąc, ze w  r.b. Straż Piotrkowska 
zrezygnowała z przyjęcia i prze 
znaczone na ten cel pieniądze 
w wysokości 100 zł. zaofiarowa
ła na F.O.N. j

W a ln e  zebran ie

nych, jak również wzorowych go 
spodarstw ralnych i obiektów 
spółdzielczych na prowincji.

Koszt od 82 do 172 złotych- 
Zgłoszenia przyjmuje bezpośred 
nio iZarząd G.ówny w  terminie 
do 29 maja r.b.

Prezes Zarządu 
Fr. G IELNIEW SK I.

Ę w k ó j i  m ulcie*

GUM.."

dmie X

ULTRA-SILC0

Mieszkańcy powiatu piotrko
wskiego, doceniaijąc doniosłość

Czas odnow ić
prenumeraię!

Dnia 22 maja 1939 r. odbędzie 
się Walne Zebranie członków 
Tow. Opieki nad Zwierzętami w  
Piotrkowie o godz. 18 w  lokalu

ludności wiejskiej — zwrócili się 
do Okręgowego Towarzystwa Or 
ganfzacyj i Kółek Rolniczych w  
Piotrkowie z memoriałem o 
wszczęcie akcji w  kierunku uzy
skania państwowych zasiłków 
na budowę tych domów. Lud 
ność ziemi piotrkowskiej doma*

Jednocześnie zawiadamiamy, 
że w  razie braku kompletu 
Członków Wtdne żebranie od 
będzie się w  drugim terminie w  
tymże dniu, o godz. 18 min. 30 
bez względu na ilość obecnych 

Porządek dzienny: Sprawozda 
nie z „Dnia Dobroci dla Zwie*

po 1.25 zł.
W O R K I A N T Y M O L O W E  w  
znakomitym gatunku poleca fif' 
ma „AD O LF  PAŃSK I SPADK. 
Piotrków, Legionów 2.

GASECkTEGO
( i  k o g u t k i e m )  ]

AGI PIH'
U i u w O  b i l .  
nabrzmienie nóg. *m ltke*0  
odciikl. która po  « « l  kap'*** 
d a | a  »> e  u iu p q ć  n 0 ? ^ «  
p a z n o k c i  em^  PlA  •  O ■ * 
u i r c i o  no  Q p « t o w a n l i *

C E . N Y  O G Ł O S Z E Ń :  z a  w i e r a z  

' P r e n u m e r a t a  z a  „ D Z I E N N I K
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milimetrowy jednoizpaltowy 40 groizyi w tekicie 60 jjroizy. Ogłoszenia drobne 20 jroszy za wyraz. I -------------- ------------ -------------- . f r o nttf
N A R O D O W Y * '  wraz z doitawą do domu lub przesyłką poeztową wynosi 3 złete mieiięczme. ^ ul. S ło w a c k ie g o  nr. 28, p a rter W C jiy lt  Q“

Zakłady oFaticłne .Adołl Pań»ki Spa*k.“A Piotrków Tryb. L e g ły


