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DZIENNIK NARODOWY
Za Mr. I — Orek W . n a m  «lL T ia lu  M.

( P R O P A G A N D A ! Wietkie słowo! 
Niem cy zrobili z tego stówa m agi
czne zaklęcie i osiągnęli w  swoim  
rodzaju szczyt mistrzostwa.

A le  copraw da —  od czasu do cza 
Bu przesadzają w  swojem  „mistrzo
stw ie" I robią poprośtn ga ffy .

T aką g a f fą  by ł napewno komu
nikat oficjalnego P .N .B . (Niem iec
kie B iuro  In form acyjne) o  odrzuce
niu przez Szwecje, N orw eg ję  1 F in 
landię propozycji niemieckiej co do 
zawarcia paktu nieagresji

D . N . B , w y jaśn ia ten fakt z roz
rzewniającą poproś tu dobroduszno- 
ś d ą :  państwa skandynawskie od
rzuciły propozycję niemiecką, bo —  
nie czują się zagrożone przez N iem 
cy, a  że chcą przestrzegać za sad j 
neutralności, więc z żadnem pau- 
etwem paktów o  n ieagresji zawierać 
nie będą.

Ciekawe tylko, dlaczego wobec 
tego zdecydowały się Niem cy pro
ponować Skandynawji owe pakty  
nieagresji, kiedy teraz uw ażają  za 
rzecz tak  zupełnie zrozumiałą ich 
odrzucenie.

Czyż nie przypom ina to słynnych 
austrjackich komunikatów wojen
nych, w których tak często powta
rza ł się frazes o tem, iż, bohater
skie w o jska c. k. monarchjl cofnę
ły  się na dawno upatrzone pozycje
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Gospodarowanie
zapałem 

Entuzjazm to żywioł, a nie 
urzędowanie 

(P a trz  artyku ł wstępny na str. S)

Ruchy wojsk 
niemieckich

na granicy zachodniej
LONDYN. 19.5. (Tel. wł.). Te- 

legram agencji „Associated Press” 
z Brukseli donosi o poważnych 
ruchach wojsk niemieckich 
wzdłuż granic Francji, Belgji i 
Luksemburga.

Fortyfikacje iinji Zygfryda ma
ją być w pełni obsadzone. Te 
posunięcia wojskowe uważane są 
la konsekwencję inspekcji do
konanej przez kanclerza Hitlera 
1 mają rzekomo służyć do prze
konania narodu niemieckiego, iż 
Rzesza zagrożona jest przez de 
mokracje. (R»)*

Rząd brytyjski odrzucił
propozycje japońskie
TOKJO, 10.5. Agencja Domel do 

&osi: Ambasador brytyjski odwie
dził dziś ministerstwo spraw zagra
nicznych i zawiadomił o odrzuceniu 
Przez rząd brytyjski propozycyj Ja
pońskich w sprawie międzynarodo
wej koncesji w Szanghaju.

Ofiarne prądy i sadzawka marazmu
Maj tegoroczny przysparzał do

tychczas ludziom kłopotów nie 
mało. Raz duszno i parno —  to 
znowu chłodno; raz słońce pięk
nie przygrzewa —  to znowu 
deszcz leje.

Skarżą się na to rolnicy. 
Wprawdzie • „mokry maj”  jest 
zapowiedzią, że żyto będzie „kie- 
ł,y f5aJ” * Ale pod jednym warun
kiem: maj musi być ciepły i nie 
może być za mokry. Tymczasem

ostatnie opady wyrządziły już 
sporo szkód w niżej położonych 
okolicach kraju. Niemniej, jak 
brzmią doniesienia z różnych 
stron, choć rolnicy, jak zwykle, 
nie są zadowoleni z pogody, jed
nak zanosi się na to, źc będą za
dowoleni z urodzaju. Ten, jak 
doląd, zapowiada się dobrze.

W  warunkach takich, jak obec 
ne, ważną jest świadomość, że 
będziemy dobrze zaopatrzeni ze

strony plonów, które ziemia da 
je.

Spojrzenia ludzkie, uspokojone 
widokami ziemskiemi, kierują się 
też coraz częściej wyżej — ku 
duszom i sercom ludzkim. Każ
dy dzień przynosi nowe dowo
dy patrjotycznej jednomyślności, 
ofiarności, gotowości i spokoju 
tych serc. Nie przestaje to impo
nować nietylko obcym, ale i swo
im. Słyszy się często słowa:

Defilada zwycięstwa w  Madrycie
100.000 żołnierzy przed gen* Franco

MADRYT. 19.5. O godz. 9-ej 
zaczęła się zapowiadana od 
dawna „defilada zwycięstwa” .

Domy i ulice miasta przybra
ne są barwami czerwonemi i zło 
temi — będącemi barwami pań- 
stwowemi nowej Hiszpanji. Z bal 
konów zwieszają się cenne dywa 
ny, na ulicach, któremi maszeru
ją oddziały wojska, starano się 
naprędce zetrzeć ślady niedaw
nych walk.

Gen. Franco zasiadł po środ

ku wzniesionych trybun w oto
czeniu rządu.

W  defiladzie bierze udział 
przeszło 100 tys. żołnierzy.

Pochód otwierały oddziały wło
skie, które korespondent Reute
ra oblicza na 10 tys. żołnierzy.

Madryt, wyludniony podczas 
wojny domowej, jest teraz prze
pełniony ludnością, która napły 
nęła z prowincji. W  mieście o- 
becnie znajduje się rzekomo ok. 
2 miljonów osób.

Niezliczone tłumy wypełniły 
chodniki Alei gen. Franco (daw
niej Castellana), którą przecią
gają oddziały wojska. Minęła 
prawie godzina, zanim poza od
działami obcych ochotników uka 
zały się pierwsze szeregi czysto 
hiszpańskie, przed któremi nie
siono wielki portret gen. Franco. 
W  defiladzie biorą udział liczne 
czołgi, samochody pancerne, dzia 
ła przeciwlotnicze itd.

Robotnicy w Niemczech
zaczynają się burzyć

W  kilku słowach
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—  Władze policyjne 1 wojskowe 
koncesji francuskiej w  Szanghaju 
dokonały obławy na wielką skalę 
*Wród mieszkańców chińskich konce- 
JJi 1 aresztowały kilku Chińczyków

nielegalne posiadanie broni.
—  W  Fort Smith, North-West Te

nory, zmarł wódz Indjan „Sąuirrel"
szczepu Chlppawa. W iek wodza 

'W czaao na 120 lat.
Znajdująca się w  Złotowie nad 

^ej*clem do Domu Polskiego płyta 
'  wizerunkiem Matki Bożej EadosneJ 
ostała zniszczona przez hitlerowców. 
Wizerunek Matki Bofcej przedzlura- 
ono kilkakrotnie os trem narzędziem. 

^ T" Policja w  N ew  Yorku areszto- 
PJ®  ®ó*ę Carinę, znaną pod prze
kwitłem „Róża fimlerci". Stała ona 

&vł ® bandy trucicieli w  Flladelfji, 
'*ięi(iv̂ amę4na  8 razy a  otruła trzech

Archipelag Salomona (Melanezja) 
został silnem trzęsieniem 

, które spowodowało zniszczenie 
‘‘'kUOtiedH. Kilkanaście osób ponlo- 
‘ J “ W rt  w zburzonych domach.

LONDYN. 19.5. tel. wł. Według 
najzupełniej wiarygodnych donie 
sień z Niemiec, w okręgach górni 
czych Rzeszy panuje stan silnego 
niezadowolenia. Dekret marsz. 
Goeringa, przedłużający czas pra
cy w kopalniach węgla do 8 go
dzin 45 min. spotkał się z zde
cydowaną opozycją.

W  okręgu Ruhry Front Pracy 
zwołał zebranie górników celem 
wytłumaczenia im nowych prze-

ników, zatrudnionych w jednym 
koncernie, na zebraniu zjawił się 
niespełna tysiąc. W  innych wy
padkach frekwencja była jesz
cze słabsza.

W  zagłębiu Saary opozycja 
górników była tak silna, iż mu
siano przesunąć o dwa tygodnie 
termin wejścia w życie przepisów 
o dłuższym czasie pracy. Wza- 
mian za to władze zażądały, aby 
górnicy jednorazowo pracowali• m - _ r  *'  •! Jł in/ A li

pisów. Na ogólną liczbę 8600 gór- dodatkowo osiem godzin. Rozkaz

ten był jednak tak dalece sabo
towany, iż w niektórych wypad
kach ani jeden górnik nie zjawił 
się na dodatkową szychtę, zaś 
przeciętna frekwencja wynosiła 
kilkanaście osób.

Akcja górników posiada tak 
masowy charakter, iż władze o- 
bawiają się czynnie interwencjo- 
wać, aby nie sprowokać zabu
rzeń.

(RO.

Dopiero teraz widzimy, w 
pełni odczuwamy jak piękny, do 
czego zdolny jest naród polski.

Ta radość i duma nie są jed
nak całkiem pozbawione trosk. 
Wiadomo, że natura polska ma 
w sobie coś z tegorocznej majo
wej pogody: łatwo przechodzi od 
wysokich temperatur do chłodu. 
Na tem tle coraz częściej stawia
ne są pytania:

Jak obecną temperaturę u- 
czuć utrwalić; jak utrzymać 1 
pomnożyć plon narodowej jed
ności 1 entuzjazmu?

Pytanie jest tem ważniejsze, 
że coraz Jaśniejsze się staje, iż 
stan obecny, słusznie nazywany 
wojną nerwów, trwać może dłu
go. Losów takiej wojny nie roz
strzygnie zaś najwspanialszy, jed 
norazowy poryw. Konieczne jest 
tu rozsądne gospodarowanie psy- 
chicznemi siłami narodu.

Jakie w tej mierze wysuwane 
są projekty i co robić należy — 
o tem piszemy na innem miejscu. 
Tutaj chcemy przytoczyć kilka 
faktów z ostatnich dwóch dni, 
ilustrujących wysoki poziom 
świadomości patrjotycznej I ofiar 
ności różnych kół społeczeństwa.

Piękną manifestacją takich 
właśnie uczuć były obrady Str. 
Ludowego. Dały one obraz głę
boko patrjotycznej i szczerze bez
interesownej postawy ruchp 
ludowego i jego kierownic
twa. Nie można sobie wyobrazić 
silniejszego argumentu propagan
dowego na użytek naszych przy
jaciół i wrogów, jak tę gotowość, 
z jaką ruch reprezentujący wiel
kie masy ludowe odniósł się do 
„najcenniejszego podatku —  po
datku krwi” .

(Dalszy ciąg na str. 2-ej)

K o lo s  n a  g lin ia n y c łi n o g a ch
Rewelacyjne cyfry zza niemieckiego niuru

n  •

Propaganda niemiecka —  pro
paganda, przyznajemy, rzutka, po 
mysłowa i inteligentna —  w tej 
wielkiej „wojnie nerwów” , jaką 
wydała dzisiaj całemu światu, z 
lubością i zamiłowaniem podkre
śla wszędzie załamanie się go
spodarcze i psychiczne społe
czeństw, które ośmieliły się prze
ciwstawić zakusom niemieckim.

Jednocześnie Niemcy dbają 
niesłychanie pieczołowicie o to, 
aby z poza ich muru graniczne
go nie przedostała się żadna dla 
nich niewygodna wieść, która 
mogłaby rzucić światło na ich 
własne położenie.

A jednak wiadomo coś niecoś 
o tem, co dzieje się w Niem
czech. O materjały w tym zakre
sie jest dość trudno, — ale moż
na je dostać.

*
*  *

Czasami dostarczają ich sami 
Niemcy.

Niesłychanie efektowny mater- 
,ał znaleźć można było np. w 
mowie, jaką b. zastępca prezy
denta Banku Rzeszy p. Brink- 
znann wygłosił w Kolonji na ze

braniu głównych funkcjonarju- 
szów i członków partji narodo
wo - socjalistycznej.

Dowiadujemy się obecnie, że 
p. Brinkmann został usunięty zu
pełnie ze służby niemieckiej.

Dwa miesiące po swej mowie 
pozostawał na przymusowym ur
lopie, jako ciężko chory „nerwo
wo” .

Teraz, gdy tezy jego mowy zo 
stały ujawnione — wiadomo co 
sądzić o tych represjach.

Kotońska mowa p. Brinckma- 
na brzmiała, jak jeden wielki 
krzyk rozpaczy.

Przytaczamy z niej poniżej naj 
ważniejsze tylko wyjątki:

Trzy są —  twierdzi p. Brinck- 
mann — podstawowe czynniki 
życia gospodarczego: robotnicy— 
surowce —  kapitał.

Wszystkie te trzy czynniki są 
w Niemczech całkowicie wyczer
pane.

Niema więc przedewszystkiem 
dostatecznej liczby robotników,

a zwłaszcza robotników wykwa 
lifikowanych. Na gwałt przeszka- 
la się robotników starszych, aby 
zrobić z nich wykwalifikowanych 
metalowców. Wskutek tego bra
ku wykwalifikowanych sił jest 
coraz gorsza i coraz droższa pro
dukcja. Opustoszała wieś. W  r. 
bieżącym brak jest co najmniej 
250.000 —  300.000 robotników 
rolnych, którzy, ściągnięci do 
miast widokami lepszych zarob
ków, rzucają rolę. Trzeba wobec 
tego sprowadzać robotników ob
cych, marnować drogocenną wa
lutę obcą.

Żałośnie kształtuje się produk
cja niemiecka.

Weźmy chociażby produkcję 
stali.

W  ostatnim roku wyproduko
wano w Niemczech 1,9 miljonów 
ton. Zużycie według planu Inwe
stycyjnego niemieckiego wynieść 
musi 3,4 milj. ton!

W  roku 1938 dano sobie ja
koś radę z tym olbrzymim defi
cytem. Pan Brinckmann twier
dzi, iż pomógł w tem... posag na
rzeczonej austrjackiej, który je*

dnak został zjedzony bardzo 
prędko.

*  *
Tę część wywodów Brinckman-' 

na możemy zresztą uzupełnić.
Brak surowców obejmuje w 

Niemczech wszelkie gatunki że
laza. Rząd niemiecki wydał roz
porządzenia, aby ze wszystkich, 
ogrodów, placów publicznych itd. 
usuwać „ze względów estetycz
nych”  żelazne ogrodzenia i za
stępować je kamieniem. Zabiera 
się nawet krzyże żelazne z cmen
tarzy. Jak prawdziwy skarb sku
puje się stare podkłady kolejowe. 
Mimo to, mimo olbrzymiego za
potrzebowania fabryki zajmują
ce się przetapianiem żelaza, są 
czynne co najwyżej dwa dni w 
tygodniu. Robotnicy czekają na 
piśmienne zawiadomienie, kiedy 
zbierze się dostateczna ilość łomu 
i będzie można stanąć do pracy.
A’ lin ja Zygfryda czekał Czeka
ją warsztaty lotnicze, broni pan
cernej, czeka cały olbrzymi plan 
inwestycyjno - zbrojeniowy nie 
miecki.

(Dokończenie na str. 3-eJ);



K o l o s  n a  g l i n i a n y c h  n o g a c h
(Dokończenie ze str. I-ej)

Ale w róćm y  do pana  Brinck-1 w szystko  p om ysły  i p ro jek ty  nie- 
m anna. T y le  jeal szczerości w  je - realne, n iepraktyczne, riiekonkret 
go w ynurzen iach . ne.

P an  B rinckm ann  stwierdza! *
więc otwarcie, iż Niemcy zbliża- * *
ją się do całkowitego wyczerpa
nia wszystkich zapasów dewiz

A w ięc co?
P an  B rinckm ann tw ierdzi, że

W  r. 1938 im port b y ł d w a  ra - ■'esr|, jedna d roga
zy w iększy, niż eksport. Czy m oż  
na ło zm ienić?

N ie  —  a lbo w iem  p rodukty  n ie 
m ieckie d aw n o  już p rzestały  być  
„exportfah ig . Towar niemiecki 
jest ilzisiaj droższy i gorszy, niż 
był. P racu je  się pośpiesznie, nie 
w y k w a lif ik o w an em i sitami, na  
częściow ych  „ersatzach” su ro w 
ców . Wskutek tego cena prze
ciętnego w Niemczech wyprodu
kowanego produktu jest cztero
krotnie wyższa od normalnej. 
Koszty p rodu kc ji podn iosły  się 
w  sposób  fantastyczny. Su row iec  
ch o w a  się po  magazynach i nie 
sposób  go w ydostać. Za jedno 
działo płacimy dzisiaj — . p o w ia 
da p. B rin ckm an n —  tyle, ile nor
malnie płacilibyśmy za dziesięć i 
do tego jest to działo o wiele gor
sze, niż dawniej.

C IT T A  del V A T IC A N O , 18.5. 
Dziś, w  dniu Wniebowstąpienia Pań  
skiego Pius XTI ob ją ł uroczyście w  
posiadanie Bazylikę św. Jana Late 
rańskiego.

Orszak samochodów papieskich 
opuścił W atykan  o godz. 8.25 rano. 
Ludność rzymska, tłumnie zgrom a
dzona wzdłuż trasy orszaku, entu- 

jak na cz łow ieka  zd radza jącego  zjastycznie w itała O jca św., który  
rzekom o początki rozstro ju  n e r - j z otwartego samochodu błogosławił 
w ó w  —  ba rdzo  dok ładny . B a rd zo  wiernym.
dok ładna by ła  też jego an a liza  j  P rzy wejściu do pałacu pontyfi- 
położen ia  fin an sow ego  n iem iec- ka,ne^ °- w  który“ - w r -- 1929. pod-

R eferat p. B rin ckm an n a  b y ł—

T rzeb a  oszczędzać, zw o ln ić  tem  
po p ro jek tów , ustalić p rogram  

.konkretny  i u trzym ać go przez  
dłuższy czas. P rzem ysł m usi 
w rócić  do norm alnych  i zd ro 
w ych  m etod pracy. T rzeba  w ró 
cić do  ró w n o w ag i cen i kosztów . 
N ie  m ożna p rzew racać  p rogram u  
gospodarczego  z dn ia  na dzień, 
p raco w ać  z dn ia  na dzień, tak,

ja k b y  p ien iądz nie g ra ł żadne j 
ro li w  życiu gospodarczem . T ak  
nie jest. P ien iądz o d g ry w a  za
w sze potężną ro lę —  i o tem  
trzeba pam iętać

*■
*  ¥

M ow a  p. B rinckm anna w y g ło 
szona została w  końcu lutego. 
N ie  zauw aży liśm y  po n iej żad 
nych zm ian  w  gospodarce  nie
m ieckiej.

D ow iedzie liśm y się natom iast—  
o chorob ie  p. B rinckm anna  i o 
dym isji p. Schachta. T o  rzuca  
na całą  sytuację w  N iem czech  
charak terystyczne św iatło .

N .

Taka jest Polska
(Dokończenie ze str. l-siej)

Gotow ości do o fia r  w tej dzie
dzin ie tow arzyszy  n ieusta jący  w y  
siłek  w  sferze d ó b r  m aterja l- 
nych. O fia ry  na FO N p łyną , n ie
p rze rw anym  strum ieniem . K o ń 
czy się też ob liczen ia  w y n ik ó w  
Pożyczk i O b ro n y  P rzec iw lo tn i
czej. W  Każdym  razie rzeczą  
już zupełn ie bezsporną jest to, 
że społeczeństwo zdobyło się tu
taj na wysiłek znaczny. Dotyczy 
to przedewszystkiem —  przemy
słu, którego udział w P.O.P. prze
kracza poważnie udział w Pożycz 
cc Narodowej, przyczem  w  nie
których  dziedzinach przem ysłu, 
różn ica sięga 100 proc.

O fia rn ość  z k rw i i m ien ia  to 
jeszcze nie wszystko. Pozosta je

Pius XII objął w posiadanie Katedrę Laterańska
Podniosła uroczystość w Rzymie

kiego.
Nn 108 miljardów dochodu na

rodowego Niemiec, państwo w r. 
1938 wzięło 55 miljardów marek. 
D a le j iść po  tej d rodze n ie  spo 
sób. C zerpać —  ja k  dotąd —  z 
h ipotek  przyszłościow ych , już nie 
m ożna. Wkłady oszczędnościowe 
są rzadsze I rosną zbyt powoli

pisane zostały układy laterańskie, 
powitały Papieża gw ard ja  szwajcar

ska i oddziały gw ardji palatyńskiej.
Papież wszedł do pałacu, gdzie 

złożyli M u hołd kardynałowie oraz 
dyrektor Muzeum misyjnego. W  
sali Konstantyna Nuncjusz papieski 
przy rządzie włoskim przedstawił 
Ojcu św. delegatów gubernatoratu  
rzymskiego.

Po objęciu w  posiadanie pałacu 
Laterańskiego, Papież udał się do 
Bazyliki św. Jana, niesiony na se- 
dia gestatoria w  otoczeniu kapitu
ły  św. Jana i kardynałów.

Papież klęknął na progu Bazy
liki i ucałował podany mu krucy
fiks. Następnie Ojciec św. zajął

miejsce na tronie w  głębi absydy  
i przejął od kardynałów t. zw. akt 
obedjencji.

Po śpiewach Papież złożył na oł
tarzu torebkę z czerwonego aksa
mitu, zawierającą ofiarę na rzecz 
Bazyliki.

Zkolei Ojciec św. odprawił Mszę 
pontyfikalną. Po  Mszy św. Papież 
powrócił wewnętrznemi schodami 
do pałacu pontyfikalnego, poczem 
po pewnym czasie udał się na se- 
dia gestatoria pod baldachimem ze
wnątrz loggi Bazyliki i udzielił kię 
czącym tłumom błogosławieństwa o- 
raz odpustu zupełnego.

W Jerozolimie spokój
Po zakończeniu strajku żydowskiego

JE R O ZO L IM A , 19.5. Po zakoń
czeniu wczorajszego 24-godzinnego

A  m im o to budżet n iem iecki straJku w  Jerozolimie dzisiaj ra-
nie jest zrów n ow ażon y . Brakuje 
6 miljardów marek do wyrówna
nia budżetu r. 1038/1939.

Skąd  je  wziąć?
U ruch om ić  p rasę  d rukarską?  

B ron im y  się p rzed  tem  rozpaczli
w ie  —  tw ierdzi pan  B rinckm ann . 
N iebardzo  w ie rzym y  w  tę o b ro 
nę. Prasy drukarskie działają w  
Niemczech już bardzo dawno.

N o w e  podatki?  —  pyta da le j 
p. B rinckm ann . N o w y  podatek  
pokoju , p ro jek to w an y  oddaw na?  
Jakież będą jego  źródła?  Skąd  
ludzie m a ją  jeszcze w z iąć  p ie 
niądze?

A w ięc co? E ksportow ać?  Z a 
pew ne. Pan  B rinckm ann  zw raca  
jedn ak  u w agę  na trudności, jak ie  
d la  eksportu  n iem ieck iego  w y n i
k a ją  z ogó ln e j kon jun ktu ry  m ię 
d zyn arodow e j. Z resztą „gdybyśmy 
mieli eksportować, musielibyśmy 
zrezygnować z wielkich naszych 
projektów, bo musielibyśmy wy
wozić to, eo nam samym jest 
potrzebne do życia”. P o z o s ta je1 
ty lko  jedna go rzka  d ro ga  — | 
o s z c z ę d z a n i e .

*
*  *

A le  d roga  to go rzka  i trudna. 
P an  B rinckm ann  w ie , że na zb ro 
jen iach  nie m ożna oszczędzać, 
zapytu je  jedn ak , czy n ap raw dę  
w szystko, co dzie je  się w  tej 
dziedzin ie, jest konieczne i n ieod  
zow ne? „Zresztą na co nam dzia
ła, o ile nie będziemy mieli do 
nich amunicji i na co nam sa
moloty, o ile nie będziemy mieli 
do nich benzyny?”

Czyż n iem a ratun ku  w  tej sy
tuacji?

W  p rzem ów ien iu  p. B rin ckm an  
na ana liza  ś ro d k ó w  zaradczych  
za jm u je  m ie jsca ba rd zo  dużo. 
Jak się bo w iem  okazu je , n a jró ż 
n iejsze p ro jek ty  w  tym  zakresie  
są lansow ane. P ro jek to w an o  na 
w et stopn iow ą lik w id ac ję  p e w 
nych gałęzi przem ysłu , nie o cha 
rakterze p ie rw sze j potrzeby, p ro 
duku jącego  np. m ate rja ły  ro z ry w  
kow e. „N ie  dam y w ięc  naszem u  
robo tn ikow i ani d ob rze  zjeść, a- 
ni god ziw e j ro z ry w k i” ... T o  są

no panował spokój. Sklepy są o- 
twarte.

Dotychczas władze policyjne nie 
zanotowały żadnych usiłowań wzno 
wienia rozruchów, które wczoraj 
do późnej godziny nie mogły być 
opanowane przez władze.

JE R O ZO LIM A , 19.5. H avas ocenia 
na 3.000 liczbę manifestantów, któ
rzy uczestniczyli we wczorajszych

rozruchach na ulicach Jerozolimy. 
Szkody, wyrządzone przez manife
stantów lub powstałe podczas starć, 
są znaczne. W ładze dokonały rewi- 
zyj w  biurach gminy żydowskiej.

W czora j późnym wieczorem w  Tel 
Avivie doszło do starcia, pomiędzy 
sjonistami-rewizjonistami a ich o- 
ponentami. Około 40 osób odniosło 
rany. Policja i wojsko przywróciły  
spokój.

W  chwili obecnej panuje w  całej 
Palestynie względny spokój.

JE R O ZO LIM A , 19.5. Dopiero po 
godz. 22-ej wczoraj wieczorem poli
cja i wojsko opanowały całkowicie 
sytuację. Liczba rannych manife
stantów, umieszczonych w  szpita
lach, wynosi 100 osób. Ulice, poło
żone w  centrum dzielnicy żydow
skiej, przedstawiają obraz zniszcze
nia. Szyby sklepów na jednej z 
głównych ulic są powybijane, i za
ścielają chodniki. Manifestanci g ro 
madzili się przez całą noc, byli jed 
nakże rozpraszani przez policję.

Arabowie odrzucają
brytyjską „Białą Księgę66

L O N D Y N . 19,5. P rzy w ó dca  A -  
ra b ó w  palestyńskich  Yem at H us- 
seini w ra z  z k ilku  innym i cz łon 
kam i na jw yższe j rady  arabsk ie j, 
odby ł w  dn iu  w czora jszym  n a ra 
dy  w  L ib an ie  z m uftim  Jerozo li
m y. Dziś odbędzie się w  K airze  
posiedzenie naczelnej rad y  a r a b 
skiej, k tó ra  —  co nic u lega  w ą t 

p l iw o ś c i—  o fic ja ln ie  odrzuci b ry  r re  rów n ież nic p rzy jm u ją  p lanu
tyjski plan palestyński.

Rząd egipsk i o fic ja ln ie  p o in fo r  
m o w a ł W .  B rytan ję , że nie m o
że za lecać A rab o m  p rzy jęc ia  p ro - 
pozycy j b ry ty jsk ich .

E g ip t w  ten sposób  uczyn ił to 
sam o, co już przed n im  uczyniły  
rządy  Ira k u  i S aud ji— A rab ji, któ

bryty jsk iego
D zienn ik i w  Syrji i L ib an ie  

k ry tyku ją  „ B ia łą  K sięgę” rządu  
bryty jsk iego , tw ierdząc, iż nie 
da je  ona A rab o m  żadne j satys
fak c ji i nie p rzedstaw ia  p łasz
czyzny porozum ien ia.

jeszcze jedn a  dziedzina, w któ
re j często o fia r  się żąda. Jest nią 
dziedzina przekonań, poglądów.
U ja w n iło  się to m. in. na Zjeź
dzie dzienn ikarzy  w  Gdyni, 
gdzie w y łożon y  został rów n ież  ta 
ki m n ie jw ięce j p og ląd : lakże  w 
dziedzin ie politycznych  przeko
nań p ow in n a  zap an ow ać  ta sa
m a jednolitość  i to sam o upo
w szechnienie, ja k ie  zam anifesto
w a ło  się w  stan ow isku  opinji 
w obec  zagrożen ia  p ra w  polskich  
w  Gdańsku.

T ak ie  ro zu m ow an ie  jest nie
słuszne. N ie  będziem y na teffl 
m iejscu  z n iem  dyskutow ać. Za
u w aży m y  tylko, że istn ieje  róż
n ica m iędzy w artk im  potokiem, 
k tó ry  choć czasem  w y lew a , re
p rezen tu je  jedn ak  żyw otną  sil?, 
a staw em , k tóry  zam arł dlatego, 
że zab rak ło  m u dop ływ u , odp ły 
w u  i p rzep ływ u .

O grom n a  w iększość  społeczeń
stw a polsk iego  w ca le  nie pragnie, 
ab y  strum ień  naszego życia w y 
lew ał. A le  ta sam a w iększość b ro 
ni się p rzed  tem, aby  przez za
h am ow an ie  d o p ły w ó w , odpły* 
w ó w , p rze p ły w ó w  —  strum ień  
nie p rzekszta łc ił się w  pokryta  
pleśnią sad zaw k ę  m arazm u.

(k .).

Podróż brytyjskiej pary monarszej
Wizyta w Waszyngtonie 8 czerwca

N A  W IDOW NI
Gen. S ław oj Skladkowski przyjął 

w  dniu 19 b. m. charge d ‘affaircs 
Słowacji dr. K arola Klinovskicgo.

X
W  dniu 19 b. m. prem jer gen. 

Sław oj Skladkowski przyjął delega
cję fundacji domów akademickich 
im. Gabrje la  Narutow icza z b. min- 
dr. Jurkiewiczem na czele, która 
zaprosiła p. prem jera na święto 
domów akademickich w  dniu 21-g^ 
m aja r. b.

X

Prem jer gen. S ław oj SkładkowsW  
przyjął w  dn. 19 b. m. przedstawi
cieli zarządu Stowarzyszenia uczest 
ników walki o szkołę polską z dy*"' 
Dobrowolskim  na czele, którzy wrę
czyli p. prem jerowi odznakę hono 
rową tego Stowarzyszenia.

Oficerowie i załoga 
„Iskry"

u ambasadora Raezyfiskfego
Am basador Roger Raczyński 

przyjm ował dn. 18-go b. m. w  salo
nach am basady oficerów i załóg? 
statku szkolnego „Isk ra“ , który  
sw ej corocznej podróży letniej z*' 
winąl do Londynu na tydzień.

Porażka skandynawska 
Niemiec

M O N T R E A L , 19.5. Pociąg spe
cjalny, którym wczoraj para  królew  
ska przybyła do Montrealu, zatrzy
mał się po drodze w  miejscowości 
Trois Rivieres, gdzie zgromadzone 
tłumy ludności zgotowały królowi 
i królowej olbrzymią owację.

W ładze policyjne obliczają na

dwa miljony ilość osób, które przy  
były  do Montrealu, by uczestniczyć 
w  uroczystościach, zorganizowa
nych w  związku z pobytem pary  
królewskiej. W czora j popołudniu 
król Jerzy i królowa Elżbieta udali 
się do małego pałacu, znajdujące
go się na wyniosłości ponad mia-

Przymusowa służba wojskowa
będzie wprowadzona w Kanadzie

M O N T R E A L , 19.5. Generał sen. 
Griesbach, przem awiając w  Otta
wie, oświadczył, że w  razie potrze
by rząd będzie zmuszony w prow a
dzić przym usową służbę wojskową. 
Zdaniem sen. Griesbacha, obowią
zek służby wojskowej w  razie woj

dych ludzi, jest też rzeczą bardziej 
wskazaną, jak  branie tylko ochot
ników, z których wielu zmusza do 
wstąpienia do arm ji fakt, że są 
biedni. Tak jak  A n g lja  musiała od
stąpić od tylko ochotniczej służby, 
tak też i Kanada w  razie wybuchu

B E R L IN . 18.5. W  związku z od
powiedzią państw skandynawski 1̂1 
na propozycję rządu Rzeszy  
sprawie paktów nieagresji, Ni®' 
mieckie Biuro Inform acyjne ogla' 
sza następujący komunikat:

W  następstwie oświadczenia kaJV 
clerza z 28 kwietnia b. r. podj?' 
te zostały między rządem Rzesza 
a  rządami Estonji, Łotwy, D an>  
Norw egji, Szwecji i Fiulandji r°' 
kowania, m ające na celu zawar' 
cie przez powyższe państwa paktó^ 
nieagresji z Rzeszą Niemiecką.

Rokowania między rządem K^e' 
szy a  rządami Łotw y  i Estonji, 
na ukończeniu.

Co się tyczy D an ji Istnieje 
sadnicze porozumienie co do bliski® 
go zawarcia wzajem nego pakt0 

stko co będzie w  je j mocy i w p ro - ! nieagresji.

stem, gdzie spędzili jakiś czas w  
gronie najbliższogo otoczenia, by  
odpocząć po trwających bez przer
w y  od chwili przybycia na ziemię 
kanadyjską uroczystościach.

Do W aszyngtonu para monarsza 
przybędzie 8 czerwca.

wadzić ten obowiązek.
Powyższe oświadczenie jednego  

z poważniejszych polityków K ana
dy i to na kilka miesięcy przed w y 
borami, wywołało tu duże wraże
nie.

ny, rozciągnięty na wszystkich mło wojny będzie musiała zrobić wszy-

Za otwarciem Imigracji do Kanady
M O N T R E A L , 19.5. Poseł do par

lamentu Ottawy, Gordon Scott, prze 
m awiając w  Montrealu, oświadczył, 
że —  jego zdaniem —  otwarcie imi 
gracji jest konlecznera dla usunię
cia bezrobocia.

Zdaniem Scott‘a, związki zawodo 
we występując przeciw imigracji, 
nie m ają racji i nie zdają sobie 
spraw y z tego, że bezrobocie powo
duje raczej brak ludności jak  je j  
nadwyżka. W  zakończeniu dodał,

że nieszczęściem Kanady jest to, 
że m a na terytorjuni, które może 
pomieścić 25 do 50 m iljonów mie
szkańców, tylko 11 miljn., skutkiem  
czego koleje i inne konieczne urzą
dzenia muszą przynosić deficyt.

W ym iana poglądów z rządfltf 
Szwecji, N orw egji i Fiulandji d°'
prowadziła do następującego rezU*' 
tatu:

Rządy szwedzki i norweski
w iły  wobec rządu Rzeszy ośw ia»' 
czenia, iż nie czują się zagrożoo® 
przez Niemcy, i, że w  myśl prze' 
strzeganej przez się zasady netf' 
tralności nic zam ierzają zawierać * 
żadnym krajem  paktów  nieagresj1 
Rządy te nie uw ażają zawieram3 
tego rodzaju układów za potrze 
bne i w  porozumieniu z rząd?1; 
Rzeszy zdecydowały zaniechać d,; 
szych rokowań w  tej sprawie.
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Gospodarowanie zapałem
Entnijazm to żywioł, a  nie urzędowanie

zęsto u nas się zdarza, że gdy | w sp ó łp racy  tej nie. przyświecają 
z ja w i się n o w a  potrzeba  totalne wzory dyspozycyjnego po

słuchu z jednej, a autorytatyw
nego rozkazu z drugiej strony.
I  słuszn ie —  bo  takie m etody  

an i poczucia  odpow iedzia lnośc i, 

an i en tuz jazm u spo łecznego  nie i

rł  z ja w i się n o w a

zb io row a , to zaw sze  zn a jd ą  

się tacy, k tó rzy  za na jlepszy  spo 

sób je j zasp oko jen ia  u zn a ją  u- 

rząd —  stworzenie nowego biu
rokratycznego aparatu.

R ów n ież  i d z is ia j na tle p o 
trzeby  rozsądnego  go sp o d a ro w a 

n ia  s iłam i psych icznem i n arodu  

n ab ra ły , zn ow u  na  sile p ro jek ty  

p o w o łan ia  do życ ia  spec ja lnego  

m in isterstw a p ro pagan d y , które  

b y ło b y  cen tra lnym  urzędem , p o 

w o ła n y m  do go sp o d a ro w an ia  en 

tuzjazm em  narodow ym .

P ro jek ty  te n ie m a ją  w iększych  

szans pow odzen ia . O p in ja  p u b li

czna odnosi się z w ie lk ą  i u za 

sadn ioną n iew ia rą  do b iu ro k ra 

tycznego ro zw ią zy w a n ia  sp raw  

zb io row ych . Zw łaszcza , gd y  cho 

dzi o  tak subtelne elem enty, jak  

to, k tóre  na n a ro d o w y  entuzjazm  

się sk łada ją .
Jednocześnie jedn ak  niechęci 

do  b iu ro k ra ty zac ji życia to w a 

rzyszy p ew n ego  ro d za ju  fatalizm , 

te tej un ikn ąć  się nie da. Stąd  

też szczytem  m arzeń  w ie lu  ludzi 

jest znalezien ie ko m p ro m iso w e 

go w y jśc ia : niech już będzie u- 
rząd z treści, ale nlecli nie bę
dzie nim chociaż z formy.

D o  tego sp ro w ad za  się p ro jekt, 
t k tó rym  w ystąp iło  n iedaw no  je d 

no  z pism , za leca jąc  p ow o łan ie  

do  życia spo łecznej, cen tra lne j 

instytucji „o rgan izac ji en tuz ja 
zm u” . O p arte j o  czynn ik  spo łecz

ny, a w sp ó łp racu jące j b lisko  z 

czynn ikam i u rzędow em i i zn a j

d u jące j się w  ich dyspozycji. P i 
sm o to w ych od ziło  z założenia, 

że w  ten w łaśn ie  sposób  n a jle 

p ie j u jm ie  się w  ryzy  rzekę en tu 
zjazm u, zapob iega jąc , a b y  ona  

się nie zm arn ow a ła , nie wyschła.

Zbędne jest dow odzić, jak  w ie l

k ie n ieporozum ien ie  tk w i u p od 

staw  tego rod za ju  koncepcyj. O r 

gan izac ja  entuzjazm u? A leż entu
zjazm narodowy sam przez się 
jest wynikiem określonej organi
zacji społeczeństwa: organizacji 
psychicznej, której podstawowym j 
elementem jest poczucie odpo
wiedzialności za losy zbiorowe. 
O w oce  tej o rgan izac ji psych icz-j 

nej dziś zbieram y. Ją trzeba też 

um acn iać  i rozw ijać , a nie szu 

kać  w y jśc ia  w  jak ichś b iu ro k ra 

tycznych centra lach . A lbo w iem  

istota entuzjazm u jest sprzeczna  

z w sze lk im  schem atem . Entu
zjazm —  to żywioł, a nie urzędo
wanie. Gdzie entuzjazm  staje się 

przedm iotem  u rzędow an ia , tam  

w cześn iej czy późn ie j zanika. 

T ak  w łaśn ie , jak  to się dzie je  dziś 

w Niem czech.

Z au w aży ć  trzeba, że w  dziedzi

nie n iem ate rja ln e j o rgan izac ji 

entuzjazm u zaczyna się u nas coś 

niecoś robić. W  różnych  dziedzi

nach naszego  życia zacieśnia się 
w spó łp raca  czynników urzędo
wych z czynnikami spoleczneml. 
T ak  dzie je  się na n iektórych  p o 

lach życia gospodarczego. T ak  

dzieje się n a  n iektórych  polach  

życia p rasow ego , czego w yrazem  

jest rozszerzan ie  kon tak tów  i 

w spó łp racy  p ew n ych  czyn n ików  

U rzędow ych  z prasą.

Podkreślić przytem należy, że

tyli-, na gruncie  w za jem n ego  zro  

zum ienia, porozum ien ia  1 w sp ó ł
dzia łan ia . B o  ty lko  taLa w sp ó ł

p raca  nad wspólnem dobrem u- 
macnla poczucie wspólnej za to 

dobro odpowiedzialności.
Przez ro zw ijan ie  tak ich  fo rm

kształcą. Cel ten m ożna o siągn ąć  I w spó łp racy , p rzez o be jm ow an ie

n iem i coraz to szerszych o d ła 

m ó w  życia społecznego, o siągn ie 

m y ten efekt, że entuzjazm , zasi
lan y  bez p rz e rw y  now ym , św ia 

dom ym  czynem  społecznym , bę 
dzie coraz gorętszy, coraz p roduk  

cy jn ie jszy  1 co raz trw alszy .

M . K.

S. p. Irs. b i s k u p  L a u b i t z
Bojownik o polskość Kujaw

Zmarły wieczorem dn. 17 b. m. w  
Gnieźnie, po powrocie z 10-dnlowej w i
zytacji dekanatu łobżenlecldeg-o ś. p. 
ks. biskup sufragan gnieźnieński An
toni Laubitz urodził się dn- 7 czerw
ca 1861 r. w  Pakości. Do szkół śred
nich uczęszczał w  Trzemesznie 1 w  
Poznaniu. Studjował teologję w  Wtlrz- 
burgu 1 Gnieźnie, gdzie w  1888 r. o- 
trzymał święcenia kapłańskie. Następ 
nie pełnił obowiązki wlkarjusza 1 pre
fekta gimnazjum w  Inowrocławiu.

Obok pracy ściśle duszpasterskiej 
rozwinął ks. Laubitz szeroką działal
ność społeczną. W  dobie wzmożonego 
nacisku germanizacyjnego, był ostoją 
polskości. Pracował w  redakcji „Dzień 
nika Kujawskiego", w  Tow. Rolnl- 
czem, w  Banku, w  Czytelniach Ludo
wych Itp. Rząd pruski nie szczędził 
mu szykan, ale nie osłabiło to energjl 

I proboszcza Inowrocławskiego. W  cza
sie wojny światowej stanął na czele 
wielkiej akcji charytatywnej.

W  1919 r. Ojcioc św. powołał ks. 
Laubitza na stanowisko prepozytora 
kapituły gnieźnieńskiej, a ś. p. kar
dynał Dalbor powierzył mu urzędy o-jnln ,  ̂ v  ̂ iiujiierni oiiara-
ficjała 1 wlkarjusza generalnego. W  mi ulżyć Ich doli. M. in. w  1938 roku

1924 r. został protonotarjuszem apo
stolskim 1 niebawem mianowany został 
biskupem tytularnym jasseńsklm. Sa
krę biskupią otrzymał dn. 18 stycznia
1925 r.

Sprawując rządy archidjecezjl gnie
źnieńskiej, jako alter ego ks. kardy
nała Prymasa, ś. p. ka. biskup Lau
bitz złożył dowody niezwykłego daru 
administracyjnego 1 wyjątkowej pra 
cowltoścl. Corocznie wizytował archi 
djecezję gnieźnieńską, znał dokładnie 
jej potrzeby 1 czynił wszystko, co by
ło możliwe, by życie religijne w  tej 
kolebce Polski rozwijało się Jak naj
szerzej i najgłębiej. Dokonał również 
gruntownej restauracji starożytnej ka
tedry gnieźnieńskiej, rozbudował Se- 
minarjum Duchowne, wzniósł dom re
kolekcyjny, piękną „salę prymasow- 
ską“, monumentalne muzeum, pomnik 
Bolesława Chrobrego, opiekował się 
również wykopaliskami na gruntach 
ogrodu kapitulnego, przyczyniając się 
do zdobycia nowych dowodów odwlecz 
nej polskości Gniezna.

Zgasły arcypasterz był opiekunem 
ubogich, starając się hojneml ofiara-

oflarował 50 tys. zł. na budowę miesz
kań dla ubogich.

W  1931 r. Ojciec św. Pius X I mia
nował go asystentem swego tronu t 
hrabią rzymskim. W  1938 r. ś. p. ks. 
biskup Laubitz obchodził 50-lecle swe
go kapłaństwa, co dało sposobność 
społeczeństwu polskiemu zamanifesto
wania głębokiej czci, którą dla niego 
żywiło. Rząd RzpllteJ nadał mu wiel
ką wstęgę Orderu Odrodzenia Polski. 
S. p. ks. biskup Laubitz znany był w  
całej Polsce jako pasterz dobry, wiel
ce zasłużony dla Kościoła 1 ojczyzny. 
Zmarł niespodziewanie na posterunku, 
pracując mimo sędziwego wieku do 
ostatniej chwili, a pozostawiając po 
sohie pamięć wdzięczną.

Wyprowadzenie zwłok do bazyliki 
katedralnej nastąpi w  niedzielę, dn. 
21 b. m., o godz. 5-ej popoł. Uroczy
stości pogrzebowe rozpoczną się w  po 
nledziałek, dn. 22 b. m., o godz. 9.30 
rano. Mszę św. pontyfikalną celebro
wać będzie J. E. ks. kardynał Prymas 
dr. August Hlond. Śmiertelne szcząt
ki ś. p. ks. biskupa Laubitza spoczną 
w  podziemiach bazyliki katedralnej 
pod kaplicą Potockich.

Radjo rzymskie po polsku
Daremny wysiłek propagandowy

Radjosłuchacze polscy zauważyli 
od pewnego czasu, że codziennie ha 
falach krótkich i średnich pracuje  
jakaś tajemnicza stacja, nadająca  
audycje w  języku polskim. N a  pro
gram  składają się głównie komuni
katy, wygłaszane bardzo słabą pol
szczyzną, ale zato z wielkim ferw o
rem. Tematem zasadniczym jest po
tęga faszyzmu i „osi“ oraz nicość 
i nędza państw demokratycznych.

Ostatnio ogłoszono szereg kłamli
wych komunikatów o sytuacji w

Polsce, Francji i Anglji.
Okazuje się, że radjostacja dzia

ła w  Rzymie.
Propaganda włoska nie poprze

staje jednak na tem. Po  zakończe
niu audycji speakerka zwraca się w  
ten dosłownie sposób do polskich 
słuchaczy:

„Proszę Państw a! Mam  u siebie 
czasopisma, piękne książki i bro
szury, dotyczące faszyzmu, Im per
jum  Italskiego, „Dopolavoro", „Ba- 
lilli“ itd. Jeżeli to państwo intere

suje, proszę napisać do mnie, a 
przyślę natychmiast i bezpłatnie".

Ponieważ wszystkie stacje radjo- 
we we Włoszech, a  więc również 
Rzym II, nadający wspomniane au
dycje, należą do Tow. „E ia r“ , kon
trolowanego przez rząd, nie ulega  
wątpliwości, że m am y do czynienia 
z pewną określoną akcją polityczną.

Niewdzięczne to zadanie skazane 
jest zgóry na niepowodzenie, a efek 
tem jego może być jedynie pogor
szenie stosunków polsko-włoskich.

Posiedzenie 
Synodu Prawosławnego

w Polsce
W  ubiegłym tygodniu odbyła się 

druga w  r. b., sesja synodu Kościo
ła prawosławnego w  Polsce.

Obradom  przewodniczył metropo
lita Dionizy, pozatem w  posiedzeniu 
wzięli udział abp. wołyński —  A lek - 

! sy, oraz bp. grodzieński Sawa. N ie  
przybył z powodu choroby abp. po
leski —  Aleksander.

Synod m. in. obradował nad kwe  
stją  reorganizacji kancelarji syno
dalnej i innych instytucyj Kościoła  
prawosławnego. Omawiano również 
sprawę ostatnich zmian personal
nych wśród duchowieństwa prawo
sławnego.

Zjazd oficerów rezerwy
w Katowicach

W  sali R ady  m iejskiej w  K ato
wicach odbył się wczoraj zjazd  
Związku oficerów rezerwy, okręgu  

I śląskiego, przy udziale 106 delega
tów, reprezentujących 25 kół.

Z jazd  zagaił prezes okręgu p. Je
ziorski. Po  przemówieniach powital
nych wysłano depesze hołdownicze 
do Pana Prezydenta R. P., M arszał 
ka Śm igłego-Rydza i ministra spraw  
zagranicznych Becka.

Okręg śląski Z. O. R . skupia o- 
ficerów rez. w o j. śląskiego i zagłę
bia dąbrowskiego. Okręg liczy obe
cnie 26 kół, w  tem 5 na Zaolziu, 
zrzeszających łącznie 2.500 ofice
rów  rezerwy.

Aresztowanie dwtich 
uczniów-Polaków

w Gdańsku
| W  niedzielę, 14 b. m. aresztowani 
zostali na terenie gdańskim ucznio
wie gimnazjum polskiego w  Gdań
sku, Belling 1 Młyński. Zarzuca się 
im, iż rzekomo w  nielegalnem m iej
scu przekroczyli pod Otominem g ra  
nicę polsko-gdańską.

Nadmienić wypada, że Otomin, 
znajdujący się tuż nad granicą, z  
pięknem jeziorem i wspaniałemi la
sami służy jako  miejsce wycieczko
we dla turystów  1 nietrudno tam  
nawet całkiem bezwiednie przejść 
przez granicę. Stacji granicznej tam  
niema. Pretensje w  razie istotnego 
przekroczenia granicy mieć mogły  
tylko władze polskie.

IW w S e tB e  & ir€3SĘj

Entuzjazm 
bez sztuczności

Korespondent „K urjera  W arszaw  
skiego“ z Londynu donosi:

„Wiadomości nadchodzące z Kana
dy świadczą, że podróż angielskiej pa 
ry królewskiej przybiera coraz bar
dziej charakter nowego podboju tego 
dominjum brytyjskiego. Wzdłuż całej 
drogi kolejowej z Quebec do Montrea
lu setki tysięcy Kanadyjczyków, na
rodowości francuskiej I angielskiej, 
porzuciło miasta I fermy, by choć 
przez okna wagonu kolejowego doj
rzeć króla 1 królowę Kanady. Mon
treal, który normalnie liczy miljon lu
dności, wzrósł do przeszło 2 miljonów, 
przyczem kilkaset tysięcy przybyło 
ze Stanów Zjednoczonych".

Tak serdecznie, ze wspaniałą bez
pośredniością obywatele wolnego 
wielkiego dominjum brytyjskiego  
witają swego króla.

Namyślą się jeszcze
W  „Kurjerze Porannym " znajdu

jem y relację z bardzo interesujące
go odczytu wybitnego wojskowego  
Szwecji generała Nygrena, który  
mówił niedawno w  Sztokholmie o 
wojsku polskiem.

Gen. N ygren  tak zakończył swój 
odczyt:

„Siła zbrojna Polski jest taka, że 
ewentualny przeciwnik, kimkolwlekby 
był, powinien dwa razy pomyśleć, za
nim się zdecyduje na walkę".

nja Zygfryda" trochę się zbliżyła ku 
Francji. Dawne, starsze umocnienia z 
lat 1936 I 1937, stanowią teraz drugą 
Unję oporu. Przed nią wysunięto na 
niektórych odcinkach świeże forty I 
schrony, podchodzące tuż, tuż pod gra 
nlcę. Chodzi bowiem o to, by w razie 
wojny Jak najmniejszy skrawek Nie
miec znajdował się pod okupacją, nie
przyjacielską.

Forty są —  wnioskując z prasy nie 
mlecklej —  rozmieszczone bardzo gę
sto 1 przygotowane do wytrzymania 
wszelkiego rodzaju bombardowania, za 
równo lotniczego, Jak artyleryjskiego. 
„Llnja Zygfryda" stanowi rzekomo 
twierdzę niezdobytą, której rzekomo 
przełamać absolutnie nie można.

Wszystkie te opisy mają podnieść 
ducha narodu niemieckiego, a  zarazem 
przekonać Francuzów i Anglików, że 
ich ofenzywy będą daremne. Czy pro
paganda niemiecka osiągnie te dwa 
cele, w  to wolno wątpić. Jedno nato
miast nie ulega wątpliwości, to mia
nowicie, że Hitler zdradza swój plan 
wojenny".

Dodajm y, że zdradza go w  celach 
wybitnie reklamowych.

R e k lta m a
„Polonja11 katowicka zastanawia  

się nad szczególną drobiazgowością, 
z jaką  prasa niemiecka z okazji po
dróży inspekcyjnej kanclerza Rze
szy opisuje fortyfikacje niemieckie: 

„W  Akwizgranie rozpoczął Hitler 
zwiedzanie fortyfikacyj na zachodnich 
granicach Niemiec. Jak się zdaje, ,.11-

Postawa Kaszubów
„K urjer Bałtycki" pisze o pełnej 

gotowości patrjotycznej postawie 
Kaszubów.

„Dziś na ziemiach kaszubskich pa
nuje nastrój tego samego podniece
nia, który panował tu w  roku 1919, 
a który z ubogiego domku w  wiosce 
Gdyni zaprowadził robotnika Kaszu- 
bę Abrahama do sali obrad wersal
skiego pałacu, który w obecności 
Wilsona, Lloyd George‘a 1 Clemen
ceau kazał mu pięścią trzasnąć w stół 
l stwierdzić, że nad morzem mieszka 
naród polski.

Bo jeśli dziś największą troską 
gmin kaszubskich to budowa stanic 
dla żołnierzy Obrony Narodowej; je
śli ubogie robotnice leśne i grosze za
rabiające, pomocnice domowe z zapa
dłych wiosek, gdzie przecież nie do

ciera propaganda, ostatnie oszczędno
ści przesyłają na dozbrojenie armji; 
jeśli młodzi rybacy z Jastarni proszą 
dowódcę brygady Obrony Narodowej, 
by ich jak najprędzej dla wojska zor 
ganlzować 1 przeszkolić zechciał; je
śli małe chłopaki na półwyspie Hel
skim godzinami pilnują przejazdu wo
jewody Raczklewicza, by nieśmiało 
kogoś z otoczenia jego poprosić o ka
rabinek sportowy do strzelania; Jeśli 
bezrobotni z Rumll-Zagórza zgłaszają 
lekarzom wojskowym własną krew 
dla transfuzji, dla ratowania iycla ran 
nych podczas walk żołnierzy; —  to 
znaczy, że ziemia Kaszubska, oczekuje 
wojennej błyskawicy, że jest gotowa 
do przyjęcia nowej, nie pierwszej Już 
na tych ziemiach kresowych burzy".

To jest najważniejsze
Z  okazji powrotu do Kowna wo

dza naczelnego litewskich sił zbro j
nych generała Rasztikisa, „S łow o"  
wileńskie pisze:

„Powrót gen. Rasztikisa do Kowna 
nastąpił mniej więcej przy takiej sa
mej dekoracji, w  jakiej się odbył wy
jazd. W itała go na peronie generall- 
cja na czele z ministrem obrony kra
ju gen. Mustejklsem, poseł Rzeczypo
spolitej F. Charwat, dziennikarze miej 
scowi 1 zagraniczni. Krótka, Jak I 
wtedy, rozmowa w  Języku rosyjskim 
z min. Charwatem. Tylko tłum z kil
kuset osób, który asystował odjazdo
wi gen. Rasztikisa z pod dworca, sta
nowił —  niemą zresztą —  inowację. 
Kowno nie jest wylewne.

W  tym braku wylewności nie nale
ży się jednak dopatrywać li - tylko 
kwestjl temperamentu. W  obecnym 
momencie politycznym silą rzeczy in
na musi być reakcja tłumu i opinji 
publicznej w  Kownie, a Inna w  W ar
szawie, tak samo jak  wielka jest roz
piętość między przyjęciem zasady neu 
tralności a przyjęciem —  wyzwania. 
Lecz i u źródeł postawy Litwy leży 
dziś gotowość zbrojna. I  to jest naj
ważniejsze".

Sądy połowę
w Kłajpedzie

Stracenie 4 Litwinów
Jak donoszą z K łajpedy w  środę | 

17 m aja  niemiecki sąd połowy w  
Kłajpedzie skazał na karę ś m ie r c i  
4 Litwinów, za szpiegostwo i  zdra
dę główną. W yrok  został ju ż  w y 
konany.

Zazwyczaj dobrze poinform owa
ne koła polityczne utrzym ują, że 
straceni nie mieli nic wspólnego ze 
szpiegostwem, a  jedynie rozwijali 
bardzo usilną agitację wśród L itw i 
nów kłajpedzkich nawołując ich by  
w  dniu spisu ludności nie ulegli te- 
rorowi niemieckiemu. W edług in
form acji tych kół cały proces o  
szpiegostwo był sfingowany. W yzna  
czenie zaś go na dzień spisu lud
ności w  Niemczech oraz niezwłocz
ne wykonanie wyroku miały jedy 
nie na celu jeszcze większe zastra
szenie ludności litewskiej. O  tem  
według tych kół m a świadczyć ró 
wnież ta okoliczność, że sam pro
ces oraz fak t stracenia w  drodze 
ustnej i rad jow ej propagandy był 
w  kra ju  kłajpedzkim dość szeroko 
rozdmuchany.

Pasażerski samolot 
nad Atlantykiem

Pomyślny przelot Francuzów
Pasażerski samolot francuski 

„Lieutenant de Vaisseau“ , należący  
do linji lotniczej „ A ir  France-Trans  
atlantiąue", dokonał pomyślnie lotu 
próbnego ponad Atlantykiem .

„Lieutenant de Vaisseau“ w ystar  
tował w  Biscarosse w  ubiegły w to
rek, a w  czwartek o g. 22 m. 47 
opuścił się na lotnisko „Port W a 
shington" w  pobliżu N ow ego  Jor
ku. Po  drodze samolot zatrzym y
w ał się w  Lizbonie, w  Horta, na  
wyspach Azorskich i na Berm u
dach.

Lot odbył się w  pomyślnych w a 
runkach atmosferycznych. Zapom o- 
cą rad jo  stale by ł utrzym ywany  
kontakt z F rancją  i N ow ym  J o r *  
kiem.



Pomorze semper fidelis
Otwarcie sejmu dziennikarstwa polskiego w Gdyni
W  niedzielę ro/.poc/.nł w Gdyni 

obrady sejm  dziennikarstwa pol
skiego. Jak z za mieszczonej po
niżej depeszy widać, dla wielu 
dziennikarzy droga z Warszawy 
do Gdyni lekką nie była. Sta
nowi ło poniekąd symbol dzisiej
szej pracy publicystycznej, któ
rej drogi usiane są częściej kol
cami, niż różami, i gdzie kata
strofy też się zdarzają.

Sądzić wszakże wypada, żc 
zjazd gdyński przyczyni się wal
nie jeżeli już nie do usunięcia, 
to napewno do zmniejszenia ilo- 
£ci kolcy i skali ryzyk z pracą 
dziennikarską związanych.

Piękne i doniosłe przemówie
nie, jakiem w imieniu Rządu po
witał zjazd woj. Kaczkiewicz, 
świadczy w każdym razie, że 
również pod tym względem zjaz
dowi towarzyszą najlepsze auspi- 
cje.

pospolitej stanowi podstawę niepo
dległości Państwa.

Przedstawiciel rządu
witrt Zjazd

Następnie powitał zjazd w  Imie
niu rządu woj. Kaczkiewicz.

W ojew oda pomorski na wstępie 
podkreślił wyroce obywatelskie sta
nowisko całej, bez względu na św ła  
topogląd polityczny, prasy polskiej, 
w obecnie przeżywanej chwili hi
storycznej, poczem powitał Z jazd  
imieniem Ziemi Pom orskiej, oświad 
czając:

tycząc państwa jn.knajleps7.ych wy 
nlków w obradach, pragnę ponadto 
jako gospodarz tej ziemi, również Jak 
najgoręcej l najserdeczniej was powi
tać.

Ziemia Pomorska była odwieczni), 
strażnica polskiego morza. Pragnę, 
żebySele państwo po zjeździe te pra
wdy o Pomorza zechcieli roznosić nie 
tylko na wszystkie ziemie polskie, ale 
i do wszystkich skupisk polskich na 
ńwlecle, na ńwlat cały prawdę, że poi 
skości tej ziemi nic i nikt nigdy prze

Mianowicie pan wojewoda nod-' n*e może, że tu, na tej zle-
nosząc walorv urasv nolskiei 1 1 0,b1raJrrntrn wysiłkiem współcze- ’  POiSKlCj, j snego pokolenia, tworzą się nowe wa
zę szczególnym naciskiem pod- lory polskie, I, że tu, gdzie niedawno 
k reślił jej patrjotyzm. I słusznie,' I,-szc7.e plaski roznoszone były przez 
bo to jest najsilniejsza I najzu-|*ale m0r8kle l wiatry, wyrastają, no-
Iiełniei nowszeebna cecha nol-1 we’ 'vspńłczes1fi oslp<,la ludzkie, że V . .. cecna poi wre tu pra<.a> żo w reszc ie  n a  tem  wy
Skiego dziennikarstwa. I  to jest brzeiu wrosła chluba narodu polskie-
rzecz najważniejsza. Pełne u- K° —  wysiłkiem całego narodu zbu-
świadomienic sobie tej cecliv i dol” ,ana Gdynia, ie  tu nietylko ogniem
tei n raw d v  n rrez  czynn ik i k tó  m loScl ,ku,  oJoz}'ŻI,,e ^oreil» polskie •’ P r* ez czynn im , Kto serca, ale że tu lud polski Jest zdol-
l*e drogi prasy polskiej regulu- ny na każda ofiara i każda Ofiarę,
ją, automatycznie usunęłoby z do której naród wzywać będzie nie-
tych dróg nic jedną przeszkodę wł ti,lhvle poniesie.
i nie jedno w idm o  katastro fy  I 'l  ! /cze ęhdałbym —  wybaczcie jtu iio  lum o Katastrofy. [państwo sentymentalna dygresję —

*  , w parnię. ‘ '  i
# *

W  sali Domu Zdrojowego w  Gdy- 
..i odbyło się dn. 18 b. m. uroczy 
ste otwarcie 15-go W alnego Z jaz  
du

w pamięci państwa ustalić, a raczej 
przypomnieć, że /leniła Pomorska jest 
jedna z najpiękniejszych ziem pol

ni odbyło się dn. 18 b. m. u roczy -! * e wybrzeże, wzgórza, bory, je- 
jtwarcie 15-go W alnego Z jaz- Jł0™ ; '7 laf ta 1 uf drowlska nasze, po- 
Zwiazku D 7iennikar7v P  P  w,nny l,}ć  Punktem ambicji krajo- 
n d l l e  polaka, żeprzy udziale około 100 delegatów  

wszystkich Syndykatów Dziennika 
rzy w  Polsce.

Z jazd dziennikarstwa z całej 
Polski stał się wielką m anifestacją  
przywiązania do wybrzeża m or
skiego, oraz gorących uczuć dla 
armji.

Po nabożeństwie w  kościele Serca

jest tylko grzech, ale i wielka stra
ta dla każdego, kto tej ziemi jesz
cze dotychczas nie poznał.

I pragnąłbym, abyście Szanowni

Państwo, niosąc pozdrowienia tej zi«v 
ml wszystkim ziemiom polskim, wpoili 
to głębokie przekonanie, że tn, na Po 
morzu, lud pomorski z całą odpowie
dzialnością pełni straż nad polskim 
Bałtykiem, wiernie i nieustannie, tak 
jak nieustannie z całym wyslłkloin 
rozbudowuje się fortyfikacjo gospo
darcze 1 kulturalne tej ziemi.

ZnnleSde najserdeczniejsze pozdro
wienia wszystkim ziemiom polskim w  
Imieniu Pomorza semper fidelis".

W  imieniu min. Kościałkowskie- 
go powitał zjazd dyr. Okuliez, pod 
kreślając, że Ministerstwo Opieki 
Społecznej będzie zawsze otaczać 
życzliwą opieką zawodowe organi
zacje dziennikarskie.

Imieniem M arynarki W ojennej wi 
tał zjazd komandor Frankowski. 
Jego żołnierskie przemówienie przy  
jęli zebrani entuzjastycznemi okla
skami.

Manifestacyjna 
rezolucja

N a  zakończenie oficjalnej czę
ści Z jazdu uchwalono przy burzli
wych oklaskach następującą rezo
lucję:

„W alny  Z jazd Związku Dzienni
karzy U . P., jednoczącego dzienni
karstwo wszystkich obozów polity
cznych i reprezentującego przez to 
całą opinję Polski, przystępując do 
obrad w  Gdyni nad polskiem mo
rzem, stwierdza, że naród polski 
ma niezłomną wolę utrwalenia i roz 
budowy swego stanu posiadania na 
Bałtyku.”

Dalsze obrady Zjazdu poświęcone 
były sprawom  zawodowym.

*
* *

Uczestnicy Zjazdu Dziennikarzy  
podejmowani byli przez dyrekcję 
linji Gdynia —  A m eryka śniada
niem na pokładzie M -s „Batory ". W  
śniadaniu wzięli również udział 
przedstawiciele w ładz z woj. Racz- 
kiewiczem.
1 W ieczorem na cześć uczestników  
Zjazdu wydał przyjęcie Zarząd M iej 
ski Gdyni.

H U R J E n  S P O R T O W Y
Znakomity początek sezonu lekkoatletycznego

Wyniki druiriegro dnia zawodów Polonji
W  drugim  dniu wielkich zawo- sek., i Grosickim. Gąssowski nie wy  

dów lekkoatletycznych Polonji w ls i la ł  się zbytnio, m ając ju i  po 250 
W arszaw ie; w  któp-ch udział wzię- mtr. zwycięstwo „w kieszeni11 —  
li zawodnicy w ęgierscy ,. padł cały | widać było jednak, że stać go ns 
szereg bardzo dobrych wyników, j  lepszy wynik.
świadczących pomyślnie o roepoczy j 100 mtr. w ygra ł niespodziewanie 
nającym  się sezonie. Danowsld z lwowskiego A.Z.S.,' w

Dzień wczorajszy, podobnie J ak ! czasie 30.9, bijąc W ęg ra  Gyenesa 
i poprzednie nie przyniósł żadnego ( H  s .), Zasłonę (11 s .) 1 Duneckie-poprzednie nie przyniósł ______
zwycięstwa W ęgrów , którzy musieli 
ustąpić pola doskonale dysponowa 
nym zawodnikom Polski.

Om awiając sam przebieg zawo
dów, rozpocząć należy od opisu bie 
gu na 5 kim., zakończonego no- 
wem zwycięstwem Kusocińskiego i 
to w  bardzo dobrym  czasie. N a  star 
cie biegu znalazła się doborowa  
stawka zawodników z W ęgrem  Csa 
plarem, Kusocińskim, Nojim , Solda 
nem na czele.

P o  niezwykle zaciętej walce, w  
czasie której prowadzenie biegu o- 
bejm ował na zmianę Kusociński z 
Nojim , zwycięstwo odniósł nasz 
mistrz z Los Angeles —  Kusociń
ski, w  czasie 14 min. 57,4 sek. N a  
drugiem miejscu uplasował się W ę 
gier Csaplar —  czas 14 min. 58,6, 
trzeci był N o ji —  14 min. 58,6 sek., 
czwarty Soldan —  14 min. 59 sek. 
(rekord  życiow y!). *

B ieg 400 m. płaski w ygra ł „w  
cuglach" Gąssowski w  dobrym  cza
sie 49,9. sek., przed W ęgrem  W ad- 
sem —  50,9 s., D u ń eck in i— 51,1

go ( 11,1 s .).
B ieg 1.500 mtr. przyniósł zwycię

stwo Staniszewskiemu w  niezbyt do
brym  czasie 4 min. 06 sek., przed 
W ęgrem  Rato n j i  4.07 i Wineckim  
4.07,6.

Gierutto rzucił dyskiem 44 mtr. 
89 cm., a Lewandowski z Polonji 
41 m. 63. Pozatem  Gierutto startu
jąc samotnie w  rzucie kulą/ uzy
skał doskonały wynik 15 m. 58 cm. 
Ten sam zawodnik w ygra ł również 
skok wzwyż wynikiem 180 cm.

Panie startow ały w  oszczepie i 
w  skoku wzwyż. Oszczep wygrała  
Kwaśniewska-Trytkowa, która po
wróciła już do zdrowia, rzucając 88 
mtr. 64 cm., Flakowiczówna uzy
skała również dobry wynik 34 mtr. 
50 cm.

W  skoku wzwyż trium fowała We 
nelówna z wynikiem 140. cm. D ruga  
Chełmicka —  135 cm., trzecia Jarz? 
bińska —  130 cm.

W yniki powyższe miło zdziwił 
sym patyków lekkiej atletyki, gdyż 
świadczą o solidnej pracy naszych 
zawodników. <j. z.)

€racovia — Polonja 2:1
Jedyny mecz ligowy, rozegrany w  

dniu onegdajszym pomiędzy Cracovią 
i Polonją w Krakowie; zakończył się 
porażką drużyny warszawskiej w  sto 
sunku 1:2 (do przerwy 0:1).

Polonja grała bez Kuli i Odrowąża, 
w Cracovii zaś po raz pierwszy od 
dłuższego czasu pozycję prawoskrzy- 
dlowego objął Skalski. Góra cofnię
ty został zpowrotem do pomocy.

Mecz stał na dość niskim pozio
mie, z przewagą Cracovii, której li
ft ja ataku nie potrafiła jednak wyzy-

«Ułani, pułk wasz nigdy nie zawiedzie*
ąe,»»we*o. obrady .̂ P-e**! MarM,. Śmig ł, .Bydz „ a święcie pu,k„ SWeK«  imieni«
Zarządu Głównego Związku Dzien
nikarzy R. P., płk. M. Scleżyński.!

N a  Zjazd przybyli, jako repre
zentant rządu woj. Raczkiewicz, 
dyr, Lepecki z Prezydjum  Rady  
Ministrów, dyrektor departamentu  
Ministerstwa Opieki Społecznej O- 
kulicz, nacz. Piotrowicz z M. S. 
Wewnętrznych, przedstawiciel w y
działu prasowego M.S.Z., radca B o 
deński. M iejscowe władze reprezen
towali komisarz rządu Sokół, ko
mandor Frankowski, płk. Hoszow
ski i dyrektor Urzędu Morskiego  
Łęgowski.

Siłuflj zwarci, gotowi
Otwierając obrady, prezes Scie- 

żyński podkreślił, że zjazd dzień'

Dn. 18 b. m., stacjonujący w  Cie 
chanowie pułk ułanów im. M arszał
ka Śm igłego-Rydza, który sw ój 
chrzest bo jow y otrzymał w  pamięt
nych dniach walk o oswobodzenie 
Wilna, obchodził swe święto pułko
we.

Uroczystość tę zaszczycił swą o- 
becnością M arszałek Smigły-Rydz.

Przyjazd Naczelnego W odza do 
Ciechanowa, dał okazję m iejscowe
mu społeczeństwu do zamanifesto
wania zarówno swych gorących u- 
czuć dla M arszałka Śm igłego-Rydza, 
jak  i najściślejszej łączności z a r
mją, co wyraziło się w  form ie na
dania p. Marszałkowi obywatelstwa  
honorowego wszystkich miast i wsi

dowanego przez społeczeństwo sprzę 
tu wojennego.

Po powitaniu M arszałka Śmigłe
go u bram y trium falnej przy wjeź- 
dzie do Ciechanowa i uroczystoś
ciach pułkowych odbył się obiad 
żołnierski, w  czasie którego M arsza  
łek Śm igły - Rydz wygłosił nastę
pujące przemówienie:

„Ułani, ponieważ czas ml już od
jeżdżać i opuścić was, chcę wam po
dziękować i powiedzieć wam, że mi 
tu między wami w dzień waszego 
święta pułkowego było dobrze i miło.

Rzecz prosta, nie jest to moje pierw 
sze zetknięcie się z pułkiem. Nieje
dnokrotnie widzieliśmy sli« już w  roz
maitych okolicznościach, częściej w 
boju, niż w pokoju.

Na Z jeźdz ie  de legatów  kó ł 
Stronn ictw a L u d o w e go  w o j. w a r 
szaw sk iego , k tórego  p rzeb ieg  p o 
daliśm y w  num erze w czora jszym , 
p rzem aw ia ł na p rośbę  zebranych  
W . W ito s .

M ów iąc  o p rzeżyw an e j obecn ie  
chw ili d z ie jow e j, W ito s  o św iad 
czył m. inn.:

Obecnie przychodzą takie chwile, 
gdzie człowiek przestaje być panem 
swojej woli, kto inny zdobywa nad 
nim prawo. Tym innym jest Ojczy
zna, państwo polskie. N ie trzeba tn 
przypominać, że naszem najwyższem  
dobrem, jest wolny naród i potężne 
państwo.

Nie prowadzimy wielkiej poUtyki, 
nie znamy Jej tajemnic, każdy jednak 
z nas rozumie, że wypadki niosą ze 
sobą niebezpieczeństwa bliskie. Je
steśmy u siebie, nie wyciągamy ręki

----------- po cudze. Pragniemy żyć w pokoju.
nikarzy Pomorskich, red. F iedlera,! Niestety, rzeczywistość mówi co in- 
który w  przemówieniu podniósł, Iż ne?0‘ narody, które nie mogą się 
rozumie powołanie go na przewodni Jm,eśc,ć u. siebie, nie chcą żyć swo- 
cząeego obrad, jako symboliczne i a T u r ó w " ^ ! ^ ^ ' ! 0! ‘‘‘ f i  *. ostaych

jako tchawica organizmu Rzeczy- wo straciło swą moo na rzeoz slly,

Lud polski zapłaci daninę krwi
Wincenty Witos przemawia w Warszawie

nikarzy obraduje w  polskim porcie, 1 pow ciechanow skiego o r a ^ s ^ h n ’ Pamletam Piiłk od jego najdawnicj- 
otoczonym miłością i pieczą całego Urme*n „ „ „ t o ,  • • ? sy™ °o- szych czasów, gdy wasz dowódca 
narodu, który daje tem świadectwo, hczneS °  Przekazania wojsku ufun-l pułku był młodszym od najmłodszego
największej prawdzie, żo przyszłość 
Polski leży na morzu, że Polska od' 
morza odepchnąć się nie da.

Męskim słowom min. Becka —  
oświadczył mówca — 0 towarzyszył 
jednolity chór polskiej prasy, pow  
tarzającej zgodny rytm  każdego 
polskiego serca. Przynosimy —  za 
kończył mówca —  ludności Pom o
rza pozdrowienia całej Polski, go 
towość, zwartość i siłę je j synów.

Słowa prezesa Seieżyńskiego prze 
rywane były wielokrotnie burzli- 
wemi oklaskami, manifestującemi 
jednolitą postawę dziennikarzy wszy  
stkich obozów politycznych w  obro
nie interesów Polsłd na Bałtyku.

Oklaski te zamieniły się na spon 
taniczną manifestację, gdy płk.
Scieżyński skierował słowa powita
nia do obecnych na sali przedsta
wicieli wojska.

Wszyscy wstali z miejsc I dłngo- 
trwałemi oklaskami i okrzykami 
wyrazili swój hołd dla polskiej si
ły  zbrojnej i W odza Naczelnego.

N a  przewodniczącego Zjazdu po
wołano prezesa Syndykatu Dzien-

z pośród was; gdy cl, obecni tu naj 
starsi oficerowie I podoficerowie —  
dziś rezerwy —  byli również młod
szymi od najmłodszego obecnie pod
porucznika i najmłodszego ułana.

Ułani, mam głęboką wiarę i ufność, 
żc gdziekolwiek i kiedykolwiek przyj
dzie wam spełnić vasz obowiązek żoł 
nlerskl, zawsze będziecie pamiętali o 
dumnej waszej tradycji, zawsze bę
dziecie pamiętali o wielkiej przeszło 
ści pułku, o której mówił wam wasz 
dzisiejszy dowódca i dowódca z cza
sów wojny, gdy opowiadał wam o bo
haterskim epizodzie, o swojem prze
życiu, które dowodzi głębokiej, rze
telnej, żołnierskiej cnoty '-pułku.

Mam niezachwianą pewność, że 
pułk wasz będzie, jak niegdyś na woj 
nie, tym pułkiem, który nigdy nie za
wiedzie, będzie tym pułkiem, z które
go i ja będę mógł być dumny".

jedyną ostoją naszą Jest państwo sil
ne, państwo opierające się o wszyst
kich obywateli.

Oświadczam to twardo I wyraźnie, 
by nas, gdzie trzeba usłyszano —  
staniemy, jak jeden mąż. Każdy wróg 
znajdzie nas zawsze gotowych, nie bę 
dzlemy żądać za to żadnej nagrody, 
żadnego za to nie będziemy wysta
wiali rachunku. Jesteśmy bowiem nie 
najmitami, ale obywatelami naszego 
państwa. Nie brak w świecie naro
dów, których historja niczego nie nau 
czyła. Do nich niestety, należą Sło
wianie. Niemcy niszczyli ich zawsze. 
Los Czechów dowodzi, że Niemcy się 
nie zmienili. Idąc razem, możemy u- 
trzymać się, osobno —  przegrać. Lud 
polski w  swej masie w to nie uwie
rzył, ten lud, który dając wedle swej 
możności państwu swój grosz, nie u- 
chyli się od najcenniejszego podatku, 
podatku krwi. Ten podatek był, Jest 
i będzie płacony.

Ta postawa ludu polskiego dowo
dzi, że lud ten nie potrzebuje nauki 
patrjotyzmu i w  razie potrzeby speł
ni swój obowiązek do joty. My nie 
chcemy być w niewoli i w niewoli nie 
będziemy. My znamy naszą godność 
1 honor, a  niewola jest tych warto
ści capnsecacnlem.

Kto wie, czy chwile, jakie obecnie 
przeżywamy, nie są ostatnie w  poko
ju, kto wie, czy postawa, jaka w  tej 
chwili zajmuje lud, nie przeważy sza
li na rzecz pokoju. Zacytuję tu wam 
pewien przykład z życia chłopskiego, 
być może nieco twardy, ale trafny. 
Gdy awanturnik chce iść do karczmy, 
ale wie, że może tam dostać w mor
dę, to będzie napewno wolał zostać w 
domu. Jeśli wróg nasz wie, że zamiast 
spodziewanych korzyści, może ober
wać guza, zostanie w domu.

Są chwile, gdy dobra moralne trze
ba przenieść nad materjalne. Nie zo
stawicie po sobie kamienic, ani fol
warków, ani pieniędzy, ale niech sy
nowie wasi odziedziczą po ojcach 
swych dobre Imię, to bowiem dłużej 
trwa, niż dobra ziemskie.

W  dalszym  ciągu W ito s , na
w iązu jąc  do znaczenia op in ji w 
życiu narodu , w y raz ił nadzieję, 
że obudzona w  m arcu  b.r. op in ja  
ta będzie z jaw isk iem  trw ałem . 
„Pragniemy widzieć prawdziwe 
zjednoczenie, w którem nie było
by ani jednej szczeliny. To de 
cyduje o sile Polski.'’  *—  zakoń
czył mówca,

akać całego szeregu pomyślnych sy- 
tuacyj. Dobra gra bramkarza Po
lonji —  Śtraucha. uchroniła jego dru 
żynę od wyższej przegranej.

Drużyna warszawska grała bardzo 
ambitnie, jednakże wyłom, jaki uczy* 
nlł w  ataku brak Kuli i Odrowąża 
zaważył na wyniku.

Bramki strzelili: Korbas (2 ) dla 
Cracovil i Dziekański dla Polonji.

Pomorze bije Poznań
w lekkiej si<Ic<>Cr

W  Bydgoszczy: odbyło - się międży- 
okręgowe spotkanie lekkoatletyczne 
Pomorze —  Poznań, zakończono’ zwy 
cięstwem Pomorza w stosunku 71:67.

Spotkanie to obfitowało w caty 
szereg doskonałych wyników.' Patlly 
również rekordy okręgowe • fkordas 
w  młocie i Wlnieckl w  biegu 1500 ni)..

Poszczególne wyniki były następu
jące: 100 m. Popek (Pozn.) 11,5 s., 
110 pł. Małecki (Poz.) 17,4 s„ 400 
m. Małecki (Poz.) 52,8 s., 1.500 m. 
Winiecki (Poznań) 4.08;6 min., 4x100 
mtr. Poznań 44,2 sek., skok wdał —  
Maleszki (Pom.) —  630 cm.; ' -skok 
wzwyż Kalinowski (Pom.) 185 cni., 
Borajkiewicz 180 cm. (po za .konkur 
sem Maleszki i Siemiątkowski po 
180 cm.), dysk —  Grzelski (Poz.) 
41,38, kula Tilgner (Poz.) 14 m. 50 
cm., oszczep ~  żurek (Pozn.) 56,42 
cm., młot Kordas (Pom.) 48,92 m.

Prasa niemiecka 
nadal aiakuje Polskę

B E R L IN , 18.5. P rasa niemiecka 
atakuje nadal Polskę, zarzucając 
je j rzekome agresywne zamiary wo
bec Niemiec. - : 

Jędnocześnie dzienniki niemieckie 
starają  się wmówić w  opinję kwia
tową, że A n g lja  i Francja' 'pozwa
lają się używać za narzędzia! pol
skiej polityki.

Niektóre dzienniki, m. in.- „Natio 
nal Ztg.“ atakują prasę polską-za  
zarzucanie Niemcom tendencyj prze 
kreślenia w spisie ludności istnie
nia ludności polskiej w  ,Niętpcz6ch.

Groźny pożar
T A L L IN , 18.5. W  mieście Pernu 

wybuchł groźny pożar w  dużej fa 
bryce mebli, mieszczącej się w hi
storycznym budynku, w  którvm za 
mieszkiwał niegdyś w  18-tym wie
ku kroi szwedzki Karol- 12-ty.

Ogień przerzucił się następnie na 
szereg innych domów i zagroził kil 
ku ulicom śródmieścia.

Akcja {Katolicka
z a k o n c z T f i i  o b r a d a

Dn. 18 b. m. zakończyły się. w  
W arszaw ie dwudniowe obrady na
czelnych władz Akcji Katolickiej.

Obradom przewodniczył adwokat 
Dziembowski, w obecności Prym asa 
Hlonda, biskupów Kaczm arka i K o
mara.

Obrady w  dn. 18 b. tn. zaszczycił 
fi"r4  obecnością Nuncjusz Cortesi-

\



Mało czy dużo?
Wa marginesie sukcesu subskrypcji P. O. P.

* pismOstateczna sum a subskrypcji na 
Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej 
nie jest, jak  wiadomo, jeszcze do
tąd ustalona. Niem niej jednak wie
m y ju l  z oświadczenia p. gen. Ber- 
beckiego, że jest ona mniej więcej
0 50 miljn. zł. wyższa, niż by ła  w  
swoim czasie subskrypcja na Po 
tyczkę Narodow ą, wyniesie zatem  
mniej więcej około 400 miljn. zł.

Zastanawiano się już  w  prasie, 
czy to jest dużo czy mało. Odpo
wiedź na to pytanie zależy oczywi
ście od kąta widzenia, pod jakim  
patrzym y na tę sumę. W  porówna
niu z sumami, jakie np. mocarstwa  
zachodnie w yda ją  dziś na zbroje
nia, jest to bardzo mało. A le  już  
w porównaniu z przeprowadzoną 
właśnie subskrypcją nowej pożycz
ki obrony narodowej we Francji na 
sumę 6 m iljardów  fr. fr . jest to 
bardzo dużo, bo stanowi niemal po
łowę pożyczki francuskiej. A  prze
cież inne są zasoby i możliwości 
finansowe Francji, a inne Polski.

Ze strony różnych malkontentów  
słyszeliśmy m. in. zarzut, że sub
skrypcja P .O .P. powinna była przy
nieść bez porównania wyższą sumę 
niż subskrypcja Pożyczki N arodo
wej. gdyż w  porównaniu z 1934 r. 
rozm iary produkcji przemysłowej 
wzrosły w  ostatnich latach bardzo 
poważnie, a w  związku z tem wzro
sła również znacznie dochodowość 
wszelkiej działalności gospodarczej. 
Zarzut ten jest bardzo efektowny
1 napozór bardzo uzasadniony, je 
żeli się zapomina o tem, żc zwlęk 
M ona produkcja i zwiększone obro 
ty handlowe w ym agają odpowied
nio zwiększonego kapitału obroto
wego, że wzrost produkcji pociąga 
za sobą konieczność bardziej inten
sywnego remontu i renowacji urzą
dzeń wytwórczych oraz ewentual
nych inwestycyj na ich rozbudowę. 
W arto przytem przypomnieć rów 
nież malkontetom tego typu, że 
największa- ciasnota kredytowa i 
najwyższa stopa procentowa jest 
cecbą charakterystyczną rynku pie
niężnego nio w  okresie kryzysu czy 
Represji, lecz właśnie w  okresie o- 
tywienla konjunkturalncgo, do któ
rego obecnie widocznie się zbliża
my.

Z  różnych stron padały zarzuty 
Pod adresem „ciężkiego przemysłu",

subskrybował za mało na P.O.P.
2 ogłoszonej przed paru dniami in
formacji wiemy już, że np. prze
mysł w ęglow y subskrybował na
*  O. P. prawie o 50 proc. więcej,
4 przedsiębiorstwa górnośląskie na- 
£et o 62 proc., więcej, niż w  r w o -  
«n czasie na Pożyczkę Narodową, 
fye było to zapewne rzeczą łatwą,
°o właśnie przemysł węglowy nale
py do tych przemysłów, które po
mimo ogólnej poprawy gospodar
u j  wciąż jeszcze pracują deficyto
wo, a  pozatem przemysł ten wyszedł
* kryzysu mocno wydarty  pod 
^fcględem technicznym i musi dziś
*■ gw ałt odrabiać spowodowane 

^elkiemi stratami zaniedbania re
montowe i inwestycyjne z tamtego 
kresu, wobec czego tem bardziej 
•erpi na brak wolnych środków  

jj^tówkowych. To samo zjawisko 
Powtarza się oczywiście i w  wielu 
?«ych przemysłach, w  których dzia 
Mą te same przyczyny, a których 
,‘iarność na P. O. P. z reguły prze- 
foezyła poziom Pożyczki N arodo 
wi. przyczem różnica w  niektórych 

spadkach  sięga 100 proc.

wie pisało niedawno jedno 
stołecznych

„Trudno jest powiedzieć, jaka jest 
Edolnofić kapltalizacyjna gospodarstwa 
polskiego. Lat dobrej konjunktury nie 
można porównywać z latami kryzy- 
soweini, ani lat burzliwych b latami 
spokojnemł. Pewną wskazówkę orjen 
tacyjną da nam fakt, Ła wkłady w  
bankach 1 Kasach Oszczędnościowych 
wzrosły i. 2.521,6 miljn. zl. w  1936 r. 
na 3.953,1 miljn. zl. w  1937 r., ale już 
tylko do 3.198,5 zl. w  1938 r. Rok 
1938 był rokiem burzliwym. Nio też 
dziwnego, Ze suma wkładów spadła 
v. 3.295,1 miljn. zł. w  lutym 1938 r. 
na 3.262,4 miljn. zł. w  styczniu 1939. 
Podczas szczególnie burzliwego wrześ
nia 1938 r. spadła nawet do 2.915,4 
niiljn. zł. Jeżeli nawet uwzględnimy, 
żc pewna suma efektywnych wkła
dów przeszła do pończochy, a część 
potencjalnych wkładów odrazu w  
niej została, to 1 tak widać, że zdol
ność kapltalizacyjna gospodarstwa 
naszego Jest niewielka**.

W  tych warunkach należy uznać, 
że 400 miljn. zł. subskrypcji na 
P. O. P. to w  obecnych warunkach  
sukces naprawdę bardzo wielki.

U znał to zresztą w  zupełności w  
niedawnem swem oświadczeniu p. 
gen. Berbecki, wyrażając pełne swe  
zadowolenie z osiągnięcia tej sumy. 
Jest to zupełnie zrozumiale. Kłamie 
bowiem prasa niemiecka, twierdząc, 
że subskrypcja P. O. P. przyniosła 
zaledwie 1/3 część oczekiwanych  
wyników. Każdy uczestnik konfe
rencji prasowej w  Prezydjum  Rady  
Ministrów, na której przedstawio
ny został prasie poraź pierwszy pro 
jekt rozpisania subskrypcji na PO P, 
potwierdzi, że, jakkolw iek nie za
mierzono oczywiście stawiać żadnej 
tam y entuzjazmowi społeczeństwa, 
ani ograniczać rozm iarów P.O.P. do 
jakiejś ściśle określonej sumy, to 
jednak prawdopodobne wyniki oce
niane by ły  przez koła m iarodajne 
na sumę znacznie niższą, bo zaled
wie w  granicach od 200— 300 miljn. 
złotych. B iorąc pod uw agę ten stan 
rzeczy, można już całkiem stanów'

czo stwierdzić, że rzeczywisty wynik  
subskrypcji przeszedł wszystkie, na
wet najśmielsze oczekiwania.

N asu w a ją  się inne pytania. Czy  
ten wynik subskrypcji, przekracza
jący  niewątpliwie nie tylko począt
kowe oczekiwania, ale również i re
alne możliwości naszego rynku ka 
pitałowego i naszą aktualną zdol 
ność kapitalizacyjną, nie wywrze  
ujemnego w pływu na dalsze kształ
towanie się sytuacji gospodarczej 
W kraju?  Czy nie lepiej było ogra 
niczyć w  tym momencie subskryp
cję do ściśle określonej i znacznie 
niższej sumy, odpowiadającej pier
wotnym oczekiwaniom, a  po upły
n ie kilku miesięcy, gdy wpłacone 
na P.O .P. sumy rozejdą się po ko
mórkach gospodarczych całego kra
ju, rzucić na rynek drugą transzę 
P. O. P.? Czy nie należało zastoso
wać przy wpłacie subskrybowanej 
sumy znaczniejszych ulg, t. j. ta
kich samych, jak  przy subskrypcji 
Pożyczki N arodow ej?  I  czy przede
wszystkiem nie należało przy przy
gotowywaniu tej subskrypcji, przy  
ustalaniu przypuszczalnych je j roz
miarów, przy opracowywaniu w a 
runków itd. dopuścić bardziej do 
głosu czynnika ściśle fachowego i 
za kształtowanie się naszego poten
cjału  gospodarczego w  pierwszym  
rzędzie odpowiedzialnego?

N ie oczekujemy oczywiście odpo
wiedzi na te pytania, ale pragnęli
byśmy, by w  interesie zapewnienia 
obronie państwa możliwie najsilniej 
szych podstaw gospodarczo-finanso  
wych by ły  one wzięte pod rozwagę  
na przyszłość. Bo ostatecznie każda 
taka subskrypcja, niezależnie od je i 
tła  patrjotycznego i od je j charak
teru obowiązku narodowego, jest 
równocześnie wielką operacją finan  
sową o daleko nieraz sięgającym  
wpływie na dalsze kształtowanie si? 
sytuacji gospodarczej kraju, a  tem 

na podstawy gospodarcze 
naszogo potencjału wojennego.

W. T.

Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów
Sp. A k c . do eksploatacji Państwowego 

Monopolu Zapałczanego
Dnia 17 maia 1939 r. odbyłomaja 1939 r. 

się zwyczajne doroczne Walne 
Zgromadzenie Akcjonarjuszów 
Sp. Akc. do Eksploatacji Pań
stwowego Monopolu Zapałczane
go w Polsce.

Zatwierdzono bilans zamknięty 
sumą zł. 32.401,671 gr. 90, oraz 
Rachunek Zysków i Strat, wyka
zujący zjrsk w sumie zł. 818.286

gr. 66, z którego wydzielono dla 
Akcjonarjuszów dywidendę w 
kwocie zl. 500.000,— . Do Zarzą
du wybrano ponownie: na pre
zesa p. Freda Ljungberga, na 
wiceprezesa p. Carl Herslowa i 
na członków Zarządu: p. Gunna- 
ra Ekstróma, Karola Kozłowskie
go, Edmunda Spitzera i Tore 
Widena.

Przed drzwiam i warta —  w ew nątrz praca
Przed niedawnym czasem p. w i

cepremjer inż. E ug . Kwiatkowski 
oświadczył: „ ...jednym z najw aż
niejszych nakazów chwili jest pod
trzymanie i nawet rozbudowanie na 
wskroś pokojowej pracy gospodar
czej... Będziemy —  tak samo jak  
w  latach ubiegłych —  wzm agać  
tempo normalnej pracy gospodar
czej, będziemy budować i inwesto
wać, będziemy walczyć o m aksy
malny stopień zatrudnienia, o rów 
nowagę kosztów produkcji, o powo
dzenie pracy gospodarczej, o zapew
nienie zbytu naszej produkcji na 
rynku wewnętrznym i w  ekspor
cie..."

Słusznie też podkreślił w  swem  
przemówieniu radjowem  p. dyr. Ja
nusz Rakowski konieczność konty
nuowania w  chwili obecnej norm al

nej pracy 1 stwierdził, że: „Przed  
drzwiami musimy ustawić warty, 
ale wewnątrz tętnić m a ta sama, 
zw ykła —  a gdzie trzeba zdwojo
na praca“ .

Temi hasłami powodowały się 
stale M iędzynarodowa T argi W scho  
dnie we Lwowie, które, będąc w  o- 
kresie jesiennym odbiciem pracy  
wszystkich polskich warsztatów  
produkcyjnych, nie zaniedbują żad
nej okazji, by  właśnie w  chwili o- 
becnej tem bogaciej sprezentować 
w  terminie od 2 do 12 września  
b. r„  to, co zdobył mózg i ręka pol
ska na wszystkich odcinkach życia 
gospodarczego. Jesteśmy pewni, że 
ten wysiłek spotka się z żywym  od
dźwiękiem w  naszych kołach prze
mysłowych.

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

N a wczorajszem zebraniu giełdy wa 
lutowo-dewizowej w  Warszawie ten
dencja dla dewiz była naogół utrzy
mana, przy obrotach średnich. Noto
wano: Amsterdam 286.30, Bruksela
60.75, Kopenhaga 111.25, Londyn __
24.93, Nowy Jork 5.31.63, Nowy Jork 
kabel 5.32.13, Paryż —  14.01. Sztok
holm 128.55, Zurych 119,45. Bank Pol 
ski płacił za dolary amerykańskie —  
5.30, kanadyjskie 5.26.50, floreny ho
lenderskie 285.30, franki francuskie—  
14.05, szwajcarskie 118.95, funty ang. 
24.84, guldeny gdańskie 99.75, belgi 
belg. 90.50, korony norweskie 124.60, 
duńskie 110.75, szwedzkie 127.95, liry

Walny Z / o z d  Chemików
o b r o t f i r / e  w  H r a h a w t e

W  Krakowie rozpoczął obrady  
5-ty ogólnopolski walny zjazd de
legatów Związkn Chemików Polskich  
z udziałem przedstawicieli oddzia
łów ze wszystkich stron Polski- 
W arszawy, W ilna, Pomorza, Pozna
nia, Łodzi, Katowic, Lw ow a i K ra 
kowa.

O brady zjazdu, odbywającego się 
pod hasłem mobilizacji chemików  
polskich dla obronności państwa  
poprzedziło nabożeństwo w  koście
le św. Anny.

O godz. 11 odbyło się uroczyste 
otwarcie zjazdu w  gmachu akade-

m ji górniczej. W  auli zajęli m iej
sca przedstawiciele władz, reprezen 
tanci wyższych uczelni krakowskich, 
delegaci pokrewnych organizacyj: 
Polskiego Tow. Chemicznego, Zw ią
zku Inżynierów Chemików, Polskie
go Tow. Fizycznego, Tow. Przyrod  
ników im. Kopernika i uczestnicy 
zjazdu w  liczbie kilkudziesięciu o- 
raz zaproszeni goście.

Z jazd zagaił prezes zarządu głów  
nego Związku Chemików Polskich 
profesor Akadem ji Górniczej dr. 
Skąpski. Po części oficjalnej inte
resujący odczyt Promienie

kosmiczne" wygłosił prof. Akade
mji Górniczej dr. Jeżewski.

Popołudniu w  lokalu krakowskie
go odziału Związku odbyło się pier
wsze plenum dla złożenia sprawoz
dań z dotychczasowej działalności.

Dzisiaj delegaci i goście w yjeż
dżają na Śląsk zaolziański, gdzie 
zwiedzą zakłady przemysłowe Trzyń  
ca i Bogumina. W  sobotę obrado
wać będą sekcje oraz drugie ple
num. W  niedzielę zebranie plenarne 
oraz zamknięcie obrad. W  dniu tym  
chemicy wyjeżdżają do Wieliczki dla 
zwiedzenia Salin.

Pr»asa o gospodarstwie
riVA T H T  A T XT1̂  CJATMTTTł .« J ^ f 8 T W A  t o t a l n e  s a m e

S T W A R Z A J Ą  S W E  T R U D N O Ś C I  
G O S PO D A R C ZE

Państwa osi Rzym —  Berlin na- 
rzekają na „okrążenie" nie tylko 
polityczne, lecz i gospodarcze. Trze
ba im przypominać, że to ich poli-

gla, równocześnie zaś rośnie zapo
trzebowanie na węgiel jako paliwo 
w  związku z produkcją zbrojenio
wą. Tymczasem przemysł węglowy  
niemiecki nie może powiększyć pro
dukcji naskutek niedostatecznych 
inwestycyj. w tym stanie rzeczy

MirnniM .1_ a
- v  A .---------- 1 I

tyka doprowadziła do stanu okrą-j grozi zahamowanie' eksnnrh, "„TT  
żema. Dziennik Bydgosk i" wska- mieckiego w ęgla w  c z a K  
żuje jakiemi drogami państwa osi Niem cy taki nacisk k łn L  » a • 
doprowadzają do upadku sw ój han- na eksport. Jest to wina n l S S * ®  
del zagraniczny: gospodarki i S e c k i e T  to Pm T 3

p . . ‘  , . 1 „Państwa osi nabywają surowce I sznie r>iq7P nr™ + • s
* atem należy pamiętać i o tem, „zamrażają”  je w sprzęcie wojskowym, i Dm ps?!.". sposobności
i. z jednej strony zdolność kapita-1 Dzieje się ło kosztem ograniczenia1 ” J ,. ’ ’.
, acyjna gospodarstwa polskiego przywozu środków- spożycia. Nie przy-i , ” „e? , ^ <;e dzisiaj mówi się o za- 
, stosunkowo bardzo niewielka woz* s,<! wi' c masla względnie kawy, nii„,.ŁT  inweslyeyjnych ,T nie. 
'  nasz rynek kapitałowy, w  szcze- n,e Prz. " ' ozi sl< benzynę i spala w za nn̂ " r.myfle węglowym, to winę 
^lności zaś jego odcinek sztvw ' s «,nolotaoIi. Ponieważ jednak ilość "  ponosi gównie brak ł.armonji 
r ,  jest od szerecn lat n h fio io  i Pracu J lc y ch "zrasta, należy czemś za- v ‘T ^ S ^ n . i  działami nic-

? ^ e - j 8tąpIĆ ..a rynku niedostatek surowców, planu gospodarczego,
n n l L l  I ł  konsum -1 odzieży I żywności. Rośnie więc pro- ni7 a'f gospodarkę planową

. j ych, a  ostatnio inwestycyjnych dukcju namiastek, ale maleje Ilość fa- P o s ta w ia  się często gospodarczej 
*zeb państwa. I brykatów, które można umieścić u a1 j ","/'!!! ’ do m‘< niby prowa-

A  ponieważ trw ający  iuż od wie- i  rynkl1 Glutowym i zdobyć tak po- J?  . ,  raIizm- Na przykładzie nle- 
tygodni stan pogotowia woien- !rzebne d e w ,*y- Tworzy się błędne ko- 1mo,zna s><? jednak przekonać,
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ą  j* * handel, choćby nawet były  
i zw 'ększyć swe możliwości 

(Oskrypcyjne przy pomocy insty- 
kredytowych, nie by łyby w  

%  cłnyUI w  stanie tego uczy-

^ a j le p s z ą  wskazówką, jak  należy 

^  P r .  subskryPcje 400 miljn. zł. 
■ O. P., da nam rozejrzenie się 

_ :h efektach  
z ostatnich lat.

m okratycznc przeciw  państwom  osi. 
W  rzeczywistości m am y do czynienia  
*  przeprow adzanym  na potw orna sk a 
lę sam obójstwem  gospodarczem  dwóch  
państw, liczących 125 m iljonów  lu d 
ności.”

N IE M IE C K A  G O S P O D A R K A  
P L A N O W A  G O D Z I W  E K S P O R T  

N IE M IE C K IE G O  W Ę G L A
;  nnfl. ..rK ' ' n7~v ,"“7  s‘.ę i Produkcja namiastek w  Niem -
"■Vch z o s t a t n i  ? f w P1! a, y j ' ' CZeeh' szczeSÓlnie syntetycznej ben- 

«  z ostatnich lat. W  tej spra- zyny, pochłania wielkie ilości wę-

. .  ......... -  rezerw y,
się jeszcze do zużytkowania. D opóki 
urządzenia kopalniane w  zagłębiu  
R uhry  nic w ym agały  odnow ienia, do 
póty nic by ło  trudności z eksportem  
węgla. A lei skoro  urządzenia te zuży
ły się lub  zestarzały, to w  w ielk im  pia 
nie gospodarczym  zabrak ło  jednak  od 
pow iedn iej pozycji, p ozw a la jące j u rzą
dzenia zużyte zastąpić nowem i. A  p rze
m ysł w ęglow y nie pozostanie napew no  
w yjątkiem .”

D L A C Z E G O  G D Y N IA  Z A B IE R A  
W A R T O Ś C IO W E  Ł A D U N K I

Gdańszczanie narzekają, że Gdy

nia zabiera im obecnie najw arto 
ściowsze ładunki czego dowodem  
jest wyższa przeciętna wartość 1 
tonny przeładunkowej w  Gdyni niż 
w Gdańsku. „Czas" dowodzi, że w i
na tego stanu leży po stronie Gdań
ska. Bo np.:

„tak w artościow y su row iec  im porto
w y , jak  baw ełna, którą Po lska m usia 
ła sprow adzać przez sw o je  porty, trze
ba by ło  z dużym wysiłkiem  energ ji i 
po dłuższym czasie, sk ierow ać przez 
Gdynię, rządy bow iem  narodow ych  so
cja listów  gdańskich nic pozw oliły  gdań  
szczanont za jąć  się im portem  baw ełny, 
aby  nie zabierać tego obrotu z B re 
my, to sam o dotyczy w  d n ie j m ierze 
w ełny su row ej. Sp raw a  im portn skór, 
urządzenia arbitrażu, m agazynów  na  
skóry, rów nież m ogła być załatw iona  
tylko w  (idyiii, senat gdański nie po 
zw a la ł firm om  gdańskim  na zajęcie się 
tą sp raw ą . T o  sam o m ożna pow ie 
dzieć o aukcjach  ow ocow ych  I szere
gu innych su row ców  Im portowanych. 
W szystk ie one z konieczności muszą i 
praw ie  w  całości przechodzić p rzez ' 
Gdynię, a są to su row ce najcenniejsze i 

stąd wartość p rze ładunkow a Gdyni 
jest w iększa, niż Gdańska.”

Gdańsk zyskał wiele na współpra
cy z Polską, zwiększając kilkakrot
nie swój przedwojenny przeładunek. 
Zyski jego m ogłyby być większe, 
gdyby współpracował z Polską cał
kiem lojalnie, gdyby istotnie chciał 
być cząstką naszego organizmu go 
spodarczego. N iestety nastawienie 
pewnych kół politycznych w  Gdań
sku przeszkadza tej korzystnej dla 
niego ewolucji.

włoskie 18, marki fińskie 10.70, nie
mieckie srebrne 78.

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

tendencja była przeważnie mocna, 
przy większych obrotach 4,/!°/o wewn. 
Notowano: inwest. I  em. —  80, I I  
em. 81, serja 84, 4o/0 dolar. 39.50, 4»/0 
konsolid. 61.50, wszystkie pozostałe 
drobne odcinki 61, 41///0 wewn. 60.50, 
5»/0 konwers. 65, 4 i pół proc. ziem
skie 57, 4 1 pół proc. W arszawy 67, 
5»/o W arszawy stare 68, 5"/o W arsza
wy z 1933 r. —  66, odcinki po 1.000 
zł. —  67.25, 5% Łodzi z 1933 r. —
58.50, 5»/o Radomia z 1933 r. —  56,50. 

AKCJE
N a rynku akcyjnym tendencja by

ła niejednolita, przy większych obro
tach akcjami Banku Polskiego. Noto
wano: Bank Polski 110, Cukier 36.50, 
Węgiel 34.50, Starachowice, 56.25 —
55.50, Lilpopy 90, Modrzejów 20, Zie
leniewski 65.50, Żyrardów 54.25, O- 
strowiec 80.50 —  79,50.

W  obrotach pozagiełdowych: 3%
renta ziemska odcinki po 1.000 zł.__
49.13, odcinki po 500 zł. —  54, Fir- 
ley 12,75 —  13, 6»/o obi. Warszawy
6-ta em. —  odcinki po 500 zł. __ 7 1 ,

PO ZAG IEŁD O W E KTJRSY 
W IECZO RNE  

Inwestycyjna I  cm. —  80. 
Inwestycyjna I I  em. —  81. 
Konwersyjna —  65.
Konsolidacyjna —  61,50.
Wewnętrzna —  60,50.
Dolarówka ■—  39,50.

Sobotnie zebrania 
giełdy zbożowej

zawieszone na okres letni
Rada giełdowa warszawskiej giel 

dy zbożowo-towarowej powzięła u- 
chwałę, na mocy której na okres 
od dnia 15 m aja do 12 sierpnia 
r. b. zostają zawieszone zebraniu 
giełdy w  soboty.

Wyjazd polskiej 
delegacji gospodarczej

do Berlina
Dn. 22 b. m. rozpoczną się w  B er

linie rozm owy komisji rządowej kon 
troh obrotu towarowego polsko- 
niemieckiego.

Delegacji polskiej . przewodniczyć 
będzie dyrektor departamentu han
dlowego w  Min. Przem yślu i H an 
dlu p. G eppert W  skład delegacji 
wchodzą przedstawiciele zaintereso
wanych M inisterstw oraz rzeczo
znawcy Rady Handlu Zagranicz
nego.

Romunskn-włnski 
układ gospodarczy

W łochy zaw arły  z Rum unją u- 
kład, na którego podstawie W łochy  
zakupią w  Rum unji 80 tys. ton zbóż 
oraz 350 tys. ton produktów nafto
wych, przyczem zapłata nastąpi w  
sztucznym jedwabiu, artykułach  
sztuczno - jedwabnych, samochodach 
i maszynach włoskich. W łochy za
ofiarow ały  również Rum unji pomoc 
przy rozbudowie floty handlowej, 

i W łoscy eksperci żeglugowi zostaną 
w  tym celu wysłani do Rumunji.



Dziwaczne ubezpieczenia
Przeciwko łysinie, trojaczkom i niestałej narzeczonej
Zw yk ły  śmiertelnik ubezpiecza, 

Jeżeli m a na to ochotę, najczęściej 
tylko —  swe w łasne życie. E w en 
tualnie jeszcze dodaje się do tego 
ubezpieczenie od ognia czy w łam a
nia. N ie  myślimy jednak wtedy o 
tem, ja lde różne inne nieszczęścia 
1 „nieszczęścia" m ogą się jeszcze 
wydarzyć. Ludzi w yjątkow o prze
widujących i ostrożnych pod tym  
względem —  najczęściej spotkać 
można w  A nglji. Tacy ubezpiecza
ją  się przeciwko różnego rodzaju  
wypadkom, chorobom itp. i gotowi 
eą iść w  tym kierunku nieprawdo
podobnie daleko, gdyby  nie to, że 
nie wszystkie towarzystwa asekura 
cyjne uwzględniają skomplikowane 
1 rzadkie wypadki.

W yjątkiem  jest słynne na całym 
świecie towarzystwo Lloyda, które 
przyjm uje ubezpieczenia „przeciwko 
wszelkim wypadkom  ryzykownym  
w życiu i wszelkim złym możliwo
ściom". N iektóre z pośród tych w y 
padków ryzyka są tak dziwaczne, 
że nawet wyrozumiali pracownicy  
Lloydsa wzruszają ironicznie ramio 
nami. A le  tylko w  wypadkach zu
pełnie wyjątkowych nie przyjm uje  
towarzystwo podobnych ofert.

Pewien 39-letni mężczyzna ubez
pieczył się u  L loydsa w  ten spo
sób, iż miał otrzymać 300 funtów  
(7.500 zł.) na wypadek, gdyby w  
ciągu 8 lat... wyłysia ł! Przyjm ow a
no też liczne asekuracje przeciwko 
bliźniętom, a  pewien przewidujący 
człowiek zapewnił sobie 9.500 zł. w  
obawie przed trojaczkami! I  choć 
stawka asekuracyjna kosztowała  
go dużo, to jednak trzeba się było 
ubezpieczyć, bo żona by ła  jednym  
z trojaczków, a wogóle takie po

trójne błogosławieństwo Boże zda
rzało się dość często w  tej rodzi
nie...

Inny Anglik  mógł liczyć na 20 
tys. zł., gdyby jego  teściowa w y 
szła ponownie zamąż. Ten zdawa
łoby się zupełnie nie groźny ewene
ment był jednak wysoce niepożą- 
dany dla ubezpieczonego, ponieważ 
teściowa na podstawie testamentu 
swego pierwszego męża m iała przy  
powtóm em  zamążpójściu otrzymać 
taką właśnie sumę od swej córki, 
żony ubezpieczonego.

Przykłady dziwacznych asekura- 
cyj możnaby mnożyć w  nieskończo
ność. Pewien ojciec czterech córek 
miał otrzymać od Lloydsa 4.000 zł., 
gdyby piąte dziecko również nie 
było chłopcem. Kupiec, który do* 
wiedział się, iż na pustym placu 
kolo jego  sklepu m a być wzniesio
ny w ielki gmach z dziesiątkami róż 
nych sklepów, w  obawie przed kon 
kurencją ubezpieczył się na 16.000 
złotych.

Dlaczego ktoś zawiera umowę u- 
bezpieczenłową przeciwko rozwodo
wi —  nie trudno zrozumieć, ale był 
taki m łody człowiek, który to zro
bił już w  4 miesiące po weselu!

A le  nawet L loyds nie zawsze de
cyduje się na przyjęcie ubezpiecze
nia. Odmówiono np. pewnemu panu, 
który się chciał ubezpieczyć na w y
padek, gdyby jego narzeczona nie 
zechciała stanąć z nim na ślubnym  
kobiercu. Przeprowadzony wywiad  
wykazał, że dama posiadała copraw  
da b. atrakcyjny dla łowców posa
gowych majątek, ale jednocześnie 
odznaczała się wyjątkowo chwiej
nym charakterem i niestałym tem
peramentem...

JAK ZYJ E KR A J
Z Częstochowy

ILE  I JAK SUBSKRYBOWAŁA CZĘ
STOCHOWA? Dokładne obliczenia wy
kazały, ie subskrypcja Pożyczki Obro 
ny Przeciwlotniczej na terenie m. Czę
stochowy (bez powiatu), dala imponu
jącą sumę 3.441.720 złotych, z czego 
wpłacono 1.577.359 zł. Na terenie Czę
stochowy czynne były następujące pla
cówki subskrypcyjne: Bank Handlowy 
w Warszawie, Oddział w Częstochowie, 
Bank Przemysłowców i Kupców, K.K.O., 
Częstochowski Bank Spółdzielczy, Bank 
Polski, kantor wymiany J. Wekslera 
i Bank Ludowy. Największą sumę sub 
skrypcyjną osiągnął Bank Handlowy, 
gdzie subskrybował cały miejscowy 
wielki przemysł.

Trzy największe w Częstochowie fa 
bryki łącznie z pracownikami subskry
bowały na sumę 920.000 zł. Udział 
miejscowej ludności w subskrypcji wy
raził się w sumie 1350 tys. złotych.

CZASOWE UNIERUCHOMIENIE ZA- 
PAŁCZARNI W  CZĘSTOCHOWIE. W  
związku z dorocznym remontem, w naj 
bliiszych dniach zostanie unierucho
miona zapałczarnia w Częstochowie na 
przeciąg 4 tygodni. (s).

TRAGICZNA ŚMIERĆ PROFESORA 
GIMNAZJUM. W  Częstochowie, w mie
szkaniu własnem przy ul. śląskiej 12 
znaleziono zwłoki profesora matematy
ki gimnazjum im. Henryka Sienkie
wicza, 40-letniego Władysława Grąb- 
czewskiego. Zwłoki wisiały na drzwiach 
na śmiertelnej pętli, skręconej ze sznu 
rów. Motywy samobójstwa przedstawia
ją się zagadkowo. Nie ustalono rów
nież czasu, w którym zmarły dokonał 
rozpaczliwego czynu. Feralnego dnia 
od rana nie było go w gimnazjum, a 
że zniknięcie jego budziło uzasadnio
ne obawy, około godz. 6 wieczorem 
wyważono drzwi mieszkania.

S.p. prof. Grąbczewski pozbawił się 
życia podczas nieobecności żony, od

pewnego czasu bawiącej na kuracji w 
Krakowie.

Tragicznie zmarły od 10 lat wykła
dał matematykę w gimnazjum pań- 
stwowem im. H. Sienkiewicza i cieszył 
się ogólną sympatją i uznaniem, jako 
wzorowy wychowawca i kolega. Zgon 
jego obudził powszechny zal. (s.).

MASKI I PAKIETY PRZECIWIPERY- 
TOW E w LOPP. Maski z węgla akty
wowanego, pakiety przeciwiperytowe 
indywidualne i instrukcje przeciwpo
żarowe są już do nabycia w Biurze 
Obwodu Powiatowego L.O.P.P., ul. 
Dąbrowskiego 7. (s).

OFERTA KAPITALISTÓW ZAGRA 
NICZNYCH. Jak się dowiadujemy, kon
sorcjum zagranicznych kapitalistów 
zwróciło się do Zarządu Miejskiego w 
Częstochowie z zupełnie konkretną pro 
pozycją sfinansowania budowy gazow
ni w Częstochowie. (s).

Z  Łodzi
A MOŻEBY ODESŁAĆ GO DO RZE

SZY! Reinhold Schmelcher, robotnik, 
wybrał się po pracy wraz z Zygmun
tem Janasikiem i Wawrzyńcem Przy
byłym do restauracji Adama Moraw
skiego we wsi Chocianowice, gm. W i
dzew.

W  restauracji Szmelcher wszczął dy
skusję na tematy polityczne. Podczas 
dyskusji Szmelcher zaczął wychwalać 
reżim hitlerowski i poniżać wartość 
bojową Polski.

W  rezultacie został on postawiony 
w stan oskarżenia 1 w dniu wczoraj
szym sąd okręgowy skazał go na 6 
miesięcy więzienia.

TEŚCIOWIE ZBRODNIARZE. Na
polach majątku Konopnica, gm. Lu
bień, pow. kutnowskiego, znaleziono w 
kopcu ziemnym zakopane zwłoki.

Zarządzone dochodzenie ustaliło, ie 
zabitym był Antoni Sierant, mieszka 
nieć sąsiedniej wsi Dąbrowice.

Dalsze dochodzenie ustaliło, że za

bójstwa dokonali teściowie SłersnW 
69-letni Franciszek i 49-letn! Marja#- 
na Gralakowie.

Sierant, żeniąc się s córką Gr*l»' 
ków, wniósł kilka tysięcy złotych, « • '  
mian za co miał otrzymać połowę 
spodarstwa Gralaków w Ilości 8-n>i° 
mórg jeszcze za Ich życia, resztę Pa 
Ich śmierci.

Ponieważ Gralakowie zwlekali z W 
plsem majątku, dochodziło na tem *1® 
do niesnasek. W  końcu Gralakowie 
raźnie dążyli do pozbycia *ię * rięci* 
1 zmuszali córkę, by unikała męża. 
ten sposób zamierzali pozbyć się S>e' 
ranta, który za wniesione pieniądz 
zbudował dom 1 stodołę, uważając J1 
za twoją własność.

Wreszcie Gralakowie postanowili r®1 
prawić się a Slerantem ostateczni*- 
Gdy znajdował się w  stodole, oboj* 
znienacka wpadli 1 siekierami zadlU 
mu szereg ciosów w głowę.

Zwłoki w  nocy wywieźli na po'® 
folwarczne i zakopali.

Następnego dnia zmusili córkę, M 
udała się do rodziców Sleranta I spy- 
tała, czy niema męża, który jakoW 
wyszedł w odwiedziny do swych f«” 
dziców I nie wrócił.

Dopiero gdy znaleziono zwłoki Sle
ranta, zbrodnia wyszła na jaw.

Gralakowie zasiedli na ławie osk**’ 
żonych sądu okręgowego na sesji wJ* 
jazdowej.

Sąd po rozpoznaniu sprawy 
wyrok, na mocy którego skazani 
stali 59-letnl Franciszek Gralak na 
lat więzienia, a 49-letnia Marjan'18 
Gralak na 15 lat więzienia.
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365 66035 174 528.609 67100 48 85 223 436
678 718 21 965 91 £8022 61 209 89 324 529 683 39207 906 
690 69035 136 239 352 582 792 816 61 73 
88

70389 509 848 59 71411 750 72171 327 
410 584 689 803 924 90 73048 108 341 511 
8* f  74127 34 45 256 468 534 706 987 75022 
206 16 330 442 76040 111 533 604 74 709 
77118 68 389 488 91 917 78129 248 324 493 
907 13 44 56 79159 68 536 88 642 798 876 

80158 207 81191 221 366 598 615 785 863 
937 82584 657 759 97 83008 22 112 301 60 
456 553 904 98 84229 444 86 693 973 85478 

K078 147 487 732 >31 87120 45 
™  , 22 37 384 88428 695 748 89169 257 7898 544 855 88 920 60

90436 929 44 91040 465 728 869 92022
99 190 840 967 93074 422 551 67 636 883 
22 f i 161 409 55 641 727 67 96 96115 306
lim JPfJ!?8 434 531 38 737 856 98X48 
718 99003 115 324 441 88 542

100363 425 636

Zl. 5 000 fl* n-ry: 22459 43736 46638 96292 
114105

Zl. 2.500 na n-ry: 3937 7454 9870 20722 23249 
59669 60746 87314 94016 94977 117681 120553 
125010

Zl. 2.000 na n-ry: 67774 68749 74333 92209 
104545 120385 124717 141602 

Zl. 1.000 na n-ry: 10159 10(228 26455 27961 
31059 33830 43945 47481 51527 58540 60243 68064 
75615 82792 84494 96844 108836 111961 114057 
119971 121213 127289 129805 130853 132527 135398 
142072 147325 147594 147810 152448 152942 159767 
164352 164389

Wygrane po zl 250
32 51 562 92 921 72 1003 468 658 967 

2152 204 404 788 3031 96 178 417 720 807 
4246 321 97 633 870 5080 150 301 91 431 
579 665 795 940 71 6135 82 209 22 709 35 
865 7069 196 211 78 872 8257 309 630 9207 
19 81 448 555 66 659 850 928 
10108 87 242 677 809 11240 320 438 530 632 
733 12013 559 13133 792 848 932 14008 63 
426 518 60 782 13446 619 26 954 16387 846 
17063 78 181 701 18293 366 434 543 95 773 
911 33 65 19123 353 434 846

20203 88 545 659 808 81 21114 57 398 
732 22079 174 588 751 66 23005 130 759 997 
24511 94 724 920 25059 106 97 320 414 695 
893 26167 234 57 454 69 935 27153 326 379 
606 92 860 99 28337 437 43 568 602 833 83 
87 29015 324 52 450 744 959

30496 810 61 23 972 31015 186 203 470 
351 804 992 32371 97 433 91 610 777 810 
33132 262 324 479 659 750 99 929 35088 
493 599 36036 68 140 377 435 563 930 37433 
64 552 99 691 723 37 50 817 983 38494 552

89 201 92 397 428 510 14 611 888 930' 93 1 l r » i «  6. H  925 48 101416 584
129225 55 80 63 717 52 97 817 1 322 1 1  509 691 769 883 97 103335

130070 75 173 91 429 57 519 636 827 95 , f ? 5, 104528 54 774 105648 794 943
131078 154 227 76 321 88 484 695 703 96 i l 6 , 5 4 9  617 703 1<>7147 649 749
805 958 70 132106 22 261 337 75 84 88 445 ! 108719 78 109174 86 437 56 81 816 27 
332 *67 133008 122 217 303 438 520 34 644 

I i - 63 134022 76 114 64 204 478 512 48 
-.f9? 155035 224 65 350 56 455 57 508 

13 73 741 87 80 33 921 136198 361 708 13 
79 84 51 62 999 71 72 99 137025 59 
5? 320 2S 525 56 654 138015 110
T ITJO  98 403 69 73 91 532 874 905 31 
139176 265 524 768 948 96 

1-40000 116 46 88 234 91 317 410 75 618 
715 941 79 141012 13 216 17 52 59 311 55 

903 142016 58 10 98 405 16 25 72 94  98 566 
8?3 1 4J170 233 79 382 479 509 51 

®34 74_5 965 144124 M  346 61 444 77 607 
I 7 81 781 888 98 145088 244 49 353 84 536 
623 862 927 80 146016 75 99 206 17 386 410 
20 557 61 64 92 623 844 985 147031 130 

310 413 417 750 51 853 58 70 71 72 
^  48 148039 «  68 72 237 48 93 371 467 
501 768 864 1490S4 159 327 467 578

- , ł 52210 108 14 545 617 27 852 151274 78 
660 87 507 18 49 55 610 45 62. 750 841 959 
74
152196 269 362 473 516 18 iSC 787 153103 453 75 
644 95 752 95 872 903 154052 1* 373 7/ 516 
1SM17 54 167 88 89 289 37! ?7 435 7W SS 91 96 
827 923 156-311 35 47 221 SC 8! 397 5// 55 
65 80 800 74 93! 157048 86 134 9i 30ć 635 6J 805 
<58<42 43 237 322 401 60 61 5 »  6’8 1WOC0 1 66 
M  231 340 467 99 556 690 823 35 48 53 65 947

m  200 507 23 64 677 70! 50 84 829 
161055 73 87 132 204 420 72! 810 45 91 «6  

J£W51367 502 665 701 3 »  S26 a  79 98 163075 
230 641 804 93 164189 436 707 943

III ciągnienie 
Wygrane po zl 2§o

279 488 607 795 S04 1343 734 70 
2271 605 74S 923 3072 204 41 W  518 6S6 

j 752 4544 686 3260 481 528 6061 21Ł 522 77

110005 367 758 111115 470 ■ 736 980 
«n i i ?035 426 36 559 643 768 938
60 11.4010 307 403 47 533 718 115141 68 

116162 731 117004 198 339 47 829 118054 365 119074 101 765
, , 120175 77 473 121001 3 319 793 952 
122130 459 521 677 929 123225 42 335 546 
923 124354 417 65 655 98 737 848 57 125271 
344 420 844 941 126305 490 617 127037 92 
722..834 924 128204 415 721 876 901 10 
129436 607 29 710 83
J !® 1”  S L 355 558 697 779 834 966 131302 
409 23 596 639 940 132080 596 875 923 
w S ?  IZ? 842 154132 135392 452 344 902 

52,796 157788 402 501 639 79S 
121 2 L 4?2. 301 639 748 881 138028 316 86 390 784 13922:1 83 420 610 28 83 857 

140114 403 568 78 612 734 899 141044 
547 *1 773 833 909 142008 280 526 E89 
l 43191 334 486 396 636 801 927 144019 145 
203 374 965 77 143205 16 469 726 146214 
32 333 147029 193 592 98 923 148114 436 
556 727 819 149267 86 367 600 962

150027 611 51 151061 121 68 228 397 523 
S73 969 152095 266 436 538 67 728 42 92 
830 153058 109 22 291 724 154010 394 
153336 56 552 156120 434 641 722 53 157075 
224 662 96 941 158489 584 874 933 139282 
675

160090 314 24 442 517 610 59 764 161474 
655 774 875 954 162306 439 ->2 670 727 76 
83 788 814 30 926 54

GŁÓWNE WYGRANE 
IV ciągnienie

SH»e dzl««iŁ  wygrać* zl 20.000 padła na
nr. 10856?

Zl. 15.000 na nr. 132917 
a ;  10 000 na n-ry: 22524 50120

40169 256 497 618 749 899 906 41202 311 
62 417 42 530 608 24 774 861 986 42052 71 
95 329 813 54 43326 368 733 967 44291 
4518G 255 365 647 843 46482 47130 62 207 
439 568 613 749 882 84 94 48133 270 763 
49236 507 768

50317 32 933 78 31320 603 53 759 52288 
33061 166 283 491 54379 870 966 35149 87 
222 330 355 663 735 823 36212 606 37014 21 
177 315 28 33 46 401 9 20 548 610 784 832 
979 58026 239 377 512 39104 43 215 21 26 
351

60083 149 263 667 902 76 61039 63 540 
636 761 988 62152 226 87 303 67 519 926 86 
64417 936 65287 854 938 66115 217 80 318 
67237 573 98 647 763 895 954 64 68272 475 
673 834 69208 479 557 940

70846 86 71237 744 975 94 72233 421 59 
696 73418 622 37 74765 896 75636 733 77 
879

76128 51 251 410 54 76 815 77523 630 58 
776 8C2 78116 72 271 473 670 79135 ESI 
630 846 63 79 

80102 300 81 373 482 740 82 254 87 93 
311 403 76 823 47 84 86 928 44 83177 431 
723 997 84182 607 863 85018 343 86475 702 
872 87189 366 637 636 764 852 88260 596 
89101 253 344 930 

90107 228 340 428 524 93 699 963 91274 
354 92497 513 93091 497 561 798 94190 
469 545 617 95496 928 96012 144 201 18 
668 909 97147 909 98102 486 781 S57 99057 
491 906 51 82 

100327 730 101049 241 977 102357 840 
103087 302 421 738 104009 74 735 97 911 
105004 348 81 699 828 106178 366 518 
107173 350 58 492 654 108305 688 854 992 
109136 73 241 485 86 635 

110184 111027 369 95 664 976 87 112022 
305 947 113172 215 394 656 705 44 812 862 
114058 107 258 672 703 825 56 995 116114 
20 536 42 644 841 50 117005 332 38 615 
854 976 118530 73 865 119269 335 69 404 
553

120025 633 863 121591 781 122172 326 
593 123332 573 748 60 848 97 124202 423 
91 813 125405 12 728 927 72 126042 163 
74 698 708 53 859 912 127069 189 224 343 
613 713 941 128069 122 29 649 97 827 
129317 563 764

130197 234 81 449 886 131212 466 132281 
570 792 977 133247 366 436 528 707 45 
131049 260 332 931 139208 390 484 90 690 
771 136028 60 185 402 703 37 998 137163 
574 785 138089 239 335 418 40 692 712 913 
80 139459 543 784 884 82 

140152 206 141124 332 417 65 855 142647 
739 47 143103 505 954 144379 145364 457 
601 16095 52 892 147294 492 792 891 148073 
140 2C3 392 679 743 83 922 149209 450 

160351 87 605 773 875 151360 657 818 
152001 884 93 153336 007 20 154036 62 
630 680 742 69 155176 423 82 580 889 951 
60 156206 308 857 157005 850 158484 632 
923 159072 932 50 

160108 385 473 611 87 161064 255 99 725 
894 162132 535 617 736 84 804 163163 £1} 
237 47 848 80 164789 837 997

STRZAŁY W  NOCY. Krańce ulitf 
Narutowicza w Łodzi były nocy ubi*- 
głej terenem ożywionego poicigu 
kilku włamywaczami.

Około godziny 2.30 nad ranem noc‘ 
ny dozorca posesji fabrycznej firniJ 
B-cia Klajman przy ulicy Dr. .Kopcio- 
skiego, tui koło zbiegu ul. Naruto*-1’ 
cza, spostrzegł trzech ludzi, skradaj*' 
cych się pod murami ku kantorowi- 

Dozorca kilkakrotnie wypalił w pj>' 
wietrze, co odniosło ten skutek, ie 
czyńcy przesadzili płot od strony o*- 
Wierzbowej 1 rzucili się do ucieczki *  
kierunku parku Staszica.

Traf chciał, ie strzały I nawoływ*’ 
nia dozorcy usłyszeli dwaj posteru#- 
kowi, patrolujący ten kraniec inias'-»- 

Posterunkowi rzucili się w pogoń ** 
złoczyńcami, klórzy rozpierzchli **»' 
Biegnąc przez partk za Jednym * 
nich —  zatrzymali policjanci Pr*£ 
ul. Cegielnianej jednego ze zbiegów. O' 
kazał się nim Stanisław 2ylski, 
stałego miejsca zamieszkania.

Przy zatrzymanym znaleziono 
kluczy, oraz inne narzędzia złodzi«J' 
skie.

Jak się dalej okazało —  ŻylskI **' 
ledwie w dniu 13 maja został ł,r.01' 
niony z więzienia, gdzie odbywał »* ' 
rę zamknięcia na lat cztery.

Ze Śląska
ZABIŁ GO DZBANKIEM. Z Chorzo

wa donoszą: W  Lipinach w miesz**' 
niu Ignacego Kurczoka, przy ul. 
palnianej 18, doszło pomiędzy Kurcl“’ 
kiem, a Janem Gutmanem, również ta® 
zamieszkałym, do ostrej kłótni na >J 
osobistych porachunków. W  tra*c’ 
kłótni wynikła bójka, która z a k o ń 

czyła się tragicznie. Kurczok, chwyć* 
wszy dzbanek, uderzył Gutmana ki 
kakrotnie w głowę, tak silnie, Ii te 
ostatni doznał złamania podstawy c* 
szki I zginął na miejscu.

Za zbrodniczy czyn Kurczok staną 
przed Sądem Okręgowym w Chorzów < 
gdzie tłumaczył się, ii działał w obr 
nie własnej. Podobno Gutman u“ 
rzyć go chciał siekierą. W  wynl 
rozprawy Kurczok skazany został 
3 lata bezwzględnego więzienia. Oska 
iony wyrok przyjął spokojnie.

Z W ilna 1 Kresów
PAMIĄTKA PO NAPADACH CH<> 

WAŃSKIEGO. Z jeziora głębockiego 
dobyto pocisk armatni w kształcie »  
li o średnicy 25 cm. Kula ta Poc .eB 
najprawdopodobniej z czasów woj ^  
moskiewskich w latach 1654—  
tym okresie bowiem niejedna *>i* 
została stoczona z Moskalami p °“ u 
bokiem.

ŚMIERĆ POD KOŁAMI P 0 " A d£
Podczas przetaczania wagonów , 

stał się pod pociąg na stacji kolej0 
Nowojelnia 50-letni robotnik Jan »  
dasz, mieszkaniec wsi Tołkuny. 8 
dworzeckiej. Kardasz poniósł śmierC 
miejscu.

W  ATAKU SZAŁU. Mieszkaniec kol°' 
nji Jeleńce, gra. słobódzkiej, poW ® j 
sławskiego, Karol Paweł, roln ik, tt 
się o godz. 8 rano na pole orać * 
mię, a po upływie pół gadziny P0 . 
cił konia i znikł. Sąsiedzi po d ^  
szem poszukiwaniu znleili Karola 
łaźni, gdzie popełnił samobójstwo pr 
powieszenie się. Karol przed kilku ^  
ty chorował długo na zapalenie °P _ 
mózgowych, przypuszczalnie więc P ĵ

(pełnił samobójstwo, ulegając atak0 
szalu.
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SOBOTA  

Bernardyna 
Ws. sł. 3,36. Z. 10,83

T E M PE R A T U R Y  W CZORAJSZE
W  dzielnicach zachodnich i częścio

wo środkowych zachmurzenie zmien
ne. Miejscami burze i deszcze. Tem
peratura ok. 17 st. N a  pozostałym ob
szarze kraju pogodnie, przy tempera
turze od 20 st. do 25 st. Słabe w ia
try z kierunków południowych, skrę
cające stopniowo na zachodnie.

W teatrach
Teatr W ielk i: „Eugenjusz Onegin” .
Teatr Narodowy: „Samuel Zborowski".
Teatr Polaki: „Ham let” .
Teatr Mały i „Brat marnotrawny".
Teatr Nowy: „Week-End".
Teatr Letni: „Pensjonat we dworze".
Teatr Malickiej: „Zakochana” .
Teatr Ateneom: „Cyrulik Sewilski” .
Teatr Kameralny: „Expose pani mlnl- 

•trowej” .
Teatr „BnffO” ': „A le  ale zabawił”.
Małe Qol Pro Qoo: „Strachy na Ł a c h y .
Teatr „8,13” : „Baron Klmmel” .
Instytut Itedntyi ..Haneczka i dnch".
Rosyjskie Studjo Dramatyczne: „Szcze- 

Aliwe małżeństwo” .'
Ali llaba (Karowa 18): nowa rewjt 

„SEZONIE. OTWÓRZ S IE I", t Zimińska. 
Benita, A. Halama, Kleszczówną. łogslem , 
Walterem, Sempolińskim. Ruszkowskim. 
'Regro, Konirsklm na czele zespołu. Dwa 
Przedstawienia • 7.80 l 10 wiem

INFORMACJE O FILMACH  
DOZWOLONYCH DLA MŁODZIEŻY 

TELEFON 7-11-25.

W kinach
Adria: „Skradzione życie’ ’ .
Atlantic: ..WlHiki walc".
B ałty «: „B lagler".
Castno: „Królowa lodu” .
Canitol: ,.U kresu drogi” .
Colossenm: ..Burza nad BengaH".
Czary: „Niebezpieczny poicie”  i  „C y 

rulika” .
Europa: „Studentka” .
Fama: „Pod lotek".
Filharmonia: „B itwa nnd Marna” .
Helios: ,.Serca matki”  1 dodatki.
Hollywood: „A la rm " 1 rewja.
Imperial: „Serca uliczników".
Italia: „Modelka” ,
Jurata: „Pani Walewska”  i „Z  Adrja- 

tyku na Bałtyk” .
Kino parafjl iw . Andrzeja: „Książę i 

żebrak” .
Lot: „Zgrzeszyłam”  1 dodatki.
Miejskie: „D la kobiety” .
M ajeitle: „Szalony cliłopak” .
Mowa: „Płynne złoto”  I „N a  drapaczu 

chmur".
-Napoleon: „G ibraltar".
Nowa Tomfcola: „L a  Habanera”  1 „N ie 

widzialne małżeństwo” .
O k u  „Zdobywca serc”  1 dodatki.
Palladium: „Macierzyństwo” .
Pan: ..Trzy serca” .
Petit Tria non: „Rosalle" I „Kapryśna 

ekspedientka” .
Rlalto: „Przygoda we dwoje".
R e i (Długa 9 ): „Paweł I Gaweł”  1 „W e 

soła gwiazdka".
Koma: „Banita” .
Sokół: „Serce moje należy do ciebie” I 

„Straszny dwór” .
Sorrento: „Granica" i „Pleelopslaczkl 

Plutona” .
Sfinks: „Doktór Murek” .
Slndjoi „Dama z portretu” .
Stylowy: „Panna Ewa” .
Światowid: „Ukochany” .
Swit: „A lpejskie osły”  I dodatki.
Ton: „Królewna finleżka" i dodatki.
Vlctorla: „W łóczęgi’
Uciecha: „L is t  polecający".
Fotoplastlkon (ul. Marszałka Focha ił) 

wyświetla codziennie od godz. 15-eJ do 
22-ej plastyczne widoki w naturalnych 
kolorach z  AMsynJl.

Panorama (Nowy świat 27): Monte-Carlo 
I Muzeum Oceanograficzne w Monaco.

>RZY■PSzEiiEBi™
B Y £ l£ iK A T A R Z f

o m

OSTATNIE CZTERY PRZEDSTAW IENIA 
„H A M L E TA " W  TEATRZE POLSKIM

Arcydzieło Szekspira „Ham let” , w  nowym 
Przekładzie J. Iwaszkiewicza 1 w Insceni
zacji A. Węgierki grane będzie jeszcze 
cztery razy w  Teatrze Polskim: dziś, Ju
rek w' eczorem oraz w poniedziałek 1 wto-

W  środę, dn. 34 b. m. premjera nowej 
komedji współczesnej Stefana Krzywo- 
szewskiego „Koleżanki” , w reżyserji Z. 
Ziembińskiego 1 oprawie dekoracyjnej St. 
Śliwińskiego.

„B B A T  M A R N O T R A W N I" W  TEATRZE 
M AŁYM

Ciesząca sle dużą frekwencja czarująca 
komedja salonowa O. Wilde'a, w przekła
dzie B. Gorczyńskiego i w  reżyserji Z. 
Ziembińskiego „B rat marnotrawny” , grana 
będzie nadal co wieczór bez przerwy, zaś 
w .najbliższy niedziele dwa razy: popołu
dniu, o godz. 4-ej i o godz. 8-ej wiecz., w 
tej samej świetnej obsadzie, z Marją Przy 
°ylko-Potocką, A. Halską, Z. Nakoneczną, 
L- Wysocką, St. Grolickim, W. Wojtec-
*im, Z. Ziembińskim 1 in.

TEATR  K AM E R ALN Y NA F.O.N.
Dziś. o godz. 4.15 Teatr Kameralny daje 

krotochwllę satyryczną Juljana Krzewlń- 
•kiego „Expose pani ministrowej", prze
znaczając cały dochód na F.O.N. Sztuka ta 
nadaje sle również dla młodzieży.

Co wieczór, o godz. 8.15 1 Jutro, o godw. 
* . l»  popoł. „Expose pani ministrowej” .

„STR AC H Y NA L A C n Y "
Teatr Małe Qut Pro Quo da jo dztf 1 co- 

auennle aktualno-polltyczną rewje p. t. 
„Mtracliy na Lachy” , w wykonaniu Heleny 
Orossówny, Stefanjl Górskiej, Haliny Ka- 

i  Adolfa Dymszy, Tadeusza Olszy, 
Chóru Dana, W *. Ortów* 1 Andreeja. Bo- 
suckiego

O G Ł O S Z E N IE  H

Zarząd Spółki Akcyjnej

Kobei Polski Sp. Akc.
w Bydgoszczy

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy
w lokalu Sp. Akc. Siła i .światło w W ar 
szawie przy ul. Marszałkowskiej 94 z 
następującym porządkiem dziennym:

1) Wybór Przewodniczącego,

2) Sprawozdanie Zarządu, Rady Nad
zorczej i Komisji Rewizyjnej,

3) Zatwierdzenie bilansu na dzień 
31.12. 1938 i rachunku strat i zysków 
za rok operacyjny 1938, podział zy
sków, oraz udzielenie absolutorjum wła 
dzom Spółki,

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

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

Akcje na okaziciela dają prawo u- 
czestnictwa w Walnem Zgromadzeniu, 
jeżeli zostaną złożone przynajmniej na 
tydzień przed terminem Zgromadzenia, 
t. j. najpóźniej w dniu 24 maja 1939 r. 
w biurze Spółki w Rydgoszczy przy ul. 
Fordońskiej 106 lub w Biurze W ar
szawskim Spółki w Warszawie przy ul. 
Marszałkowskiej 94 i jeżeli nie będą 
odebrane przed ukończeniem Walnego 
Zgromadzenia. Zamiast akcyj mogą być 
złożone zaświadczenia wydane na do
wód złożenia akcyj u notarjusza, albo 
w krnjowej Instytucji kredytowej. Za
świadczenia winny wymieniać liczbę 
akcyj ł stwierdzać, że akcje nie będą 
wydane przed ukończeniem Walnego 
Zgromadzenia. Stosownie do § 10 Sta
tutu, Zgromadzenie powyższe będzie 
prawomocne bez względu na ilość re
prezentowanych na nim akcyj.
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Bilans na dzień 31 grudnia 1938 r.

zatwierdzony na Walnem Zgromadze

niu Akcjonarjuszów w  dniu 5 maja 

1939 r.

ST A N  C ZY N N Y : I. Majątek stały:
1) Nieruchomości: a ) grunty —  zł. 
1.723.927,44; b) budynki— 8.094.639,30 
zł.; c) w  budowie —  74.902,63 zł.
2) Urządzenia telefoniczne: a ) siecie 
telefoniczne —  152.304.338,82 zł.; b) 
maszyny —  1.051.107,53 zł. 3) Narzę
d z i a  —  417.157,96 zł. 4) Ruchomości—  
1.015.389,25 zł. II. Majątek płynny: 
5) Gotówka w  kasach i bankach —  
9.854.199,44 zł. 6) Papiery własne —  
1.120.225,—  zł. 7) Materjały —  zł. 
4.140.654,98. 8) Dłużnicy— 3.001.788,05 
zł. 9) Sumy przechodnie —  361.936,67 
zł. Razem suma stanu czynnego —  
183.160.267,07 zł. Sumy pozabilanso
we: Oddziały— 181.229.110,36 zł. Gwa
rancje —  35.300,41 zł.

ST A N  B IE R N Y : I. Kapitały wła
sne: a) Kapitał akcyjny— 42.477.120,—  
zł.; b ) Kapitał zapasowy— 6.100.109,65 
zl. n . Kapitał amortyzacyjny —  zł. 
70.419.932,48. III. Kapitał obligacyj
ny —  44.697.034,60 zł. IV . Zobowiąza
nia: 1) Wierzyciele —  2.872.376,80 zł.;
2) Fundusz na opłacenie podatku do-1 
chodowego —  4.882.928,46 zł. 3) Su- 
my przechodnie— 2.116,17 zł. 4) Zysk 
z lat poprzednich —  3.430.000,—  zł.;
5) Odpis na kapitał zapasowy —  
827.861,89 zl. 6) Odpis na cele huma- 
nltamo-społeczne —  431.529,62 zł. 7) 
Odpis na rachunek Zysków z lat po
przednich —  1.922.000,—  zł. 8) Zysk 
przeznaczony na dywidendę —  zł. 
5.097.254,40. Razem suma stanu bier
nego —  183.160.267,07 zł. Sumy poza
bilansowe: Rk. Oddziałów —  złotych 
181.229.110,36. Różni za gwarancje —  
35.300,41 zł. Zobowiązania zagranicz
ne —  45.865.539,20 zł.

Rachunek Strat I Zysków za 1938 r.

W IN IE N : 1) Wydatki eksploatacyj
ne na sieciach telefonicznych w  W ar
szawie i Oddziałach: a ) Pensje pra
cowników umysłowych —  2.674.270,11 
zł.; b ) Płace pracowników fizycznych 
2.255.812,49 zł.; c) Świadczenia so
cjalne —  644.346,16 zł.; d) Materjał 
dla eksploatacji —  632.242,55 zł.; e) 
Wydatki rzeczowe —  1.551.036,36 zł.;
f )  Podatki i opłaty —  1.966.646,87 zł.;
g ) Procenty od obllgacyj 1.662.424,41 
zł. 2) Straty na urządzeniach telefo
nicznych, materjałach i wpływach te
lefonicznych —  387.830,80 zł. 3) A -  
mortyzacja majątku— 8.971.280,63 zł.
4) Odpis na podatek dochodowy —  
4.455.500,—  zł. 5) Odpis na kapitał za
pasowy —  827.864,89 zł. 6) Odpis na 
cele humanitamo-społeczne 431.529,62 
zł. 7) Odpis na rachunek zysków z 
lat poprzednich —  1.922.000,—  zł. 8) 
Zysk przenaczony na dywidendę —  
5.097.254,40 zł. Razem —  33.480.039,29 
złotych.

M A : W pływy za abonament i inne 
w  Warszawie i Oddziałach —  złotych 
M.490,039,29, 692

HEZ/tELDAlD
HENRYK 2AK PO ZNAŃ

t t t w d l o
SOBOTA, 20 maja 

W ARSZAW A I  (Raszyn)

6.30 Pieśń „K iedy  ranne wstają zorze” .
6.35 Gimnastyka. 6,50 Muzyka (p łyty ), 7,00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 
Audycja dla szkół. 11,00 Audycja dla szkół
11,15 P łyty. 11,30 Audycja dla poboro
wych. 11.57 Sygnał czasu i hejnał z Kra
kowa. 12.03 Audycja południowa. 15,00.

Teatr Wyobraźni dla dzieci: „Wiosenny 
deszczyk". 15,30 Muzyka obiadowa. 16,00 
Dziennik popołudniowy. 16,08 Sezon Inwe 
stycyjny na filąsku — pogadanka. 16,20. 
Kronika literacka. 16,35 Recital skrzypco
wy. 17,00 Transmisja nabożeństwa majo
wego. 18,00 „Co nam przyniesie letni se
zon turystyczny" — pogadanka. 18,10 Ko
biece zespoły wokalne (p łyty). 18,30 Audy
cja dla Polaków zagranicą. 19,15 Koncert 
rozrywkowy. 20,00 Audycja dla wsi. 20,15 
Koncert rozrywkowy. 20,35 Audycje Infor
macyjne. 22,55 Przegląd prasy. 22,58 K o
munikat szybowcowy. 23,00 Ostatnie wia
domości dziennika wieczornego. 23,05 W ia
domości z Polski. 23,15 Muzyka taneczna.

SOBOTA, 20 maja
16,35 Recital skrzypcowy Hugo 

Schtitza.
17.00 Nabożeństwo majowe.
18,30 Audycja dla Polaków zagranicą
21.00 „Krakowiacy I górale” .

W ARSZAW A I I  (Mokotów)
14.00 Muzyka angielska (p łyty). 15,00 Wia 

domoścl aportowe. 15,05 Pare informacyj. 
15,10 Koncert solistów. 15,45 życie kultu
ralne stolicy. 16,00 Muzyka taneczna (p ły
ty ). 17,05 Forma konccjtn Instrumentalne
go (p łyty ). 18,00 Muzyka taneczna (p ły
ty ). 21,05 Koncert symfoniczny muzyki poi 
skiej. 2.05 Muzyka kameralna Mozarta z 
płyt. 22,55 Muzyka operowa (p łyty).

KRÓ TKO FALÓ W KI
24.00 Zapowiedź stacji. 0,05 Koncert. 1,05 

Piosenki pasterskie. 2,10 Koncert.

N IED ZIELA, 21 maja 
W ARSZAW A I  (Raszyn)

7,15 Pleśń „N ie  opuszczaj nas” . 7.20- Kon 
cert poranny. 8.00 Dziennik poranny. 8,15 
Audycja dla wsi. 9,15 Transmisja nabo-

żeństwa z Lublina. 11.15 Reportaż dźwię
kowy z  Walnego Zjazdu Związku Harcer
stwa Polskiego w Lublinie. 11.45 Z rozwa
żań nad Kraszewskim. 11,57 Sygnał czasu 
1 hejnał z Krakowa. 12,03 Poranek symfo
niczny. 13.00 Wyjątki z pism Józefa P ił
sudskiego. 13,05 Przegląd kulturalny. 13.15 
Muzyka obiadowa. 14.40 „W szystkiego po- 
rothu” . 15,00 Audycja dla wsi. 1,30 Pol 

ska muzyka fortepianowa. 17,00 Transmi 
■ja z Leszna uroczystości wręczenia sztan 
daru pułkowi ułanów im króla Bolesława 
Chrobrego. 1'< 20 M izyka wojskowi, z »tyt 
17.45 „Festyn na Wysokim Zanika" JJ8.45 
Chwila Biura Studjów. 18,o5 ,,Opier*yny‘ .
19.30 .isk iy n» szablach" l9 50 Transmi
sja ^fragmentów tenisowego o Pu
har Davisa Polska — ^Niemcy. 20,05 Marsze 
(p łyty) 20.30 Audy.'je informacyjne. 21,20 
Arje operowe 21,50 Teatr Wyobraźni: „Sen 
w ogrodzie”. 22 40 Mnzyka taneczna. 23,00 
Ostainie wiadomości dziennika wieczorne
go. 23,05 Wiadomości z Polski.

NIEDZIELA 21 maja
9,15 ^Nabożeństwo z Lublina z oka
zji Warnego Zjazdu Zw. Harcer
stwa Polskiego.

.11,15 Fenorta* dżw.ekowy z W al
nego H łpfcistwa Polskie
go w  Ltióiine.

12.03 Poranek -syn.foniczny z  udzia
łem Ireny Dub’sk>‘«i -  skrzypce.

13,00 W vla ik i z pism tfózcfa Piłsud
skiego.

1.30 Polska i.uzyka fortepianowa — 
gra M. Tromblni-Kazuro.

21,20 A, je  operowe — śpiewa Ada 
Sari.

21,50 „Sen w  ogrodzie”  — słucho
wisko.

W ARSZAW A I I  (Mokotów)
14,30 Duety 15 00 Koncert popularny z 

płyt. 1,00 Muzyka taneczna (p łyty). 21,05. 
Forma koncertu Instrumentalnego (p łyty). 
21,55 Pieśni francuskie (p łyty ). 22,45 Mu
zyka taneczna (p łyty).

KRÓ TKO FALÓ W KI
21,00 Zapowiedź stacji. 0,25 Kronika dźwlo 

kowa. 1,00. Co słychać w sporcie polskim. 
1.05 „H e j tani w  lesle"... — audycja mu- 
zyczno-słowna. 1,40 „Las ,1 polowanie w 
„Panu Tadeuszu” . 2,00 Gawęda ze słucha
czami w  Jeżyku angielskim. 2,10 Muzyka 
ludowa.

KURJER RADJOWY
.K R AK O W IACY  I  GÓRALE“ K U R 

PIŃSKIEGO W  PO LSK IEM  RADJO
W  roku 1816 skomponował Kurpiń

ski muzykę do tekstu Jana Nepomu
cena Kamińskiego. Opera ta —  „Kra  
kowiacy i górale" —  od pierwszej 
chwili wystawienia cieszyła się wiel- 
kiem powodzeniem wśród warszaw
skiej publiczności, tak, że grano ją  
przez 25 lat z rzędu. Jedną z tajemnic 
tego powodzenia poza stroną muzy
czną był fakt, że Kurpiński poruszył 
w  utworze swym pierwiastki narodo
we, wyrażające się nietylko w  samej 
osnowie dramatycznej, lecz i w  mu
zyce.

Opera Kurpińskiego przyczyniła się 
do unarodowienia teatru, przeładowa
nego wówczas repertuarem obcych u- 
fworów, a pozatem podniosła polską 
twórczość operową, wzbogacając ją  o 
dzieło pełne polskości.

Wystawienie tej opery w  obecnej 
chwili jest bardzo na czasie. Zarówno 
temat, jak i teksty utworu są jakgdy- 
by odbiciem ostatniej doby życia pol
skiego.

Utwór ten nadany zostanie w  ra- 
djofonizacji i reżyserji Romana Nie
wiarowskiego. Stronę muzyczną opra- ! 
cował Stanisław Dzięglelewski, który 
również dyryguje operą. W  roli wy
konawców wystąpią: Aniela Szlemiń- j 
ska, St. W itas i inni, oraz Chór Pol
skiego Radja, przygotowany przez 
St. Nawrota. I

O KTÓREJ N A D A W A Ć  AUDYCJE  
D L A  DZIECI?

GŁOS M AJA  RODZICE I O PIE K U 
N O W IE

W  najbliższym czasie Polskie Radjo 
zajmie się Już układaniem programu i 
ramowego na przyszły sezon zimowy.  ̂
Jedną z  nierozstrzygniętych do tej

ry kwestyj jest godzina nadawania 
audycyj dziecięcych. Polskie Radjo 
przeznaczyło na te audycje odcinek 
między 14.30 a 18,00, a jednocześnie 
zwraca się z apelem do rodziców 1 
opiekunów o wypowiedzenie się, o ja 
kiej godzinie między 14.30 a 18.00 by
łoby najlepiej nadawać w  przyszłym 
sezonie zimowym audycje dla dzieci i 
młodzieży. Pocztówki z uwagami na
leży nadsyłać najpóźniej do dn. 20-go 
maja pod adresem: Polskie Radjo, 
Warszawa, Poznańska I I .

W  sezonie zimowym audycje dla 
dzieci i młodzieży nadawane były o 
godzinie 15.00, gdyż przypuszczalnie 
dzieci wracają już o tej porze do do
mu po zajęciach szkolnych i mają 
chwile wolnego czasu przed obiadem. 
W  sezonie letnim audycje te przesu
nięte zostaną na godz. 14.45, ponieważ 
w okresie wakacyjnym młodzież na- 
ogół jada obiad wcześniej 1 przed u- 
daniem się na popołudniową prze
chadzkę, spędza jakiś czas w  domu. 
Dlatego tę godzinę Polskie Radjo u- 
waża za najwłaściwszą, prosi jednak 
rodziców i opiekunów o radę i pomoc 
w tej sprawie, aby audycje dla dzieci
i młodzieży otrzymały godzinę naj
lepszą.

S ą d  G r o d z k i  O d dz ia ł V I
Stanisławów dnia 27 marca 1039 VI A 
290/38 Edykt. Albert Muller numero
wy P.K.P. w Stanisławowie zmarł dnia 
4 lutego 1938 bez pozostawienia roz
porządzenia ostatniej woli. Ponieważ 
■Sąd nie zna spadkobierców, przeto 
wzywa ich, by w ciągu roku od dnia  
ogłoszenia edyktu licząc, zgłosili swo
je prawa do spadku, gdyż w  przeciw
nym mzie spadek będzie przyznany  
Skarbowi Pańitwa jako bezdziedziezny.

M i

Ciekawostki ze ftrlata
T R Z Y  MILJONY ABONENTÓW TELE

FONICZNYCH
Jak podają oficjalne dane statysty

czne i  początkiem marca w Anglji by
ło 3.000.000 abonentów telefonicznych. 
Pierwszy telefon w Anglji zaczął pra
cować w r. 1879.

Musiano czekać aż 43 lata, zanim o- 
siągnięto pierwszy miljon abonentów. 
Drugi miljon osiągnięto już znacznie 
prędzej, bo w  lalach 1930 —  1931, a 
więc w ciągu dziewięciu lat. Trzeci 
miljon już w ośmiu latach.

Inwestycje sieci telefonicznej w An
glji pochłonęły ogółem 150 miljn. fun
tów szterlingów.

OSADA OLBRZYMÓW
Z Paryża udała się do położonej w 

Bretanji wioski Annemere specjalna ko 
misja lekarska, która zająć się ma wy 
świetleniem przyczyn anormalnego 
wzrostu mieszkańców tej wioski.

Annemere ma w całej Francji sła
wę „wioski olbrzymów”. Niema tam 
ani jednego mieszkańca, którego wzrost 
wynosiłby mniej, niż 2 metry. Wśród 
mężczyzn trafiają się nawet osobnicy 
o wzroście 2 m. 50 cm.

W  odwrotnym stosunku do wzrostu 
znajduje się rozwój intelektualny ol
brzymów, z pośród których wielu nie 
umie nawet czytać i pisać.
ZMARŁ OSTATNI POTO.MEK BUDDY

W  Nankinie zmarł w wieku lat 84 
b. generał i profesor Wan Sziang. 
Był on znanym generałem dawnej 
chińskiej armji cesarskiej.

Po rewolucji w  1911 r. poświęcił się 
karjerze naukowej, do której miał 
gruntowne przygotowanie dzięki stu- 
djom, odbytym w uniwersytetach eu
ropejskich i amerykańskich.

Wśród współczesnych cieszył się sła
wą ostatniego żyjącego potomka Bud
dy. Wan Sziang, który poza tem znany 
był jako przeciwnik Japonji, mauńat 
niejednokrotnie, powołując się na swo 
je „boskie pochodzenie”, że ród jego 
jest starszy od rodu Mikada japoń
skiego.
W OLAŁ ŚMIERĆ —  NIŻ NIEW OLĘ
Na stepach australijskich złowiono ol 

brzymiego kangura. Dzięki swemu 
wzrostowi zwierzę to, które normal
nie skacze na wysokość 2 i 2 i pół 
mtr. o długości skoku 5 —  6 mir., z 
łatwością przesadzało przeszkody 3 me 
trowe.

Długość skoku olbrzyma dochodziła 
do 10 ra. Kiedy go w Sidney załado
wano na okręt, wyłamał pręty swej 
klatki i jednym susem znalazł się na 
wybrzeżu.

Zwierzę skoczyło tak nieszczęśliwie, 
że dostało się pod przejeżdżającą cię
żarówkę i zginęło zgniecione jej koła
mi.

DRUGIE  O GŁOSZENIE  

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą 
ZJEDNOCZONE FABRYKI 

PORTLAND - CEMENTU „FIRLEY” 
podaje do wiadomości pp. Akcjonarju
szów, że stosownie do §§ 13 i 15 Statutu 
Spółki zwołuje się w Warszawie, w lo
kalu Spółki przy ulicy Czackiego Nr. 14, 
111 piętro, Zwyczajne Walne Zgroma-, 
dzenie na dzień 31 maja 1939 r., we 
środę, o godzinie 18-ej. Porządek dzien
ny: 1) Wybór przewodniczącego; 2) 
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,. 
bilansu i rachunku zysków i strat za 
rok 1938, jak również projektu podzia
łu zysków i udzielenie władzom abso
lutorjum; 3) Potwierdzenie uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów 
z dnia 23 stycznia 1937 r., powziętej 
w myśl art. 430 K. H.; 4) Uzupełnia
jące wybory do władz Spółki; 5) W y 
bór pięciu członków Komisji Rewizyj
nej; 6) Wyznaczenie wynagrodzenia 
Radzie Nadzorczej za rok 1938 oraz 
Komisji Rewizyjnej; 7) Wolne wnioski. 
W  myśl § 19 Statutu pp. Akcjonariu
sze, pragnący uczestniczyć w Zgroma
dzeniu Walnem, winni conajmniej na 
siedem dni przed terminem tego Zgro
madzenia złożyć w Zarządzie (ul. Czac
kiego 14, III p.) w godzinach od 11 do 
13-ej swoje akcje lub świadectwa tym
czasowe względnie świadectwa zasta- 
wowe lub depozytowe polskich instytu- 
cyj kredytowych, państwowych lub pry 
watnych, działających na mocy statu
tów przez Rząd zatwierdzonych. W  
świadectwach tych winny być wymie
nione: ogólna suma nominalnej warto
ści i numery akcyj względnie świa
dectw tymczasowych, oraz wyraźnie 
zaznaczone, że akcje te względnie świa
dectwa tymczasowe nie będą wydane 
właścicielom, ani też sprzedane przed 
ukończeniem Zgromadzenia Walnego.
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ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ

„ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
W  ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIEM S.A.”

podaje niniejszem do wiadomości pp 
Akcjonarjuszów, że rozpoczęta zoslałt 
wypłata dywidendy w wysokości T 
proc. od akcyj 100-złotowych, za ku
pon Nr. 4.

Dywidendę wypłaca s i ę  w biurze 
spółki w Będzinie, ul. Matobądzki 
Nr. 141, oraz \r biurze Spółki Ak 
cyjnej „Siła i Świniło” w Warszawie 
prry ul. Marszałkowskiej Nr. 94, cô  
dziennie w  godzinach od 10-ej do 12-ej

fM
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Dzwony i dzwonnica 
dla najmłodsze) parafii

Wybudowana przed 10 laty 
kaplica pod wezwaniem N. Ser
ca Jezusowego w Piotrkowie, po 
zostawała dotychczas bez dzwo
nów. Przed kilku miesiącami 
powołano specjalny Komitet z p. 
M. Męcikiewiczem na czele, któ 
ry przeprowadził zbiórkę na 
rzecz ufundowania dzwonów i 
dzwonicy dla tej świątyni.

IZbiórka dała nader dodatnie 
wyniki. To też w czasie najbliż 
szym odbędzie się poświęcenie 
dzwonów, które ufundowane zo
stały sumptem 6000 złotych.

Po ustąpieniu ks. proboszcza 
Fr. Psonki, przeniesionego do 
Łodzi, duszpasterstwo tej para1- 
fii objął ks. proboszcz Raszka, 
którego ofiarna i wznioła praca

Pow iększen ie  szpita
l i  bezpieczalni S p o 
łecznej w P iotrkow ie

Stan szpitalnictwa w Piotrko
wie jest niezadawalający i stano 
wi obecnie jedną z głównych 
trosk samorządów powiatowego 
i miejskiego oraz Ubezpieczalni 
Społecznej.

Projekty budowy nowego szpi 
tala samorządowego są na razie 
nieaktualne z powodu braku na 
ten cel odpowiednich kredytów.

Ubezpieczalnia Społeczna w 
Piotrkowie stara się usunąć bra 
ki w szpitalnictwie i w tym ce
lu postanowiła znajdujący się w 
jej posiadaniu gmach dwupiętro
wy przeznaczyć całkowicie na 
potrzeby szpitalnictwa w yłącz' 
nie. Mające obecnie w tym 
gmachu swą siedzibę biura ad
ministracyjne Ubezpieczalni Spo 
łecznej zostaną przeniesione, a 
opuszczone przez nie lokale po 
dokonaniu odpowiednich prze 
róbek przeznaczone zostaną na 
powiększenie istniejącego już 
szpitala.

Utworzone zostaną nowe dzia 
ły, mianowicie ginekologiczny, 
chirurgiczny, laryngologiczny, o- 
kulistyczny.

Dzięki temu obecny stan łó 
żek powiększony zostanie o 40 
z 80 na 120.

Również odpowiednio zosta 
nie zwiększony personel lekar
ski szpitala. Obecnie w  szpita
lu Ubezpieczalni Społecznej w 
Piotrkowie pracuje 6 lekarzy.

zyskała sobie ogólny Szacunek i 
uznanie wśród parafian.

Dalszą troską ks. proboszcza 
będzie nabycie organów dla tej 
parafii.

N o w y  herb m. P iotr
kowa

Ministerstwo Spraw Wewnę 
trznych w porozumieniu z Min. 
W.R. i O.P. zatwierdziło herb 
miasta Piotrkowa Tryb. w nastę 
pującej postaci: w  czerwonym 
polu Orzeł Biały bez korony, 
zwrócony w  prawo, z dziobem, 
językiem i szponami —  złotymi.

Używany dlotychczas herb mia 
sta, przedstawiający bramę miej 
ską z trzema basztami i Orłem 
Białym ponad nimi, zostanie wy* 
cofany.

200 kobiet na robo
tach publicznych

N a miejskich robotach publi
cznych w Piotrkowie zatrudnio
nych jest obecnie około 200 kr 
biet. Ostatnio Zarząd Miejski 
powiększył liczbę dni pracy z 
3 do 4 w tygodniu.

Wyciąć i zachować.

Przetarg.
Ubezpieczalnia Społeczna w Piotrkowie Tryb. ogłasza prze

targ nieograniczony na dostawę do szpitala Ubezpieczalni Spo
łecznej:

1) mięsa wołowego, wieprzowiny, cielęciny w różnych gatun
kach,

2) tłuszczu wieprzowego, wędlin,
3) produktów spożywczych suchych i zaprawy,
4) mleka i nabiału,
5). pieczywa, /
6) jarzyn i warzyw.

Oferty w zapieczętowanych kopertach na poszczególne do
stawy, należy składać do dnia 25 maja b.r. do godziny 12-ej w 
Sekretariacie Ubezpieczalni Społecznej, połkój Nr. 27.

Warunki dostawy i wzory ofert można otrzymać w refera
cie gospodarczym Ubezpieczalni.

Ubezpieczalnia Społeczna zastrzega sobie wybór oferenta, 
bądź też unieważnienie przetargu.

U B E Z P IE C Z A N IA  SPOŁECZNA 
w Piotrkowie Tryb.

N o w y  rozkład jazdy 
poc iągów

Z dniem 15 b.m. obowiązuje 
nowy rozkład jazdy pociągów.

Odchodzą z P IO TR K O W A: 
do W A R S ZA W Y: godz. 3.04, 
4.16, 6.15 (pośpieszny), 7.43, 
8.56 (torpeda), 10,28 (pośpiesz
ny), 14.49, 17.33, 20.45, 21.22 
(pośpieszny).

D0 KOLUSZEK: 13.10, 20.45,
Do K R A K O W A : 0.57, 1.58, 

9.28 (pospieszny), 12.10, 19.04 
(pośpi eszny).

Do KATO W IC : 0.04 (pośpiesz 
ny), 1.58, 3.14, 5.52, 9.28( poś
pieszny), 12.10, 14.41, 19.04,20.48 
(torpeda).

Do CZĘSTOCHOWY: 5.52, 
14.41, 18.05, 23.09.

Do SKIERNIEW IC : 6.23.
Do ZAKOPANEGO i K R Y N I 

C Y : 0.57 (osobowy).

łem prezesa tej organizacji p. 
Władysława Muskały i p. i

Prusa, długoletniego współ 
towarzysza pracy, którzy złożyli 
wieniec na mogile! ś.p. Zmarłego1 
Kolegi.

List do Redakcji.
Niniejszym uprzejmie pro 

szę Szanowną Redakcję o 
zamieszczenie w swym po
czytnym piśmie następujące 
go zażalenia:

W! listopadzie 1937 r. i  później 
a ostatnio w końcu manca b.r. 
zwracałem się kilkakrotnie do 
Wydziału Wodnego przy Staro
stwie w Piotrkowie pod Nr. 4, 
ażeby Wydział nadesłał inżynie 
ra lub technika dla wytknięcia 
rowów do odejścia wody na te
renie gospodarzy Gościnna i W il 
koszewice gminy Gorzkowice.

Posiadam gospodartwo 22 mor 
gowe w jednym planie, w  tym 
połowa zatopiona z powodu za
rośniętych rówów, przelz co je • 
stem bardzo poszkodowany.

Na tyle próśb, które w ysła
łem, nie mam żadnej odpowiedzi 
Proszę więc Redakcję „Dzienni 
ka Narodowego", aby poruszył 
tę sprawę w swoim piśmie.

iZ poważaniem
JAN  OW CZAREK.

Cieślin, dnia 16 maja 1939 r.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w P io trkow ie

S k o w r o n e k ”  

d n .  2 4  b .  m .  w  

w  P i o t r k o w i e

Piotr-

Znakomitą aperetkę Lehara, 
p.t. „Skowronek", która w  stoli
cy cieszyła się rekordowym po
wodzeniem, ujrzymy w  sali im. 
Kilińskiego dn. 24 b.m. z p. Lu
cyną Szczepańską w  roli głów - 
nej w otoczeniu znakomitych ar
tystów operetki Warszawskiej.

Bilety do nabycia w Pijalni 
Mleka.

po 1.25 Zł.
W O R K I  A N T Y M O L O W E  w  

z n a k o m i t y m  g a t u n k u  p o l e c a  f i r 
m a  „ A D O L F  P A Ń S K I  S P A D K . '  

P i o t r k ó w ,  L e g i o n ó w  2 .

ZGUBIONO damski srebrny ze
garek z metalową bransoletką 
w dniu 17 maja r.b. w godzinach 
wieczornych, (idąc ulicami Pił * 
sudskiego, Legionów, Słowackie 
go, Sieradzką, Sienkiewicza).—  
Uczciwy znalazca zechce zwró
cić pod adresem: Słowaciego 1. 
Biuro Towarzystwa Kredyt.Miej 
skiego w godz. od 9— 15) za wy
nagrodzeniem.

O s t a t n i a  d r o g a  

ś p .  M .  D u d z i ń s k i e g o

Pogrzeb ś.p, Mieczysława Du
dzińskiego, współzałożyciela i b. 
współwłaściciela restauracji „U- 
działowej", który w  latach ostat 
nich w stolicy zajmował kiero - 
wnicze stanowisko w znanej fir
mie Simon - Stecki, odbył się w 
czwartek na cmentarz Bródnow 
siki. W  oddaniu ostatniej posłu
gi ś.p. Zmarłemu wzięli udział 
praoownicy firmy z właścicielem 
składając wieniec na trumnie o- 
raz liczne grono przyjaciół i  zna 
jomych.

Z Piotrkowa udała się na po - 
grzeb delegacja miejscowego 
Związku Restauratorów z udzia-

Dnia 21 b.m. odbędzie się w 
sali Kilińskiego zebranie spra - 
wozdawcze Zarządu Ochotni
czej Straży Pożarnej w Piotrko
wie za rok budżetowy 1938-39 w 
pierwszym termnie, o godzinie 
15-ej w drugim terminie o godz. 
15 m. 30 .—i na które zaprasza 
wszystkich członków wspierają
cych.

Prezes O.S.P. w Piotrkowie
ED W ARD  WĘGORZEWSKI.

„D o m  przeznaczony 
na rozb iórkę"
Napis oszczędzający 
wiele przykrości

Na wielu domach w miastach 
prowincjonalnych zauważyć mo 
żna podany w tytule napis os
trzegawczy. Bo inaczej przecie te 
go rodzaju zawiadomienia rozu
mieć nie można.

W  miastach wielkich jak np. 
w Łodzi przechodzień dość czę
sto spotyka się z  podobnem za
wiadomieniem, nawet na ulicach 
pryncypalnych.

Rozbiórce podlegać mają nie-, 
tylko budynki drobne, partero,1 
czy jednopiętrowe, grożące zawa 
leniem się, lub rażące swą wy - 
jątkową szpetotą.

Z powierzchni ulic zniknąć 
mają i znikają też nietylko bu

dynki przeżarte starością i chy
lące się ku upadkowi, ale dość 
często —  zwłaszcza w ostatnich 
latach —  i takie, które oczyścić 
muszą teren w związku z wyty
czaniem nowych ulic i arteryj 
miejskich. Wymaga tego ożywio 
na działalność urbanistyczna 
miast wedle szeroko nieraz za - 
krojonych planów.

P a r l a m e n t  „ n i e d o l i  

ż y d o w s k i e j "  z w o ł u j e  

Z a b o t y ń s k i

W  lokalu Nowej Organizacji 
Sjonistycznej w Warszawie o d 
była się dn. 16 b.m. konferencja 
prasowa, na której prezes tej or 
ganizacji p. Włodzimierz Żabo - 
tyński oświadczył, że Nowa Or
ganizacja Sjonistyczna postano
wiła zwołać parlament wschod
nio - europejski „niedoli żydów 
skiej", którego celem będzie m. 
in. zażądanie zwołania między 
narodowej konferencji rządów 
dla rozwiązania żydowskiego pro 
blemu emigracyjnego oraz przed 
stawienie decydującym czynni - 
kom międzynarodowym konkret 
nego planu radykalnego przy * 
spieszenia akcji masowego osie
dlania Żydów w Palestynie.

Parlament „niedoli . , dc w - 
skiej“ zbierze się w pierwszych 
dniach wiześnia r.b.

tyziannifi radiowy

F r a n c u s c y  p i s a r z e  

o  r a d i o .

PA W E Ł FORT, zwany księ - 
ciem poetów, twierdzi, że minę
ły już dni, kiedy można było pra 
cować w ciszy swego gabinetu. 
Do wszystkiego trzeba się jed - 
nak przystosować. Pięknie okre 
śla „oskarżoną maszynę", mó - 
w iąc: „Radio —  to burza wie - 
dzy, przystosujmy się do tej bu
rzy i starajmy się chwytać strzę
py jej obłoków".
M AU R YC Y M AETERLJNCK, 

świetny pisarz jest przyjacielem 
fal radiowych. W ielki twórca 
,,Le Mystere" sądzi, że audycje 
radiowe należałoby poddać se - 
lekcji i wydzielić jako „radio dla 
wszystkich", „rajdio dla artys
tów " i „radio dla naukowców". 
W  tej chwili, jego zdaniem, ra 
dio jest dla wszystkich: na „ra - 
dio dla uczonych i artystów trze 
ba jeszcze poczekać".

J. H. ROŚNY starszy, prezes 
Akademi Goncourt, którego ży
wo zajmują wynalazki współcze 
sne jest zdania, że odpowiedź na 
ankietę „Radio i kultura" nie 
jest sprawą prostą. Rzuca on kil 
ka uwag na temat współpracy 
radia i literatury i jest zdania, 
że naprzykład w dziedzinie po - 
wieści nie może ono nic nowe
go dać, ani zdziałać. W  dzie
dzinie noweli —  radio może ode
grać rolę pomocniczą, a zasad

niczo może ją ono dopełnia, ale 
nigdy nie zastąpi literatury.

M ARCEL HREVOST, c z ło 
nek najwyższej rady audycji i 
Akademii Francuskiej, jest za * 
razem optymistą i realistą. Oto 
jego uwagi na temat radia : „Od 
czasu kiedy bogowie rozmawiali 
z ludźmi i uczyli ich, nie istniał 
instrument, który możnaby p o 
równać z radiem. Dziś dzięki 
radiu można $ię nauczyć wszyst 
kiego. Szkoda, że nie ma jakie
goś przewodnika, który można
by nazwać „sztuką uczenia się 
przez radio".

ANDRZEJ DUMAS, zdobyw
ca Wielkiej Nagrody Literackiej 
m. Paryża w r. 1938, jest w ie l ' 
bicielem Teatru Wyobraźni. Je
go wielkie marzenie— to jeden 
wieczór w tygodniu, poświęcony 
przez radio sztukom teatralnym- 
pisanym wierszem.

H E NRYK  TOMASSI, muzyk, 
laureat Wielkiej Nagrody Rzyjn 
skiej stwierdza, że radio jest nie 
zbędne do rozpowszechnienia za 
miłowania do kultury, i dzięki 
niemu nowe pokolenia będą mia 
ły umysły coraz^bardziej sprag' 
nione wiedzy. „Jak wielkie zna 
czenie w dziedzinie umuzykal' 
niania posiada radio, proszę w y  
ciągnąć wnioski — mówi Tomas 
si —  z historii, jaka mi się zda' 
rzyła. W  starej korsykańskiej 
wiosce, gdzie spędzam często wa 
kacje młody pasterz odśpiewa! 
mi zeszłego lata osiem p ierw 
szych taktów Andante z  V Syiu 
£onii Beethovena. Przed radiem 
Beetho en był dla niego nape' 
wno zupełnie nieznany".

Zacytowane opinie nie wyrrW 
gają komentarzy.

Radio, które dziś zdobyło już 
sobie prawo obywatelsttwa, o 
czym najlepiej świadczą miliony 
radiosłuchaczy świata, w postę' 
pie i rozwoju kultury i cywiliza
cji narodów zajęło jedno z czo * 
łowych miejsc. Niewątpliwie jed 
nak, przed radiem otwarta jest 
jeszcze długa droga rozwoju.

RiBiofonizacja szpitali.
Wytężona praca S.K.R.K. 

terenie województwa wileńskie* 
go objęła swoim wpływem rów1- 
nież szpitale. Odbyta nie daw' 
no specjalna konferencja na ten 
temat w Wydziale Zdrowia Urz? 
du Wojewódzkiego W ileńskie' 
go wykazała duże postępy pra' 
cy radiofonizacyjnej na tym od 
cinku. Wszystkie szpitale państ
wowe na terenie województwa 
wileńskiego są już zradiofonizo' 
wane; postanowiono tedy zwró' 
cić się do szpitali samorządo' 
wych i prywatnych w tej spra' 
wie. i ; • |

Zradiofonizowana została róv>' 
nież klinika położnicza U. S. 
przy ul. Bogusławskiego. S-K- 
R.K. w Wilnie zbierał i opinio' 
wał oferty oraz dopomógł 
zradiofonizowania ćzęści klinika 
pozostającej pod opieką „Dom11 
Matki". Udzielono również wska 
zówek zarządowi szpitala Sw. Ja 
kuba w Wilnie, który zamierzą 
rozpocząć prace radiofonlzacyj 
ne w lecie r.b. ,

BALSAMICZNA

PIN1
utuwo ból. piccianl*. 
nabrzmienia nóg. im!ckC*Q 
oe'c!»k1. Ltire po łat 
daja >i« utuftać nawet 
paznokcia m. Priapl* 
utycia na oponowaniu-
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