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Za etr. 1 - todpowlaaast• Orek Wi1rHa"1a ul. T•mlla u. 
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• • • ZNA.LA.Zl. Q wtęc kraj w Eu-

ropie, który za.wierzył obietnicom 
TrZecleJ Rzeszy ł za.wari z nią pakt 
niea.gresjł. Kra.Jem tym jest D a.
n Ja.. 

lWzmntemy dobrze motywy tego 
kroku ze strony tego włiśnfe kra.
jo. Maleńka. Da.nja, zazdrośnie strze
gąca. swej neutralności, nie byłaby 
na.pew-no w stanie jakiejkolwielt a
gresji r.e strony Niemiec przeciw
stawić czynniejszee:o oporu, a. ma 
pneci~ I sprawę Szlezwiku i spra· 
wę Islandji, k~rą Niemcy odd~~
na już uzna.li Jako doskonałe nneJ· 
sce dla. budowy swej bazy morskiej.„ 

W tych warunkach uznano wido
cznie w Danji, iż zawarcie duńsko
niemieckiego .,...aktu nieagresji utrud
ni Niemcom w newnym stopniu swo
bodę ruchów i mimo wszystko zmu
si Ich do większej ostrożności w re· 
a.lizacji jakichkolwiek agresywnych 
zamia.rów. Ostatecznie nawet Trze· 
cła Rzesza niezbvt chętnie ucieka 
się do j a w n e g o gwałcenia. uro
czystych zobowiązań. 

Czy wyliczenie to jest słuszne -
to pokaże dopiero przyszłość. 

!\lała Danja ma bowiem w tej 
chwili jeden tylko ideał polityczny: 
utrzymanie za wszelką cenę neutral 
nośĆi. Czy pakt nieagresji z Niem· 
cami ułatwi jej trzymanie się na u
boczu w razie wiellde~o konfliktu 
światowego, kiedy każde państwo 
położone nad Bałtykiem zmuszone 
być może już z racji swego l)ołoże. 
nia geograficznego do czynnego w 
nim udziału ;- necz to conajmniej 
wątpliwa. 

Pakt nieagresji z l'Hemcaml ma 
przytem dla. Danji tę przykrą. stro
nt iż zniuśza ją do wyła.mama się 
z solidarnego frontu skandynaw
skiego. N alefy się spodziewać, iż 
wszystkie wysiłki duńskie • pójd_!ł 
dzisiaj w kierunku utrzyma.ma mi
mo wszvstko solidarności i umocnie
nia więzów, które przez l)rzyjęcle 
propozycji niemieckiej zostały w 
każdym razie n~wątlone. 

Jeżeli jej się to nie uda, to zak
tualizować się mogą ~owa z Ham
leta.: ile się dzieje w państwie duń-
sklem. n. • • • MAŁĄ POCIECHĘ będą miały 
~lemcy z tej części oświadczenia. 
Mołotowa, w której wyraził on go
towoś6 kontynuowania wymiany go
apoda.rczej z państwami osi i na,.. 
dzieję, te przerwane rokowania. han 
dlowe niemlecko-sowleclde znów bę
dą nawiązane. Wynika. to nie tylko 
z te!!o, że Rosja sowiecka, choć jest 
olbrzymim apa.ra.tem gospodarczym, 
Jednak w obrotach międzynarod<_>· 
wych zajmuje nieznaczną pozycJę 
lecz J>rzedewszystklem z tego, ze 
trudności na jakle natrafia handel 
niemiecki pochodzą nie tyle z braku 
partnerów, ile spowodowane są sa
mą polityką niemiecką. 

Gospodarka niemiecka nastawio
na jest w tak wielklm stopniu na 
przygotowanie wojny, że odbijać si~ 
to musi na zdolności eksportoweJ 
Niemiec przy gwałtownym wzroście 
zapotrzebowania na bnportowane 
surowce. 

Olbrzymie zbrojenia Niemiec 'PO· 
zostawiają wogóle małe nadwyżki 
produkcji na eksport, na.skutek zaś 
- kierowanej myślą o wojnie -
autarkizscjł nłemleckłego gospodar
stwa i wr.erokiego stosowania namla,. 
stek, produkcja niemiecka jakościo· 
wo staje się coraz gorszą. Równo· 
cześnfe stosowanie namiastek i 
nacisk :finansowy zbrojed, pod
raża koszty niemieckiej 1>rodukcjł. 

Niemcy chętnieby importowały, 
nie posiada.ją. jednak dewiz l złota 
na zapłatę bnportu, a coraz trud
niej opłacać im import eks1>0rtem. 

Bez zmiany wo.lennego nastawie
nia gospodarki niemieckie.i trudno 
myśleć o rozwinięciu niemieckiego 
handlu zagranicznego. (w) 

Przyjazd gen. Faury 
na 2 tygodnie do Polski 

Wczoraj popołudniu przybył lu
x'em z Paryża do Warszawy generał 
Fft.ury, były szef Wyiszej Szkoły 
Wojskowej w Polsce. 

Na dworcu powitali go urzędowy 
reprezentant min. spraw wojsko
wych i kilkudziesięciu oficerów. 

Gen. Faury przybył do Polski, 
którą zna dobrze z czasów swej po
przedniej pracy, w charakterze pry
watnym na pobyt 2-tygodniowy. 

Dwa: , . ~ ,. 
w1adczen1a Witosa 

Oryginalne dokunlenty są w r~kach rządu 
Niesłychana napaść organu o- jącym I dobrze wróżącym. bee zabiegów nłemlecklcb. Tak ną godności odprawą i przyczy-

zonowego na Wiucentego Witosa Nie zmieniła tych nastrojów sam~ pozytywni~ reaguje opinja niło się do zilnsh'owania metod 
jest nadal przedmiotem najwięk- w najmniejszym stopniu okolicz- pubhczna, uznaJąc w pełm, że działania niemieckiego w Poł
szego zainteresowania w polskiem ność, że po 2 dniach milczenia zachowanie się przywódcy chło- sce i w innych krajach. 
społe~zeństwie. „O!mrzenie na j naczelny organ Ozonu „Gazeta j pów .pol~kic~ było godne · Pola~a. „ Wieczór Warsz." sądzi, że 
„Kur1er Poranny Jest powszech- Polska" uważała za wskazane, W1elk1e pismo Pomorza „Dz1en należy oczekiwać wyjaśnień H 

ne i zatacza coraz szersze kręgi. li wmieszać się do tej brzydkiej i nik Bydgoski" informując o „sie- strony czynników dyplomatycz-
Jedni nazywają występ gazety sprawy. Uczyniła to w „przeglą-1 ciach niemieckich na b. prem- nych, które „posiadają w tej 

ozonowej „denun('jacją ordynar-1 dzie prasy'', gdzie przytoczyła I .iera Witosa" stwierdza któtko, sprawie ważne dokumenty" a 
ną i nieudolną'', inni „atakiem ! napaść „Kurjera Porannego" na I że Niemcy „źle trafill". Lwow- „ABC" daje wyraz przekona
bezprzykładnym", a wszyscy zgo- i \Vitosa, wstrzymując się od , skie „Słowo Narodowe" podnosi, niu, że napaść „Kurjera Poran
dni są w tern, że organ ozonowy 

1j wszelkich uwag i komentarzy ze źe „Witos zachował się jak po- nego" wprowadza „w poważne 
obraził ciężko dobre obyczaje, za- swej strony. Inne gazety ozono-1 rządny Polak", ponieważ „pro- zadrażnienie" i że nie licuje ona 
dał cios kulturze politycznej i 1 we milczą nadal, ani jednego pozycje niemieckie. odrzucił, a z nawoływaniem tego samego 
podstawowym pojęciom o uczci-1 wiersza nie poświęcił dotychczns I sam udał się. do Polski, nie organu do „wyrzeczenia się ba
wości w życiu publkznem. \Vyrok atakowi na Witosa organ woj- chcąc być więcej nagabywanym gażu partyjnego w obecnej sy· 
potępienia na „Kur.fer Poranny" I ska „Polska Zbrojna". [ pr.zez. niemieckich ageJ?tów ~ub tqacji Polski". • 
jest og~lny,. słychać g? zew~ząd, I Dzienniki, reprezenh~jące r~ż-

1 
tez .~1e chcąc. dostać się w ie~ Takie jest pokłosie głosów 

wypowrnda]lł go naJrozmaitsze ne, często bardzo rozbieżne kie- r~ce · . ~oł!idmowy „Gon .• war;, prasy i opinji publicznej. Front 
środowiska. run ki myśli politycznej, z . .Jed- pis~e, iz ~e~a ;,spra.wy Witosa 'I społeczeństwa jest solidarny, po-

w tern ró :vnież poważne i nej strony pot~piają napaść, z ~ozna. mo~ić Jedym~ 0 „kusze- stawa jasna i stanowcza. 
wpływowe koła obozu prorządo- drugiej zaś oceniają pozytywnie mu Witosa przez Niemców. • • 
wego, co jest objawem pociesza- stanowisko Witosa, zajęte wo- Kuszenie to spotkało się z peł- • 

Tr~bacze na białych koniach 
Uroezysta audjeGej~ ambasadora Sowietów na Zamku 

· Z.S.R.R.: radca Listopad, 1-szy se

Ambasador Smronow w drodze na Zamek. 

kretarz p. Czebyszew, 2-gi sekre
tarz p. Bolyzakow, major Zawia· 
łow, zastępca attache wojskowego 
w towarzystwie adjutanta Prezyden 
ta kpŁ Kryńskiego. 

Orszak jechał ul. Poznańską, Wil
czą, Al. Ujazdowskiemi, Nowym 
Swiatem i Krakowskiem Przedmie
ściem. 

N a dziedzińcu zamkowym bata
ljon piechoty ze sztandarem i mu
zyką oddał honory wojskowe. W 
chwili gdy ambasador wjeMżał na 
dziedziniec zamkowy, muzyka ode
grała hymn Sowietów. U progu sie-

' 

n!. zamkowej dwóch adjutantów Pre 
zydenta R. P. powitało ambasado
ra i wprowadziło go do pokoju. W 
sieni górnej oddział kompanji zam
kowej oddawał honory. W sali Tro
nowej wystąpił na spotkanie amba
sadora minister spraw zagranicz
nych Beck. 

Prezydent R. P. oczekiwał w sali 
Rycerskiej w towarzystwie premJe
ra Składkowskiego oraz ministrów 
przemysłu i handlu Romana, komu 

Wczoraj Prezydent R. P. przyjął Aleksandra Lubieńskiego samocho- m.1tacji Ulrycha, opieki społecznej 
na Zamku królewskim Mikołaja dem Prezydenta R. P., poprzedzony. Kościałkowskiego, oraz zastępcy 
Szaronowa, ambasadora Z.S.R.R., przez trębaczy na białych koniach szefa kancelarji cywilnej dyr. Sko
który złożył listy uwierzytelniające. i otocwny eskortą szwadronu szwo- wrońskiego i zastępcy szefa gab. 

Ambasador udał się na Zamek w leżerów. W następnych samocho- wojskowego płk. Kobyłeckiego. 
towarzystwie dyrektora protokułu . dach jechali członkowie ambasady (l>okol'lczente na str. 2-el) 

Win.centy Witos zabrał głos w 
Lej sp1·awie. Z Wierzchosławic na 
desłał do krakowskiego „IKC" 
krótki list z datą 1 czerwca tre
ści następującej: 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Nigdy I nlgdde s „Gestapo" nlemlec· 

ką konferencji nie odbywałem, z 11lą 
się nigdy ole spotkałem, nikomu nie 
dałem najmniejszych podstaw do wy
ciągania jak!ehkolwlek wnloskóiv w tym 
Vi :&j?lędzll'. 

Proszę przy Jqi I t. d. 
Wlneeoły Wltns. 

Oświadczenie Witosa potwier· 
dza w całości informacje "Kur· 
jera Polskiego", że przywódca 
ruchu ludowego nigdy nie konfe· 
rował z Gestapo ani z przedsla- • 
wicielami rządu niemieckiego. 

List Witosa stanowi też poważ
ny krok na drodze do całkowi
tego wyświetlenia zamiarów nie
mieckich wohec Polski. 

W ciągu dnia wczorajszego (2 
b. m.) nadeszło do Warszawy 
drugie oświadczenie Witosa tre· 
ści następującej: 

(Dalszy ciąg na str. Z-ej). 

Prawdzie na rękę 
Pierwszy 'obowiązek

uświadamiać 
(Patn artykuł w1tępny na str. 9-eJ) .„„.-,„ ... „„.„„„.,,„„„„ ..... „.„„ ...... „„„„„„„ •• „ ..... _,„„„„.„„„.-, ... „„„ ..... „ ••• „ .... „„„ •• ~.„~ . 

s.·o.s. w porcie angielskim 
71 ludzi w stalowej lodzi na dnie morza 

Jeszcze nie przeminęło wrażenie,, cjalne ratownicze, wysłano też sa-1 Alarm zarządzono w Liverpoolu., ny do łodzi podwodnej. 
wywarte katastrofą podwodnej ło- moloty, które z góry poczynić mia- Stamtąd, ze stoczni w Birkenhead Natychmiast spuszczono na mo
dzi amerykańskiej, gdy rozeszła się ły obserwacje morza, oświetlanego w zatoce liverpoolskiej, wypłynęła rze dziesiątki szalup i wysłano nur 
wieść o nowej tragicznej przygodzie, potężnemi reflektorami. „Thetis". Stamtąd było do niej naj- ków w głąb morza. Szalupy miały 
jakiej uległa łódź podwodna. angiel- 71 ludzi utknęło tam, gdzieś na bliżej. Obliczano, że „Thetis" zanu- zadanie specjalne. Miały ratować 
ska „Thetis''. Najnowsza, dopiero nieznanem dnie, niewiadomo w ja- rzyła się w morze mniej więcej w marynarzy „Thetis", którzy - być 
od dwóch miesięcy znajdująca się kiej głębokości, w stalowym okrę- odległości 50 mil od Birkenhead. może - lada chwila poczną wypły-
~a morz:u, wyposażona w nieznane cie, być może,. wkrótce jttż gr?bie... Alarm odbył się bardzo sprawnie. wać na powierzchnię. 
Jeszcze 1 n!estosowane dotychooas N a pokładzie znajdo~ało si? 53 W loka.lach rozrywkowych pojawili Okazuje się bowiem, że „ Thetis" 
urządzenia 1 .wynalazki, ułatwia~ące marynarzy, w te~ 5 0.fice~ów ! J?0 • się oficerouie, którzy wezwall ma.- zaopatrzona była w nieznane do
zarówno akcJę podmorską jak 1 ~- nadto . 26 urzędn~ów;, 1 inzynierow rynarzy, by nachmlast udali się na tychczas aparaty ratownicze, po
went~al1,1Y ratunek }ało~ w razie stoczru „Came! Laird oraz eksper- pokład swych okrętów. W kinach zwalające marynarzom wypływać 
zatopienia, „Thetis zniknęła w tów marynarki. Lód~ wypłynęła J?<>d wyświetlano na. ekranach znaki na powierzchnię w razie unierucho
c~artek. o godz. 13.40 popoi. z po- dowództwem. koman~ora-poru;z~ka „SOS" i rozkazy do marynarzy, by mlenia statku. Aparaty te nigdy 
w1erzchm morza. i przepadła. bez B.0 l?Sa· ZnaJdowa.ł się V: nieJ. row- natychmiast stawili się w swych jeszcze dotychczas nie były stoso-
wieści... mez dowódca ?-eJ flotyll łodzi pod- jednostkach. 

wodnych kapitan-komandor Oarm. wane. 
Miała się wynurzyć po 3 godzi

nach ćwiczeń podmorskich, nie wy
nurzyła się z głębin morskich do 
późnej nocy. Siad po niej zaginął. 

1090 ton wyporności i 90 m. dłu- Dzięki wytężonej akcji ratunko- Zdały one egzamin. Istotnie bo 
gości. Zaopatrzona w działo kalibru wej prowadzonej w ciągu nocy u- wiem, dzięki tym urz~zenlom, Wl 
10 cm. i 6 wyrzutni torpedowych. dało się stosunkowo szybko ustalić płynęło z łodzi dwóch ludzi kapitan 
Koszt budowy 350.000 funtów. W miejsce, gdzie łódź została unieru- Oran (być może, że jestto pomyłka 

Admiralicja zarządziła alarm. W czerwcu 1938 r . spuszczona na ':70- chomiona. Wykrył je jeden z lot- w nazwisku i chodzi tu o ka.pitana
okolice, gdzie przypuszczalnie na- dę w Birkenht>rl'l a w marcu b. r. ników, który w świetle potężnych komandora. Oi-.rma.) 1 porucznik 
stąpić mogła katastrofa łodzi wy- wykończona - nto parę szczegółów reflektorów dostrzegł w głębina.cli Woods. 
słano 21 ol•retów. wód nich ~P"' o „Thetis'·. ciemny kształt jakiejś masy, podob- (Dokońezenle na itr. 2-ej. l 

Piwo miejscowe Braolińskiego w ~mel~ae~ i svtonaell nie~ośeignione w smalo i ~aton~u 



Dwa oświadczen.ia Witos.a 
(Dokońezeoie ze sir. f•ei) 

Nfadv f nigdzie z Gestapo nie· zgłosił się u prokuratora w Krako-
" " wie; 

mieckim ezy też z jakimkol- że wobec tego prezes Witos wyka-
"iek p1•zedstawicielami rządu nie zal maximum patrjotyzmo I pozostał 
mieckiego konferencji nie odby- wielkim Polakiem I patrjotą, mimo 
walem. . znanej jego martyrologjl." 

• 1 Warszawa, dnia 1 czerwca 1989 r. 
Nigdy się z Gestapo nie spotka· 1 Dr. Stanisław Tabisz 

Iem. adwokat 
Nikomu nie dałem najmnie.ł· we Lwowie, ul. Paderewskiego 5. 

szych podstaw do wyciągania ja-1 . 
k.iebkolwiek wniosków w h-m Sprostowame mec. Tabisza 
W'"ledzie a więc i nie dał~m pQzosta.te w całkowitej zgodzie 
~" - ' I • ' f ' i drowi Tabiszowi. 1 z naszem1 lll ormacJam o prze-
Oryginalne dokumenty w !ej,. biegu P.o~}ęt~?o przez. Nie~nców 

sprawie złożyłem przedstawicie- „kuszema Witosa, rózni su~ nu
lowi rządu polskiego w Pradze tomiast bartlzo od „rewelacyj" 
w dniu 22 marca b. r. ozonowego pisma. Koła politycz-

Wincenty Witos. ne już przed kilku dniami wy-
• • . . . raziły opinję, że w sprawie tak 

To drugie oswiadczeme \iVitosa wielkiego znaczenia nie wolno 
stawia przysłowiową kropkę n~d opierać się na „raportach" z 
i.. Or~gmalne doku~enty 0 • nt~· poufnego" zJ'azdu że tylko 
m k m kuszemu" znajdują " ' . iec ie " . , sprawdzone dokumenty mogły-
s1ę ~ !ękach r~ądu ~olskrngo'. Ca~ I by usprawiedliwić potworne o
kowi~ie zgodm~ z mformacJami j skarżenie graniczące o miedzę z 
„Kuqera Polskiego". ' d d o „ Od. · d ł b t t b' 1 zarzutem z ra y stanu. r 0 an 

. p~wia abl~ Y 0 dpobrze łie I ozonowy i jego inspiratorzy osą-
surmema pu icznego, g y v w a d .1. • t t f d któ h k h · 'd · zi i, ze wys arczy rapor z „pou 

_ze, w . ryc rę ac zn~} UJlł ., nego" zebrania. 
się „orygmalne dokumenty , ze· 1 dl' 
chciały położyć kres igraniu z ' ":'P~ 1

• • • 

onorem cze ą przywo ey u u 

le razy już zwracała uwagę na I skiego, na którem powzięto u
nieodp~wie~zialność, ułewłary~od l chwałę treści następując~j: 
ność 1 meuezciwość raportow. Bezprzykł~dny atak, skierowany 

. · przez „KurJer Poranny" na prezesa 
nadsyłanych z kraJU przez „zau- Witos3 nastąpił w chwili gdy chło-
fanych pracowników". Raporty ' pl pod wybitnym wpływ~m prezesa 
te przedstawiają fałszywie rze- Witosa na i;;etkach z.gromadzeń w 
czywistość polską j wiodą do 0 • ~ach ostatnich w całeJ Polsce ento-

. . ZJastycznie uchwalali walkę na śmierć 
pacznych ocen i decyzyj. I życie z gadem germańskim. · 

W tym wypadku opieranie się Dziś ci, co jeszc~e niedawno nie wł· 
na poufnych raportach" było d~ieli nlebezpieczenstwa niemieckiego, 

" • • • osmlelają się szargać goclność czło-
lekkomyslnośc1ą temhardzieJ fry- 'l\ieka, który całe życie pracował dla 
wolną, że kto jak kto, ale in- ojczyzny. 
spiratorzy czy też autorzy nap~· Chłopi województwa warszawskiego 
ś · · · b r · d · Ć • czują się głęboko dotknięci I piętnu-

Cl . powmm Y i w1: zie • z~ W Ją niepoczytalny wybryk ozonowego 
rękach rządu polskiego znaJdU- pisma. 
ją się oryginalne dokumenty o Za tą uchwałą i tern oświadcze-
propozycjach niemieckich i o niem chłopów województwa war

stanowisku zajętem przez :Wito- szawskiego pójdą dalsze. 
sa. Na wsi polskiej fala wzbierze 

• wyżej. • • 
Ze wsi polskiej nadchodztl 

pierwsze informacje o wzburze
niu, jakie wywołuje tam niecna 
i obrzydliwa napaść na przywóll
cę chłopów. 

Zarząd Str. Ludowego na wo
jewództwo warszawskie odbył 
nadz·wyczajne posiedzenie pod 
przewodnictwem prezesa Czap· 

• „ 

h i I 'd I d I OpmJa publiczna w Polsce w1e-
po Iski ego, uprawia n em u przez ~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ł 

Przejawem reakcji społeczeń
:itwa na napaść ozonowego pis
w a na Witosa jest skarga, jaką 
efo zarządu Syndykatu Dzienni 
karzv Warszawskich skierował 
adwokat Wacław Szumański prze 
ciw redaktorom „Kurjera Poran 
nego". Treść skargi została ogło
S'.•ona na łamach .,Dziennika Lu
dowego". 

Trobacze na białych koniach 1\łec. Szumański objaśnia, że 
• • " do Str. Ludowego nie należy, że 

organ dyrygowany. 

* 
Zabrał też głos adwokat lwow- (Dokońezenie ze str. i•szei) wystąpił z niego we wrześniu 

ski, działacz ludowy, dr. Słani- 1U37 r., że jest członkiem P.P.S. 
sław Tabisz, na którego przemó- Ambasador. Szaron?~ wpro~- czenle Pana Ambasadora, te zadaniem \Vystępu hic ze .skargą do Sądu 
wienie, wygłoszone na pouf- ! d~ny do sali. RycerskieJ. przez Illl- ~!!:nw!esJ. t s~:::::J~lew!p%top~acylni'ęc::: Honorowego przy Syndykacie 

' „ . . "ł . , rostra Becka l przedstawiony przez " D · 'k w k' h 
D) m. Zjeździe, ,fowoływa ~1ę dyrektora protokułu Prezydentowi partej na istnleją-0ym stanie nmow- zienm arzv arszaws ic , me-

„Ku;Jer Po~an?y , f~rmuł~t_Jąc ! R. P., wygłosił przemówienie, w któ nym pomiędzy naszemt państwamL cenas Szumański pragnie prote
SWOJC oskarzeme przeciw .\\ ito- rem m. m· • powiedzi'ano·. Odpowiada to całkowicie Intencjom słować ,przeciwko niedopuszczaJ rządu polskiego, który w należytej ' • . . 
sowi. „Powierzona ml pn:ez Prezydjnm mierze docenia zawsze znaczenie po-I ~~ym metodom wa1k1 poht~czne1 

Mecenas Tabisz przesłał do re- Rady Naczelnej z.s.R.R. wysoka ml- zytywnego 1 bezpośredniego regolo- l to w czasach, które przezywa-
d k „ K · p „ sj$ obowiązuje mnie do podtrzymania wania naszych wzajemnych stosun- my", 

a CJl ". UrJera orannego t rozwijania tych stosunków dobrosą- ltów oraz ich wagę dla sprawy po- Pozatem Intencją moją - pisze p. 
sproslowame, oparte na art. 27 sledzkicb, które są wzmocnione sze- koju. sz. _ jest również podkreślenie me-
i 28 dekretu prasowego. Otrzy- reglem wnów politycznych l gospo- Pomyślnym przejawem rzeczowego go głębokiego l naJzupelnfeJ bezlnte
maliśmy sprostowanie to w odpi- d~ch • zawartych między Zwląz- I życzliwego rozwiązania zagadnień, resownego szacunku dla pruia preze-

. · d k • • · . • I kiem SocJalistycznych Republik Rad lttóre stają przed namJ, było w ostat- sa Witosa. 
s1e i ru Ujemy Je pomzeJ .le a Rzeczpospolitą Polską.. olm okresie uregulowanie szeregu Nauczyłem go się głęboko cenM 
względu na doniosłość omawia- Bliska owocna współpraca naszych spraw między Polską a Związkiem mote nie w momentach jego szczy
nej sprawy. Sprostowanie mec. krajów jest poważnym wkładem do Sowłecldm, a zwłaszcza nawiązanie towej karjery oolltycznej, a podczas 
T b • b ·. sprawy wnocnłenia powszechnego po- normalnej współpracy ekonomicznej, właśnie tej sprawy, w której byłem 

a is za rzmt · I koju i odpowiada zadaniom polltY,ki któ j b k d ał · zednl · dn b · có ł Nieprawdą jest, jakobym w dniu zagraniczneJ· Z.S.11.R., który dąży do . re ra aw się popr o wza Je ym z o ron w wspó towarzy. Jemnie odczuwać. Ufam, że cenna sza z ławy oskarżonych Witosa. 
16 ma.ja b. r. na poufnym zjeździe pokojowych J przyjaznych stosunków współpraca. Pańska przyczyni się do \u . 
delegatów Stronnictwa. Ludowego z ze wszystklml a w pierwszym rzę- dalszego owocnego rozwoju sąsledz- 1v skardze, wystosowanej do 

w,tąeznłe 
sprawiedliwość 

W1klad1 
prof. Burekbardta 

Prof. W. Burckhardt, wykładają· 
cy na uniwersytecie w Bernie, wy• 
dał w jednej z zurychskich firm 
wydawniczych nowe dzieło prawni
cze p. t. „Wstęp do nauki prawa" 
(Einfuehrung in die Rechtswissen· 
schaft), które wywołało duże zain
teresowanie w kołach politycznych. 
Wśród wywodów filozoficzno-praw 

niczych przynosi ono zasadnicze, 
podyktowane ostatniemi doświad· 
czeniami, prawno - polityczne cre
do tego wybitnego męża stanu. 

Prof. Burckhardt głosi tu miano· 
wicie zasadę, iż najważniejszem za
daniem prawnika jest ujmowanie 
prawa pod kątem widzenia etyki. 
Wszelkie pojęcia prawne i wszelkie 
normy, zarządzenia prawne winny 
być podyktowane bezapelacyjną i· 
deą sprawiedliwości. Dyktatorskim 
zarządzeniom możnowładców polity
cznych jako sprzecznym z zasadą 
sprawiedliwości, odmawia wszelkiej 
racji prawnej. 

Przypominamy, że prof. Burck
hardt jest Wysokim Komisarzem Li
gi Narodów w Gdańsku. 

Współpraca armij 
Franeii i .lnglji 

PARY~, 2.1. Sir John Salmond, 
wfoemarszałek lotnictwa brytyjskie
go, przybył t :.molotem z Londynu 
do Paryża, 

W przyszłym tygodniu przybędzie 
dC! Angljl gen. Gamelin. 

Na dzień 7 czerwca przewidzia
na jest wizyta generała w ośrodku 
wojskowym Aldershot. 

Wizyta ta rbiegnie się z wizyta, 
tureckiej misji wojsk.owej. 

Nie na lroneie 
włoskim 

1200 Wloch6w z Monaco 
LONDYN, 2.6. (Tel. wł.). Z Pa

ryża donoszą, iż w dniu wkrocze
nia wojsk włoskich do Albf n.ii w 
J\fonaco 1200 Włochów zgłosiło 
si~ do a1·mji francuskiej. Władze 
francuskie udzieliły obecnie tym 
OC'hotnikom zapewnienia, ii nie 
będą walczyć na ewentualnym 
łroncie włoskim. województw stanisławowskiego l tamo I dtie z krajami sąsiedzkleml. kich stosunków między Polską a Svndykatu Dziennikarzy ~Var

nopolsklego odkrył „niezwykłe kuli- Pozwalam sobie wyrazić przekona- z.s.R.R." . . sn·wskich, wywodzi mec. Szu-
sy dzlałaI_noścl" P• 'Yłtosa z tego o- : nie, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej P_o _przem6wiemu Pr. ezydent R. P. ma:l!'ki, że napaść ,,KurJ't!rtt Po· Trzy godziny rozmowy kreso, t. J• już po za,ęclu Ozech przez I jest również przenllrnłęty mocnem po- b d 
wojska Rzeszy; j stanowłenlem przyczynienia się do udZI~li~ :f asa ~o~ prywatnjego r~ nnego" wykracza najzupełniej na ok ręeie japońskim 
nieprawdą jest, jakobym oświadczył, I dalszego llJl"'"'nienla l rozwinięcia sto- poi c: .a . w js d' a~urow;. ..po7a granice dopuszc7alnł'f w · SZANGHAJ. 2.6 •. Na pokładzie O• 

że po wkroczeniu wojsk niemieckich sunków, j11kle istnieją między nasze- o s onczone au JencJi am asa- kutt11ralnem polskiem spoi" •zeó 
do Czech p. Wincenty Witos wezwa- ml krajami". dor odprowaru..ony został z tern.i sa- · • • • ~~ - krętu japońskiego „Izumo" odbyły 
ny z-ostał do Gestapo, gdzie odbył Prezydent n.. P. w odpowiedzi I mem.i honorami, jak przy przyby- ~tiwie polemi1kł pohtyczneJ 1 P?-

1 
się trzygodzinne rozmowy pomiędzy 

konferencję; m in oświadczył· ciu i w tym samym orszaku odje- s ada '"s7.elk e cechy ordynarm.•J angielskim admirałem Noble a wi-
nlepra.wdą jest, jakobym oświadczył, ;,z ;adowoleniem ·przyjmuję ośwład- chał z Zamku do ambasady ZSRR- nieudolnej dennnc,jacji". ceadmirałem Oikawa. 

że kierownictwo Gestapo w imieniu Autor skargi jest zdania, że za Omówiono wszystkie sporne spra-
rządu niemieckiego obiecało p. Wito- N ł b 1r tę ~ap:1 śr, wy, łącznie z zatrzymaniem parow-
sowł bezkarny powrót do Polski I do- a pa acu arc'W isn. upim odpowiedzialni byli muszą pp. re- ca „Rampua", sytuacją w między-
prowadzęnie go ponownie do stanowi- eT daktor naczelny wzmiankowanego cza narodowej koncesji w Kulangtsu, <>-
11ka premjera rządu, z tern, że stwo- /FI t •~ 8<.'pisma, p. Ryszard Piestrzyński, i raz żeglugą na rzece Yangtse i rze-
rzonyby został rząd ludowy w szero- aga ze Sił/GS v_ną redaktór odpowiedzialny za dział po- ce Perłowej. 
kim składzie, te Gestapo za.Ządało od lltyki wewnętrznej - p. Klaudjusz Rozmowy odbyły się w atmosfe-P· Witosa jedynego przyrzeczenia, któ WJEDEIQ'. 2.6. Wczoraj odbyło się Kościoła, który tak często działał Hrabyk. 
re streszczało się w żądaniu, aby p. 

1 
w Salzburgu uroczyste zaJ·ęcie przez na szkodę narodu". Na pałacu ar· l\I s · k' d d · · rze przyjaznej i szczerej, nie po-ec. zumans i o aJe, ze za wzięto J'ednak żadneJ· decyzJ"i. Witos po objęciu rządów w Pols~ I władze partyjne pałacu arcybisku- cybiskupi.m zawieszono flagę ze swa „ważny" był ten artykuł, i „za 

doprowadził do udzielenia auton?mJ1 piego, do którego władze zgłosiły styką. tłustym drukiem wydrukowany, 
Nlemcom polskim. 1 Innym mnleJszo- i pretensje przed kilku tygodniami. Arcybiskup salzburski dr. Weitz, Niema owoców 
śclom narodowym, · p ł dd f a ·· SS z o któremu władze partyJ·ne podczas by mógł ujść baczenia obu nieprawdlł jest, jakobym nie omie- : ~ac .0 ano . orm CJl · · . - wzmiankowanvch redaktorów" Mówić O tem nie wolno 
11zkał dodać, że p. Witos odpowiedział kazJi teJ wy1?łos1ł mowę ąaule1~er jego nieobecności zajęły mieszka- J 

odmownie na propozycje Gestapo, ale Salzburgu Ramer, w któreJ poWie- nie, pozostawiając mu do dyspozy- Istotnie, artykuł hvł za „waż-
nie wyjaśniłem, dla.czego Gestapo uzna dział: „Z przekazaniem tego pała- cji tylko trzy pokoje, zrezygnował r.·~ ", napaść była bezprzykładna 
lo wogóle za stosowne l za możliwe cu arcybiskupiego formacjom S. S. z powrotu do swego mieszkania. i wręcz niegodziwa. 
zwraca-O się do p. Witosa z propozy- znika znowu część potęgi światowej (=) 
cjaml tak haniebnego typu; I 

Natomiast prawdą jest: ----------------------------------------
te na zebraniu prezesów powiato- 5 o s w p 0 r c ·1 e a n g 1• e Isk 1· m 

wych s. L. w Tarnopolu, dnia 16 ma-I • • • 

(Dokońezenie ze sir. f •ej) 
ja b. r. wskazałem na włelld patrjo
tyzm prezesa Witosa l poświęcenie 
przez niego na ołtarzu dobra pań-1 
stwa wszelkich osobistych przykro§cl, Ci, pierwsi uratowani, dostarczyli do „Thetis" w razie, gdyby nie u-1 Wiadomość ta, można sobie wy
s. nawet ambicyj, a jako przykład wiadomości pocieszających: Wszy- dało się jej na czas wydobyć. Wy- obrazić, jakie wywarła wrażenie 
podałem, że za pośrednictwem osób I Th tis" . . • d • 1 k • · In · • ód d · · "bli · h • b 

WIEDE:R, 2.6. Partja narodowo
socjalistyczna r ·•.1zrzuciła w Wiedniu 
ulotki, zwracające się przeciwko wy 
rażaniu przez ludn()·ie niezadowofo· 
nia z powodu braku owoców lub 
innych artykułów spożywczych. 

Ulotka poucza ludność, że obec
na konieczn0gć tych wyrzeczeń po
dyktowana jest chE'.!dą zapewnienia 
dobrobytu przyszłej generacji i stwo 
rzenia z Rzeszy potęgi niezawisłej 
pod tym względem od obcych mo
carstw. 

trzecich skierowano do prezesa Wito-i· scy w· „ e są zywi 1 z rowi, s ano nur ow ze specJa emi przy· wsr ro zm 1 naJ zszyc oso , 
sa tyczenie przedstawiciela władz nie- nikt nie ucierpiał.. • rządami i specjalnem zleceniem. zatroskanych L l-;boko losem załogi 
mleekich w Czechosłowacji odbycia Zapas tlenu, Jakim dyspoDUJe Mieli oni za zadanie dołączyć do od- „Thetis". w """" sloD·aeh 
konferencji z pewneml osobistościami „Thetis" wystarczy na 86 godzin. powiednich otworów węże gumowe, Co dotyczy przyczyny katastro-
Trzeclej Rzeszy, te propozycje nie- A zatem ściśle do godz. 1.40 w no- przez które byłoby wpompowa~e po- fy, nie została ona dotychczas u
mieckie były ogólnU.:owe, tyczyły się cy z piątku na sobotę. wietrze. Jakżeż daleko posunęła się stalona. Czas jakiś krążyła wersja. 
jednak specjalnych praw dla mnlejszo- Czy uda się do tej pory wydobyć technika ratownicza i jakie już zna- że łódź zderzyła się z „boją", mó
ścl niemieckich w Polsce oraz kwestjl łódź i uratować jej załogę? Praw-I leziono środki zabezpieczające dla wiono też, że mogło nastąpić zde-
lnn • 1 h · fI1!1lejszoścl narodowych, że dopodobieństwo tego jest duże. łodzi podwodnych! rzenie z jakimś innym nieznanym, 
p1·e?.t'S Witos propozycje niemieckie z I • . . • • S · „_. · miejsca odrzucił, nie wdał się w ża.-1 zv.:ias.zcza~ ze w Jlllę~ycz~1e łodz, ą y.;:c wszeuue szanse na to, ze zatopionym objektem, co spowodo-
dne rozmowy z przedstawicielami ktoreJ umeruchomieme z meznane- „Thetis będzie uratowana wraz ze wało uszkodzenie, a może zniszcze
wladz niemieckich że natomiast o- go dotychczas powodu nastąpiło na wszystkimi ludźmi, jacy znajdują nie radjowych urządzeń. 
trzymane propozyc'je, zreferowane mu . głębokości około 40 metrów, zdoła- się w jej wnętrzu. Admiralicja wy- Wszystko to wyświetli dopiero 
przez pośredników na piśmie, dorę- j ła - również w niewiadomy dotych dała w piątek rano komunikat uspo śledztwo. 
czyi bezzwłocznie kierownikowi poi- czas sposób - ruszyć z miejsca w kajający: JASPER PARK LODG:C (Kana
sldcj placówb."i dyplomatycznej w Pra- l!:Órę i dopłynąć tuż pod powierz- „Odna!eziono miejsce, gdzie znajdu- da), 2.6. Król Jerzy VI w czwartek 
dze czeskiej wraz ze szczegółowem I chnię morza. Tak blisko, że jej dziób je .się . łódź podw~dna „T~etis". Znaj- wieczór poinformowany został 0 
sprawozdaniem ; ·i ·wynurzył się nawet na powierz- duJe się ona na meznaczneJ głębokości, prawdopodobnem zatonięciu łodzi 

że, aby uniknąć ja.Jdegokolwiek kon- . . . w odległości 14 mil od Greatonnes 
taktu z Gestapo, nie otrzymawszy pro- cbnlęl. Zanmzen;e reszty wymosło Head w pobliżu Llandudno. Panuje podwodnej „Thetis". Król zażądał, 
szonego paszportu od władz polskich, zaledwie 6 metrow. 

1 

przekonanie, Iż załodze łodzi nie gro- by udzielono mu natychmiast wszel 
przedostał się z wiel.kleml trudnoścta- I Jednakże) zanim to się stało, po- zł żadne bezpośrednie nlebezplecze1i- kich informacyj o przebiegu akcji 
ID;i P.l'ZeZ ~eloq aramco do l'ctlsld l myślano o dostarczeniu powietrza stwo". • ratunkowej. -

W przyszłym tygodniu przyb~dzle 
do Loodyou turecka misja wojskowa 
z gen. Klazim Bey na czele. 

- Policja zurychska przeprowadziła 
rcwlz.le mieszkaniowe o osób należą· 
cych do purtji komunistycznej w zw1'1z 
ku z wykrytą w Lucernie aferą fał· 
szowaniu paszportów. 

- Wezuwjusz wznowił dzialalliośc'!, 
w oocy na olrble widoczna jest czer
wona luoa ponad kraterem, z którego 
wydobywają się potoki lawy, spływają
ce ze zbocza· góry. 

- Ambasador von Papen powrócił z 
Berllua do Ankary. 

- W pobliżu bramy Jerozolimy przy 
drodze, 11rowadzącej do Jafly, wybu· 
chla bomba. l'li:rlu Arnbów zostało -
bitych. d:&leui:clu rww1~ 
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Prawdzie na rękę 
p~Pierwszy .·obow.i~żek....-uś.wiadamiaĆ 

K omunikat urzędowy o scen
tralizowaniu w · Prezydjum 
Rady Ministrów państwowej 

akcji informacyjnej i o zamierzo
nych ··perjodycznych konferen
cjach z przedstawicielami prasy, 
powitać należy w zasadzie z u
znaniem. 

O ile dobrze rozumiemy, cho
dzi tu o dwie rzeczy: o to, aby 
prasa, a przez nią społeczeństwo, 
były rzetelnie informowane o ak
tualnej sytuacji międzynarodowej 
i wewnętrznej; a także o to, aby 
prasa, a przez nią społeczeństwo, 
'\Viedziały jak do tej sytuacji u
stosunkowuje się rząd, co o niej 
myśli, co zamierza, słowem - ja
ki jest jego program. 

Te dwa punkty obejmują dwie· 
bolączki bardzo dotkliwe. 

cła. Wiedzą, jak ono bije, co Dużo doskonalsze od efektów 
wprowadza w · niem zakłóceni:a, propagandowych Niemiec, bo o
a co równowagę, co jest dlań pal'łe na lepszych l zdrowszych 
trucizną, co dobtodziejstwem, a podstawach. 
co tylko morfiną czy . kamforą. Różnice te sprowadzają się zaś 

Projektowana. centr.alizacja po- nietylko do tego, że źródłem pro
winna i może przyczynić się do pagandy . niemieckiej jest kłam
ujawniania czynnikom miarodąj- stwo, a 'Założeniem naszem jest 
nym pl'awdy społecznej. Speł- prawda. Istotna różnica tkwi w 
niając tę rolę, którą nieraz sp~ł- tern, że organizacja propagandy 
nialy numery konfiskowane - te totalnej nie uświadamia opin.ii, 
„specjalne· wydania" dla władz lecz nią dyl'yguje; stawia nie na 
państwowych. poczucie odpowiedzialności dzłen-

W oparciu o te trzy prawdy I nikarskitj, ale na posłuch; hołdu
możemy osiągnąć poważne efek- je metodom nie współpracy, ale 
ty polityczno_ - propagandowe. jednostronnej dyspozycji. 

Pamiętać wszakże należy, że, 
jak tó często bywa, i tutaj prze
ciwienstwa nie leżą daleko od 
siebie: wystarczy jeden krok, a
by prawda przekształciła się w 
kłamstwo, współpraca - w dy
spozycję, poczucie odpowiedzial
ności - w posłuch, konferencje 
w Prezydjum Rady Ministrów -
w biurokratyczną centralę propa
gandy, a gazety - w urzędowe, 
niezdolne kształtować opinję, biu
letyny. 

Jest to ta czwarta prawda, o 
której należy pamiętać. 

M.K. 

Gdy pokój · będzie w sercach 
· Prawda o akcji 1Natykanu 

Od pewnego czasu prasa, zwłasz- cającej Jej zdanie. ~Ideą bowiem za- I Nikt go . ni~ podyktuje, nikt go nie 
cza angielska, podaje wiadomości 0 i sadn~czą Kościoła Jest spro~zenle narzu~I, am . nie wymusi. A takiego 

od· t · OJ'ca Sw Piusa :xn I pokOJO trwałego, a takfego pokOJU nie właśnie pokoJU pragnie Kościół, 0 ta-
p ł~ eJ przez . · • . . ' osiągnie się, jeśli nie będzie dobrej kl pokój zaleca Ojciec święty mo-
akcJi d~pl?matyczneJ, zmierzaJąceJ 1 woli wśród spór prowadzących, jeśli dllć . się wszystkim w wielkiej poko
~o usum~c~a. spraw .s~orny<:h w po- pokoju nie będzie w d!ISzaeh. Gdy jo~ej krucjacie modlitwy, takiemu po 
btyice dzisieJszego swiata 1 ustale- zjawi się wreszcie dobra wola i gdy I koJowi torują. drQgę zabiegf nuncju
nia przez to pokoju. pokój będzie w sercach, pokój ze- szów apostolskich. I t..i jest właśnie 
Ponieważ nuncjusze apostolscy, wnętrzny polityczny sam przyjdzie. pokojowa akcja Stolicy Awlętej.'' 

Cortesi w Warszawi,e, Valeri w Pa 

Akt hołdu I wdzlęcznoScl 
dla wielkiego 

ob„watela Polskł 
W zwi!łz'ku z odwołanYQi w o-· 

statniej chwili koncertem ' Ps.de· 
rewskiego w nowojorskiej sali Ma· 
dison Square Garden, korespondent 
P.A.T, dowie.duje się, że odwołanie 
nastąpiło nie wskutek ataku .serca, 
a.le wskutek nagłego zasłabnięcia 
Paderewskiego. 

Mistrz przybył do Madison Squa
re Qarden na kwadrans przed roz
poczęciem koncertu i na.gie poczuł 
się tak osłabionym, it zdając so· 
bie .sprawę, że nie podoła wielkie
mu fizycmiemu wysiłkowi, polecU 
koncert odwołać I plenią<he za hl· 
lety zwrócić. 
Tłumy w milczeniu opUS'ZC'Z8.ły ol 

br.iymią halę, a. wiele osób miało 
łzy w oczach. 

Paderewski miał dać jeszcze czte. 
ry k~ncerty w St. Zjedn-0czonyeh, 
poczem miał 14 czerwca odpłynąć do 
Europy na „Normandie0

• 

Wśród publiczności, kt6rej ogło· 
szono, l:e kasy będą pieniądze zwra
cały - powstał samorzutny odruch, 
by zwrotu pieniędzy nie żądac'.i, ale 
P,<>zostawić je Paderewskiemu, j~o 
wyraz hołdu i wdzlęeznoścl za. mel 
kle artystyczne wzruszenia, kt6re
mi obdarzał amerykańską publicz
ność od lat przeszło czterdzięStu. 

Podobno biletów sprreda.nyeh 
było za. 25.000 d-0larów. Jak się do· 
wiadujemy, Paderewski, ~ ~naj
dujący się we wca.le nleświefuyeh 
warunlcach materja.lnych, plent~zy 
tych · nie przyjął. 

Ml dziedzinie informacji, zwła
szcza zagranicznej, prasa potyka 
się ciągle o trudność odróżnienia 
prawdy od kłamstwa. Wpływa 
na to wielka pobudliwość opinji 
światowej, która rodzi wiele plo
tek i fantazyj. Poza kłamstwem 
z i,erwów, świat znajduje się rów
nież pod zalewem kłamstwa z n
rzędu. Dostarcza go głównie pro
paganda niemiecka, „stwarząią
ca" dogodne dla siebie fakty, czy 
naciągająca je dla swoich · ce
lów. 

ryżu, Orsenigo w Berchtesgaden i 
delegat apostolski Godfrey w Lon
dynie istotnie odwiedzali w ostat
nich czasach kierowników polityki 
mocarstw europejskich, wspomnia
ne notatki prasowe zdąją się posia

Złośliwi· szkodni~y 
Oczywiście, każde pismo stara dać dość realne podstawy. Z ·dru

się na własną rękę szukać ziar- giej jednak strony. nieoficjalnie za
na, a nie plew. Pod tym jednak przecza się pogłoskom o p~kojowej 

Napaść . na kler polski 
(Telefonem od naszego korespondenta) Gdańsk 2 czerwca. 

względem m'ożliwości najzasob- dyplomatycznej akcji Papieża. Jak W dniu wczorajszym na linji ko- prawdópodobnem, by student miał W artykule poświęOOnyin Akcji Ka-
niejszego nawet pisma są z natu- si~ przedstawia sprawa istotnie? 1ejowej Gdańsk - Sopoty straż ko kraść metalowe tabliczki. Sądzić na tolickiej „Der Danziger Vorposten" 
ry rzeczy ograniczone. Projekto- Na to pytanie daje Katolicka A- lrjowa przyłapała młodego Niemca, leży, że było to celowe niszczenie pisze: 
wana centralizacja, będąca roz- gencja Prasowa następującą odpo- jak się później okazało studenta mienia PQlskich Kolei Państwo- „Raz po raz dowiadujemy się o ka.-

wiedź, w której wskazuje, że nie u-f Politechniki Gdańskiej Helmuta wych, a nie zwykła, mało znacząca zaniach podburzających polityKująwinięciem slusznej myśli, realizo~ lega najmniejszej wątpliwości, iż Pa '&china.na., na odrywaniu tabliczek kradziet, jak twierdził Bachman. c;rch duchovynych rzymsko - katolic-
wanej przez MSZ, może i powin- pież i ca~ Kości?ł. ~orąco pragną 1;1- metalo\vych w wag<>nie m klasy. Cel samooskarżenia jest jasny: za luch w kraJU sąsiednim. Koła kłery
na ,się przyczynić do zbliżenia o- trzyma?-1a pokoJU 1 ~ yr . tym !de Zatrzymany na posteruku w obec- kra~zie~ dostanie zwyczajem s~du !i;!:1::;~!ii~ ~wi:1i:i°!:t sw~ pinjl polskiej do prawdy mi~-· runku ęzł7. zawsze wys1łk1 ~toli-r;y .

1 

pości . policji zeznał, że chciał po- gdanskiego arei;zt. Za celowe ~1sz-1 nienawlś6 pomlęthy sąsied,zk:leml na
.dzynarodowycb wydarzeń i zamle Apostolsk1ęJ. K.Ą.P. .powołuJe się pełnić kradzież tabliczek: W tym czenie mienia ·Polskich Kolei Pań· rodami, ogra.niczyć się do religijnego 
rzeń. n~ p~z.yk;ady z prze.szłości, a potem J wypadku, chę?' kra,dz;ieży ta~liczek, stwowych władze kolejowe wyto- l moralnego duszpasterstwa. 

Ró · · I t d · · pisze. ·· . : . ktore dol'!łown1e do m9~ego me mo- czyćby mogły ~prawę o sabc;>taż. (z.) Niechaj nareszcie' zejdzie światło 
wme wazny sp o zaga men „P~obmę I . w !!zasach obecnych'. ! .gą być zas.tosowane . wydaje . się • • · ntf koła, któl'e zapomniały o swych 

preientuje ' punkt drugi. Po- Dyplomacja · watykańska niewątpliwie ' dziwn·a ' • I właściwych czynnościach kapłati.Wch 
wszechne w opinji jest przeko- praeuje i w pracy swej nie ustaje. Sle .' . . . , . I wyśtępUją w roll„. demagogów w du 

. . • ' :b .1 b _ memoranda ,odbywa konferencje, .pro I Zwazywszy, że koleJ polska na . Organ ~enatu gd~n~k1ego be~ell chu prowokacyjnych instytucyj, ja.k 
name, IZ • c w~ a 0 ecn~ wyma stuje drogi, przekonuje I namawia,. terytorjum Gdańska jest przedmio_. me atakuJe duchoWienstwo polskie. Związek Zaehoc1ni.'' 
ga , ogramczem~ krytyki pocz7- nie czyni tego jednak w formie narzu- tem stałych szykan, wydaje się nie-1 
nan rządowych i s_zerszego wspoł-1 !!! _ _ _ ~ 
działania z temi poczynaniami. 't Z %! Cli U Nd'Rll'd U nur ·---- 7 n a 
Aby jednak móc współdziałać, li' StMl'letle pro~·· 
trzebJt nieodzownie wiedzieć z -31' '6::111 
czem ł ezem. A w dzisiejszej sy
tuacji nieraz przychodzi prasie 
z trudem znaleźć odpowiedź na 
te pytania. 

Jaki jest stosunek rządu do 
takiego, czy innego zagadnienia? 
Czy jest to stosunek całego ga
binetu, czy jednego tylko resor
tu, lub zgoła tylko Ozonu? Czy 
takie, ·albo inne ujęcie zagadnie
nia idzie na rękę rządowi, czy 
mu pracę utrudnia? 

Podobne wątp li wośd codzief1 
niemal się pojawjają. Sprzyja im 
dodatkowo brak pisma, któreby 
dawało wyraz poglądom rządu, 
i niedoskonałość parlamentarnej 
trybuny. Projektowana centrali
zacja może i powinna przyczynić 
się do usunięcia tego rodzaju 
wątpliwości, zbliżając społeczeń
stwo do prawdy rządowej i przy
czyniając si~ do konsolidacji tej 
prawdy. Zgodnie z potrzebą prze
żywanych chwil, które właśnie 
dlatego, ie nie są zbyt Jasne, 
wymagają od rządu pl'awdy zwar 
tej, jasnej, klal'ownej, wszystkim 
wiadome.i. 
Sądzimy wszakże, 

wane „novum" w 
między czynnikami 

iż projekto
stosunkach 

miarodajne-
mi i opinjf', nie powinno się o
gr;miczyć tylko do tych rzeczy. 
Aby przejść zwycięsko przez trud 
ne C·hwile, bardzo jest ważne, aby 
społeczeństwo znało prawdę rzą
dową. Ale równie wnżnem jest 
to, aby rząd najpełniej znał p1•aw 
dę sp<>łeczną. A nie małą jej 
""ęść akum1;Jują właśnie kierow
nicy pism. Oni przecież z na
tury S\vojcgo zawodu trzymają 
~kę na pulsie powszedniego ży-

Pogotowie poko!owe I tys. osób, wykazują radnych . 6528-1 napastniczego. W akcJI tej brał n-1 obszernie pisaliśmy, dr. An.cewicz zo-
. . czyli, że 1 mandat przypada tam na dział z polecenia rządu niemieckiego stał wydalony admlnistraeyjnie z 

Prof. Roman Rybarski pisze w SSI mieszkańców; natomiast w mia- m. in. równle"ż czeski generał Syro- Wilna I obecnie uzyskał pozwolenie 
„Kurjerze Poznańskim": stach powY'l:ej 200 tys. mieszkańców, wy. Okazał się 0:n jednakże niedo- przyjazdu jedynie z okazji promocji 
„żyjemy poniekąd w stanie gospo- z ludnością 2568 tY,s. ogólna liczba statecznie aktywny oraz posiadający doktorskiej.'' 

darki wojennej. Ale by ta gospodar- radnych wynosi 400, a liczba ludności mniejszą popularność w. Moskwie a.. 
ka wa:jenna mogła dobrze funkcjono- na 1 mandat 6420. Oto dlaczego man niżeli to sobie w Berlinie wyobrażali Ks. Miebał Radziwiłł 
wać, trzeba, by pokojowe gospodar- dat mandatowi samorządoweinu nie jego mocodawcy." 
stwo 1lostarczało jej soków żywot- równy, dlaczego zestawienle statysty
nych. Cele gospodarki wojennej wy- czne ,,Iskry" uważamy za nfc nie 
magają czasem wielkich ofiar, wy- mówiące i dlaczego „Ozon", który po
magają drastycznych nieraz zarządzeń nosi przeważnie klęski w większych 
i ograniczeń. Ale to wszystko trzeba miastach, a „pioronjące" zwycięstwa 
zharmąnizować z codziennem życiem, w licznych miastach małych, może 
które ma swoje prawa. pochwalić się pokaźniejszą liczbą man 

Podobnie jest i w dziedzinie pollty- datów, niż stronnictwo, które zwy
cznego życia wewnętrznego. Wszyscy ciężało w Łodzi, Krakowie, Gdyni, 
uznają prymat gotowości bojowe,j na-- Sosnowcu itd. Dźwi~ blaszanych 
rodu i poddają się jego konsekwen- trąb propagandowych Jego organu o 
cjom. Ale naród w stosunkach we- „zwycięstwie" „Oz!mu" I ,,klęsce" 
wnętrznych musi rozwiązywać najroz- P.P.S. przypominaJą nieco pianie o
maitsze zagadnienia. Istnieją różne wego koguta, który_ myślał, że w 
potrzeby i konieczności polityczne, ten„ sposób spowoduje wschód słoń
których załatwienia nie można odra- ca. 
czać bez końca. Jeżeli formy życia 
politycznego nie odpowiadają istot- Zostrz„żenia sowit>ckit> 
nemu układowi sił na.rodu, jeżeli mar
nuje się wiele politycznej energji, to 
taki stan na dłuższą. metę nie mo
że doprowadzić do spotęgowania ze
wnętrznej siły narodu. Niepodobna od 
załatwienia tych spraw uchylać się 
frazesem, że teraz nie ma na nie cza
su. Mechanicznemi sposobami nie u
sunie się. trudności. Trzeba wzi~ pod 
uwagę istotne nastroje narodu, któ
re ujawniają się w sposób niedwu
znaczny. Trudne położenie państwa 
wymaga ważnych decyzyj także i w 
polityce wewnętrznej. Kto chce pogo
towie zbrojne utrzymać w należytym 
stanie, winien dbać także i o orga
nizację pogotowia pokojowego." 

O statystykę wyborów 
sa morządowyeh 

O zastrzeżeniach sowieckich w 
sprawie u:kła.du z Anglją pisze „War 
szawski Dziennik Narodowy": 

„Zastrzeżenia. sowieckie nie powin
ny bud2Jić poważniejszych objekcyj. 
W wielu wypa4k;ach nie są one poz
bawione sporej dozy słuszności i rea
lizmu. Dlatego też można mniemać, 
że dalsza wymiana zdań pomiędzy 
zalnteresowanemi rządami doprowa· 
dzi niebawem do zawarcia traktatu an 
gielsko - francusko - sowieckiego. 
Traktat ten będzie ważnym członem 
powstającej obecnie organizacji bez
pieczeństwa europejskiego, wywołanej 
agresywną poił tyką państw osi." 

Fiasco kontak.tnw 
Z Londynu donosi Agencja Te

legra.ficżna Express (ATE): 
„Według doniesień „Daily Ex

Z powodu wszczętej przez prasę press'a", próby dyploma-cji nlemiec
ozonową polemiki o wynikach wy- klej nawiązania nieoficjalnego kon
borów samorządowych pisze w „Ro- tatku z rządem sowieckim za.kończy
botniku" - Statystyk: ły się fiaskiem. Dziennik twierdzi, że 

,,Miasta o liczbie rnle.">zkańców kanclerz Hitler usiłował przez napra
mnlejszej, .„niż 10 tysięcy, których lud I wę stósunków niemiecko - sowieckich 
ność wynosi w globalnej swnie 2161 uniemożliwić utworzenie frontu anty-

ZniszCZ!'Ć brunatny iad 
N ad trumną ofiary napadu w 

korytarzu politechniki lwowskiej 
studenta Landesberga przemawiał, 
jak donosi „Wiek Nowy", przed
stawiciel Klubu Demokratycznego 
we Lwowie, dyr. A. Kopacz. M6-
wił on: 

„Trzeba z tegl} miejsca powiedzleć 
i wam i nam, że inspiracja zła przy~ 
chodzi stamtąd, gdzie dalekie szlaki 
Ojcz~ny rozbiegają się, stamtąd, 
skąd widnieją słupy . graniczne, z po
za których brunatny barbarzyńca są
czy w dusze jail straszliwy, który 
stara się zasiać totalizm. On to u
czy, jak rozbijać I rozbija więź na
rodu. To wspólny wróg. Wam zabija 
dzieci wasze, a nam tmje młodzież. 
Jednakże poniesiemy wszelkie ofia-
ry, aby zniszczyć ten jad brunatny.'' 

Promoeia 
dr • .łnc.Pwicza 

Czytamy 
skim": 

w „Kur jerze Wileń-

„W Auli Koluqmowej USB odbył 
się uroczysty akt promocji mgr. praw 
Franciszka Ancewicza na stopień dok 
tora praw. Promotorem był prof. Ko
marnicki, który po akcie oficjalnym 
w przemówieniu utrzyma.nem w ser-

. dec7Bym tonie, podkreślił szczególnie 
trudne war~nki, w jakich doktorant 
musiał zdobywać wiedzę I życzył mu 
dalszej owocnej pracy na drodze nau
kowej. Na uroczystości było obecne 
grono przyjaelół d-ra Fr. Ancewlcza. 
Między nimi redakcja. naszego pisma. 
niemal w komplecie witają.ca. z rado
ścią to nowe osiągnięcie Swego Kolt!t 
gl ł ·jego samego po długiem, przy
musowem niewidzeniu się w Wilnie. 
Jak wiadomo, o czem swego czasu 

w ł.ntoninie 
„I.K.C." donosi: 
„Do majątku w Antoninie pod O

strowem przybył, po dwuletniej nie
obecności, Michał ks. Radzlwill, głoś
ny ze swoich„ perYPetyj z że.netą 
Suchestow~ Przed powrotem księcia 
cały pałac odświeto110. Ksląże miał 
przyjechać z maJźl}nką p. Dawson. O
kazało -się jednak, że książę przyje
chał sam.'' 

PoHcja fldańska bije 
„l.K.C." donosi, te 
„Skandaliczne wydarzenie zaszło w 

tych dniach na dworcu gdańskim. W 
poczekalni m klasy oczekiwał na po
ciąg do Gdyni kilkunastoletni Zyg
munt Pawlak, który mieszkając u 
swego wuja CJyrsona w Gdańsku, co 
dziennie dojeżdżał do Gdyni do szko
ły rzemieślniczej. Czekając na pociąg, 
chłopiec skracał sobie czas czytaniem 
„LK.O. "· Gdy zobaczył . to policjant, 
podszedł do chłopca I bmtainle wyr
wał mu z rąk polski dziennik. 

Na tern się nie skończyło, bowiem 
policja.ot uchwycił przestraszonego 
chłopca za kołnierz l pociągnął na 
posterunek policyjny, który znajdu
je się na dworcu. Tu według słów 
chłopca uderzono go kilk;a razy po 
twarzy ( ! I!) I zagrotono, że jeżeli 
jeszcze zobaczą w jego rękach gaze
tę polską, to rozprawią się z nim w 
taki sposób, aby już na zawsze ode
chciało mu się czytać polskle pisma. 
Oyrson, nie wiedząc co się dzieje z 
zaginionym chłopcei:q, rozpoczął po
szukiwania i dopiero na drugi dzieft 
odnalazł chłopca na policji. Pawlak 
je8t obywatelem polskim I czytał ga
zetę na dworcu kolejowym, pozosta
jącym pod zwierzchnictwem polsklcb 
;władz koleJoWlda,.'" 



Hart' I godna postawa 
Polaków w Niem<~zecb 

. w ezasie spiso 

Fran.ci a u bok·u · Polski·· 
Gorąca manifestacja iednom.,,ślnei o.pinii Francuzów 

W Berlinie, w sali Rodła odbył~ 1 politycznych Paryża. Feliks Grat, członek Federacji Re- Stanowczość tę w pierwszym rzę· 
się posiedzenie Rady NaczelneJ Dn. 31 maja r. b., w wielkiej ~;::~~~ało 12 ·mówców w tem 6 publikańBkiej, podkre5fając lden· dzie musi Francja wyrazić przez 
Zwiazku Polaków w Niemczech po- sali gmachu t. zw. Mutualite w h cal k tałt tycznoz.z. lnteresó- Polski I Fran· zadokumentowanie, że w imię wła· 

· • ó · · d p · dbyła się wielka manife dep., reprezentującyc o sz ~ " ni d • i ni d święcone głównie om wiemu wypa a.ryzu o . - h oł , tw CJ"l oraz koriieczność' polityki całko· snych Inter.esów e · oposc g Y 
k , · h · ludności stacJ·a publiczna zwołana_ przez opinij politycznyc sp eczens a ównl · d ni lnte„--.t.w 

ow związanyc ze spisem j · -. wi witej solidarności u-Jędzy obu kra- r ez o narosze a · · „lfl'V. 
7 · ponadpartyjną organizację „Ener- francuskiego od skra neJ pra cy . 

w dniu 1 maJa. I . ed • FrancJ·i'' grupując" w swem Jo skraJ·neJ· lewicy. jami. Polski. d k In u'·- i n 
Sprawozdania. z ozone przez prz gJę •· ..,. ił d . Bezpośrednio po dep. Grat za- B. minister ra y a y · enr ·""U: 

, · k h t i przedstawi'cieli wszystkich od- ZP'l'omadzenie zaga p,rzewo m- t ił t · · 
stawiciełi obszarow, zam1esz anyc one ... - j f brał głos dep.· socJ"allstyczny Piotr ernut przeds aw nas ępme · w 

dni b ł Ó i P.,..,.d6w politycznych oraz czący grupy parlamentarne ran- ówi · la 
przez Polaków, zgo e zo razowa- am w • ..,. d M Bł Bloch, który w gorących słowach kr6tkiem przem emu roszczen 
ły niezwykle ciężkie warunki, w ja. kół intelektualnych i społeczeństwa cusko - .Polskiej „ ep •. ~ence . - wskazał równlet na konieczność po niemieckie do Pomorza, -wykazując, 

db -• m francuskiego. . ble, czło.nek UnJI SocJahstyczno - , t · . hi „_ 
kieh spis się o yw-, a zaraze . , . kt, dk śl'ł Utyki zdecydowanej, oświadczaJ'ą.c, że za.rowno argumen acJ&.· .· s .... rycz 

"" k t b h M:anifestacJ·a zwołana p'od ha- Republikanskiej, ory po re _ 1 · fi . tn f. 
podkreślały niejeuno. ro ne o. a-

1 

wi 1 bł R bll że tylko przez stanowcze przeciw· na, jak geogra czna. 1 e ogra 1cz 
ki N słem '.FrancJ·a u boku Polski" ścisłe ęzy ą.czące o e epu • dz łk itą lu '_. 

terstwo ludu pols ego w iem- 1 1 k stawienie się zakusom panowania. na stwieJ' a ca ow s sznosc 
czech. zgromadziła na sa.11 ponad 4 tys. kl - francuską po s ą. nad światem można ocalić pokój. stanowiska. Polski. 

W związku ze spisem Rada Na- słuchaczów ze wszystkich kół spo· Kolejkę mów~ów otworzył dep. Wiceprezes stronnictwa Ąlliance 
czelna Związku Polaków ogłosiła Democratlque, deputowany .Paryża. 

na~tip:ą 1~d::J~ 1939 odbył się Osob·1sty kontakt przys· p·1e· szy rokowan· ·1a :ię ~~~~0~0 1!:s'!1:~tJ~ył~::~~: 
w Rzeszy spis ludności. Przy spl· czeń że Francja musi jakna.jmoc-
i>ie tym lud pol-.ki w Niemczech wy· niej dokumentować swą solidatlióść 
kazał, mimo wielkich trudności, go· L d • p • i • k Moskw• z Polską, również . . gwoli obrony 
dną postawę. OO JO I Bryz O S BOOWI~ U . . . „ ·. swych własnycl. interesów, . oświac;I-

Za. tę godną postawę, za hart I LONDYN. 1.6. Formalna odpo- drodze dyplomatycznej może się podkreśla, iż dekla.racja klerownl· · czył, że na to, aby . móc ziwhowąć 
wytrwa.nie w ciężkich dnia.eh przed wiedź sowiecka na ostatnie propo· przeciągnąć jeszcze dwa lob trzy ka polityki . zagranicznej Sowietów I pokój, trzeba być sllnym, a.by b_yć 
spxsem i w samym dniu spiso Rada zycje brytyjskie nie została. jesz.. tygodnie. zawiera w sobie akceptację za.sady I silnym trzeba posiadać jedno.ść wę~ 
Na.czelna wy1:aża c,ałemu ~udo~i poi- cze doręczona. w Londynie spo- W tych warunkach w tutejszych paktu trójsironnego, zaś za.strzeże. · wnętrzną i sojusze. ,takie, · j~ 
skiemu w Niemczech naJwyzsze n- dziewają się że Moskwa odpowie kołach politycznych powstała. myśl, nia. t wątpliwości odnoszą się tylko I jest sojusz z Polską, która ,Jest 
zna!'-}~ ł podziękowanie. Pola.kom I w ciągu • na.fhliższych dwóch lub że najlepiej byłoby doprowadzić do szc.7.egółów l sformułowania U· I podstawowym czynnikie~ pokojµ w 
czesc . . trzech dm. do osobistego kontaktu między obu kładu. ! Europie. . , . . . 
· Omawiając ciężkie położerue lud- w kołach brytyjskich uważają, że stronami, gdyż w ten sposób naj- Tern.niemniej na łamach prasy pa Gen. Faory w fachowem przem~~ · 
ności polskiej w Rzeszy, Rada po- zastrzeżenia. wysunięte w mowie łatwiej byłoby usuną.ć istniejące ryskiej przewija się pewnego rodza,. ! wieniu zobrazował zn.~ze_!li~ . mlh
wzięła uchwałę zwrócenia się ze Mołotowa. zda.ją się wskazywać, jeszcze różnice zdań. ju rozcza.rowanie, że oś\Yiadczenie I tarne Polski. . . . 
specjalnym apelem do władz Rze- iż kontynuowanie rokowań w do- PARY2, 1.6. Omawiając expose to każe przewidywać dalsze uciążli· Dep. de Kerlllis, wygłosił Płt?-
szy. tychczasowy sposób na zwykłej I Mołotowa, większość dzienników we i długotrwale nawet rokowania. micnne przemówienia na teDJat ha~ 
· Wiceprezes Związku Polaków w · · · 

1 
sła Wieczoru „Francją u ~ku Pol-

Niemczech - Szczepaniak wyraził p ro Ie· kto· r u H · 1· 11 e r a ski", oświadcźając m. Jnn., że nie· 
wdzięczność braterską za wszystkie jednokrotnie bytykowal politykę 
dowody pamięci o zmarłym ks. pa- polsl>ą, tern większe ma dziś pra. 
tronie dr. Bolesławie Domańskim, d • k wo oświadczyć, że w najściśle~zej 
jakie nadchodzą z Polski. Rzesza przygotowuje nową niespo ZIBD ę łączności l solidarności z Polską, 

Tlen przy silniku 
Powód wybuchu 

na kutrze 
Od wczesnych godzin rannych dn. 

1 b. m, specjalny nurek Urzędu 
Morskiego z Gdyni poszukuje na 
dnie basenu portu w Pucku zwłok 
jeszcze jednej ofiary katastrofalnej 
eksplozji na kutrze oraz wydobywa 
cenniejsze rzeczy i przedmioty sta· 
nowiące własność ofiar tragicznego 
wypadku. 

Znisz-02ony kuter rybaka Aleksan
dra Budzisza z Kuźnic nie miał ze. 
zwolenia. inspektoratu bezpieczeń
.stwa Uriędu l\lorskiego na wyply· 
wanie na morze z braku należytego 
ekwipunku pokładowego i ratowni
czego. 

Budzisz wypu.4cił jednak do wy
jazdu nieszczęsny kuter, za eo po
cią~ęty zostanie do odpowiedział· 
n ości. 

Z opowiadań urate>wanych naocz
nych świadków okazuje się, że bez. 
pośrednią przyczyną eksplozji było 
użycie za.miast sprężonego powie
trza. do pus~ania. w ruch sllnlka.-
tlenu, który w połączeniu z mate
rjałeni pędnym w postaci ropy spo
wodował straszną w skutkach eks
plozję. 

Volacy z Wioch 
na P.O.P. i F.O.N. 

Kolonja polska w Rzymie zebra
ła do dnia 31 maja b. r. 29.312 
lirów włoskich na F. O. N. oraz 
subsrybowała P. O. P. na sumę 
25.387 lirów. 

Ponadto złoźono ofiary w przed-
mfotach wartościowych oraz w 
WiJ.lutach obcych. 

A wiec Szekspir 
rzeczywiście istn iał? 

.. Kierownik działu rękopisów w Mu 
zeum Brytyjskiem dr. Robin Flo
wer twierdzi, że udało mu si~ roz
wiązać zagadkę osobowości Szeks
pira. 

Na podstawie zbadania wielu sta· 
rych stron manuskryptu, przedsta
wiającego epizody z życia Tomasza 
Moore'a, dr. Flower po drobiazgo
wych studjach nad charakterem pi
sma oraz papierami n\iał ustalić, że 
Szekspir neczywiście istniał i że nie 
jest identyczny z postacią Francisz· 
ka. Ba.eona.. 

·Sojusz turecko-egipski 
na widowni 

RZYM, 1.6. Donoszą z Kairu, iż 
tamtejszy dziennik „Misri" komen
tując zbliżają.cą się wizytę egipskie
go ministra Spraw Zagranicznych 
w Ankarze przewiduje możliwość 
:zawarcia sojuszu turecko • egipskie 
go. 

BERLIN, 1.6. Czechy l }lora.wy 
są nadal hermetycznie oddzielone 
od Rzeszy. Wszelkie starania. o O· 

zyskanie pozwolenia na wjazd do 
Pragi natrafiają na olbrzymie trud· 
n ości. 

O nastrojach ludności w stosun
ku do olmpują.cych wojsk nlemloo
klcb ś"iadczą jedynie skąpe wiado
mości, wychodzą-Oe na ja.w dzięki 

widzi jeden z głównych inoinentów, 
niedyskrecjom osób wracających z wać Czechów, jako Niemców. Zmie· pozwala.jącyr!i stawiać czoło ni~
Pragl. rza. się też do całkowitego wyellml· bezpieczeństwu, grożącemu w,szy~t· 

Dziś wydany został komunikat U· nowania. języka czeskiego, domaga- kim narodom wolnym. 
~owy, donoszący, łż kanclerz fi. j~ .się_ od wszystkich Czechów wła- , Następny mówca . prezes fr3;n· 
tler przyjął na dłuższej konferen· dama Językiem niemieckim. I cuskiej Ligi Obr .... :iy Praw Człowi.e-
cji protektora. Czech i Mora.w ba- Według · obiega.ją.cych uporczywie ka i Obywatela 3abriel Cudenet, 
rona. von Neuratha.. pogłosek 7.e strony nądu Rzeszy znany polityk i publicysta rad_ykal-
Równo~~e nadchodzą z pro- spodziewać się nalefy pewnych za. ny zadeklarował całkowitą · soll

tektoratu wiadomości, że nrzędnl-1 sadnlczych pociągnięć, które zmle. darność z przemówieniem p. Kerjł
kom niemieckim zaleca. slę tra.kto· nią prawdopodobnie obecną syto.a- lisa, podlrreśla.jąc, że dla Bęrllnr 

. cję prawną protektoratu. 1 przykra. będzie wiadomość, .iż wła-

Wf jaśnione punkty widzenia I. ·Brytanji i Wioch i:E::~:k:;:-:r~d~:l~~t 
poglądów. . 

R b d a ,.. M 1· i . . . ..,i Prezes Międzynarodowej Feder.ę.ozm«:-WY am asa Ora ~Dg Jl Z USSO ID m I ~ ano cji b. Kombatantów Jakub t1e ~la 
Roche . w serdecznem przemówieniu 

w ub. sobotę z Mussolinim w obec- szefem nądu włoskiego na.cechowa- wystąpił z ·· ·publicznem _ J;lożd'ro'Ytę-
noścl hr. Ciano. · na Wielką otwartości,. i szczerością, niem i wyrazem solidarności . p.od 
Według krąż~ych pogłosekt roz- pozwo!11a. obu stronom dokładnie adresem . kombatantów polskich, 

mowa ta, która była pierwszym po~c p~t widzenia Włoo~ l An· podkreślając niezwykle sercleczne 
brytyjski konferował dłuższym kontaktem politycznym glji na ble~.ą.ce zagadnienia 1 zobo- _stosunki, jakie zawsze łączyły p. 

R~, 1.6. Dziś odbyła się roz
mowa. ·ambasadora brytyjskiego 
przy Kwirynale Percy Loraine z 
min. Cła.no. 

Ambasador 
nowego ambasadora angielskiego z wiązania 1mędzynĄrodowe. I kombatantów i inwalidów wojen-• d k 1 ..L k 1. nych francuskich z b. kombatą.n-Dwa artwkuly I do at owy pro1..0 u tami i legjonistami polskimi . . 

tJ I Zkolei zabrał głos depu.towany 

I lotaryński kanonik Poliman, który 
Dania raiyfikowała już pakt ,Z Rzeszą mówiąc; o wspo~nie~ach historyc~· 

• j nych 1 powołuJąc się na to, . ze 
BERLIN. 1.6. Podpisany przez I W razie jeśli układ nie zostanie naJ- „Nie będzie uważane za udziela- jest potomkiem Polaka - żołnie-

Danję i Niemcy pakt 0 nieaeresji później na. ro~ przed upływem waż- nie poparcia przez stronę nie biorą- I rza napoleońsldego .oraz, że repre
składa się z dwóch artykułów i 1 noścl wymówiony przez jedną ze cą udziału w konflikcie, w myśl art. J zen tuje miasto Nancy, żywiące . . ~o 

ło d d tk stron, ważnośó Jego przedłuża się 1 ust. 2, Jeśli zachowanie się te~ I dziś kult dla pa, mi_ęci króla .stan.i· 
pro toku o a owego. na. okres dalszych 10-ciu lat", strony będzie zgodne z ogólnemi za ' sława Leszczynsk1ego . w . silnych 
Artykuł 1-szy brzmi: Podczas podpisywania niemiecko- sadami neutralności. Nie będzie prze- I h. . dk 'Iii ' . . U 
„Rzesza Niemiecka I Królestwo Da d . ki kt . „ to uznane za niedopuszczalne popie- słowac po res raz Jeszcze so -

nji nie rozpoczną w żadnym wypad- un~ ego pa u 0 nieagreSJl, ranie jeśli między nte biorącą u-1 darność polsko • fi:ancuską,_ jako 
ku przeciwko sobie kroków wojen- st,:merdzono w d~datkowym proto- dzia~ w konflikcie stroną, zawiera-- konieczność polityki zagranicznej 
nych ant też nie zastosują Innego kole co następuJe: jącą układ a trzecim mocarstwem, i Francji, oświadczaj~, że Polslfa 
rodzaju aktów gwałtu. W razie gdy- utrzymana będzie w dalszym ciągu I jest dziś symbolem wolności" świa-
by ze strony trzeciego mocarstwa nonnalna wymiana towarów ł tran- ta. 
doszło do akcji, wyżej wymienionej, Japończycy aresztowali Zyt towarowy". I Naczelny sekretarz Generalnej 
awtesrakiej!~ywcahnejukłprzead clswtrkoou,Jedd:Jg: :: KOPEłUIAGA. 1.6. Niemiecko- I, KonfederacJ·i Pracy Leon Jouhau_x ..., :br1tyiskie-ato attache 
wierająca układ stroDJ)o nie będzie w duński pakt o nieagresji przedsta- · nadesłał na ręce prezydjum, oświa~ 
żaden sposób tej akcji popiera-O". 1łOjsLowego wiony został dziś do ratyfikacji \ czenie, ż_ e · choć nie może przyb;;~ 

Art. 2: LONDYN, 1.6. Otrzymano tu królowi i parlamentowi. osobiście, jednak solidaryzuje się 
„Układ ten ma być ratyfikowany, wiadomość, że płk. Christopher Minister Spraw Zagranicznych I całkowicie z celem i Jiasłami wi~-

akty zaś ratyfikacji mają byó możJJ- Spear, attache wojskowy przy &m· dr. Munch oświadczył, że celem czoru. . . . 
~e. n~~bc~1ii0~m:;n~~re : c:!~~ ba.sadzie brytyjskiej w Czungking Danji jest zachować ze wszystkie- M~m~estacJa: wywołała . głębokie 
tą wymiany aktów ratyfikacji 1 po- został aresztowany w Ka.Iganie mi grupami mocarstw pełne zaufa- -wrazerue . wśrod wszy~tk1ch ~b~c: 
siada watność na okres 10-cłu lat. przez w~adze japońskie. nia stosunki. ny~h!. świad_cz~ . o . Jednomys•n~J 

· opmJI francuskieJ. _ . . 

-------------------------------------------- Afisze zapowiadające manifesta-

„Komisja koordynacji państwowej' akcji informacyjnej" 
w Prezydiom Rady Ministrów 

cję oznajmiały, że deputowaitj pµ -
blicyści i politycy zwalczający się 
dotychczas ·stale - wystąpią typi 
razem na wspólnej i solidarnej ~a.
nifestacji. 

Jak się dowiaduje P. A. T-iczn.a, I w ustaleniu linij wytycznych 1 za· 1 sopłsm i redaktorów niektórych Il..' I t ł b 
prowadzona dotychczas przez po- sięgu państwowej akcji informacyj- działów w czasopisma.eh, agencyj Il' a sz w ytu a c 
szczególne ministerstwa akcja in- nej, obejmującej najważniejsze bie- informacyjnych oraz kierowników CZ"łi komentarz 
formacyjna rządu zostaje obecnie żące sprawy państwowe, a przede- referatów prasowych wszystkich „ 
w znacznym stopniu scentrallz-0wa. wszystkiem - z dziedziny polityki ministerstw. niemieck'i 
na w Prezydjom Rady Ministrów wewnętrznej, zagranicznej, zagad- · Konferencje te będą miały za za· BERLIN, 1.6. Prasa niemiecka w · 
przez powiązanie w jednej komór- nień wojskowych i gospodarczych. danie wszechstronne, stałe i syste- tej samej, jak dotychczas . tenden· 
ce organizacyjnej nici aparatu pań- Członkowie komisji (delegaci mini- matyczne informowanie przedstawi- cyjnej formie informuje opinję _. nie
stwowego, naświetlającego zjawiska strów) czuwać będą ponadto nad cieli prasy o najważniejszych spra- miecką o złożeniu odpowiedzi pol
życia politycznego i gospodarczego realizacją tych ustaleń dostępnymi wach bieżących oraz właściwe o- skiej w sprawie incydentu kałdow
wobec opinii publicznej w kraju i poszczególnym ministerstwom środ- świetlenie sytuacji i zjawisk bieżą- skiego. Stanowisko Polski referowa-
zagranicą. kami działania. cych przez delegatów poszczegól- ne jest jako „systematyczne usiło-

Dla realizacji tego celu powsta. P. premjer zarządził również, a- nych ministrów. wanie zamącenia prawdziwego stanu 
nie przy premjerze specjalna. komi- by Biuro zadań specjalnych zajęło Łączne konferencje w Prezydjum rzeczy". 
sja, w skład której wejdą delega-01 się organizowaniem w Prezydjum Ra.dy Ministrów zastąpią dotychcza.. J Prasa nie zamieszcza komentarzy 
zainteresowanych ministrÓ\V oraz Rady Ministrów stałych Informacyj sowe konferencje prasowe, organl· własnych, ograniczając się jedyni< 
dyrektor Biura za.dań specjalnych. nych konferencyj prasowych z u- zowa.ne obecnie przez poszczególne do wyrażenia swojego zdania w ty . 

Komisja ta współdziałać będzie działem redaktorów nacze!:ych eza.- mlnl.sterstwa. ' tulach do deJ?es.z. 



Ambicje 
kpt. Wiedemanna Ciche ZHlqcięstHIO 

Niemiec, który żgln~I w walce o Mos sui Podczas wielkiej wojny Fritz Wie
demann był porucznikiem 16 p.p. ba
warskiej. W tym samym pułku sl:µ
żył Adolf Hitler w randze kaprala. 

J. D. 

Zawieszenie broni. Por. Wledemann 
awansuje na kapitana. Hitler pozó
staje ltapralem. 

Pokój. Wiedemann, który marzył 
o karjerze wojskowej l skończył a
kademję wojenną. w Monachjum. nie
chętnie wraca do Bawarji. g·dzie je
go rodzice mają mają.tek ziemsld w 
okolicy Augsburga. W międzyczas.le 
dowiaduje się, że kapral Hitler wy
głasza jakieś mowy, staje na czele 
nowego ruchu. że go aresztują., osa
dzają w więzieniu„. 

Hitler jest kanclerzem. Ku swemu 
wielkiemu zdumieniu, Wiedemann o
trzymuje wkrótce wezwanie do no
wego władcy Niemiec, który propo
nuje mu wysokie stanowisko w dy
plomacji. Ale Wiedemann nie chce 
się jeszcze angażować. 

Hitler jednak nie ustępuje. Jed
nakże dopiero po upadku Roehma 
Wiedemann porzuca rodzinny mają.
tek i z żoną oraz dziećmi przenosi 
się do Berllna. Jest miły, gładki, 
przystojny, uprzejmy, ogólnie lubia,
ny. Obawia się jednak śliskich par
kietów dyplomatycznych. Marzył zre
sztą o karjerze wojskowej. Ale Hi
tler twierdzi, że Wiedemann jest „u
rodzonym dyplomatą." .„ 

Wiedemann jedzie więc na uroczy
stości koronacyjne do Londynu, aby 
wręczyć w imieniu Hitlera podarek 
parze monarszej. Ale głównym .ce
lem jego podróży do Angljl jest ob
serwacja. Wiedemann patrzy, słucha, 
zadaje mnóstwo pytań, a po powr?
cie do Berlina prowadzi długie roz
mowy z kanclerzem. 

Wiedemann jedzie do Pa.ryża na 
wystawę światową.. I znowu patrzy, • d I • h I słucha, bada puls przeciętnego Fran-

i eo Oglcznyc cuza. I ponownie zdaje Hitlerowi 
sprawę ze swych obserwacyj. 

Rrazyłji 
· Wiedemann jedzie do St. Zjedno-

m I• 0 Eulalio czonych Północnej Ameryki, pelem 
• nawiązania stosunków handlowych. 

ropejskich sporów ideologicznych. 
- Ale, zdaje się, że na tern jednak. 

ucierpieli Polacy brazylijscy, zawsze 
tak bardzo przecież lojalni ? 

- Nie więcej, niż inne narody, choć 
rzeczywiście chodziło tu raczej o te, 
które próbowały zaszczepić na na
szym gruncie prądy, panują.ce obecnie 
w ich krajach. 

Dyplomata brazylijski wolał nie pre 
cyzować, jakie narody ma na myśli. 
ale nie trudno było się domyśleć„. 

Dodał: 
- To właśnie wywołało konieczność 

wydania ustawy o zamknięciu wszy
stkich stowarzyszeń narodowościo
wych o charakterze politycznym, 

- Ale podobno zamknięto też szko
ły polskie? 
Też tylko chwilo~o i w ramach o

gólnej ustawy. Chodzi o to, by szko
ły prywatne uwzględniły jednak bez
warunkowo znajomość języka, histo
rji i geografji Brazyljl. Szkoły pol
skie, które się zastosowały do nowej 
ustawy, natychmiast otwarto ponow
nie. Proszę mnie zrozumieć dobrze. 
Nasza ustawa emigracyjna była zbyt 
liberalna. Moc osób przybywało na
wet bez dowodów osobistych, Zebrało 
się więc sporo elementów niepożąda
nych. Poza.tern kategorycznie nie ty
czymy sobie tworzenia się w Brazy
lj1 t. zw. „mniejszości narodowych", 
bo z tern bywają potem niemałe kło-
poty. . 

Na zakończenie zapewnił nas min. 
Eulalio: 

- Polakom się krzywda żadna nie 
dzieje. Zresztą. min. Skowroński za
pewnił mnie przed wyjazdem, że obe
cnie już wszystko jest w jaknajlep-
szym porządku. Diplornattcus 

Rząd k11. Tlso cieszy sł~ pełnem za-
1 
manofJlskim rządem ks. Tlso. I tali 

ufaniem gółu społeczeństwa. w;yżej wspomnian~· inż. Ursiny jest 
Co do P• K~rola. Sidora. to nara-1 właśnie jednym z sygnatnrJuszy ak

zie plastu,1e Jedynie godność posła , tu z 6 października. Dzisiaj jest on 
do parlamentu, niewiadomo zaś bynaj I w obozie koncentracyjnym w nawie 
mniej jakie inne jeszcze stanowisko Tak samo znany adwokat Paulini ~ 
obejmie". Póth przywódca narodowców ewan-

N otujemy te wyjaśnienia, nie gelickich, jeden z bojowników 0 
sądzimy jednak, aby rozpraszały autonomję Słowacji zuajduje się rów
one wszystJkie wątpliwości, ja.kie nleż w obozie koncentracyjnym. 
żywią prawdziwi przyjaciele Słowa- W stronnictwie rządowem istnieje 
cji. również silna wewnętrzna reakcja 

Bo oto od osoby dobrze poinfor- przeciw oddanym ~iemcom przywód
mowanej otrzymujemy następujące com, jak Durczansky, Mach, !\lur
. f · ł . . gasz i Tuka. Zwolennikiem całkoV1'1-
m ormacJ~. _o po ozemu polltycznem tej niepodległości Słowacji w myśl 
w SłowaCJl · . prawdziwej tradycji ks. Hllnld .fest 

„Da.wna 011ozycJa lewicowa nie przedewszystkiem Sidor, a na tem 
Istnieje. Jej działacz~ są bą~ź na. e- stanowisku stoją również znani I 
migracji (Derer, Hodza, lvanka), bądź poważani działacze jak Sokal, "Sta
osadzenl są, przez o~ecny reżim w no, Moravclk. Niewystępowania ty<'h 
obozach koncentracyJnych (Szrobar, działaczy otwarcie przeciw rządowi 
Ursłny). . nie należy tłumaczyć solidarnością z 

.Repres1e. obecnego reżimu stosu- posunięciami rządu, ale ostrożnością 
wane są me tylko przeciw dawnym podyktowaną obawą że te ewentu
zwolenniko?J Drjentacji czeskiej, a alne wystąpienia m;głyby być wyzy
włęc przeciw tym, którzy po 6 paź- skane przez czynniki trzecie w nie
dzlernlka 1988 r. zadeklarowali się za pożądanym dla przyszłości Słowa<'ji 
samodzielnością Słowacji, a nlektó- kierbnku". · 
rzy obecnie solidaryzują się z ger-

Ale terenem jego pracy nie są. mi
nisterstwa. Interesuje go tlum i uli
ca. A po powrocie do Berlina zdzie· 
ra łuskę z oczów Hitlera, któremu 
nastroje przeciętnego obywatela Sta
nów Zjednoczonych nie są już obce. 

Gdy Anthony Eden opuścił gabinet 
brytyjski, Wiedemann jedzie do Lon
dynu. Tym razem jednak działa ofi· 
cjalnie. Prowadzi długie rozmowy z 
lordem Halifaxem w jego pałacu na. 
Belgrave Square. I tam gdzie von 
Ribbentrop poniósł fiasco, zwycięża 
Wiedemann. 

Niedawno Wiedemann został mia
nowany konsulem generalnym w San 
Francisco. Zaczęto przebąkiwać w 
Berlinie, że popadł w niełaskę. Ale 
w rzeczywistości nominację tę pod
pisał kanclerz Hitler na prośbę Wie· 
demanna, któremu znudziła się dy
plomacja „podziemna". 

Obecnie nęci go ambasada w Lon· 
dynie, tak, jak nęciła ongiś von Rib· 
bentropa. 

A może zdaje mu się, że najblli
sza droga do Spraw Zagranicznych 
wiedzie przez konsulat generalny w 
San Francisco i ambasadę w Londy
nie? 

Kto wie? Przecież b. porucznik 
16 p. p. bawarskiej był zawsze nie
zmiernie ambitny! 

(a.o.). 

Pawelicz redivivus 
Układa listę rządu · 

Cborwacii 
W Wiedniu powstał przed kilku ty

godniami „Chorwacki komitet. autono
miczny", na którego czele stanął o
sławiony Ante Pawelicz, podejrzany 
jako główny inicjator spisku na życie 
króla Aleksandra. W październiku 
1934 roku król padł ofiarą. zamachow 
ców chorwackich, t. zw. „ustaszi" w 
Mll.(sylji. 
· Gdy w czasie procesu przeciwko 

sprawcom zamachu domaga.no się od 
rządu włoskiego wydania Pawelicza., 
który po zamachu schronił się na te
rytorjum włoskie, gdzie dla zachowa
nia pozorów został osadzony w wię
zieniu w Turynie, rząd włoski kate
gorycznie żądaniu temu odmówił. 

Obecnie Paweljcz przebywa w Wied
niu, gdzie prowadzi częste narady z 
Seyss Inquartem oraz wybitnymi czyn
nikami partji narodowo - socjalistycz
ne]. specjalnie lnteresującemi się za
gadnieniem chcrwacklem. 

Podobno w porozumieniu z Pawell
czem ukonstytuowano jut. łlstę nowe
go rządu autonomicznej republiki chor 
wackiej. 



6 

. I .. .. _, · _, · 

Smierc Jozela Rotha 
-

Dział maszyn rolnlczych 
na Targaeh Katowlekłeb . 

Na. tegorocznych Targach Kato- maszyny rolnicze w nłczem ~e u&tę
wickich zwraca ogólną uwagę po- pują zagranicznym, a nawet . pod 

niemały. Dalszy ciąg „Radetzky micie. Cuda opowiadano sobie poza ważnie reprezentowany maszynowy wieloma względami przewyższają je 
l\'Iarsch" - to „Kapuzinergruft". tem o jego zarobkach dziennikar- dział rolniczy, który zajmuje dość nietylko co do wytrzymałości, · lecz 
W pośmiertnych papierach znajdu- skich, feljetonista to był bowiem · znaczną przestrzeń na wolnym te- i samej pomysłowości i konstruk-

melaneholijnego piewey dawnej lustrjł 
Na emigracji - w sanatorjum 

pod Pat'yżem - zmarł jeden z naj
w.ybitniejszych pisarzy austrjackich, 
Jozef Roth, 

Nazwisko to dobrze jest ~ane na 
gruncie polskim. Spora paczka po· 
wieści Rotha była tłumaczona na 
język polski (w świetnych przekła
dach Józefa Wittlina) i cieszyła się 
u na.a ogromnem powodzeniem. Roth 
PQZa tem interesował się ogromnie 
Polską, miał tu wielu przyjaciół, 
przy.ieżdżał parę rll.zy do Polski I 
o Polsce pisywał. 

Majster to był nielada. Technik 
powieściowy zgoła pierwszorzędny. 
Jego liczne powiesci zrobione są 
lekko i zgrabnie, czyta się je też z 
niesłabnącem zainteresowaniem. Lek 
ko ironicznie uśmiechnięte, są one 
jednym z najciekawszych dokumen· 
tów chwili. 

Na kartach tych powieści odżywa 
przedewszystkiem cała dawna Au
&trJa cesarska, przedwojenny Wie
den i ;przedwojenna atmosfera dwu
gloweJ monarchji. Związany całą 
duszą z Austrją, miał Roth w sto
ąunku do tej Austrji przedwojennej 
jakiś melancholijny sentyment, któ
rego do końca życia nie umiał się 
wyzbyć. W tym sentymencie było 
coś ze złej miłości. Roth jak mało 
kto przed nim i mało kto po nim
widział i rozumiał całą słabość, pu
stkę, śmieszność tamtych czasów
ale tęsknił za . niemi, jak człowiek 
wygnany z raju. Miękkość tych cza
sów wydawać mu się musiała z per
spektywy wielkiej wojny i ciężkich 
<:);asów powojennych miękkością rze 
czy dobrych, ktore już nie wrócą. 
Jak też nikt inny może, umiał on na 
kartach swych powieści wskrzeszać 
cz~ tamtych czasów, nie tając jed
nocześnie wszystkich ich śmieszno
ści. 

·I to jest właśnie w twórczości 
Rotha najbardziej interesujące i 
najoryginalniejsze zarazem, to połą
czenJe wielkiej miłości i prawdziwej 
pogardy i lekceważenia dla przed
miotu tej miłości. Ironja, ktorą, o
bejmuje on czasy „c. k. monarchji" 
obejmuje zarazem i jego samego, i 
jego przywiązanie dla tamtych cza
sów. Stwarza to razem zgoła swoi
stą, niepowtarzalna atmosferę jego 
powieści - atmosfere. w której 
dźwięki dawnego walczyka wiedeń
skiego łączą się już z odgłosem salw 
karabinów maszynowych podczas 
wielkiej wojny i narzekaniami no
wych Austrja.ków w małej udryczo
nej Austrji powojennej. Roztanczo
ny pogodny obraz Wiednia cesar
skiego przesłania kir rzeczy smut
nych, które stały się później. 
Najbardziej charakterystyczna dla 

tego nastroJU jest najlepsza te.ż na
pewno powieść Rotha „Radetzky 
Marsch", prawdziwa epopea austrja 
eka, pełna niezapomnianych epizo
dó.w f najbardziej charakterystycz
nych postaci. 

W chwili, kiedy dorobek Rotha 
Jest już księgą zamkniętą godzi się 
Jeszcze wspomnieć o innych jego 
znakomitych powieściach, o znako
mitej „Flucht oime Ende", o wzru· 
sza~ącym „Zipper und seln Vater" 
i wielu innych - pisarz to był bo
wiem płodny i dot"obek jego jest 

. ' . 

je się podobno niedokończona po- wytrawny, poszukiwany i ceniony. renie. cji. · 
wieść o Clemenceau. Byłoby rzeczą Można sobie . wyobrazić cze~ dla W eksponatach tych rolnik znaj- Polska wytwórczoM maszyn l">l· 
interesującą dowiedzieć się, jak ten teg~ g~rącego hb~~ała o pokro~u au- dzJ.e wszystko co potrzebuje, a to: niczych idzie przedewszystkiem w 
miękki subtelny człowiek - cier- strJackim był. na]p1erw przewrot na- pługi brony pompy siekarnie ko- kierunku umożliwienia rolnil~owi 
piący bardzo nad tą mi~kkością i rodowo-socJahstyczny a ~tem u- ' . '. . ' . t' d i niek ó h 
słabością - ujął postac starego, padek Austrji i ,zbrunatmenie" je- siarki~ tmw:iarki, sortowmk o P?ruszan a t ryc ma.szyn ręcz-
nieugiętego „tygrysa". go ukochanego Wiednia. Snuł się też ziemmaków i zboża, nawozów, silni- me, gdyż wiemy, ze nie we wszyst-

Roth w . swoim czasie cieszył się po emigrac~i paryskiej z melancho ki do młockarni - elektryczne i kich dzielnicach Polski są wsie zelek 
w Austrji i w Niemczech dużym au- lijnym uśmiechem człowieka, który ropowe, dalej wszelkie przybory tryfikowane. 
t<?rytetem i o~romnem powodze· 1 zniósł więcej ~iż zasłuż}'ł. Umarł mleczarskie jak: wirówki, masielni- Zachęcić należałoby rolników do 
m~m. ~ego .powieści, ąumaczone na powalony gruzlicą - me wYtrzy- , ce, konwie i w. in. skorzystania z okazji i obejrzenia 
rózne Języki, rozchodziły się zna.ko- mal. A. Chor. Powyższe eksponaty ja.ko wyra.- powyższego działu rolniczego na 

biane w kraju, wykonane są z pol- Targach, które trwają jedynie do 

Medal na cześt angielskie) pary królecosklej skich surowców i metali. Krajowe 4-go czerwca 1939 r. włącznie. 

(bp.) Mennica kanadyjska wybi- przedstawia mapę Kanady wraz z N a od I ud n:. wys· p ~ 
ła ostatnio medal pamiątkowy dla herbem tego dominjum. Wokoło ~ ..-
uczczenia angielskiej pary królew- biegnie napis: „Regem et Reginam fJciecz•a od ignorantów 
skiej. Na jednej stronie widnieją Canada salutat". 
wizerunki króla i królowej, dzieło Medal ten sprzedawany był we 
artysty angielskiego Percy Metcal- wszystkich urzędach pocztowych i 
fa. cieszył się tak wielkim popytem, 

Strona odwrotna, wykonana przez że cały nakład został wy\upiony 
kanadyjskiego grawera Halma, już w przeciągu paru dni. 

W tych dniach na pokładzie jednego 
z angielskich statków pasaterskich, 
udających się w podrót ku brzegom 
Ameryk! wyjechał jeszcze jeden z ga
lerjl dziwaków, by zdała od cywiliza
cji osiąść na bezludnej wyspie. 

Walka z pantofelkiem Kopciuszka 
Trzeźwi Amerykanie gniewają się na takie bajki 

Towarzystwo „chiropOdystów" w wać się w dalszym ciągu baśnią - odciskach. Bo przecież u podstaw 
Michigan (znaczy to prawdopodob- pod warunkiem jednak, aby Kop- świadomości tych „chiropodystów" 
nie: towarzystwo racjonalnej pie- I ciuszek gubił na balu„. możliwie z Michigan tkwi sprawa odcisków. 
lęgnacji nóg) wystąpiło publicznie z największy pantofel i żeby króle- Europa i Ameryka! 
kategorycznem żądaniem pod adre- wicz szukał · potem po świecie nie Zapobiegliwym ludziom z Ameryki 
sem amerykańskiego Ministerstwa dziewczyny o najmniejszej nó!ce - możemy zresztą p<>dsuną-0 jeszcze 
Oświecenia, aby z książek dla mło- ale o największej. parę baśni, które z punktu widze-
dzieży usunąć jak najprędzej bajkę W ten sposób i baśń ocalałaby i nia naszej dzisiejszej rzeczywisto-
o Kopciuszku... unikniętoby propagandy za krępo- ści należałoby jak. najprędzej pod-

Dlaczego? - musi zapytać każdy waniem nóżek, której to propagan- dać rewizji. 
wielbiciel tej najśliczniejszej baśni. dy dopatrzyli się „chirop<Jdyści" a- Tak więc np. Towarzystwo Kel
Cóż w niej jest tak niemoralnego? merykańscy w tej popularnej baje- nerów zaprotestować powinno prze
Co obraża uczucia obywateli ame- czce. ciw baśni o „Stoliczku nakryj się". 
rykańskich? I Ta cała naiwna i śmieszna histo- Baśń ta nasunąć może myśl o tero, 
Czyżby to, że złotowłosy króle- rja amerykańska ma swoje głębsze iż p<>moc kelnerów jest niepotrzeb-

wicz żeni się ostatecznie z biedną podłoże. na. 
skromną dziewczyną, która do tego Swiadczy ona przedewszystkiem Związek astrologów (istnieje jut, 

Mister Pharson, tak brzmi nazwl· 
sko „wroga cywilizacji" był z sa.wo. 
du farmaceutą. W chwilach wolnych 
zajmował się dociekaniami filozoficz
nemi, do czego miał solidne przygoto· 
wanie z okresu studjów uniwersytec
kich. 

Po wojnie, w której na polach Flan 
drji zdobył liczne odznaczenia za wa
leczność osiadł w Londynie. Co nie
dziela można go było spotkaó w Hy
deparku na owych słynnych dyspu
tach religijnych, politycznych, filozo
ficznych, wygłaszanych przez przygod 
nych mówców z trybun, ustawionych 
w par~. · 
Zniechęcony do form współczesnego 

życia mister Pharson napisał przed 
dwoma miesiącami broszurkę p. t.: 
„światem rządzą durnie". Broszura 
ta je8t ciętą, z prawdziwie galickim 
humorem napisaną satyrą na pano
szącą. się we wszystkich dziedzinach 
współczesnego tycia ignorancję, uzur 
pującą sobie prawa pierwatzeństwa w 
świecie. l'lie chcę podlegać ignoran
tom - oświadczył mister Pharaon 
swoim kolegom, żegnają.cym go w 
porcie i dlatego uciekam na odlu®' 
wyspę, gdzie towarzyszami moimi ~
dą twory ręki Bożej. 

Od takiego. 
warto pozyezyć 

tyle przecierpiała od złej macochy? o wydatnej zmianie kryterjów este- zdaje się, taki związek) zaprotesto
Czyżby to właśnie miało tak bardzo tycznych, stosowanych do oceny u- wać musi, i to jak najprędzej, prze· 
oburzać demokratycznych obywa.te- rody kobiecej. W epoce naszych ciw wszelkim wróżkom występują
li Stanów Zjednoczonych? matek sama taka supozycja wywo- cych w baśniach wszystkich naro-

Nie - pod względem społecznym łaćby musiała rewolucję w świecie dów świata, wróżkom, któr~ pozwa- Przed sądem we Włoszech stawał 
koła zwalczające „Kopciuszka" nie „płci pięknej". Dzisiaj nasze wy- lają sobie przepowiadać przyszłość. świadek, który w toku rozprawy na 
mają mu nic do zarzuc.enia. Ale za- sportowane córećzki dawno już za- To nie ich sprawa.. pytanie sędziego oświadczył i dumą, 
to „chiropodyści" w Michigan twier- rzuciły ciasne pantofelki i spa.ceru· No i wreszcie jakieś międzynaro- że · wielu ludziom pożycza pieniądze, nigdy jednak nie ma zwyczaju monito· 
dzą, iż baśń ta propaguje„. zbyt jąc dumnie w olbrzymich buciorach dowe towarzystwo ministrów skar- wania swoich dłużników. 
ciasne obuwie i że młode dziewcząt- na płaskich obcasaeh - przyznają bu powinno raz na zawsze wyple- Efekt tego stwierdzenia był dla au· 
ka po przeczytaniu „Kopciuszka" też pewno w duchu rację amerykań nić z pamięci ludzkiej. wszelkie opo- tora zupełnie nieoczekiwany. Gdy po 
będą napewno wtłaczać swe nogi w skim inicjatorom „Kopciuszka". wieści o osłach klchaJących złotami skończonej rozprawie wychodził 1 sa· 
niewygodne pantofelki. Warto prze- Ta inicjatywa amerykańska świad dukatami, o sezamach zawierają- li sądowej, obstąpiło go ponad 100 0 • 

cież pocierpieć, jeżeli w perspekty- czy jednak jeszcze o jednem. cych nieprzebrane skarby, o czaro- I sób z których każda chciała u niego 
wie ma się królewicza na męża... O dziwnej trzeźwości tamtych lu- dziejach umiejących na skinienie zaciągnąć pożyczkę. 

I to właśnie skłoniło tych zwo- dzi. O trzeźwości, do której my je- wyczarowywać olbrzymie góry zło- Co najciekawsze, że wśród chętnych 
lenników racjonalnego obuwia do szcze nie dorośliśmy. Dla nas baśń ta i drogich kamieni, spełniających znalazło się też kilku Niemców. Włoch 
wystąpienia przeciw „Kopciuszko- jest zawsze baśnią - a oni, oni po- każde żądanie wybranych ludzi. oświadczył, że o ile rodakom swym 
wi". Co łagodniejsi wśród nich, w trafią jut przy lekturze historji Bo to - to już może naprawdę na soli.dny weksel ~otów byłby poży
imię wielkich walorów artystycz- Kopciuszka myśleć o.„ hlgjenle nóg. zachwiać wiarą prostaczków w mą- c~yć większą. lub mmejszą sumę, to dla 

h b ś · ł K · k M ·lim ł t · d 'ć · • N1emcaów me ma ani solda. Wypadek 
nyc a DI o ma ym opcmsz u y mys y o z o owłoseJ dziew- ros \ nieomylność włodarzy skar- ten ilustruje wymownie prawdziwe na. 
godzą się ostatecznie, aby pozwolić czynie zajętej łuskaniem grochu - bów w różny~h państwach„. stroje, panujące wśród Włochów w 
młodzieży amerykańskiej rozkoszo- a oni o sportowem obuwiu i o - Żaneta stosunku do Niemiec. 

\ . 

POU' GOJ.4WIUVŃSK! ~============ 
stwa. Chora? Hm, to niechaj le- cić ze swojego?„. Tak samo jak 
ży, Joszka zajmie się domem. przedtem Kaifosz, nie mogły zro· 
Wyszedł. Sąsiadki obsiadły jej zumieć takiej sprawy. Knobloch. 
łoże, pani Szulc, Knoblochowa, a wodząc oczyma za Joszką, bąk

nawet Marzincova zajrzała przez I nął: polityka. Lecz wybuchnęły. 
okno. Czy Kaifoszka nie doglą- Co sobie rządy myślą, na Boga, 
dała jej w chorobie? .. Nastąpiło że igrają ludźmi?! Kto inny 
pojednanie, gdyż niedola u wszy- strzela, kto inny zaś kule nosi!.„ 
stkich była jednaka. Czy nie mogą w żaden sposób, 
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S,WIĘTA RZEKA 
.· POWIEŚĆ 

- Nie, nie, słyszysz: - nie!„. 
Wszyscy pojęli w lot o co mu 

chodzi, Anyszka zastrzygła usza
mi i ślepki jej błysnęły. Juraj 
rzekł poważnie: „Gdzie początek 
wody, tam koniec chleba". 

Joszka powinszowała sobie, że 
nie oddała matce zarobków z lo
dziarni. I wybuchnęła śmiechem, 
mówiąc: - już ja widzę, tato, 
jak wy się tu porządzicie!.. Ni
gdy nie wierzyła w ten ich dom 
z łazienką i ogródkiem, ani jej to 
w głowie było!„. To tylko obie
canki. Zmarnują pieniądze, za
orzą się na śmierć w trudach i 
niewygodzie. Co do niej, to wy
jeżdża . 

- Jedź . 
Słyszał to już tyle razy, a prze

cie ciągle ją ma na oczach. Dziew 
czyna zaczerwieniła się i łzy . bły
snęły w jej oczach. Chciała wy
jechać. lecz w zgodzie i po do-

broci, na tyle podłą nie była aby 
umykać bez ich pozwolenia. 

- Ej, tato, pożałujecie!. .. 
- Ty mi nie gróź - odpowie-

dział Kaifosz. 
Miał więc ich wszystkich prze

ciwko sobie. Zuzanna milczała, 
lecz twarz jej opadła, oczy wy
stąpiły z pulchnych policzków, 
a usta zacisnęły się jak u zmar
łej. Nie tak to łatwo pomieniać 
w myślach zgrabny domek pod 
miastem na czarną chatę i go
spodarkę w górach. Umysł jej 
nie odrazu ogarnął też całe nie
szczęście. Powoli, jedno za dru
giem, zaczęły występować: groź
ne zimy, wielkie wichry, zlewy 
deszczowe i powodzie. Poletka 
na zboczach, pełne kamieni. 

A potem przyszły: jej Iata, jej 
niezdrowie; ta głusza wokół i 
brak wszelkich wygód, sąsiedz
twa i wesela!... Ludzie parli l, " 

miastu, aby mieć lżej, pchali 
dzieci do szkół by zapewnić im 
lżejsze warunki życia - oni zaś 
chcieli się cofnąć!.. Ujść, skąd 
przyszli? „. Widziała jeno czarną 
noc przed sobą i przed swemi 
dziećmi. Tej nocy zwlokła się o
strożnie z pościeli, okroczyła śpią 
cego męża wstrzymując dech i 
pomknęła do skrzyni. Wieko 
skrzypnęło lekko. Namacała 
skrytkę i pod szmatami palce jej 
wyczuły książeczkę. Nie, nie, do 
niej należało ostatnie słowo! .. I, 
z książeczką w dłoni wróciła na 
swe miejsce, potem zaś wsunę
ła ją pod materac. 

Nazajutrz jednak czuła się tak 
słabo, że nie mogła powstać. Kai
r OSZ pod ejrzewał iż to komedja, 
mało ho razy różnemi fortelami 
wywodziła go w pole? ... Walczy
ła swą słabością , jak chłop swą 
~ iłą , stękała, aby uzy.skać ustęp-

- Panie Boże, co też się z tej 

1 

dojść do porozumienia? .. 
kobieciny zro~iłol„. - myślały, _ Ba, przyjdzie Hitler, to ich 
patrząc na Kaifoszową. wnet pogodzi!„ - rzekł lekko 

Knoblochowa pocieszała ją i l Knobloch. 
upominała: czy wolałaby aby jej I • 
mąż pił, czy zakochał się w I Ot!ła pam . Szulc krzykn~ła i 
dziewczynie?.„ Pani Szulc, poróż- przezegnała s~ę. Była ~ustrJacz
niona nieco z zięciami w Ostra- , ką, ~yła ~atohcz~ą .. O H1tler;i. po
wie, na wszystko machała ręką. kłócił~ się z z~ęciami, ws~yscy 
Człowiek rozbija się 0 swe dzie- . młod.z1 .są ~a. H.1tlerem, mąz za
ci, rozbija się 0 nie i użera, a I bromł Jej Je~dz1ć d<! córek, był 
wkońcu zostaje sam i widzi że I starym robociarzem i cholera go 
to wszystko marność nad mar- brała gdy ktoś tyl~o . na~omkn~ł 
nościami!„. Syn z Wiednia nie o narodo~ym socJahzmie. Ka1-
pisał do niej, córki trzymały stro- foszka lezała jak trup, ~odząc 
nę swych mężów. J.,ecz dopiero oczyma po twarzach, Polityka? .. 
Knobloch, wszedłszy na minutkę, C? ~o ~no. takiego je~t?.:. ~ale
przyniósł sensację i oświetlił kie i wielkie rządy, m~widzial.ne 
mroki, Wie, 0 co chodzi. To Pa- p~rsony, których na~w1~ka. ":ld· 
wlic, mają go wysiedlić. małr w gaz~tach w1~lkiem~ hl~· 

. . rami, sprawiły, że me zasiądzie 
:-- Dwie. i p~ł jochy g~untu, przy oknie swego domku z gar· 

om ~am mie~zą Jeszc.z~ n~ JOchy, nuszkiem kawy, patrząc na ruch 
będzie to meco mnieJ. mż. he~- na szosie .. Czekała ją sroga sta
tar. Zag?spodarował się piękme rość w górach, będzie drzeć pazu
lecz ma.Ją go za pazurem, chcą rami ziemię, nękać się i kłopo-
go wyciepnąć na drugą stronę, tać d do zdechtI. · · 
do Polski. ' 

Wszystkie oniemiały. Wyrzu- :(D. c. n.) 



2. 

Po kr6tkolrwalej depresji Z Walnea;o Z.-brania ilkejonarJuszów 
Warszawskiego Tow. Ubezpieczeń Sp. Akc. 

AnqlJa za•upuJe polskie d~UJna Dnia 31 maja 1939 roku odbyło cznie z pozostałością z roku 1937 
się Walne Zgromadzenie Akcjonar- w sumie zł. 48.301,33 wyniósł razem 
juszów Warszawskiego Towarzy· zl. 418.513,90. '(-) Obliczenia. dokonane za o

kres styczeń - kwiecień wykaza
ły dość znaczny spadek wywozu 
drewna polskiego zagranicę. Szcze
gólnie niepomyślny okazał się mie
liąc kwiecień. 

Największemu stosunkowo zaha
mowaniu uległ wywóz tarcicy igla
atej. W wywozie tarcicy sosnowej 
ianotowany został spadek w wy. 
11>koścl 42 proc. w kierunku do 
Angljł oraz spadek dochodzący do 
poniżej trzech czwartych zeszło
rocznego wywozu w kierunku do 
Belgji. Również silnie spadł wy
wóz do Francji i Palestyny. Je
dnocześnie zwraca uwagę bardzo 
silny, bo prawie ośmiokrotny wzrost 
wywozu do Niemiec i nieznaczny 
wzrost do Danji i Szwecji. Rów
nież znacznie spadł w tym czasie 
wywóz w kierunku do Anglji a 
wzrósł do Niemiec eksport tarci
cy świerkowo - jodłowej. 

Temu ukształtowaniu się wywo
zu drewna polskiego należy się kil
ka słów wyjaśnienia. Ogólne zmniej 
szenie się wywozu tłumaczy się, 
rzecz prosta, sytuacją polityczną i 
osłabieniem tempa inwestycyjnego 
w krajach odbiorczych, szczegól
nie w Anglji. Niepewna sytuacja 
polityczna wywołała częściowy za
stój na rynku angielskim i spowo
dowała zniżkę cen, odbiła się na o
brotach i odebrała ctęć czynienia 
normalnych zapasów. Jednak już 
w ostatnich tygodniach dał się 
zauważyć przełom w t&m nasta
wieniu: ceny na rynku angielskim 
zaozynają zwyżkować a obroty 
zwiększają się. Poprostu importe
rzy angielscy doszli do przekona
nia - czego wyrazem był artykuł 
w poważnem czasopiśmie fachowem 
- że zarówno wojna jak l po
kój wpłynąć muszą na zwiększe
nie zapotrzebowania i umocnienie 
cen. Spodziewać się więc motna, 
że rozumowanie to nie pozostanie 
bez wpływu na eksport drewna z 
Polski. 

sięcy roku bież. przyznaną Polsce go wywozu drzewa, zboża oraz 
dodatkową kwotę eksportową. artykułów hodowlanych. W ciągu 

Mianowicie na podstawie zawar trzech miesięcy r. b. wywieziono 
tego 30 września 1938 r. między z Polski na poczet tego układu 
Polską a Rzeszą układu towaro- drzewa na sumę 5 milj. zł. w czem 
wo - kredytowego (Kreditwaren- poważną pozycje zajmowała tarci-
abko~en) za import maszyn, in- ca. . 
stalacyj i t. p. urządzeń z Nie-1 Temu więc. przypisae należy tak 
miec Polska korzysta w przecią- znaczny wzrost wywozu drewna 
gu 4-ch lat z prawa zwiększone- do Niemiec. 

Sorawozdani2 z Walnego Zgromadzenia Akcionariusz6 ·is 
Tow. Przem. Zakładów lłleehanicznych 

Lilpop, Rau i Loewenstein S. A. w Warszawie 
Bilans Spółki zamykał się sumą 

złotych 59.580.702.42, a rachunek 
zysków i strat wykazał zysk - w 
roku sprawozdawczym wraz z pozo
stałością z zysków 1937 r. - na o

stwa Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna, Walne Zgromadzenie Akcjonarju
pod przewodnictwem b. ministra szów zatwierdziło bilans wraz z ra
inż. Alfonsa Kilhna. chunkiem zysków i strat udzielając 

Ze złożonego przez Zarząd Spra- władzom Spółki absolutorjum. 
wozdania WYDika, że ogólny zbiór Uchwaloną 4 proc. dywidendę wy. 
składek, wraz z dodatkowemi opła- płaca kasa Towarzystwa, ul. Jas
tarni polisowemi, wyniósł w r. l.938 na 4. 
z interesu bezpośredniego i pośred- Kapitały i fundusze własne To
niego razem zł. 9.524.336,93, eo w warzystwa, łącznie .z rezerwami i 
porównaniu z kwotą zł. 9.191.433,93 funduszami technicznemi WYDOszą 
zebraną w r. 1937 stanowi wzrost obecnie .zł. 8.5'52.855,61 i znajdują 
produkcji o 3,62 procent. całkowite pokrycie w posiadanych 

W dziale ubezpieczeń pośrednich przez Towarzystwo nieruchomo
lnteres otrzymany przeważnie .z za- śclach, papierach wartościowych o
granicy przyniósł Warszawsltj.emu raz w gotowiźnie. 
Towarzystwu Ubezpieczeń w r. 1938 W WYDfku przeprowadzonych wy. 
czysty zysk zł. 276.391,92. borów ustępujący zgodnie z posta-

Ogólny zysk w roku sprawozdaw- nowieniami statutu członkowie Ra
czym, po umorzeniu ~ątpliwych na-

1 
dy ~adzorcz7j i Zarzą~u Spółki zo

leżności oraz po odpisach na amor- stall ponownie wybrani. 
tyzację WYDiósł zł. 370.212,57, a łą-

gólną sumę zł. 947.460.72. 

W dniu 26 maja r. b. odbyło się 
Walne Zgromadzenie Akcjonarju
szów Sp. Akc. „Lilpop, Rau i Loe
wenstein". Zebranie zagaił prezes 
Rady Nadzorczej p. Andrzej Rot-

wand, który następnie wybrany zo- Dział techniczny na XI Targach Katowickich 
stał na przewodniczącego zgroma- Walne Zgromadzenie udzieliło 
dzenia. absolutorjum władzom Spółki i u- Na tegorocznych XI Targach Ka- ków i Maszyn do Obróbki Drzewa. 

Sprawozdanie Zarządu złożyli na- chwaliło z ogólnej sumy zysków, towickich bardzo silnie jest repre- Szereg nowoczesnych obrabiarek 
czelny dyrektor p. inż. Zygmunt poza szeregiem odpisów, wypłacić zentowany dział obrabiarek i na- powyższego typu przemyśleniem 
Rytel oraz dyrektor Stanisław Skrzy dywidendę w wysokości 6 proc. od rzędzi. Piękne stoisko Towarzystwa konstrukcji oraz wykonaniem nie 
wan. Jak ze sprawozdania .wynika, kapitału zakładowego oraz przezna- Stałej Wystawy Wyrobów Szkół Za- tylko dorównują, ale przy niekt9-
rok sprawozdawczy zaznaczył się czyć 30.000 zł. na cele społeczne. wodowych pokazało na Wystawie rych obrabiarkach, jak piła taśmo-
w stosunku do roku 1937 znaczną wyroby techniczne uczni szkół za- wa, gryzarka i ostrzarka prześci· 
poprawą w obciążeniu zatrudnienia Nb. podstawie wyborów wybrano wodowych z całej Polski, jak: ob- gnęły wyroby zagraniczne. 
większości działów fabrykacji. A ponownie do Rady Nadzorczej u- rabiarki do metali, strugarki po-1 Ponadto w dziale technicznym 
więc w dalszym ciągu wykazują stępujących w tym roku członków przeczne do metali, tłoczarki jedno widzimy wyroby Stowarzyszenia Me
rozwój, działy: wagonowy, kompre- Rady p. Stefana Bruna oraz wice- i dwuramienne, imadła, kuźme (og- chaników Polskich, które wystawiło 
sorów, silników, motopomp, turbin prezesa Czesława Kia.mera. Poza- niska kowalskie), piły mechaniczne, tokarnie uproszczoną uniwersalną, 
wodnych, maszyn pralniczych, od- tero dokooptowano do Rady Nad- oraz wszelkiego rodzaju narzędzia oraz szereg fotografij. Pierwsza 
Iewni i inn. zorczej P· inż. Jerzego Komorow- ślusarskie, stolarskie, artykuły tech Fabryka Lokomotyw w Chrzanowie 

Dla potrzeb montowni i fabryki skiego, który w roku sprawozdaw- niczne, przyrządy pomiarowe, przy- pokazuje wszelkiego rodzaju narzę
samochodowej lubelskiej Spółka czym ustąpił z Zarządu, obejmując rządy pomocy naukowych itp. Eks- dzia ślusarskie i stolarskie. Zakłady 
produkuje coraz więcej części we w przemyśle inne odpowiedzialne i ponaty te budzą ogólny podziw i Mechaniczne „Sigma" przedstawia
własnym zakresie, co wzmacnia sta- zaszczytne stanowisko. wielkie zainteresowanie fachowców ją różne typy aparatów do filtracji 
le zatrudnienie warsztatu mechani- Zwolnione stanowisko Naczelne- i zwiedzającej publiczności. Oprócz olejów „Stream Line". Zieleniewski. 
cznego. Montownia samochodowa go Dyrektora objął p. inż. Zygmunt obrabiarek do metali widzimy rów- Fitzner Gamper wystawia: butle 
została w dalszym ciągu uspraw- Rytel. nież poważne wyroby Fabryki Tra- stalowe na wysokie ciśnienie, rury 
niona i rozszerzona, a lubelska fa- płomienne systemu Fox, rury wiert-
bryka, której budowa zapoczątko- nicze, rury wodociągowe, tablice 
wana została w roku sprawozdaw- Walne Zgromadzenie ilkejonarjuszów obrazującą wytrzymałość materja-
czym, jest już dziś poważnie za- łów ogrzewanych gazem wodnym, 
awansowana. w roku 1938 Spółka Ziednoczonych Fabryk Portlahd-Cementu „FIRLEY" oraz stalowe drzwi i okiennice ga-
wydała na budowę nowej fabryki zoszczelne i przenośne schrony. 
w Lublinie obok sumy wykazanej S. A. w Warszawie Również zauważyć można ciekawą 

Wyjątkowe i tak znaczne zwięk- w zestawieniu bilansowem złotych łukową spawarkę elektryczną i róż-
11zenie się wywozu do Niemiec tło 615.288.90 jeszcz.! dalszą sumę zł. Dnia 31 maja 1939 r . odbyło się S. A. ,,Firley". Zebrani przed przy- nego rodzaju przyrządy techniczne 
maczy się tem, że polscy produ- 785.203.80, wypłaconą dostawcom pod przewodnictwem p. adwokata I stąpieniem do obrad uczcili przez do napędu zegarów i automatów, 
cenci prywatni i państwowi wy- tytułem zaliczek na poczet udzielo- Lucjana Altberga Zwyczajne Wal- powstanie pamięć zmarłych człon- do urządzeń zdrowotnych, do sma
korzystali w ciągu pierwszych mie nych zamówień. ne Zgromadzenie A.kcjonarjuszów ków władz Spółki, a to współzało- rownic i zasłon cieplarnianych, 0-

-------------------------------------------- ż;rciela i prezesa Rady Nadzorczej raz w. in. tp. wyrobów z powyższe

Obca ocena rozwoju gospodarczego Polski 
ś. p. Edwarda hr. Mycielskiego i go działu. 
długoletniego członka Rady Nad- Tegoroczny dział techniczny przed 
zorczej ś. p. Witolda Korab-Brzo- stawia się bardzo okazale i można 
zowskiego. byłoby o nim pisać całe lamy, 

Wywiad z P• I-varem Tołlem, nał!z. d,r. Sp. ilkł!. ,,SVEł" Wa!ne Zgromadzenie zatwierdzi-, Po~ew~ Targi Katowickie ko~-
'D~ ó · · ó „ • · . . · ło J0ednomyślnie sprawozdanie i bi- czą się już 4-go b. m. kto ich me ~...,zw J naszego gospodarstwa na dział w fabrykacJt drogą udz1elama przeze mme na przestrzeni mego 1

1 h k t t . k. zwiedził powinien wykorzystać o-rodowego rozbudo-a pr e ysłu i· ·· s ·· d k · j 10 · 1 tni p 1 b I ans oraz rac une s ra 1 zys ow • , „ z m , o- tcencJ1 ze zwecJl o raJU. -eto e ego w o sce po ytu zdo- k . 1938 . dzi lił statnią sposobność by zapoznać się rą.z cały szereg osi'ągni'ęć r t Tak · t d · f' s " b d · d . . b I za ro operacyJny 1 u e o , . P ywa • poJę e za ame mny „ vea 1 ycze w zie zime roz udowy pol- z d . S 'łki b 1 t . z bogatą rewją wytwórczości kra.-nej ini.cjatywy w dziedzinie gospo- niewątpliwie nie należało do naj- i skiej wytwórczości przemysłowej. arzą owi po a 80 u orJum. jowej 
da.rbze_J, nie zawsze spotyka się z łatwiejszych. Jeżeli więc wysiłki na- ; Jestem głęboko przekonany - koń-, Bilans Spółki wykazuje za rok o- · • 
jednohtą i objektywną oceną. sze uwieńczone zostały pomyślnym ! czy dyr. Ivar Toll - że niema na peracyjny 1938 zysk w kwocie zł. ł 

Niżej podpisany miał okazję roz- rezultatem, to jest to w pierwszym I świecie drugiego kraju, który mógł- 1.113.308, z której w myśl uchwały Przemys 
ma.wiać z przebywającym już od rzęd~e. za~ługa daleko .idącego zro- i by ~oszc~yeić się równorzędnemi I Walnego Zgromadzenia odpisano ubezp1·eczen·1owy 
10-ciu lat na terenie Polski i biorą-1 zun:ie~a i P;zychyl_neJ oceny na- 1 wynikami. I zł .. 1,094.233 na !undusz .a~ortyza-
cym czynny udział w naszem życiu szeJ dz1~łalnosc1 .zarowno ze strony I Ten głos dos~o~ale zorjentowa-1 CYJny, resztę zas pr~emes1ono na t a 1·a 
gospodarczem, dyrektorem f-my Władz, Jak polskich Sfer gospodar- nego "! naszei_n ZY.Cl~ gospodarczem nastęr ··' rok opcraCYJny. a mo oryz C 
„Svea'.' - placówki, której zada- czych. cudzo~1emca Jest ct~kawym prz:y-, W. "!YlliJm 'YYb.orów Zarząd oraz , Dane statystyczne, doty.czące 
niem Jest wymiana przemysłowo-to- J~stem pełen podziwu - konty- czynk1em do dys~u~yJ •. toc~ących się ~omt~Ja. RewizyJna . pozostały. w działalności towarzystw ubezpiecze
warowa między Polską a Szwecją. nu_uJe dyr. Iy~r Toll - ~ poi: na temat celowosci mektor~ch me- meznuemonym składzie, natonuast , niowych dają nam nieraz bardzo 

P. Ivar Toll przybył do Polski w skich. zdolnosci .o~g~nlzacyJnych. 1 tod .gospodarc~~~~· oraz drog, któ- do .Rady Nadzor?z~j na piiejsce . dokładny obraz rozwoju sytuacji w 
początkach 1929 r i p k'lk . pełneJ rozmachu lDICJatywy w dz1e- remi wmna poJsc dalsza rozbudo- dwoch zmarłyc_, JeJ członkow wy- , poszczególnych dziedzinach życia 
sięcznym okresie · pra~ ~rz~g~~: dzinie gospodarczej, CZf'go najlep- wa polskiego życia gospodarczego. brani zos~8;łi pp. Stanisław Keh i 

1 
gospodarczego. 

wawczych w Katowicach wyd lg - szym wyrazem są zaobserwowane A.W. Henry Wilham Sanders. Jednym z charakterystycznych • 
wany został do Warszawy, ~:le~ przykładów jest dział ubezpieczeń ! 
objęcia kierownictwa sprzedaży pras a o g Q spod. ar 

5
.1w

1119 
e samochodow.ych !'A~to-Casc?"· Roz-szwedzkich maszyn i narzędzi w w6j tego działu i<Izie zgodnie w pa-

f-mie „Svea". rze z rozwojem motoryzacji. Otóź, 
. EKONOMiśCI NIEMIECCY dziś, że zwiększenie taboru kolejowe- tych obliczeń uspławnienie względ- według prowizorycznych danych, 

Zapotrzebowame na artykuł~ prze WOLAJĄ: „CZAS ZAWRóCIC" go będzie musiało nastąpić znacznie nie wybudowanie tej drogi koszto- zebranych z prywatnych zakładów 
mysłowe tego typu. - m?Wl nam Berliński korespondent Codzien- wcześniej, aniżeli przewiduje to pro- wałoby 1.420 miljn. zł., z czego 700 I ubezpieczeń w Polsce w r. 1938, w 
dyr. Ivar Toll -. było P.odowczas w nej Gazety Handlowej" ·~skazuje gram rozbudowy kosztem 3•5 miljar- milJ'n. wypada na część drooi przez l poro'wnaniu do r. 1937 ten dział u-p I b d d d · · N' h ł dów Rm., który pod wpływem obec- e• o sce a.r zo ~e, g yz wasz prze- na wc1ąz rosnące w iemczec g o- nych warunków, częściowo nasuwają- Polskę. bezpieczeń wykazał wzrost zbioru 
mysł kraJowy me był w tym stopniu sy krytyczne na temat obecnego sy- cych wielkie zastrzeżenia., wypracowa- składki o 951 proc. 
rozb~dowany, by mógł spr~stać we- stemu niemieckiej polityki gospodar no na lata 1946-1943. Plan ten, jak ZAINTERESOWANIE .LITWY 

1
. Cyfra ta ' świadczy nietylk:o o 

wn~t~~nem~ zapotrzebowaniu. czej. Gospodarka niemiecka wyka- wiadomo, pruwiduje wyprodukowanie STOSUNKAMI GOSPODARCZEMI 
1 
wzroście liczby kursujących pojaz. 

Dz1s, stwierdza - w dalszym cią- zuje wciąż nowe rysy. Obawy budzi przeszło 100 tys. wagonów wszelkiego Z P~LS~ ROśNIE . i dów mechanicznych, lecz dowodzi 
gu dyr. Ivar Toll - sytuacja ule- już nie tylko obecny system finan- rodzaju. To są obliczenia na daleką „I. K. C. ~a:rue~za wywiad z. również wzrostu uświadomienia o 
gła ~łę~okim i d.aleko idącym prze- sowania wydatków państwowych, ~rzyszłość, podczas gdy obecnie brak pre.zesem koW1ensk1ej Izby H~dlo- konieczności ubezpieczania samocho 
obr~emom. StoJąc na stanowisku, brakd rąk rob?czych i zł~ sytuacja :;:: k:~:l:ch 85 R~!~y"'a~:;ów~gl::;:: WeJ. p. Karkauskasem, w ktorym dów od rozbicia, pożaru itd. 
że kierowana przeze mnie placów- h:in lu zagranicznego ale l stan tech przestrzeni ładownej wykazują 15-20 tenze . . Jednakże wysokość pokrytych 
ka WP. d ruczny aparatu gospodarczego np · „zaznaczył, ze mimo 20 lat nłeprzy- kó . iei:wszym rzę .Zie ma za zada- , „ proc., poniżej stanu dotychczasowego chylnego nastawienia w stosunku do sz d przez prywatne zakłady u-
me spełm3:ć cel.ow:i i pozytywną ro- „węgiel, który się wydawał skar- najwyższego poziomu. Polski nastroje powoli, ale systema- bezpieczeń była w r •. 1938 bardzo 
lę w polskiem zycm gospodarczem, ::_m0~:;:;ia~~:· c=~!w:a!:~~ Wszystko t-0 są ';zynnlki o charak- tycznie zmieniają się i rośnie w Lł· znaczna, wynosiła bowiem 86,6 proc. 
przystosowaliśmy się całkowicie do niczenia bardzo poważne. w kopal- terze naglącym. Na tern tle można twie zainteresowanie dla spraw Pol- sumy zebranych składek. Nasuwa 
nowych warunków, przechodząc rów niach węgla podwyższono czas pracy zrozumieć zacytowane na początku ski, I d~a nawiązania coraz blitszycb się więc pru. ' \' wniosek, że ubez-
no .. legle z rozwojem polskieJ· produk- z 8 godzin na 8 i a1. - a J t to także krytyki i zalecenia polityków gospo- stosunkow z bratnim narodem". pieczenia sam0_.1odów da ~„ duże ko-. 

14 • es darczych, którzy pod wrażeniem ta- J<t CJl przemysłowej głęboką ewolucję. :s0:,~nle, katórego nie można nie kiego zbiegu doświadczeti znajdują C 0 p w COP 1 rzyści właścicielom, którzy specjal-
Z placówki o charakterze par ex- k "'"'• - le nie osiągnięto ocze.. od czasu do czasu odwagę, aby za wo- • . • • " - e nie w naszych warunkach drogo-
cell~nce ~andlowym, polegającym iwanego zwiększenia wydobycia wę- łać d 'ć" albo t ż wró ić"' Jak podaJe „I. K. C. : wych wyst:awieni są na większe ry-
na imporcie ze Szwecji tamtejszych gla. Oczekiwano bowiem 12 proc„ a „ os , e „za c . „dele1,"Utura Związku Izb Przemy- I zyko, niż gdzieindziej. 
fabrykatów i odwrotnie - na im- osiągnie się prawdopodobnie tylko 5 KANAL BAŁTYK - MORZE słowo-Handlow:l'.c~ w Sandomierzu or- 1--------------
porcie przez Koncern Szwedzki' z procent. A przecież na jesieni puszcze C ganlzuje w naJbbższym czasie wielki I 1' p j 
p Isk' ,, h t k ł' nie w ruch hut żelaznych Goeringa i ZARNE .MA KOSZTOWA() zjazd Inwestorów, celem omówienia l[IU.JJZV CIGACl o 1 .roznyc ary u ow, przede- podjęcie całego szeregu działów pro- 1420 ~ffi..JONóW ZLOTYCH aktualnych zagadnieti lokalnych, zwlą : . 
wszystk 1 ~m węgla, przekształciła się dukcji surowców syntetycznych w 1 K C „ zanych z rozbudową przemysłu 1 o- : 
S " · I 1.„ wlelldm stylu (be b i t ) „ · · · podaje kalkulację bu- t . „ vea. 1WZeJ w po s.<Ut organfza- nzyna, una • P. d · worzenlem w COP-ie nowego rejonu cję s,Przeilaży, Ogi'aniczająe częścio musi wykaza~ znacznie zwiększone owy połączenia wodnego Bałtyku centralnego. MU~ I 

wo ;&~any już teraz import muzyn zag~r:~:'~~ew:~s-:'j~e~strzeżenia :łęMorz~n Cza~~~ł ~a~ pr~~i ':;; Zjaz1l odbędzb le się między 10 a 20 ' B V G __ _. 
I narzcdzi ze Szwecji i pośrednicząc "" - - . - e czerwca r. ·"· , 
•kutecznie w przenoszeniu r6żnyeh :e!':1~:i ~~=~~~mi fxrrw7°!; }:=tr1.~70Pk:3~ep~i!;J~. ~: C.g~~YCo~u.zatem swego rodzaj~ I 8AQCH IJARJ 

I 
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Komunikacja swobodna i dla Niemiec korzystna 
Prawda o tranzycie niemieckim przez Polskę 

W .związku z cynicznemi żąda
niami niemieckiemi, które napotka
ły na stanowczy opór ~ ~olsce. i 
doprowadziły do całkowiteJ znua
ny wzajemnych stosu!lków, na tle 
„pobożnych życzeń" rozzuchwalo
nyclr imperjali~tów niemieckie~, d~ 
magających się· „eksterytorJalneJ 
autostrady", wzbudziła pewne za
interesowanie w świecie sprawa 
niemieckiego tranzytu przez ziemie 
polskie, tranzytu, o którym zre
sztą powszechnie wiadomo, że od 
lat odbywa się bez jakichkolwiek 
przeszkód ze strony władz polskich. 

Warto może podać tu pewne 
szczegóły, wyjaśniające dokładnie, 
na jakich zasadach i w jakich wa
runkach ten tranzyt się odbywa. 

Tranzyt między Prusami Wschod 
niemi a resztą Niemiec odbywa się 
-na podstawie Konwencji Pa.ryskiej 
·z dnia 21 kwietnia 1921 r., która 

o licznem potomstwie, ulgi dla bi
letów powrotnych i t. p.) jak rów 
nież zniżki dla niemieckich pocią
gów popularnych z Niemfoc do 
Prus Wschodnich. 

Wobec niezwykłej taniości ta· 
ryf y polskiej - zarząd kolei nie
mieckich pobierając opłaty według 
taryfy niemieckiej robi od lat 
bardzo dobry interes na tranzy
cie przez polskie Pomorze, uzy
skując ogromne korzyści z różni
cy kwoty uzyskanej I zwracanej 
za te przewozy. 

waroweml. Pófoiejszemi układami 
zredukowano zapłatę w dewizach 
do kilkunastu miljonów rocznie, 
przewidując wypłaty w towarach. 
Ponadto przyznano kolejom nie
mieckim olbrzymi rabat snperkon
tyngentowy, który dla niemieckie
go partp.era już i tak zyskowny 
interes tranzytowy, jeszcze bar
dziej zwiększa. 

Z dalszych udogodnień tranzy
towych wyliczyć wypada, że Niem 
com umożliwia. się też przewozy 
transportów wojskowych (ludzi, 
koni, broni, amunicji, i innego mie 
nia wojskowego) całemi pociągami 
jak również przewozi się więźniów 
pod dozorem urzędników niemiec
kich. 

aut i motocykli, a nawet olbrzy
mie towarowe pociągi t imochodo· 
we w swobodnym ruchu z Nie
miec do Prus Wschodnich. Ruch 
ten odbywa się bez paszportów, 
a kierowcy opłacają jedynie bardzo 
niską opłatę ~a zużycie nawierzch
ni. 

Jeżeli dodamy do powyższego je
szcze nieskrępowaną wolność żeglu
gi statków niemieckich drogami 
śródlądowemi oraz zgodę Polski na 
przelot niemieckich samolotów ko
munikacyjnych przez polskie Wo
jewództwo Pomorskie, to widzimy, 
że takich dogodności tranzytowych, 
jak właśnie w komunikacji wscho· 
dnio • pruskiej, zaiste trudnoby 
się gdzieindziej doszukać i każdy 
objektywny obserwator musi bez
warunkowo stwierdzić, że Polska 
dała Niemcom rzeczywiście naj
swobodniejszą komunikację z Pru
sami Wschodniemi. 

IURJER SPORTOWY 
Rumun wygrywa 

„Konkurs Armii Polsklel" 
Poli k na trzedem mleiscu 

„Konkurs Annji Polskiej" lm. Mar 
szalka J . Piłsudskiego rozegrany w 
dniu onegdajszym w Warszawie n&• 
leży do najciekawszych konkursów teo 
gorocznych Zawodów Konriych. 

Jeźdźcy startują.cy w tym biegu 
musieli przebyć dwa parcours'y za 
każdym razem na innym koniu. Na 
ostateczny wynik składał się czas 
oraz wynik łączny obydwóch biegów. 

Na traśie znajdowało się około 20 
przeszkód wysokości 1.40 cm. i sze
rokości 4.50 cm., które zawodnicy 
musieli przebyć z minimalną prze
ciętną. szybkością. 440 m. na min. 

Tym razem nie powiodło się jeźdź
com polskim, którzy musieli ustąpić 
placu swym zagranicznym kolegom. 

przewiduje korzystanie ~ komun~
kacji kolejowej, drogoweJ, wodneJ, 
.pocztowej, telegraficznej i telefo

W ostatnich latach Polska uczy 
niła cały szereg ułatwień w ruchu 
tranzytowym, z których szczególnie 
wartościowem jest ustępstwo w za 
kresie rozrachunku za przewozy. 
I tak, gdy kolej niemiecka prze
stała płacić za tranzyt, Polska tran 
zytu nie wstrzymała, a następnie 
zgodziła się na wyrównanie kilku
letnich zaległości (około 100 mil
jonów złotych) - dostawami to-

W ruchu tranzytowym kołowym 
przez polskie Po~orze mogą Niem
cy używać doskonale utrzymanych 
szos asfaltowych. To też szczegól
nie na odcinku Starogard - Choj
nice widzi się codziennie kilkaset 

W biegu wzięły udział 44 konie 
(na 58 . zgłoszonych). W ostatecznej 
rozgrywce przy przeszkodach pod· 
wyższonych o 10 cm. zwyciężył kpt . . 
Constantin Zahei (Rumunja) na Hun 
terze i Graurze. Drugi - por. hr. 
Swante Bielke (Szwecja) na Skatt
rnanie i Tuxie. Trzeci kpt. Nówak 
(Polska) na Torreadorze i Dziedzi

Zaznaczyć przytem należy że ruch cu. Czwarty por. Ozols (Lotwa) na 
towarowy eksportowy polski ku sa Anseklisie i Tale. Piąty - por. Nils 

nicznej. 
. W komunikacji kolejowej Niemcy 
mogą korzystać z tranzytu zwyk
łego na ogólnych zasadach wszyst
kiemi polskiemi linjami kolejowemi, 
albo też z tranzytu uprzywilejowa
nego, «!la którego przewidziano aż 
t> linij traneytowych o długości 
od 110 do 400 km. Kolej niemiecka 
ze względów dewizowych dobrowol 
nie zrezygnowała. z S linij i obec 
nie uprzywilejowany tranzyt odby
wa się tylko llnją Strzeblellno 
Gdynia. - Tczew - Malbork Ol'az 
llnją Chojnice - Tczew - Mal: 
bork. W tym tranzycie przewozi 
się podróżnych jak i towary osob
nemi pociągami za niemieekiemi 
dowodami przewozowemi bez sto
sowania jakichkolwiek innych lor
ma.Inośel. Podróżnych nie poddaje 

, się zatem żadnej rewizji paszpor-

mym tylko portom przekracza ma- von Ancaverona (Szwecja) na Sam
są zgórą c:z;terokrotnie ruch nie- po i Veronie. Szósty por. Wołoszow
miecko • wschodnio - pruski, nie ski (Polska) na Bimbusie i Blon
mówiąc o ruchu wewnętrznym na dynie. Miejsce siódme, ósme i dzie 
obszar Pomorza i Gdańska, co ra- wią.te zajęli ex aepuo: rtm. Czer
zem biorąc czyni cały, tak znacz- niawski (Polska) na Celebesie l A· 

Fantastyczne plotki o «medjacji» 
W. Komisarz Ligi Narodów w Gdańsko 

W związku z wizytą W. Komisa
rza. Ligi Narodów w Gdańsku prof. 
Burckhardta, w prasie zagranicznej 
nie przestają ukazywać się najróż. 
niejsze najbardziej fantastyczne a 
zarazem fałszywe wtadomoścL 

ragwie, por. Pencis (Lotwa) na Mi· 
nie forsowany przez Niemców kelis!e i Plume, oraz kpt. Butnlewicz 

Warszawy dla nawiązania normal· tranzyt przez Pomorze, zaledwie (Polska) na Aresie i Wichrze VI. 
nego kontaktu z kierowniczemi nikłą cząstką }lotężnego przewozu Jeden z doskonałych jeźdźców poi 
czynnikami polskiemi. W. Komi- polskiego w kierunku morskim. skich mjr. Kulesza miał ciężki upa-
sarz utrzymuje kontakt z władz~ Przez wiele lat, Niemcy, nie wy- .dek wraz z koniem w czasie brania 
mi socjalistyczno • narodoweml w łączając wybitnych osobistości czo przeszkody pierwszej serji l został 
Gdańsku, jest więc rzeczą zrozn- łowych z zadowoleniem podkreślali, wycofany z biegu drugiego. 

M. in. w prasie szwajcarskiej po· 
jawiła się np. notatka, iż prof. 
Bnrckhardt przyjechać miał do 
Warszawy w jakiejś tajemniczej 
misji „medjacyjnej". 

miałą, iż chce również utrzymać korzystne osiągm'ęcia w regulacJJ" Przy podawaniu nazw koni (dwa 
k takt -.-~n,n-t Iski mi przy każdem nazwisku jeźdźca) na 

on z ..... .,................ po e • tranzytu. Obecna nagonka na ruch pierwszem miejscu wymieniano konie 

Jak się dowiadujemy z kół do
brre poinformowanych, wszystkie 
te wiadomości pozbawione są . wo
góle ws21elkich podstaw. 

Przedłużająca się nieobecność W. wschodnio - pruski, w którym przez rna)ą.ce mniejszą ilość błędów, 
Komisarza w Gdańsku mogłaby ro- lat 18 zdarzyły się aż„. trzy spra- Konkurs wczorajszy był naprawdł 
bić wrażenie, iż Liga ehcl&;ł8;bY na- wy sporne sądzone przez arbitraż, szalenie trudny - świadczy o tem 
ruszrć stan rzeczy Istniejący w noszą wszelkie cechy sztucznej ak- najlepiej fakt, it :taden z biorących 
Gdańsku - dob~e. się więc stało, cji. Propaganda kilkutygodniowa, w nim udział jeźdźców nie przeszedł 

iż jego po~ót wyJasnia w tym sen-, nie zdoła jednak przekreślić do- ~~?~~~ k~[aj~~rs~1'; =!u bł~e: 
towej, ani też rewizji celnej. W tych 
warunkach podróżni mogą nawet 
nie zauważyć, że przewóz odbył się 

Prof. Bnrckhardt przyjechał do 
sie sytmwJę. wodo prawdy rozciągającego się błędu jedynie: por. Bielke (Szwecja) 

' na obszarze lat zgórą osiemnastu. t kpt. Tropescu (Rumunja). W dru· 

przez polskie terytorjum. 

JAK ŻYJE KRAJ Podczas postoju pociągów tran
zytowych na stacjach, podróżni mo 
gą nabywać owoce, potrawy, i na

.poje. Dozwolone jest także otwie-
ranie okien wagonów w kraju Z Zaadębia I Kurja Metropolitalna Warszawska poi Na miejsce wypadku zjechali przed· 

daje do wiadomości, że pielgrzymki do stawiciele władz. Ramus z polecenia 
tranzytowym. ROZSZER~ENJE ZAKR~S:U . ROBÓT miejsc cudownych mogą się odbywać prokuratora został aresztowany. 

Wszystkie te udogodnienia udo- DROGOWYCH. Z~rząd m1ejsk1 w So-
1 

wyłącznie za pozwoleniem władzy ar- AWANTURNIK Jó f B ń ki 
stępniono także podróżnym W ko- snowcu postanowił rozszerzyć zakres chidjecezjalnej i pod przewodnictwem 

1 
i· 

1 
.ze 

85 
urzy s i 

munikacji z Niemiec do innych kra robót drogowych w mieście. Oprócz I księdza Duchowieństwo winno piel- zam.t przy tu . ie neJ . • w:szdcz~a. 
i k unik •• · 'd i h ból · . częs o awan ury ze swymi sąs1a ami 1 

J'ów, .a także w om. ac31 z przew1 z anyc programem ro przy grzymów udaJ'ących się do Cz<>stocho- .. dn k tn' t 1 d h d 'ł 
b d · h · h · ' " meje o ro ie na em t e oc o z1 o 

Niemiec do Gdańska, bowiem na u owie nowyc naw1erzc m oraz 1 wy lub innych miejsc pątniczych oto- d k . h b6. k 
odcinku Gdańsk - Malbork Polska przebudowie starych ulic w bieżącym I czyć skuteczną opieką zarówno n~ po-

0
N' r;awyc B Jyńe · k' . 

j ln 'ągi dl roku zabrukowane zostaną kostką na· stoj'ach j'ak i u celu pielorzymki. (s) ie awno urz s ·1 ponowme spo· 
zaprowadziła spec a e poCI a stępujące ulice: Chmielna, Cmentarna RUCHOMA WYSTAWA SZTUKI W wodował awanturę, wobec .czego we
podróżnych nieposiadających pol- Swobodna, Kotlarska, Dębowa od butY lokalu Związku Pań Domu przy ~licy z~:no k~osterunk~we~~ Stam~ławał Mbu
skiej wizy paszportowej, co umo- Staszic, ulica zaś Piłsudskiego zabru-1' Kilińskiego 18 odbyło się otwarcie ru- siał ad, 'ć .ry awan urnd1 ~ć zdam1kerzai o .ez 
żliwia gdańszczanom . podróż bez kowana b.ędzie .nie. d~ ulicy Obchód chomej wystawy sztuki. W wystawie :i.a m i przeprowa z1 o om sarja· 
polskiej wizy do Ma]borka i stąd le.cz do uhcy Dz1ew1~zeJ. P?za urząd~e- biorą udział najznakomitsi przedstawi-
do Berlina. mem nowych naw1erzchm na uhcy I ciele współczesnego malarstwa polskie· Burzyński stawił opór i czajnikiem 

Wypada. zaznaczy6, !e pociągi Dietlowskiej ułożony zostanie w naj- 1 go. (s) pobił Musfala, zadając mu szereg ran 
k. ursuJ·ą tu z szypkością, 'prześci- bliższym c~asie chodnik. Koszty tych TRAGICZNA SMIERC DZIECKA. głowy i twarzy. 

. k · robót wyniosą 220.000 zł. (h) • . . b Awanturnika zatrzymano. Wczoraj 
gającą pociągi pośpieszne urSUJą- UCIEKŁ z ARESZTU K . b d 'ń- Prze~m1eśc.1e ~zęstochowy, ~aCisze, Y· sąd grodzki skazał Józefa Durzvńskie· 
.ce na linji "Berlin - Zbąszyń, Za- · · • upiec ę zi. ło w1down1ą niezwykle tragicznego wy- 1 k · · · 
trzymanie pociągów na stacjach ski Juljan. Nędza, osadzony w areszcie pad.ku. 11-letni Zygmunt Krupski wszedł go na ro w1ęz1ema. 
Zdawczych Ograniczono do kilku dbla odbycia kary za przestępstwa skar- Dll przydrożne drzewo z którego tak z Wi"lna 

owe, otworzył drzwi aresztu przy po- . . · ' b 
~ · t R' · · bezpieczen'stwo mocy d b' kl . b' ł N' niefortunme spadł, ze naskutek o ra-

mmu . owmez i;io ro io~ego ~cza I z i~g . ie żeń zmarł następnego dnia. (s) 
tego tranzytu jest bez zarzutu, długo jednak c1es_z)'.ł się wolnością: gdyż UCZONY WĘGIERSKI NA JASNEJ 
czego dowodem, iż W przeciągu 18 został przez policję schwyta~y 1 osa- GÓRZE. Na Jasnej Górze bawił znany 
lat li · h t yt wy h wy dzony z powrotem w areszcie. Prócz . . 

na nJac ranz o c • kary za przestępstwa skarbowe Nędza badacz st.osunków polsko - węg1ers~1ch, 
darzyła się tylko jedna katastrofa ds'ed . ć b d . . . ł d d t prof. uniwersytetu budapeszteńskiego, 
koło Starogardu spowodowana zre 0 1 zie ę zie .Jeszcze. musia 0 a • Stefan Hajnal. Uczony zainteresował 

wi k 1 i 1 kowe dwa tygodnie za ucieczkę z aresz· . . 1 • •- t · króló g' 
sztą nie z ny o e, ecz przez t (h} się specja me porue ami w w~ 1er 
~amach zbrodniczy. uBRAK DOZORU NAD DZIECMI PRZY skich w Sali Rycerskiej. (s) 

Opłaty za przewóz osób i prze- CZYNĄ WYPADKÓW. W Zagłębiu co- z Łfldzi 
syłek z Niemiec do Prus Wschod- raz częściej zdarzają się wypadki dzie
nich pobiera się wyłącznie w Niem ciom spowodowane brakiem dostatecz- ZA OBRAZĘ SĄDU. Podoficer rezer
czech w markach niemieckich, ści- nej opieki ze strony rodziców i opiekunów wy Józef Wiśniewski mieszkał w cha
śle według stawek wewnętrznej Niedawno koła tramwaju obcięły pię- rakterze sublokatora u Alfreda Herco-

ni cioletniemu chłopcu głowę, a ostatnio ga, przy ul. Krakusa 9. 
taryfy niemieckiej z zachowa em na szosie pod Wojkowicami Kościelne- Wiśniewski wyprowadził się, Hercog 
wszystkich ulg niemieckich. Zatem mi wpadł pod samochód ciężarowy 9- zaś wystąpił z oskarżeniem, że lokator 
nie ma najmniejszego upośledzenia letni chłopiec Marjan Pogoda. Chłopca zabrllł mu z mieszkania różne rzeczy. 
podróżnych czy nadawców z Nie- w stanie beznadziejnym przewieziono W związku z powyższem Wiśniewski 
miec do Prus Wschodnich W po- do szpitala. Jak się okazało szofer nie stanął przed sądem grodzkim, który go 
równaniu z przewozami odbywa- ponosi winy za wypadek. (h) jedną.k z braku dowodów winy unie-
nemi wewnątrz w Niemczech, ra- ZAKOŃCZENIE KURSU OPLG W ZA winnił. · 
czej jest przeciwnie, gdyż podró- WIERCIU. Zakończony został kurs Hercog po ogłoszeniu wyroku, ~v 
żni mogą tu korzystać ze specjał- OPLG dla nauczycielstwa szkół po- przystępie zdenerwowania zwrócił się 
nie bardzo daleko idącej źniżki przy wszechnych powiatu zawierciańskiego do Wiśniewskiego, obrażając przed są· 

zorganizowany przez powiatowy komi- dem mundur polski. 
przejazdach za wschodnio • prus- tet LOPP. Słuchacze kursu zebrali mię- Sąd polecił zaprotokułować szczegó
kiemi biletami powrotnemi. Kiedy dzy sobą na FON 43 złote. Absolwenci łowo wypowiedziane przez Hercoga slo
w Niemczech zresztą każdy kilo- kursu na własnych terenach urządzać wa i odpis protokółu skierować do u
metr przejazdu kosztuje tyle samo będą pogadanki z zakresu obrony prze- rzędu prokuratorskiego. Jednocześnie 
to jest opłaty rosną proporcjonal- ciwlotniczej i uświadamiać będą lud- skazał Hercoga za nieposzanowanie są
nie do odległości, bilet powrotny ność wiejską o niebezpieczeństwie lot- du na 50 zł. grzywny. 
wschodnio • pruski ma. taryfę zbu- niczo-gazowem. Zakończenie kursu od- FATALNY WYPADEK. Władysław 
dowaną z degresją opłat (t. j. było się w sposób uroczysty z udzia- Zaborowski , :i:am. przy ul. Przędzal-

łem przedstawicieli władz państwo- · · 107 il d • b' k'lku I 
j ak ogół biletów w Polsce). manej , zapros o sie ie ·1 o-

wych i szkolnvch. (h) k · dl kl' h d 'ł l'b c' Kolej niemiecka zwraca polskim J atorow, a oryc urzą zi 1 a Ję, 
· · h dz' ł l t tl C · t L zakrapianą suto alkoholem. 

koleJom ic u ia z op a przewo- /...1 zęs OC;r O'łł'J Do niepr::ytomności upił się sąsiad 
zowych za linje tranzytowe we- O NALEŻYTĄ OPIEKĘ NAD PIEJ,. I Zaborowskiego, Edmund Rarl}us. który 
dług polskiej taryfy z udostępnie- GRZYMKAl\11. W ostatnich latach stwier nagle runął na ł?żko. na którym spało 
niem wszystkich polskich ulg ta- dzono, że w Częstochowie i innych , 9-miesięczne . dz1cck? Zaborowsk1e~o . 
ryfowych. W niektórych przypad- miejscowościach i ośrodkach pielgrzym- Dopiero po kilku m1~utach spostr.zezo
kach przyznano kolejom niemiec- kowych pątnicy bywają wciągani do no, że pijak przygniótł swem c1ał~m 
kim nawet ulgi nłe7.awarte w tary- domów i mieszkań, które mają złą opi· dziecko. Wezwano lekarza, który stw1er 

f1e polskiej ( np. ulgi dla rodzin nj-:. dził śmierć dziecka przez uduszenie. 

FABRYKA SPLONĘŁA. W fabryce 
płyt korkowych. i przetworów chemicz· 
nych przy ulicy Tuszyńskiej nr. 69, z 
nieustalonych przyczyn wybuchł groźny 
pożar. Ogień powstał na pierwszem pię 
trze murowanego budynku fabrycznego 
i natrafiwszy na łatwopalny materjał 
rozszerzył się szybko, zagrażając pobli
skim magazynom i sąsiednim budyn
kom mieszkalnym. 

Na ratunek pospieszyło 7 oddziałów 
straży, które pod dowództwem kmdt. 
Kalinowskiego o godz. 4-ej nad ranem 
ogień przytłumiły. Budynki fabryczne 
uległy częściowo zniszczeniu. Ponadto 
pastwą ognia padły urządzenia fabrycz
ne i towary. Strat na razie nie obliczo
no, są jednak poważne. 

KRADNIE I FALSZUJE. 20-lelni Kon
rad Piksa, zatrudniony w obozie pra
cy, skradł w nocy z kufra w kancela
rji 8 książeczki oszczędn. swoich ko
legów, poczem zabrał im z płaszczy le
gitymacje, usunął fotografje i zastąpił 
je swoją podobizną, poczem podjął w 
dwóch · urzędach pocztowych w Wilnie: 
w jl'dnym 30, w dtugim 50 zł. 

Ponadto sfałszował dwie przepu~tki, 
t>prawniające do przebywania na mie
ście. Piksa był już poprzednio dwu
krotnie karany przez sąd grodzki w 
Mikułowie za kradzież. Karę mu za· 
wieszono przez 4 lata i obecnie znów 
skazany na półtora roku więzienia. 

POD OCHRONĄ PRAW A. Konserw.i
tor urzędu wojewódzkiego w Wilnie u
znał za zabytkowy piętrowy zamek fun
dacji Pawia Sapiehy w Holszanach, V.'Y 
budowanych w 17 wieku oraz kaplicz
kę zamkową z zachowanemi dekoracja
mi architektonicznemi i malarskiemi 
wraz z terenem, na którym stały nie
istniejące już skrzydła zamku i dawna 
fosa. 

giej serjl bezbłędnie przeszli: por. 
Ankaverona (Szwecja), kpt. Zahe! 
(Rurnunja) i jedyny Polak kpt. No
wak. Rtrn. Skulicz przeszedł wpraw
dzie parcours bez błędu, ale przekro· 
czył czas i dostał za to punkty kar· 
ne. 
Zwyclęscy konkursu otrzymali na

grody fundacji Marszałka Edwarda 
Smigłego • Rydza, prezesa Rady Mi· 
nistrów gen. Sławoj - Składkowskie
go, or82l Ministra Spr. Wojskowych, 
gen. T. Kasprzyckiego. 

W dniu wczorajszym zawodnicy od
poczywali przed dzistejszym konkur
sem - · „Armij Zagranicznych". W 
niedzielę (4 b. m.) - „Nagroda Pol· 
ski" („Puhar Narodów"). (J. 'i.)'. 

KUSOCllQ'SKI WYJECHAŁ DO 
HELSINEK 

Znakomity nasz długodystanaowleo 
mistrz olimpijski z Los Angelea na 
10 km. Janusz Kusociti.ski odleciał 
wczoraj samolotem do Helsinek. 

Kusociti.ski będzie tam startował 
na zaproszenie Finlandzkiego Zw. L. 
A. w biegu na 5 km. w dniu 8 b. m. 
wraz z najlepszymi długodystanso
wcami Finlandji. 

DZIS PRZVJE:tDMJĄ 
Pii.KARZE SZW AJCARSOY 

W dniu dzisiejszym o godz. 19.48 
przyjeżdża do Warszawy drufyna pil· 
karzy szwajcarskich, która rozegra w 
dniu 4 b. m. w Warszawie mecz z re
prezentacją. Polski. 

Niedzielny mecz piłkarskiej repre
zentacji Polski będzie 93 spotkaniem 
reprezentacji pati.stwowej. 

Na 92 rozegranych dotąd spotka6 
przegraliśmy 42, wygraliśmy SS l zre
misowaliśmy 17 meczów. Stosunek 
bramek wynosi 205:205. 

IMPREZVPOLSKIEGO 
' TOURING KLUBU 

Polski T. Klub w Katowicach or
ganizuje 4 czerwca ogólnopolski zjazd 
ęamochodowy do Katowic na Targi 
Katowickie. 

Polski Touring Klub urządza 5· 
ciodniową. wycieczkę samochodową na 
Litwę. Wycieczka wyruszy 14 lipca 
z Augustowa. 

WIOSLARSKIE 
REGATY AKADEMlCKIE 

W dniu 4 czerwca pdbędą. się na 
Wiśle w Warszawie Wioślarskie Re
gaty Akademickie. 

. Regaty odbędą się w konkurencji 
warszawskiej i ogólnopolskiej. W kon 
kurencji warszawskiej Regaty odbęd!ł 
się o tytuł mistrzowski stołecznych 
Wyższych Uczelni. 

W konkurencji ogólnopolskiej star
tować będą Jugosłowianie, oral stu· 
denci z poznati.skiego AZS-u. 

Przed samem! regatami odpędzie 
się uroczyste poświęcenie łodzi wy
ścigowej (ósemka rasowa), ofiarowa· 
nej przez p. Ministra Józefa Becka 
A.Z.S.-owi warszawskiemu. 
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POGODA NA DZIS 

Pogoda słoneczna przy zachmurze
niu niewielkiem na zachodzie, a u
miarkowanem na wschodzie kraju. 
Temperatura w ciągu dnia do 20 st. 
Umiarkowane wiatry wschodnie. 

W teatrach 
Teatr NarodoW)': „Samuel Zborowald". 
Teatr Polski: „Kolemnkl". 
Teatr Matyi „Brat mllrnotraWllJ"', 
Teatr Nowy1 , Weell-End". 
Teatr. Lfotnl: „Pe1111)onat we dwone". 
Teatr 1u„nPnm1 „l.'yrulU1 SeW'llak1", 
Instytut Be.duty1 „Haneczka l duch". 
Teatr Kameralny1 „Expose pani mini· 

11trowej". 
Teatr MallckleJ: „JulJa kupuje eoble 

dziecko". 
Rosyjskie StodJo Dramatyczne: „Szcze-

śliwe małżeflstwo". 
Teatr „d,t~": .. R1tron Klmmel". 
l\laie Qui Pro Quo: „Strachy na Lachy". 
Teatr All Baba (Karowa 18): Dziś 1 CO· 

dziennie rewja polityczna w 20-tu obra
zach „Orzeł czy Reszka.„" z Mll'lł Zi
mińską, Krukowskim, Foggiem, Sempoliń
skim na czele zespołu. Pocz.: 7.30 I 10 w. 

INFORMACJE O FILMACH 

DOZWOLONYCH DLA MLODZJEU' 

TEl,EFON '1-Jl-25. 

W kinach 
Adria: „Trzy walce". 
Athrnlłc: Wleokl w~tc", 
Rnltylc: „Gcly Madełon.„". 
C'!.•in.>: „Booloo" I „Szalona pogofl". 
<" '•Pitol: „ U kresu drogi", 
Colosseum: „Orły mOł'sltle". 
Czary: „Byłam szpiegiem" l „Kawiarnia 

na i:;ranicy". 
Jrnte: „Jezebel" ł „Dede". 
Europa: „Studentka". 
f'ama: „SE>rce matki". 
FilharmonJa: „Gibraltar". 
Ił .-nos: „Serce matki" I tlodatkl. 
Roll;nvood: „Druga młodo~" I rewja. 
lmp.-rfal: „Kochało ją dwóch". 
Italin: „Barbara Radziwiłłówna". 
Jurata: „Zbłądziłem" t „Kapryśna ekl!

pedjentka". 
Kino para.fJi iw. Andrieja: „Mały czaro

dziej". 
Lot: „Oddział śmiałych" I „Jtocha, lu· 

bi. szanuje". 
MIPJ~kte: „Brawura". 
JlfajestiC!: „Pani t cowt.ioY''. 
~lewa: „Modelka" l „Strzał w nocy". 
.I; 'apoleoa: ,,Francja czuVia ..• ··• 
Nowa Tombola: „Ich atu ł ona Jetlna" 
„Adieu". 
Olza: „Niebezpieczna granica". 
l'alladlnm: „Genjusz sceny". 
Pan: „Zbudź się I :l;yj" I „Ostatnie o

strze~enle". 
Petit Trianon: „Josette" t „Lokaj ja-

śnie pani". 
Rlalto: „ Wielbiciele panny Nancy". 
Rex: „Sygnały" t „Czerwone jabłuszko". 
Roma: „Korsarze pt'>tnocy". 

· Sokół: „Agentka H-21" I 
dżungla". 

Sol'rento: „Skłamałam" l 
pająkiem". 

Sfinko: „Doktór Murek". 
Studjo: „Dom bankowy". 
Stylowy: „Panna Ewe''. 
Awlatowld: „Ukochany", 

„Zagtnlona 

„Rotel pod 

~"·it: „10-clu z Pawlaka"' l dodatki. 
1'on: „Postrach Mongoljl" l „Djabelslta 

eskadra". . 
l Tclccha: „Prawo pl'Ot. Llndsey'a" I do

datki. 
~i<'lorla: „Wl6czeg1". 
Fotoplaatfkon (t.:i. Maruałka B'ocba i> 

wyświetla codziennie ot! godz. 16-eJ do 
22-ej plastyczne widoki w naturalnych 
kolorach z Ameryki. 

Pannrama <Nowy świat 27): Monte-Carlo 
i Mona<'o. 

FOTOPLASTIKON (ul. Marszałka Fo
c:ba 2) wyświetla codziennie od godz. 
15·eJ do 22-ej plastyczne widoki w na
turalnych kolorach z Berchtesga.den. 

KIJRJER RlDJOWY 
„KLUB PICKWICKA" DICKENSA 

W TEATRZE WYOBR.UNI 
W nadchodzącym sezonie letnim, który 

rozpoczyna się dn. 4 czerwca w Polakiem 
H11djo - poświęcone zostaje w progra
mi.-., aż 10 audycyj Teatru Wyobraźni 
„ Klubowi Pickwicka" Dickensa. Nie jest 
to wiele, jeżeli się zważy, że „Papiery 
klubu Pickwicka" mają, aż 700 stron. Ar
cydzieło Dickensa zawiera tyle skarbów 
humoru, prawdy o człowieku i poezji, że 
lO fragmentów nadanych przez radjo je
dynie pozwoli na wyciągnięcie najlepszych 
momentów. 

Samuel Pickwick I jego kompani to 
Istoty nieśmiertelne. l!:yją I eyć będą w 
pamięci czytelników całego świata. Kiedy 
„Papiery Klubu Pickwicka" zaczynały wy 
chodzić w Anglji w odcinkach, Judzie od
nosili się do tego tak, jakby oczekiwali 
na wydarzenia własnego życia. 

Pierwszy fragment „Klubu Pickwicka" 
nadany zostanie w Polakiem Radjo dn. 4 
ezPrwca o godz. 19.00. Wieczór ten został 
za.powiedziany p.t. „Pickwicklści u siebie''. 
W roli głównej wyst11pi Stanisław Stani
sławski. Reżyserja I opracowanie całości 
spoczywa w rękach Antoniego Bohdzie
wicza. 

Drugi wieczór „Pierwsza podróż i pier
wsze przygody" nadany zostanie również 
w tygodniu bieżącym w środę dn. 7 b.m. 
o godz. 19.00. 

WIADOMOSCI Z POLSKI 
W JĘZTiiACH OBCYCH 

nadaje Polskie Radjo 
Polskie Ra.djo obecnie nadaje w godzi

nach wiP.czornych wiadomości z Polski w 
językach obcych - dla słuchaczy zagra
nicznych. „Wiadomości z Polski" podawa
ne są, w języku angielskim. niemieckim, 
węgierskim I włoskim. 

Nadawnne są one codziennie I rozpla
nowane zostały w na.stępuj!(cy sposób: w 
niedii elę, pol\iedziałek. wtorek, środę i so
botę w jęz. niemieckim I angielskim, w 
czwartelt w jęz. włoskim, w piątek zaś w 
nl<lmiecklm i węgierskim. 

Audy,!je te rozpoczynają, się stale o godz. 
23. '15 I trwają do 23.20, z tern, że pier
wsza auilycja nadawana jest od godz. 
:.:a.os do 23,13, z::.ś następna o godz. 23.13 
do 23.20, z wyjątkiem czwartku, kiedy 
wlad.Jmości z Polski w języku włoskim 

.111wawane "' od •• la.Ili ~ Ja.li. 

Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń 
Spółka AkcyJna 

Bilans na dzień 3ł grudnia f93S roku 
ST AN CZYNNY w Zł.: L Kasa 73.805,12. IL Instytucje Kredytowe 

574.840,55. m. Papiery wartościowe z kuponami bieżąceml 2.442.041,18. IV. 
Pozyczld hipoteczne 9.705,-. V. Nieruchomości 5.750.496,65. VL Nale:l:ności 
z tytułu rezerwy składek zatrzymanej przez Zakłady Ubezpiecze11. 1.283.867,40. 
vn. Ajenci 899.288,85. VIII. Różni z tytułu zaległej składki 932.716,49. IX. 
Zakłady Ubezpieczeń 1.226.996,48. X. Inni dłu:l:nicy 170.904,51. XI. Ruchomości 
biurowe 1,---. XII. Inne aktywa 251.319,31. XIII. Lokaty stanowią.ce kaucje 
ajentów 132.245,-. XIV. Depozyty 203.313,75. Razem 13.951.541,29. 

STAN BIERNY w Zł.: I. Emitowany kapitał akcyjny (akcyj 30.000 
sztuk po Zł. 100,-) 3.000.000,-. II. Kapitał zapasowy 1.500.000,-. III. Spe
cjalny fUndusz rezerwowy 925.000,-. IV. Specjalna rezerwa na. straty z ope
racji ubezpiecz. 250.000,-. V. Fundusz na nale:l:ności wątpliwe 150.000,-. 
VI. Fundus7; ubezpieczeniowy 1.686.097,56. VII. Rezerwa na nieuregulowane 
szkody 983.244,15. VIII. Należności z tytułu zatrzymanej reasekuratorom re
zerwy składek 1.497.762,80. IX. Fundusz na umorzenie wartości nieruchomości 
351.468,-. X. Długi hipoteczne 6.666,66. XI. Ajenci 286.087,20. XII. Zakłady 
Ubezpiecze11. 1.847.544,32. XIII. Inni wierzyciele '287.329,73. XIV. Niepodniesiona. 
dywidenda przez akcjonarjuszów 115.347,-. XV. Niepodniesione zwroty 
przez ubezpieczających 2.601,77. XVI. Nieuiszczone podatki i opłaty 81.367,48. 
XVII. Inne pasywa 226.951,97. XVIII. Kaucje ajentów 132.245,-. XIX. Ró:l:ni 
za depozyty 203.313,75. XX. Zysk 418.513,90. Razem 13.951.541,29. 

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT ZA 1988 ROK 
ZYSKI w Zł.: I. Pozostałość zysku z roku poprzedniego 48.801,33. 

II. Zysk w roku sprawozdawczym na rachunku ubezpieczeń: 1) od ognia 
92.380,91, 2) od kradzieży 54.816,72, 3) chOmage 140,92. !IL Czysty dochód 
z majątku zakładu 368.021,32. IV. Niepodniesiona dywidenda przez akcjonar
juszów zaliczona na rzecz zakładu 4.311,-. V. Ró:l:nica kursu na wylosowa
nych papierach wartościowych 7.732,11. VI. Zysk na sprzedanej nieruchomości 
162.370,-. VII. Wygrane premje 3 proc. Prem. Poz. Inwest. 1.800,-. VIII. 
Wpływ z odpisów na wątpliwe nale:l:ności 18.469,55. Razem 758.343,86. 

STRATY w Zł.: I. Strata w roku sprawozdawczym na rachunku ubez
piecze11.: 1) transportów 8.682,36, 2) od gradobicia 63.011,66, 3) przyjętych 
pośrednio ~ działach ubezpieczeń nieprowadzonych bezpośrednio 36.252,64. 
II. Niepodzielona część kosztów administracji 67.380,65. m. Umorzone należ
ności wątpliwe 42.606,02. IV. Strata. na kursie walut obcych 61.035,79. V. Od
pisy i straty nieobjęte poszczególneml rachunkami: 1) odpisano na umorzenie 
wartości nieruchomości 27.605,-, 2) odpisano wartość ruchomości, nabytych 
w ciągu roku 17.851,68. 3) ró:l:nica kursu na papierach wartościowych 15.404,16. 
VI. Zysk: pozostałość z 1937 roku 48.301,33; zysk za 1938 rok 370.212,57; 
razem 418.513,90. Razem 758.343,86. 

PODZIAŁ zysKU 
1) Na dywidendę dla akcjonarjuszów 4 proc. Zł. 120.000,-. 2) Na po

datek dochodowy Zł. 70.000,-. 3) Na tantjemę dla Zarządu i Rady Nadzor
czej Zł. 30.000,-. 4) Na gratyfikację bilansową. dla pracowników Zł. 80.000.-. 
5) Na uzupełnienie specjalnego funduszu rezerwowego Zł. 75.000,-. Ei,) Na 
Fundusz Obrony Narodowej Zł. 25.000,-. 7) Na cele społeczne Zł. 10.000,-. 
8) Do przeniesienia na rok 1939 Zł. 58.513,90. Razem ZŁ 418.513,90. 

Walne ,Zgromadzenie Akcjonn.rjuszów w dniu 31 maja 1939 r. powyż
szy Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz podział zysku zatwierdziło. Uchwa
loną. 4: proc. dywidendę, czyli po Zł. 4,- od 1 akcji, wypłaca kasa Zarządu 
s.półkl w Warszawie, ul. Jasna 4. 661 

Koczargi Stare wołają o szkolę 
Potrzebna, choe nikt podziwiać nie będzie .•• 

Od jednego z naszych czytelni- nie obchodzi, . te niema mleJsc. te niema 
ków otrzymujemy interesują.cy list, ławek ltd., innej '!~kole deje się nowy 

. sprzęt, a stary gn1Je w piwnicy. Intllr-
przedstawiają.cy starania mieszkai'l- wencje kierowniczki szkoły zbywa się by
ców wsi Koczargl Stare o budo- le czem, to też sama 1ta pieniądze uzy
wę szkoły starania pomimo du- skane z przedstawienia zakupuj~ parę sta-

. • . • rych gratów, byle 2yskać te kilka miejsc. 
żych wysiłków l ofiarności miesz- Widząc, że z tego biernego czekania 
ka11.ców na ten cel - jak dotych- nic nie wyjdzie, sabrall§my si<:i sam~ . do 

czas pozo:itają.ce bez rezultatu. O- ro~!!JIQ.załlśmy Komitet Budowy Szkoły w 
kolicznośc1, towarzyszące tym za- Knczargach Starych. Pomijając Zarząd Gm! 
biegom i trudności, z jakiemi spot- ny, udaliśmy s_1ę do władz szkolnych. 
kala się godna uznania inicjatywa gdzie po zlożemu odpow!ednlego mater-

. . jału, w stosunkowo krótkim czasie (gmi-
ludnośc1, warte są. czynnego zam- na Ożarów w Wydziale Powiatowym czy
teresowania władz szkolnych. niła nam różne wst~ty I utrudn.lenla), 
Dnia 5 marca 1938 r. zło:<yllśmy do Za· otrzymaliśmy Orzeczeme OrganlzacyJne 0-

rządu Gminy Ożarów podanie w sprawie kręgu Szkolnego Warszawskiego, pismem 
budowy szkoły powszechnej w Koczar- z dnia 17 kwietnia .Nr. I-9455/39, dla szko
gach starych, poczta Boernerowo, gdyż ly trzeciego stopnia w Koczargach Sta-
w sieci szkolnej, szkoła Jest u nas prze- rych. . 
widziana. Dopilnowaliśmy, by wstawiono Jako przewodniczący Komitetu Budo~ 
do budżetu odpowiednill sumę. Wstawio- Szko~ w Koczargach St~rych, udałem się 
no, a jald:e, aż cztery tysiące zł. na ten Ol!Ob1ście do zarządu ~mmnego, by ~spól
cel (cztery tys. na budowę szkoły w me tę spr!lwe omówić. i zabrać .s1e do 
Koczargach, _ ale w których'!, gdyż są pracy, pomewat c~clehśmy chociaż dwie 
1 Nowe Koczargl). A w Innej okolicy izb§. szkolne wykonczyó na rok szkolny 
buduje się pałac, daje się posadzki fro- 19~i!~· nasza uświadomiona. u budowa 
terowane itp. k ł j t t t d · ał d i · T3•mczasem u nas dzieci w Ilości 279, sz o Y es . 0 ru n!em y, a z rug eJ 
ucq się w lokalach odnajętych, w wa- strony uhnadomlona, 11:e O~\\i~ta }est pod· 
runkach hlgjenicznych niżej ws7.elkiego I stawą egzystencji wsi dz1sleJszeJ, ml'!!O 
poziomu. w ruderach ciasnych, małych, wszyst1!'o nie cofnęła się przed podJę
z wyjściem na drogę, gdzie dzieci na- cie~1 ciężarów. Zebrała między sobą dw.a 
ra!one są na przejechanie przez samo- t~sutce zł. na kupno .Placu, przez Kom1-
chód lub wóz sJe Powiatową zatwierdzonego, o po-

Co gorsze, ·szkoła ta jest połotona at wierzchni 8.400 mtr. Oprócz teg? ponosimy 
w trzech sąsiednich wsiach, t. j . w Ko- koszta planów: . Trzeba za~atzł'ć. :Ile "1Yleś 
czargach starych odd. I i v. w Lipko- nasza J~st biedna. grun.a meurodzaJne, 
wie II, III, IV I VI dwuletni, oraz w gleba prnszczysta l sapowata. . 
zielonkach oddz. I. II, III i IV na dwie Tym.czasem. ZarZ!ld Gminy wszelklm1 spo 
zmiany. w ławkach przeznaczonych na sobarm paraliżuje nasze plany. 
troje dzieci, siedzi czworo, nie m6wląc Dlaczego 1 - Bo jedna wlosk~, włączona 
już 0 stoliku nauczycielskim, gdzie znów do naszego obwodu Orzeczem~m Kura
codziennie sadza. się troje. torjum, należy do Innej gromy. Gdyż 

Gmina na to patrzy przez palce, nic ją punkt, wskazany przez władze szkolne, 

·• 

OGŁOSZENIE U. 
Zarząd Spółki Akcyjnej „NASZ 

SKLEP - URANIA" w Warszawie 
zawiadamia Pp. Akcjonarjuszów, te 
w dniu 19 czerwca 1939 r., o godz. 
18-ej, w siedzibie Spółki w Warsza
wie przy ul. Siennej 13, odbędzie się 

XXVII Zwyczajne Walne Zgromadze
nie Akcjonarjuszów z następującym 

porządkiem dziennym: 
1) Wybór przewodniczącego. 2) Roz 

patrzenie i zatwierdzenie sprawozda
nia Zarządu 1 Rady Nadzorczej, Bi
lansu oraz Rachunku Strat i Zysków 
za rok 1938-39. 3) Powzięcie uchwa,
ły o podziale zysków. 4) Udzielenie 
władzom Spółki absolutorjum z do
konanych czynności. 5) Uchwała, do
tycząca podwyższenia kapitału ak
cyjnego. 6) Zmiana par. 4: Statutu 
Spółki o brzmieniu: „Kapitał Zakła

dowy Spółki wynosi 1.000.000,- zl 
l jest podzielony na 10.000 akcyj na 
okaziciela · po 100 zł. każda", na 
brzmienie: „Kapitał Zakładowy Spół

ki wynosi złotych 1.400 OOO,- t jest 
podzielony na 14.000 akcyj, z czego 
10.000 akcyj na okaziciela po 100 zł. 

każda 1 4.000 akcyj imiennych po 100 
zł. każda, uprzywilejowanych z pra
wem do dwóch głosów dla każdej z 
tych akcyj". 7) Wolne wnioski. 

Akcjonarjusze, pragną.cy uczestni
czyć w Zgromadzeniu, winni złożyć w 
Biurze Zarządu posiadane akcje lub 
kwity depozytowe, przynajmniej na 7 
dni przed terminem Zgromadzenia. 
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Il OGLOSZENIE. 

ZARZĄD TOWARZYSTWA 
..,ELEKTRYCZNOSó" 
SPół...K.A AKCYJNA 

zawiadamia PP. AKCJONARJUSZOW,. 
że w dniu 15 czerwca 1939 r. o godz. 
11-ej przedpoł. w biurze Zarządu 
Spółki w Warszawie przy ul. Czac
kiego Nr. 6 odbędzie się 
NADZWYCZAJNE WALNE ZGRO-

MADZENIE AKCJONARJUSZOW 
z następują.cym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodni· 
czą.cego, 

2) Powzięcie uchwały, dotyczącej 
liczby członków Rady Nadzorczej 
Spółki, 
· 3) Wybór członków Rady Nadzor
czej Spółki na rok gospodarczy 
1939-40 1 określenie ich wynagrodze
nia. 

Właściciele akcyj, fyczą.cy sobie 
uczestniczyć w Nadzwyczajnem Wal
nem Zgromadzeniu winni najpótniej 
do dnia 7 czerwca b. r. złożyć w 
Zarządzie Spółki swe akcje, lub spo
rządzone, zgodnie z ustawą., za
świadczenia właściwych instytucyj o 
zdeponowaniu akcyj. 

Karty wstępu wydawane będą w 
Biurze Zarządu Spółki na trzy dni 
przed terminem Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 597 

połotony jest o dziewięćset (900) mtr. od 
szosy. Jestto kąt zapadły, więc niech ta
kim zostanie. Dlatego, że mieszkańcy tej 
okolicy ośmielili się mleć własne zdanie. 
Wynikałoby z tego, te gmina buduje 

szkoły tylko dla reklamy, a \V okolicach 
położonych na. granicach gminy, oraz da
lej od dr6g bitych szk6ł nie trzeba - tak 
jej się wydaje. Bo po cM? Nikt Ich wi
dzieć ł podziwiać nie będzie, z drugiej 
strony poco Im szkoły, by trudniej było 
ich wyzyskiwać. Nie obchodzi to· gmj-
11ę, że gdy się pobuduje szkole przy szo
sie, tern samem rozbije ten obwód na 
dwa, zwiększając jednocześnie koszty bu
dowy, ponieważ trzeba będzie budować 
dwie szkoły, obniżając l!topień organiza
cyjny tychże. Zamiast dążyć do szkół 
wyżej zorganizowanych. OboJetne jest jej 
to, że dzieci nas7.e będą musiały poprze
sta.6 na czterech oddziałach, względnie 
chodzić 5-6 kim. do oddziałów wyższych. 
· Najwytszy już czas, by odpowiednie wla 
dze wejrzały w te sprawę I czyniących 
fermenty przywołały do porządku. 

Stefan Leszczyński. 
Koczargl Stare, 26.5.39 r. 

Antoni Cwojdziński dla młodzieży 
Pokazy szkolne Instytutu Reduty 

Nie wiem, czy jest gdzieś na śwle- mniej czas ptawie niepodzielnie. Po- mlarem szlachetnej tendencji, która 
cie prawdziwie dobry teatr dla mło- tem rozpoczął się od niego dość wy- zalewa proste ramy tego przedstawie
dzieży (a czy jest gdzie nota bene do- ra:l:ny odwrót. Hasło do niego dała nia l zatapia w dość plaskiem mora
bra literatura dla młodzieży?) ; nie sama młodzież - która miała już do- Uzatorstwie całą. sztukę. 
wiem, czy jest gdzieś na świecie autor . syć szarości i realistycznej „prawdzi- A tego właśnie młodzież nie znosi. 
umieją.cy naprawdę pisać dla niej sztu wości" i domagać się zaczęła w książ- Nie znaczy to oczywiście, aby litera
ki teatralne„. Fakt, że u nas do rze- ce rozrywkowej właśnie czegoś od- tura powieściowa i teatralna dla mło
czy tak niesłychanie trudnej - choć miennego. dzieży miała się wyrzekać celów wy
w swem założeniu tak wdzięcznej i Z tej realistycznej mody pozostała chowawczych i etycznych - ale trze
pocią.gającej - wziął się reżyser i jednak jedna rzecz pewna. ba to robić bardzo ostro:l:nie i bardzo 
autor o tak już ustalonej renomie, jak Młodzież - najmłodsza i najstarsza delikatnie, bo inaczej najlepszy wysi
Cwojdzi11.sk1, świadczy o jego żywot- I - domaga się od swojej literatury i lek mija się całkowicie z celem. Zdol
ności i odwadze. swego teatru jednego: wesołości, hu- ny komedjopisarz, jakim niewątpliwie 

Czy Cwojdziński z tej trudnej pró- moru, dowcipu, piosenki, wesołego jest Cwojdziński, nie ustrzegł się w 
by wybrnął zwycięsko? wierszyka, zamaszystego tańca.„ Mło- „Rycerzach radości" pokusy zbyt pro-
Należałoby o to może zapytać dzie- dzież nie lubi smutku i smętku i za- stolinijnego pouczania i kształcenia 

cl i od nich dowiedzieć się, co właści-1 dowolona jest tylko wtedy, kiedy - duchowego swych młodocianych wi
wie wolą. - w teatrze i w książce - jest wesoło. Trzeba było zresztą. wi- dzów i na tern właśnie potknął się 
czy wątek fantastyczny, czy też taką dzieć rozradowane miny dzieci, gdy dość przykro. 
nawskroś realistycznie potraktowaną. w sztuce Cwojdzi11.sklego, po szczęśli- Instytut Reduty w ramach swych 
historję prawdziwą, jaką. w „Ryce-1 wem przezwyciężeniu wszystkich pery- pokazów szkolnych bardzo ładnie wy
rzach radości" opracował dla nich petyj cały zespół roztańczony i roz- stawił tych „Rycerzy radości". Pod 
cwojdzi11.ski. . · I śpiewany uwijać się zaczął po scenie. I batutą. reżyserską. Marji Dulęby mło-

Dyskutowano już zresztą. na ten Sztuka Cwojdzińskiego ma bowiem dociany zespół anonimowych artystów 
temat du:l:o i zawzięcie. Realizm w po- , - przedewszystkiem z punktu v1idze- zagrał komedyjkę zgrabnie i z wdzię 
wieści dla młodzieży - któremu to- nla młodzieży - cały szereg poważ- klem. Piosenki łatwe i dźwięczne. Na 
warzyszyło bezapelacyjne wygnanie z ; nych walorów. Akcja jest prosta i zro specjalne wyróżnienie za.sługuje do
przezna.czonych dla niej książek wszel· I zumiała - coprawda tylko chyba dla skonała dekoracja Iwo Galla. Szkoda, 
kioh wróżek i innych dawnych rekwi- li starszej młodzieży - na soenie jest że ten bardzo zdolny dekorator nie 
eytów fantastycznych - panował po sporo ruchu, sporo piosenek... Grzeszą ma dzisiaj większego pola działania. 

wielkiej wojnie przez pewien przynaj- natomiast cl „RJ.:oerze radośoł" nad- A. Ohor • 

eliksir. posła.mydełko do zębów 

HE ZAD H , 
Rad jo 
SOBOTA, S C!zerwca. 

a 

365 

6.30 „Kiedy ranne wstaj11 zorze". 6.36 
Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 
8.00 Audycja dla szkól. 11.00 Audycja dla 
szkół. 11.25 Muzyka z płyt. 11.30 Audycja 
dla poborowych. U.57 Sygnał czasu i hej
nał z Krakowa. 12.03 Audycja południo
wa Cz Katowic), 15.00 Teatr Wyobraźnl 
dla dzieci. lli.30 Muzyka obiadowa. 16.00 
Dziennik popołudniowy. 16.08 Wiadomości 
gospodarcze. 16.20 Kronika literacka. 16.35 
Recital wloloncz.elowy Dronisława Nagujew 
skiogo. 17.00 Transmisja nabożeństwa a 
kościoła św. Stanisława w Lodzi. 18.00 
„75 lat w :t;yclu Czerwonego Krzym" -
pogadanka. 18.10 Płyty. 18.30 Audycja dla 
Pniaków zagranicą. 19.15 Polska Kapela 
!,udowa Feliksa Dziertanowskiego, 19.50 
Przemówienie sen. Aleksandra Prystora, 
prezesa Rady Głównej Tow. Rozwoju 
Ziem Wschodnich. 20.00 Audycja dla wsi. 
20.13 Transm. przemówienia wicepremjera 
Int. Eug. Kwiatkowskiego na pierwszem 
konstytucyjnem zebraniu Pomorskiej Ra
dy Gospodarczej (:i: Torunia). 20.40 Au
dycje informacyjne. 21.00 Koncert z Mie· 
dzyne.rodowej Wystawy Wodnej w Llege. 
22.00 „Detektyw pomógł" - skecz Hen
ryka Duvernols w oprac. Wandy Boye 
(:11 Wilna). 22.15 Muzyka taneczna. 22.55 
ł>rzegl11d prasy. 23.00 Ostatnie wiadomo
ści dziennika wieczornego, Komunikat me
teorologiczny. 23.05 Wiadomości z Polski 
w języku niemieckim. 23.13 Wlad. z Pol· ' 
ski w języku angielskim. 23.20 D. c. mu- . 
zykl tanecznej w wYk. Malej Ork. P. R. 
11 udziałem Ireny Carnero, Trójki Ra· 
djoweJ i Piecioraczków Radjowych. 

SOBOTA. S ezerwca. 
15.00 „()pQwieśd słoneczne". 
LS5 Na wiolonczeli gra Bron. Na

gujewskl. 
17.10 Transmisja naboteństwa z ko-

ścioła św. Stanisława w Lodzi. 
18.SO Audycja dla Polaków zagranlcit. 
19.50 Przemówienie sen. Al. Prystora. 
20.13 Przemówienie wicepremjera ln:ló. 

Eugenjusza Kwiatkowskiego. 
21.00 Koncert z Międzynarodowej 

Wystawy Wodnej w Leodjum • 

WARSZAWA Il (Jtlokot6w) 
14.00 Plytr. 15.00 Wiadomości sportowe. 

15.05 Parę informacyj. 15.10 Koncert soli· , 
stów. 15.45 !tycie kulturalne stolicy, 15.55 
Program na jutro. 16.00 Muzyka lekka I ta 
neczna. 18.05 Płyty. 21.05 Instrumenty dęte 1 
w muzyce kameralnej (płyty). 22.05 Kon- \ 
cert solistów: Cezary Kowałskl (baryton) 
i Tadeusz L!fan (wiolonczela). 22.50 For-

1 my muzyki tanecznej w twórczości słyn
nych kompozytorów (płyty), 

NIEDZIELA, 4 czerwca. 
7.00 Sygnał czasu. 7.05 Audycja dla wsi. 1 

8.00 Dziennik poranny, 8.15 Koncert. 9.00 
Płyty, 10.00 Transmisja z Ossowa: Repor
taż wstępny. Msza polowa. Uroczystości 
odsłonięcia pomnika ks. Ignacego Sko
rupki. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 Poranek 
muzyczny. 13.00 Wyjątki z pism Józefa 
Piłsudskiego. 13.05 Czasopisma katolickie 1 
w Polsce - omówi Jerzy Landman. 13.15 
Muzyka obiadowa. 14.45 '{Czytamy Mickie 
wlcza" - Recytuje Stan sława Wysocka. 
15.00 Audycja dla wsi. 16.30 Koncert so
listów z Torunia. 17.15 „Tajemne sto• 
warzyszenla w Llberji" - feljeton Ka
m!la Gleycklego. 17.85 święto jodlerów. 
Transm. ze Szwajcarji, 18.00 Koncert roz 
rywkowy z Poznania. 19.00 Teatr Wyo
braźni. 10.30 Festival śpiewaczy na Wa• 
w~lu.. 20.10 Międzynarodowe Zawody Kon
ne w Warszawie. Transm. tragn1entów kon 
kursu o nagrodę Polski (Puhar Naro
dów). 20.30 Audycje informacyjne. 21.00 
Muzyka taneczna. 21.30 Reportat dźwię
kowy. Transm. fragmentów międzypań
stwowego meczu. piłkarskiego Polska-Szwaj 
carja. 22.20 Muzyka taneczna. 23.00 Ostat· 
nie wiad. dziennika wieczornego. 

NIEDZIELA, ł czerwca. 
10.00 Transm. z Ossowa. Msza polowa 
13.00 Wyjątki ; Pism Józefa Pił· 

sudskiego. 
14.46 „Czytamy Mickiewicza". 
16.30 Koncert Marji l Ka.z. Wił-

komirskich. 
19.00 „Klub Pickwicka" K. Dickens& 
19.30 Festlval śpiewaczy na Wawelu. 
20.10 Miedz. Zawody Konne. Kon-

kurs o Puhar Narodów. 
21.40 Transmisja fragm. międzypań

stwowego meczu. piłkarskiego. 

WARSZAWA Il (ll'Iokot6w) 
14.00 Pare informacyj, 14.15 Duet for

tepianowy: Arkadjusz Bukin I Władysław 
Walentynowicz. 15.05 Mucyka angielska 
(płyty), lli.55 Muzyka lekka z płyt. 16.45 
Transm. fragmentów uroczy11tości P.W. i 
W.F. (montd dźwiękowy). 21.00 Giuseppe 
Verdi: „Aida") opera w 4 aktach. (Płyty). 
23.27 Muzyka taneczna. 

KRóTKOFALóWKI 
24.00 Zapowledt stacji. 0.05 Przy d!wle

kach marsza I piosenki :!;olnlerskiej. 0.40 
D.zlennik w jęz. portugalskim. 0.45 Dzien
nik polski. 1.00 Ze śpiewnika Moniuszki. 
1.30 Koncert w wYk. orkiestry symfo
nicwej P.R. pod dyr. Grzegorza Fltelber· 
ga. 2.00 Dziennik angielski. 2.06 Gra ze. 
spół Stefana Rachonia, 2.50 P1"0gram na 
jutro. 

PRZEMÓWIENIE WICEPREMJERA 
INŻ. EUGENJUSZA KWIATKOWSKIE· 

GO -- PRZEZ RADJO 
Dn . . 3 czerwca o godz. 20.IS rorgłoł

nie Polskiego Radja transmitowa6 bę
tlą z Torunia przemówiel'Ue wiceprem
jP.ra inż. Eugenjusra Kwiatkowskiego. 
Przemówienie to 7.ostanie wygłoszon e 
na plerwszem konstytucyj:iem zd, ran:·1 
PomoraldeJ Baą Qo1QOdarczej. 

l 



Str. 10. „D ZIE N N I K N A R O D O W V" 

• • 1e ·.piwo dla znawców 
Boże o i a ł o . ~~:~~ '.c :: bv placówek spółdziel· J Milion nad Piotrkowen1 ! 

W zwi 21 zku z tvm w naj bliż· •• ł ._ k d • · 
szvch dniach Odbędzie SiE: sze· laS 0 0 . ro 0 SZCZęSCla 

Za kilka dni ze świąt ń ca - 1 sztandarami w prl ce .; ji u f arv, 
łego świa t a katolickiego. w dniu . niech s d andarv organ i. acvi na · 
8 czer .... C<ł, w św1eto Bożego I szego miasta w p ·cho ·zie pro 
Ciał • , wviaą 1-· roC ' S e na ulice ' ce 5 jnym będą s•mbol r m m iło 
miast i drogi wi .se v. ~ ci i rri ' cneso przyw1ą i ant <: serc 
Wśród blasku sw ee, d 1 mó .w nas · vch dei Króla i Pana ws y

kadzi J eł, prz v radosn m odglo- stkich lu.iów i niech tworzą 
sie d.!wonów z ko ś-:i n łó w wyj wspaniały wieniec asysty, 
• zie w całym ~ - ie~facie s.uolm Program uroczystości 

reg ze brań organizacvjnych w 
poszczególnych miejscowościach 
powiatu, a m. in. w dniu 7 bm. 
w Sulejowie, 9 bm. w Bełcha 
towie, zaś 1 o bm. w łękach 
Szlacheckich. 

Wściekłe psy 
poką5ały 3 osoby Gospodarz n 1 e~ 1c sk1, Jezus Ch ry- Bożego Ciała u Fary. 

stus w postaci Chleba, by s .i oJ , . . 
rzeć miłościwym okiem na zie· 1. Suma ~ godz. 11. 15. W Piotrkowie wsc1ekły pies 

Dziwnie czasem sie dzieje na 
tym świecie. 

Jedno jednak jest pewne, że 
Kolektura Dominika Nlewlń• 
&·kiego jest zawsze azcześlł
wa. Najlepszym tego dowodem 
jest ciągnienie w ostatniej Lo· 
terii Państwowej. Oto w ostat · 
nim dniu ciągnienia L. P. 

milion padł 
NA NUMER 160.219 mię, nawiedzić lud s.vój w jego 2. Proces1a. wyrusty o g .,; dz: 12. pokąsał bawiącego się na pod

domach, pobłog ,l sławić mu w Uprasza ~1e ~rzeto, aby W':>zv· wórzu chłopca, 7-letniego An- Niewsiyscy chyba wiedzą, że 
iego P acach, dź .>.Jl!dnąć w tros- t~1e orgam~aqe. ze sztanctara· toniego Tworka, zamieszkałego los ten był w poaiadaniu około 
k'\ch 1 ukoić w jego bólach. m1 gromadz11v su~ obok fary przy ul. Sienkiewicza 1. W Oora- 2 lat w Kolekturze p. Dominika 

To też święt o B 1 ego Ci ała o godz. ~ 1. 30. . . kowicach pod Piotrkowem po- Niewińskiego w Piotrkowie (ul. 
ze swoim •lrzcpychem zewnętrz . Proces1a prze!dz1e ul. Kra· kąsany został przez wściekłego Słowackiego 28). Kolektura by
nym jest blis <ie n Hldmu 5 rcu, kowską, Jag1e~l~nską •. Al. ~ Ma· psa również 7· letni chłopiec- ła jego właścicielem aż do 44 
bo rn®wi nam głośn , ej 1 W \' r „ ź · 1a •. Placem Ko~c1~szk1, gd~!e bę- Wiesła..v Rogalski, zaś w l<łu- L. P., gdy zamiast ćwiartek u· 
niej, niż ws ~vstko inne, że z dz1e błogosław1enstwo Na1swlet· dzicach, gm. ł.ęczno, pogryziony kazały się >Piątklc. I tvm sa
nami przez zvcie id d e Bóg, że szvm Sakramentem . a p~tem został przez wściek łego psa 62- mym rzecz zrozumiała, zmniej· 
Serce Jezusa Chrystusa bije ul. N adrowy, na które1 wszystkl~ letni Józef Paździej. szona została liczba losów, 
zawsze dla nas mi ością nie· sztandary utworzą sz~aler. az Pokąsanyc:h niezwłocznie pod 8 wiec odpadły numery najwyż
skończoną. do Fary,-słuszn' _bowiem 1es! dano szczepieniom ochronnym. sze Odpadł więc Nr. 160,219, 

Uroczystość ta za..vsae w ns- rzecz~, abv posrod chorąg.w1 na który padł wygrany milion. 
szym życiu religijnym byta wspa- wrócił Chrystus Pan ze swo1e· JD , L _1 • · W czasie pesladania t8fło nu-
niatą mamfestdCJą naszej wiary go trvumf~lnego J?OChodu_ I po- ftw!ujji. 'AfUwuJotł'IUi!. ,'(lff"!'ll''.1111 meru zawsze szcześliwa Kolek· 
i uczuć miłości dla naszego błogosław~ł całe1 ~sv~c1e i:ia ;;;. ') tur-I p, D. Niewi:6skiego sprze· 
Pana, a w tym roku niech be- dahz11 słuzbe Bogu 1 01czvźme. GUM... • dała ten los miedzy Innymi pp: 
dzie równiez wyrazem nastej Ozie.van Piotrkowski. M . .Kamińskiemu (Piotrków, ul. 
jedności i z..wartvśc1 naro owe1 Sieradzka), J. Wojci~cho~skiej 
oraz postawy niezachwianej du u ł k k. . (Bełchatów, ul. Zdz1eszuhcka), 
cha wobec wrogów nas~e1 Oj nursy ą ars 1e TM-SłlCO J. Bogusławskiei (Piotrków, ul. 
czvznv. Niech w11izą wsziyscv, w Piotrkowie Llm~no~ski~go 47), P. Śliwiń-
że Polacy mają potążny funaa · Strycharze piotrkow- sklei CSk1erme~ice), H. Szwar: 
ment, o który wsp.11rc1 nu~ za l Staraniem Okręgowego Towa I I cenbergowi (Piotrków, ul. Zam 
chwie1~ sie wobec żadnych rzystwa Organizacyj I Kółek Rol- SCy walczą O lepsze kowa 23) i J. Strzelczykolvei 
gróźb 1 przed zadną siłą fl.:ycz· 1 niczych zostanie w Piotrkowie · k. ł , z Teklinowa licoło Radomska. 
ną me ustąpią~ gdy b«:dzie eh~- zorganizowanl w dniach 2 l 3 warun I p acy Wo~ec wyccfiania .t~g~ N-ru 
dliło .o ~olnosć l cało~ć gramc bm. dwudniowv kurs łąkarski stall gracze odzwvcza1h su~ przez 

ten czas od niego-i gdy w 44 
Loterii dzięki powiekszeniu do 
165.0CO, Numer losu 160.219 nie 
znalazł chwilowo amatora i po· 
został w Kasie Polskiego Mo
nopolu Loteryjnego, 

A wiec, jakże blizko był już 
milion, aby uszczęśliwić Piotr· 
k6w I 

Szczeście krą2v i krąży nad 
Kolekturą dyr. Dominika Nie
wińskiego. Aczkolwiek nikt nie 
wygrał miliona w Piotrkowłe 
I milion pozostał w Skarbie Pań· 
stwa. to i t .~k sie dobrze stało, 
bo dziś flota potrzebna jest 
flocie napowietrznej. 

Reduta w Piotrkowie 
W dniach aajbliższych przy· 

bvwa do Piotrkowa znakomity 
teatr 

cR E D UT A> 
z JuliuszePt OSTERWĄ i ode· 
gra w sali im. Kilińskiego świet· 
ną komedie w 3 aktach Jerze· 
go Zawiejskiego p. t. cPowrót 
Przełęckiego. 

Bilety od niedzieli będą do 
nabycia w cPijalnl Mleka> przy 
ul. Słowackiego. 

nasze! 01c~yznv, bo pracz zbroi na urządzenie którego z pomo- Związek Zawodowy Robotnl-
te 1al ancer ków Przemysłu Ceramicznego ma . r ne1,_mamy P . /. w~ary. cą finansową pn~szła Izba Rol· >Praca Polskac w Piotrkowie 

Niech w1et w amu Bozego nicza w Łodzi przeznaczając na 
• . h , Gru:tlica płuc jHt nieuhła•aln11 i 

Wyciąć i zac o~ corocznie, aie 1tiorąc r6tni•r dla płoi, 
Ciała całe społeczeństwo kato- ten cel 100 zł. zwrócił się do inspekcji pracy 
lickie miasta Piotrkowa da wy· . w kursie bierze udział około XVI obwodu w Piotrkowie z me
raz swej wiary prLez udział w 5o uczestników. Prowadzone moriałem w sprawie zawarcia 
proc~1j 1 1 przez udeko~owanie bedą wykłady teoretyczne przez nowej umowy zbiorowej, regu
domow fł~gaml,_ ~alkonow em· wybitnych fachowców, zaś za- lującej warunki pracy i płacy 
~Jema!am1 . rehg11nvm1, bram jęcia praktyczne odbywać się w cegielniach piotrkowskich. 

. I wieku i stanu, kosi milieny ludzi, -
Nowy rozkład Jazdy I p r z y z w a 1. z a Di u eh o• 

Pocl·ągo'w I r 6 b P ł ó c n y c ia, b r o •· 

I
. c h i t u uporczywe&o, m•cs~o•to 

Z d . 5 b b . . kaszlu, d r y p y i t. p., itoauj11. p. 
mem 1 . .m. 0 ~wiązuie lekarze - „BALSAM TRIKOLAN" 

1 płotow z1elemą, a zwłaszcza będą na łąkach rolników piotr· Konferencja stron zaintereso-
na tych ulicach, pa których be- k 1wskich. wanych pod przewodnictwem 

nowy r<>zkład Jazdy pociągów . I G k' . . 
Odchodzą z PIOTRKOWA: I .ąse~ ieio, ~t6ry ułatwi~ wycb1~la-

do ~·szAW!Y: godz. 3.04, , ~1e się plwo~my, wzmacnia orga~ma 
4 16 6 15 ( ś · ) 7 43 1 1 samopoczucie chorego, oraz po~· bie przechodził Jezus Chrystus inspektora pracy odbędzie sie 

w Eucharystjl. _......_ ... w ..-.> ,,,_ I w dniach najbliższych. 
8·56• (t · dp)o P10

1e28szny( ' , . ·• ~ sza wa!lę dała i usuwa kaszel. 
Zwyczajem dawnych lat zwra- I 

cam sie z gorącym apelem do Konkurs hippiczny 
wazystkich organizacyj religij· w p,· otrkow1· e 

. orpe a ' . posp1e„z ' S d . t k' 
111y), 14.49, 17.33, 20.45, 21.22 prze &Jl\ ap e '· · ' 
(pośpi-es·zny). j 

nvch, społecznych, zwartvch,kul-
turalno· oświatowych, asyst koś· 
cielnych, instytucyj, cechów, 
szkół i wszystkich zespołów, 
stojących na gruncie religijnym 
o łaskawe wziecie udziału ze 

Uruchomienie Kolejki 
Sulejowskiej. 

Z dniem 1 czerwca br. uru · 
chomlona zostanie Piotrkowska · 
Sulejowska Kolej Dojazdowa. 

Z Piotrkowa odchodtą po
ciągi: o godzinie 8'45, 15'30120·15 

Z Sulejowa (tartak) do Piotr
kowa: o gedz. 6'35, 10·15 I 18 30. 

(]waga: Od 18 czerwca br. 
kursować bc;dą w niedziele i 
śwle1a dodatkowe pociągi. Z 
Piotrkowa odchodzić będzie o go
dzinie 23· 15 do stacji Sulejów; 
a z Sulejowa 21 '4j, 

Uruchomienie Kolejki Sule· 
jowskiej przyczyni sie do od· 
ciążenia komunikacji autobuso
wej ł.. E. W. ł<. D., działające1 
nader sprawnie I ku zadowole · 
nha szerokich kół pasażerów. 

PLAC OBOK HALI TARGO
WEJ do WYN.AJ"ĘCIA. Nadaje 
się na skład węgla lub drzewa, 
nawozów sztucznych, papy smo
ły i bp. Wiaidomość: N aJrUtowi 
cza 24, I piętro, u adm. w m. p. 
Lordowej. 

Do KOLUSZEK: 13.10, 20.45, . ========== 
Do KJRAKOWA: 0.57, 1.58, ' Bi 

Powiatowe Koło Hodo wców 19.28 (pośpieszny), 12.10, 19.04 Urowa 
Kem ~ . ~iotrkow i e _o rganl l ~j~ (pośpd eszny). i mlSZJDa dO piSIDia 
w ~a1bhzs ,cym czasie •J?zte~ Do KATOWIC: O.Ol4 (pośpiesz 
Konta<, poł~czonv z pop1sam1 ny), 1.58, J,14, 5.52, 9.28( ipoś _' HALDA NORDEN 
1azdy ~onne1, konkursem pro· pieszny) 12.10 14.41 19.04, 20.48 - szwedzka -

· : · "' i wadzema pojazdów ~ raz biegu (t d') ' ' I jest bezwątpienia naUepsza! 
. f dła młodzików. Poza tym prze- orpe a · _ 

~Dier. I widziany jest również konkurs Do CZĘS'I'OOHOWiY: 5.52, , Maszyny ~Haida .Norden1 
~ • ••~•„. . hlppicznv. 14.41, 18.05, 23.09. J normalne 1 o długim wałku 

Celem szczegółowego opraco- lj Do .SKIERNIEWIC: 6.23. poleca firma 

W P. t k i . okol" w;rnia . pro.gl'arnu .te1 imprezy Do ZAKOPANEGO i KRYNI '. ADOLF PANSKI SPADK 11 
10 r ow e 1 1cy odbęd z ie Się w dnJU 5 bm. ze - CY: 0.57 (os·obowy). 1" ' . 

jedyna branie zarządu Pow. Koła . ,,. I -. I Piotrków Tryb., Legionów L: 2. 

restauracja · ogród Rodzina Policyjna I DB JC · E o SWOJE 

,,Zł:.OTY - RÓO" naprzeciw urządza kolonie letnie ·1

1 ZDROWIE I 
dworca autobusowego. 

Wielki wybór trunków. Co· . . . 1 Puy chorobach: żoł"1lca, ki· 
dziennie świeże pi WJ z beczki. ~ )dzina Pd:~v1~a w se.zome u:ek, wa\troby, pr.zy kamieniach 
Bufet bogato zaopatrzoni w b ~eząc ym o.rg~nlZU) e. kol?nte let- I żółciowych, wzdęciu brzucha, , 
zakąski gorące i zimne. Dan· I n.'e dla dzieci pohqantow oraz odbijaniu się, lub .kłonnokia.ch I 
cing. DJborowy zespół muzv- , sie~0! po poległych 1 zmarivch do za.p.Mci.a atoauje .tę: I 
czny. poltqantac~. , J • .SZWAJCARSKIE GORZK.W 

Z kolonu tych. k?rzvstac be-
1 
ZIOLA" G~aec.kieio, naturaJny I 

A k . . .. I dz1e oko ło 50 dz1ec1. 1 ł tiodn . .l-k . C)a OrganJzaC)l P a- l.11 Y sz:o~ przeczyuc1..&)a\- I \ 

' k 'ł · I h - ?,'U'lllilU- cy, u1a.tw.i.a.1~cy funkc,e or~· I 
cow~ spo dz1~ czyc Przy d~borowej or- ' n?w trawienia, •.toauj~ aię row;- I 

w P1otrkowsk1m I kiestrze czas miło I me.t przy nadmiwne1 otyłeki. ł 
Okręgowe TO\varz , stwo Or I spędzi sz 

ganizaq; j i Kółek Rolniczvch \11 KACZYM ooiHU" I ZAGINĄŁ WEKSEL in blanco 
w Piotrkowie prowadzi obecnie u „ D na zł. 1000, wydany Tomasza· 
akcie propagandowo· organiza· wi Ludwickiemu z Przygłowa, 
cyjną na tet'enle powiatu piotr· I Wytworna kuchnia i zna- podpisany przez Kaźmirskiega 
ko wskiego w kierunku utworze komite t run k i. I S!a!'isława ~tefa!la! k_tóry ni. 
nia w piotrkowskim jak najwięk- - -- me1szvm uniewazn1a s1e. 

us v w a ból. pae·c~nle, 
oi::brzmienle r.09, zmr~kciro 
o ;ici $ki, które po tef kqplell 
ci ol Q aię U$vnqć 11oweł 
p o z o o k c I e m. P r 1 e p I ł 
uiyclo no opakowaniu. 

CENY OGŁOSZE~: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groszy; w tekście 60 groszy. Ogłos'l:enia drobne 20 groszy za wyru { 

Prenumerata za „ DZ 1 EN N I K N AR OD OWY'' wraz z dostaw ą do domu lub prze'łylką poczto,..,ą wynosi 3 złe te miesii;c'l:uie . 
Redakcja i administra cja : 
u l. Sło J1ackiego nr. 28, parter wejśde od frontu. 

Redaktor i Wydawca: TOMASZ PLUTA. Zakład y Graficzne A .lolf Pański Soad (." Piotrków Tryb. Lesiiollów 2 


	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s01
	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s02
	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s03
	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s04
	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s05
	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s06
	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s07
	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s08
	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s09
	Dziennik_Narodowy_1939_nr136_s10

