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Radeinsko_, ,·czwartek 23 •zerwca 1939 r. Cena 10 gr. Rek XXUI. 

Za str. J - 9 odpowiada St. Gr.ek Warszawa ul. Tamka 46. 

ltlNISUli lłO:a ~em nKu- er11·.· n· . • olen~y'WAT~ Jerowi Porannemu" wywiadu n.a. t.e- 'WATZDB'WATW& ~ YY . hlat śwlet.o uchwalonoJ usta.wy o YY YY' A 
lz*h rzemfeślnlozych. 
I>wamomentytegowywładuwy• „„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„iii„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„ 
~:= ~:s:z=e ;:;i:;:v..1„ ·Nastroi· e nad Szprewą~Los studentów polskich w Gdańsku-st.os1Ulek p. młntstra. do dobrowo -
n.vch związków 1 cechów rzemieśl- K • n· I . PI • • , nfeeych. On~ - m~wił p. minister- uszen1e IR Ol'USIDOW- anv na 1es1en ekupla.Ją naJcennłe)SZY element rze- eJ 
mleślniczy. A dzłeJe si~ tak dla.tego 
- dodajmy od siebie, - że cemen
tem tych zrzeszeń jest nie przymuę, 
Jecz dobra wola.. 

Siu znie też WYProwwll stąd p. 
mJnister wniosek. że o składzie sa
morządu rzemieślniczego powinny 
decydować te właśnie zrzeszenia; 
t. j, elita, wytwonona w trybie do
brej woli, a nie nominacyjnego de
kretu. 

PrzyklasllJlć na.leży również wy
powiedzeniu się p. minie.tra. przeciw 
ko hierarchicznemu podporządkowa
niu poszczególnych samorządów 
Związkowi Jzb Rzemieślnicżych. Ta. 
ka. blera.rchiczna dyspozycyjność -
brzmiał sens wywodów p. ministra 
- była.by za.przeczeniem idei samo· 
rqdQ, oraz wrogiem nieza.leżności 
l krystalizacji poglądów 1Jfer gospo
darczych. 

Wszystlde te myśli są tak dalece 
słul!lzne, że na.leżałoby sobie życi.yć, 
aby dota.rły one tam wszędzie, gdzie 
wa~lł się sprawy dobrej woli i przy
musu, biera.rchieznej dyspozycyjno
ści i niezależnoścl poglądów, praw-
dzfwej i nominowanej elity. (k.) 

~ 
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ARMATY Z OLIWY z tej Oliwy 
przez duże O nie przez małe - w 
~asach masowej fabrykacji „er
satzów" niemieckich wszystko osta
tecznie jest możliwe - annaty hł
Jtoryczne z terenu Wolnego Mia
st.a Gdańska. zostały podarowane 
księciu regentowi jugosłowiańskie
mu, ponieważ były to ongiś arma-

- .f;y 1terbskle l z serbskim napisem. 
Wróelly więc t.e objekty do wła

ściwych rąk. Przyjemny to był na
wet gest I ta.k to odczuł zapewne 

Swlat „przetuwa" jeszcze gdań- łowane „Gdańsk-Tientsin". In~ 
skie mowy Goebbelsa, czeka na I spiracja, zrodzona w Berlłnle, 
wyniki rokowań moskiewskich, przyjęta została dość bezkrytycz· 
nasłuchuje doniesień z Dalekiego I nie w rótnych krajach, w tem i 
W schodu o losie blokowanych w Polsce. Za okoliczność łago
koneesy j europejskich w Tientsi- dzącą można tu przyjąć chyba 
nie. A pozatem oddaje się rozko- panującą kanikułę. 
szom lata. Społeczeństwo polskie kieruje 

Po gazetach stało się modne naturalnie swój wzrok pnede
zestawienie dwóch miast i dwóch wszystkiem na Gdańsk. Problem 
problemów, tak bardro od siebie zasadniczy c:zeka na generalne 
odległych a jednak tendencyjnie rozwiązanie :r; bronią lub bez bro
łączonych, coraz częściej widzi się ni, ale tymczasem domagają się 
w dziennikach artykuły, zatytu- załatwienia kwestje napozór drob 

ne, ale z iagadnieniem iasadni
czem silnie powiązane. Chociat
by np. los studentów - Polaków, 
relegowanyeb z politechniki gdań 
ąkłej. 
Władze politechniki nie przy

jęły mianowicie na semestr letni 
sześciu studentów polskich, wcho 
dzących do zarządu „ Bratniej 
Pomocy" a relegowanych przez 
senat uczelni po głośnych zaj
ściach, sprowokowanych przez 
szturmówki hitlerowskie. Studja 
relegowanych znalazły slę pod 

Przełom w rokowaniach z Moskwą 
Trójporozumienie ma być wkrótce zawarte 

LONDYN, 21.6. (Tel. wł.). Po pogłoskę, it Jutro albo najdalej szych pogłosek, które tu lirĄł!l. 
okresie depresji i zupełnego pe-\ pojutrze zakończone zostanq an- Niema więc np. bliższych szcze
symizmu, jakie panowały tu o? glelsko-francusko-sowłc:ckle roz- g6łów o przebiegu ro:r;mów, jakie 
paru dni w nastrojach · kół poh- mowy na temat zawarcia tr6jporo mln. Halifax odbył w Foreign 
tycznych nastąpiła pewna. popra- z~mtenła wojskowego między ~- Office z przedstawicielami państw 
wa i wzmocnienie nastrojów OP· glJą, Francją i Sowietami. Tw1er- bałtyckich. Rozmowy te miały się 
tymistycznych w stosunku do to- dzi się wprawdzie, ł:t „porozumie- zakończył całkowłtem uzgodnłe
czącyc.h się w Moskwie rokowań. nie" to nie o.macza jeszcze same- niem poglądów między przedsła-

Momentem przełomowym był go. µkładu._ który podp: an bę- wid.eland tycli pństw a lordem 
tu niewątpliwie ogłoszony nastę- dz1e póimej w Moskwie lub w Halłfaxem w sprawle gwarancyj 
pujący komunikat agen~ji Tass: Londy!łie-:-polit~ez~e jednak ko- anglelsko-aowieckleh dla Finlan-

Pewne dzienniki niemieckie o· ła ang1elsk1e zdają się już dziś nie djł, Łotwy I .E$tonjl. 

znakiem zapytania. Konieczne by
ły starania, potrwało to trochę, 
ale w rezultacie w ministerstwie 
oświaty odbyła się specjalna kon· 
ferencja, poświęcona tej sprawie. 

W komunikacie o przebiegu 
narady powiedziano, że dotyczyła 
ona. „całok~tałtu zagadnień, zwią 
ząnych ze stanem wytworzonym 
na politechnice gdańskiej", po· 
czem dodano, te „sytuacja stu
dentów polskich do. tej pory nie 
uległa istotnym zmhmom". 

Społeczeństwo radeby wiedzie~ 
coś bardziej konkretnego o rezul
tatach konferencji w minister~ 
stwie oświaty. 

Los studentów polskich na po• 
litechnice gdańskiej stał się w 
sytuacji obecnej kwestją, łntere· 
sującą najjywłej cały naród. Jest 
to bowiem nietylko zagadnienie 
prestiżu, ale i praw Polski w 
Gdańsku. 

• • • 
Dzienniki zagranicxne, utrzy

mujące swoich korespondentów 
w Berlinie. otrzymały :r; nad 
Szprewy informacje wielce frapu
jące o nasłJ'ojach, panujących w 
stolicy Trzeciej Rzeszy. Korespon
denci donoszą o pogłoskacb „ wo
jennych", kursujących w Berli
nie. 

ksilłżę · regent. Tylko, że„. 
Otói to: Irlo JH?da:ri>wał te ar

maty?' Czy Gdańsk?' Właśnie, że 
nie Gdańsk, tylko„. Rzesza Nie
miecka. Rzuca to Interesujące świa 
tlo na. całą tę, dość błahą ostatecz. 
Jlie e.prawę, która wskutek tej oko
liczności staje się właśnie godną 

(Doko:6u.enłe na str. z.ej). 
głosiły 20 b. m. wiadomość, jako- wątpić o tern„ iż rokowania mos- Popchnęłoby to oczywiście wy-
by w rokowaniach z Wielką Bry- kiews~ie. są w każdym razie na da tnie naprzód sprawę rokowań ------=------tanją I Francją rząd sowiecki na- lepszej mt dotychczas drodze. moskiewskich, - należy jednak 

uwagi. 

Iegał na gwarancje w stosunku do Czy przewidywania te są słusz- odczekać,czy wiadomości te wszy
swycb granic n~ Dalekim :Wscho ne .• prz:y~zł~ść dopier~ okate. 'Nil 

1 

stkie są istotnie prawdziwe i do
dzie, co stanowi przeszkodę w za- teJ chwili ~ie spos?b Jes~cze uzy„ kładne. 
warciu układu. skać potw1erchema naJrozmait-
Tass jest upoważniony do stwier 

dzenia, iż władomoś~ ta jest zmy
ślona l pozbawiona wszelkich pod 
sław. 

Angielskie koła polityczne wi
dzą w tym komunikacie oznakę, 
iż nowa a niespodziewana trud~ 
ność w rokowaniach z Sowietami 
została szczęśliwie przezwycięto
na. 

Angielska Rada Ministr6w obraduje 
LONDYN. 21.6. Rano zebrała wych rozmowach z ambasadorem 

się rada ministrów. Przedmiotem Japonji w Londynie Szłge.mitsu. 
obrad był otrzymany wczoraj ra- Omawiano równiei obecny stan 
port o rozmowach, przeprowadzo pertraktacyj z Mosltwl\. 

Rozbił się samolo.t 
wioski 

BOL'ONJA, 21.6. iW, o:Kolicy Bo
lonji z puyczyn dotąd nie usta
lonych rozbił się samolot wojsko 
wy. Załoga zginęła. 

Gdzie padnie 
pierwszy strzał 

Polityka międzynarodowa 

Darowano jakby nie było rzeczą 
eudzą, Darował ktoś, kto do tego 
niema praw&, bo nie jest właści
cielem ani posiadaczem. Powie 
ktoś: Gdańsk ofiarował Rzeszy a 
:Rzesza regentowi. Być może. Ale 
Jakież to znamienne I sam ten dar 
w związku z wizytą berlińską I ten 
pośpiech i ta. forma. Zresztą nic 
Die było wiadomo o tej darowiźnie 
Gdańska dla Rzeszy; zanim Rze
sza armaty z Oliwy ofiarowała re
gentowi. I mewia.domo o tem do 
t;eij pory. (g.) 

Nastroje optymistyczne wzmo
gły się zresztą w godzinach po
rannych; notowano tu już nawet 

nych przez ambasadora iWłelkiej LONDYN, 21.6. Posiedzenie ra
Brytanji w Tokjo sir Roberta dy ministrów trwało 2 godz . . Po
Craigie z ministrem spraw zagra- południu min. Chamberlain wy
nicznych Arita. l głosił w Izbie Gmin expose o sytu 

Pozatem min. Halifax połnfor- acji na Dalekim .Wschodzie. .est dziś polityką światową 
mował o swoich poniedziałko- J (Patrz artykuł wstępny na str. S> 

Znowu mowa Hitlera 
LONDYN, 21.6. Kanclerz Hitler 

:weźmie udział w uroczystości spu 
uczenia na wodę piątego ciężkie
go krążownika (10.000 ton) typu 
„Seydlitz" w Bremie i wygłosi 
przytem przemówienie. 

Wczoraj zaczE)IO SiE) lato 
Tropikalne upał'Y ogarnęły Polskę 

. Półtora miliona woJska 
w manewrath nlemie,ki'h 

Wtzora.J punkttlalnłe o godz. 8.40 drugiej zaś strony pogoda w Bo!e Zaroiły się plaże i baseny pływa-
rano rozpoczęło sł~ kalendarzowe Ciało zapowiada sucne żniwa. Oba ckie--kto wejdzie do wody me chce 
lato. Pełnię lata jednak, z upala.ml te święta wr6~ zgodnie gorące I jut z niej wyjś6. Niestety jednoc21e-
docbodzącemi do 40 stopni mamy pogodne la.to. śnie zwiększa sio lloś6 ofiar„ kt6re 
już w Polsce od szeregu dni. 'X pochłania Wisła. W ciągu kilku dni 

Wczoraj zresztą temperatura pod Miasto ogarnięte upałem przybra- upałów zanotowano 11 utonltó. 
niosła się jeszcze mkutek napłyWU Io wygląd charakterystyczny • . Słoń- Czasem na horyzoncie pojawi się LONDYN, 21.6. '(Tel. wł.). We- mas nagrzanego powietrza z Rosji ce praży tak gwałtownie, że prze- ciarna burzowa chmura i w huku i dług doniesień z Berlina w sierp- gdzie od szeregu ju! dni panujłł U· chodnie chronią się na zacienio:iie błyskawic wyładuje się nadmiar 

niowych manewrach niemieckich pały tropikalne. Ośrodek fali upa- strony ulic, pod drzewa i markizy napięcia. zgromadzonego w atmosfewe~mie udział półtora młljona łów znajduje się w okolicach jezio- sklepowe. rze. Przez chwilę można wtedy od-
iołnierzy. Manewry nie mają być ra Ladoga i powoli przesuwa się na Rozmiękły, gorący Mfa.lt parzy dychać swobodniej. Lecz tylko przez 
ograniczone do jednego okręgu, Zachód. stopy, pot o1!le~ . ~lało, a. na twa- ~hwłl~. Burze bowiem Sił bardzo 
lecz obejm!\ cały obszar pań- Ol?ecnie ·IDllfP' µagrz!1Ilegt:t .powie~ nach plęknycll pa.i\ tWorzy „za.cie- gwałtowne, ale krótkotrwałe; wczo stwa. trza kontynentalnego ogarnęły całą ki" ze szmlnJd. i ka.r:mlnu. . rajsza burza w Lodzi zalała szereg 

Polskę. Wcwraj w południe tempe- W biurach, redakcjach i urzędach piwnic i suteryn, onegdajsza burza LONDYN, 21.6. (Tel. wł.). Jak ratura wynosiła + 35 st~pni„ ludzie , pozrzucali marynarki, po. w ~rake>wie sprowadziła ciężkie po-
informują z Pragi. władze nie- ~We~ug m.,eteorplogów .pogóda ta·· otwiefali okna <ilaprzesttzał, · ale u.: rażenie trzech tołnlerzy piorunem, 
mieckie. ostatecznie Żarzu'cłly ptó- ka, upalna,) !JUcha se„ skłonne~ą: pał jest nie do zwalczenia. . . który uderzył w maszerujący od· 
jekf powołania na wypadek W()}· do ~6tkotr\Vały~ ~Wnych W -O~ródkach ~av1&rńjest jeąY,C.ze dział. 
ny pod broń rekrutów cżeskłej btll'Z na -~~hQ({zi~ Ja3]11 utr~a .~o~) , zu~me nap~e. 1 . Iod:y~ a przede- Ta ~am.a. bw;-za ~rze~unąwszy się narodowości. Ost~tnie wy"anenia. . ~r~ PI",LeZ,.~S~Y "~ · .;,-! ,' 1 1·~YB'tlriem l~~'-be~h pon1tga nad Zagł~b1e Dąbro\vskie 1Jnierucho • .. ·, 'ł · .Ar Prognoty DŚ; ca.ie · Iat-Q '~ na.ogół 01eU trzydzieści parę stopni ciepła. mila elektrownię w .J•wonnle, do-
na terenie P!0

.tektoratll" .miąły. po. ;ii. yśln~.:-.j~: wi~żyć .·' .... ~ete~_olo- . ·~W> clągu dnia ~;.wezoraj'szego WU-- starc;za)~Clł prądu 'tramwajom w prze~.onać .oku.pa.ńtów, it. byłob~ gj~ l~(!e~~'j~ która 7myli ,~1~ nap.ko; SZ!''mł\ zjadła soą.ooo JtOroyj Jod~w, ~e~ . 
to nider mebezp1ecz11e. :1 . : ~ ;A;' więc. jęsb w ~lon!l S~~.-feat . wjph'!l00.000 ltr6W JiapoJ6w chlo . 'X · . -· : · IB1' · deszcz ·- · ~ ·Jato ~e pogodne, s dzłeyc& Na dwercach tolejowye!i ruch 

zwiększył się wielokrotnie. W zwią,z 
ku z zakończonym rokiem szkolnym 
każda niemal rodzina. ucieka ·a mia.
sta, gdzie u\lał nie pozwala. swobod 
nie oddychac. Ci, co muuą w mieś
cie pozostać starają sio choćby na 
kilka godzin popołudniu wyrwać si~ 
z murów kamienic, Największe po. 
wodzenie mają wycieczkowe statki 
wiślane, spacer któremi nie zmusza 
do duszenia się w tłoku, jak to ma 
miejsce na kolejach i autobusacb 
podmiejskich. 

Upał trwa i nara.zie nic nie wr6-
ży zmiany pogody. Cies%ą się z te
go ci, którzy rozpoczęli teraz urlo· 
py. Martwią się nieco rolnicy, spo· 
glądając na zbyt już wYSuszone zbo
że; nara.zie jednak żar z nieba żad· 
nych szkód w zasiewach nie wyrzą· 
dził: zbiory zapowiada.ją się dobrze. 

Upał. Kalendarzowe lato według 
precyayjnych obliczeń astronomów 
trwa u na.s na północnej półkuli 93 
dni lS godzin I 10 minut, A zaczęło 
się wczoraj. ~ 

Znani' ze swei ~o,roei 1iWf 'ieliliaiu f wiU iazow1 11teea 'rowar Branlińskiego 
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Berlin Z OSTATNIEJ CHWILI -• wznawia 
(Dalszy ciąg ze str. i•ej) POlacr u. lorda Halifaxa 

"Jedna z nich twierdziła, że nicy . współdziałania z Berlinem narodową dla swoich celów. 
wstrzymane zostały urlopy w ar- opuścili zjazd demonstracyjnie. Chwała Bogu, bezskutecznie. 
mji niemieckiej oraz w partyj- .~udzie „pozy~kani". przez Trze- * 

LONDYN, . 21.6. (Tel. wł.). -

nych bataljonach szturmowych. c1ą Rzeszę c1ągnęh ob~ady w * • 
Poałoskom zaprzeczono, o ile szczupłem gronie. Niewiadomo \V sytuacji wewnętrznej cisza 

Lord Halifax · podejmował dziś 

- śniadaniem w F.preign Office człon 
ków polskiej misji wojskowej 
z generałem Rayskim i członków 

polskiej misji gospodarczej z płk'. 
Kocem na czele. 

Na śniadaniu obecny był· pre
mjer Chamberlain i kanclerz 
skarbu Simon. 

ch~dzi 0 urlopy w armji. Nie- nawet, czy powzięli jakieś uchwa- całkowita. Na jesień planowan(l 
mieckie koła rządowe dają do ły. są różne posuni~cia w dziedzinie 
poznania że wprawdzie oczeki- Jest to zresztą rzeczą drugo- po~otowia. 
wać nal~ży gwałtownej ofenzt rzędną .. Istot:i zagadn.iei;iia tk~v~ Około 250.000 młodzieży w1e.1-

Drang nach Ungarn 
- wy Trzeciej Rzeszy ~v kwestjl w leD?, 7:e N1em~y najw1doczmeJ skiej w wieku 14-18 lat ma być 
gdańskiej, ale że będzie to tylko ?r.gamzu.J~ bata!~ę. propagandową zgrupo.wanych w_ d~vudziestu kil
ofcnzywa prasy i propagandy. 1 ze w tej h

0

atalJ1 .1ak~s rola pr_ze- k? tys1ącac~1 zespotow P.rzysposo
Mowy gdaiiskie min. G~e~belsa znaczon~ Jest dla B1~~oru.smow, , b1ema ~olmczego; :v dz.1e~e obro
Lyły przygrywką do wielkiej kam w7:gl.ędm~ dla. l~westł1 ~iałoru- ny kra.111 młodz1ez wiejska lat 
panji propagandowej. ~Ia ona sk1ej. ~ia.łorusmi, . działający . w pI'zedJ?obol'o~rycb ma przed sobą 
orzvgotować opinję świata do Polsce, JUZ. przed kilku tygo?n~a- zaclamc. d01~1~słe. . . . „ 

Ćlal~zych działai1 niemie~kich, ?· m! zwracał; u~agę, że ~gen~i ~ie: . W dz1e?zmie. wy~ywiema armJi 

· • k. I . k • . " w n1em1ec 1m "p anie o rązan1a 

bliczonych na „wcieleme Gdan- mieccy usiłują zarzucić s1ec1 1 j 1 ludności cywilnej. '(=) 
ska do Rzeszy i likwidację pro- wygrywać białoruską mniejszość 

LONDYN, 21.6 (tel. wł. } Utrzymu skarżą się na rzekomą angiel!il<ą 
je się tutaj nadal opinja, że w nie politykę „okrążania", sami sto
dalekiej przyszlości rozstrzygnięte sują ten system na wielką skalę. 
zostaną losy „niepodległej" Sło- Po okrążeniu i zniszczeniu Cze
wacji. Angielskie sfery dyplomu- chosłowącji Berlin przygotowuje 
tyczne uważają za nader praw- systematycznie okrążenie Polski. 
dopodobne, że Słowacja zostanie Do realizacji tego okrążenia bra
podzielona między Rzeszę a Wę- kują jeszcze trzy ogniwa: Gdańsk, 

blemu korytarza". -----------------------------
gry. Słowacja i Węgry. 

Wygląda to tak, iż w Berlinie 
Według doniesień z Bratysławy \V Londynie przypuszcza się, 

nic się nie zmieniło i że burz~- Po si•oaich 
nie pokoju świata jest na~~· naJ· e 
ważniejszym celem TrzecieJ Rze-

doświadczeniach 
otwler~ją się oczy kolonistom niemieckim 

szy. 
Przejawem „wojny biał«:j", pro- Propaganda niemiecka dotarła j Koloniści wysłali jednego z gro 

w Słowacji rosną nastroje anty- że najbliższe wysiłki Rzeszy skic
niemieckie i zyskują na popular- rowane będą na Słowację i Wę
ności prądy filosłowiańskie, któ- gry, poczem Hitler zacznie wy· 
re doprowadziły już do zbliżenia wierać coraz silniejszą presję na 
z Czechami i wzrostu sympatyj Gdańsk i zwiększać swe żądania. 

waazonej z naszem panstwem, również .i do kolonistów niemiec- mady, aby zawrócił z drogi zbie
jcst próba „montowania" Białoru- kich na Wołyniu. gów. Było jui za późno. Wysłan
sinów pod opiekuńcze~i skr~y- Łudzeni różnemi obiecankami nik powrócił, meldując o wszyst-

pro-polskich. Ten stan rzeczy u- Rad. 
ważany jest przez Berlin za poten 
cjalne niebezpieczeństwo. Poza-
tem podział. Słowacji miałby być 
ceną ostatecznego i bezwzględne-
go przystąpienia Węgier do „osi". 

dłami' Niemiec. W Gdansku mia- i fałszywem przedstawieniem kiem w~adzom pols~im. 

„Manchester Guardian" pod
kreśla, że Niemcy, które wciąz 

nowicie odbył się „kongres" .dzi~- sprawy - młodzi koloniści wy- ?be~me koloniś~1 z Aleks~n· 
łaczów białoruskich z Polski, L1- brali się na „roboty do Poznań- drowk1 ~rze~trz~gaJą wszystkich 
lwy Łotwy, Estonji, Rosji so- skiego", skąd dl'ogą nielegalną p1•zed aglłaeJą lutlerowską. 

wie~kiej i Stanów Zjednoczonych. przewieziono ich clo Niemiec. -----------------------------
Delegat z Ameryki usiłował pr~;-

1 
P? tej wędrówce ~a~szedł list . 

konać zebranych że rząd berlm- I od Jednego z „tDł'ystow ', chwalą- Ber11·n w1·edz1·a1 przed 3 tynodn1·am1· 
ski planu.te stworzenie ?iepo.dl~- 1 cy s}osunki w. Niemczec~. , ~a 6 
ałedo państwa białoruskiego 1 ze 1 wieśc o tern Julku młodz1encow . 

~vohec tego Białorusini po~im~~ 1 
z k~lonji Alek~and.~ówka wybra-1 o projekcie blokady w Tienisinie 

pomaaać Niemcom w reahzaq1 ło się do „Reichu . 
ich planów na ·wschodzie Euro- W międzyczasie nadszedł dru- _LO.NDYN,. 21.?, t.el. wł. ~i; ży- tu samolotów do Japonji, a za ich 

cri list wyJ'aśniaJ·ący że pierwszy Wl się tutaJ w1elk1ch nad'ZJ.e1 na przykładem mają podobno pójść 
PY· I 0 

' ' • • t . St ' z· d • k ' ki ły . , . b' ł k' i b był pisany pod t•rzymusem i na czynną m erwencJę anow Je no- mne amery ans e pr.i.:emys wo-
Na z1ezdz1e ta orus nn n e Y· 1 czonych w obecne stadjum kryzy. jenne. 

Io zgody. Większość działaczów rozk~. . . . • su na Dalekim Wschodzie. LONDYN, 21.6, tel. wł. „Daily 
z Europy wypowiedziała się prze- I •;Niech mk:t .m~ ?dwazy 81~ do Równocześnie jednak władze Express" twierdzi, iż Berlin poin-

' 

ciw wprzęganiu ludu białoruskie- I Reichu prz!Jezdzac, stosunki są I U. S. A. robią bardzo wiele, aby foNDowany był o projekcie bloka
" w rydwan imperjalistycznej ' tu l'Ozpaczhwe". Oto przestroga, l utrudnić Japonji prowadzenie woj- dy tientsińskiej jeszcze przed trze-
~~litvki niemieckiej. Dyskusja \ r~?cona przez obałamuconego ny w ~hina.ch. Za namową rządu\ ma tygodniami. 
~iała przebieg burzliwy, przeciw- [ Nlemca. fabryki lotmcze zaprzestały ekspor-

Mieli przydziały na Pomorze Nowe postępy 
w ofensywie japońskiej 

TOKIO, 21.6. Agencja Domei , Ske\d się wzi~I termin 20 czerwca 
donosi: ce.sarska kwatera główna I Termin 20 czerwca buńczucz-

'k · i· "sk J"apońskłe I ' komuru UJe, z WOJ a nie zapowiadany przez hitlerow-
dzisiaj rano wylądow~ły w pobli· ców gdańskich, jako dzie1i „wiel
żu Swatow. Wszystkie wyspy do- kich wydarzeń", decydujących 
minujące nad Swatow zostały za-

1

. dla dalszych losów Wolnego 
jęte. Miasta, które ma być „uszczę-

TOKIO, 21.6. Wojsl<a japońskie śliwione" włączeniem do Rze-
zajęły całkowicie Swat-Ow. I szy - m}nął blado i właśnie„. bez 

X i wrdarzen. . 

edł . . . k fl'kt Da 1 Skąd się wziął ten nowy b1uff 
Prz uzaJący się on i na • 1 k k · I ł 

lekim •Wschodzie budzi coraz więk- ! 1 ta, P ot a, tora a ar.m?wa a 
sze zainteresowanie Sowietów. i Gdansk pr~e~ szereg .an~ I wy-

Do Moskwy został wezwany po- / ~'".arzała ":srod spokoJneJ ludno-

Kai Szeku, Luganiec • OrlenickL Oto wychodZI teraz na Jaw, ze 
Ma on złożyć na Kremlu dokładny 

sędziowie i pl'okurałorzy gdań
scy w początkach cze1·wca dostali 
tajne dekrety, w których wyzna
czono im nowe p1·zydziały urzę
dowania począwszy od 20 czerw
ca. \V dekretach tych zostały wy 
mienione miasta, które leżą na 
polskiem Pomorzu., a więc Tczew, 
l{a1•tuzy. l{oście1·zyna, Grudziądz, 
i inne!!! 

No i panów sęd.ziów i proku
ratorów, znanych ze swego „po
lakożerstwa" spotkał srogi za
wód. Niedotrzymanie „terminu" seł sowiecki przy marszałku Czang-I sci stan mepo~OJU. . . 

~~!~~:j:~:ao~w:::•Y:::;. n:! Włochy pod niemiecką komendą 
długą konferencję, jaką wiceko- j _ ' . 
misarz spraw zagranicznych Ło-, Dal e s c ego'ly ta·neg . t k I 
zo~ski odbył ~ przedstawi?ieleml SZ Z Z I _O pro O U U 
Chm w Moskwie. Łozows~i, .do- Prasa zagraniczna podaje coraz ła badania nad stanem zmagazyno- wymianę oficel'ów, })odoficerów i 
skonały ~nawc:_i.. spraw .chmskich, I nowe szczegóły tajnego protokułu wanych środków pędnych, sma- żołnierzy obu armij. 
ma w teJ chwili w sw01m bc~po- . . . , 
średnim zarządzie wszystkie spra- włosk~-mem1ec~1ego do umowy o row, węgla, drzewa i innych mate- Niemcy obowiązują się przyJąc 

D 1 ki W h d przynnerzu WOJSkowem obu tych rjałów, które trzeba zmagazyno- rocznie ·do ·10.000 Włochów do swo-
wy a e ego sc 0 u. państw, zawartej 7 maja b. r. wać. ich szeregów zbrojnych. Włochy 

Notowaliśmy, że dowódcą połą- Mówi się o przebudowie dywizyj natomiast przyjmą rocznie 15.000 ••T k• łk I b I czonych armij lądowych ma być włoskich i dosto~owaniu ich do Niemców. 
YY I U 8 0W8C generał niemiecki, flot morskich- niemieckich. Włoskie liczą po 2 W końcowych postanowieniach 

włooki admirał a co do szefa lot- pułki, niemieckie po 3 pułki. protokułu podkreślono, że żadna 
Prace komisji śledczej, l'tórej nictwa włosko - niemieckiego spra- Ciekawy jest punkt protokułu, ze stron, bez zgody drugiego kon-

za~anlem będzie p~zeprowadzenle pu- wa ta nie jest ostatecznie postano· i w którym mowa o wspólnej akcji trahenta, nie może sił swych 
blicznych dochodzen w sprawle„kata- wiona. Obecnie dochodzą wiado- w kolonjach. Tutaj Włosi mają zmniejszyć w drodze częściowej czy 
strofy łodzi podwodnej „Thetis roz- , . . N' . . · · d . . , „ k b d · · d ł · d b'l" „ 
pocZDlł się s lipca. mosc1, ze 1e~cy °!e ~am1erzaJą l , z1;rzyc prym J~ .9 ar zie~ o: zupe neJ emo 1 1zacJ1. 
styna) na morzu pow1erzyc się pod ko- sw1adczem ·w woJme kolonJalneJ. W obecnym okresie st-Osunek sił 

_ w mlejscowoścl Lubia koło Ty- mendę włoską, akcentują, że floty Dowódcą ma być Włoch, miano- zbrojnych obu państw wynosi 2:3, 
berjady (Palestyna) rzucono dziś 3 będą miały osobne zadania i będą wany wspólnie przez Mussoliniego to znaczy, że na 3-ch zmobilizowa
bomby, których wybuchy spowodo- działały odrębnie, powinny więc I i Hitlera. W protokule powiedzia- nych żołnierzy niemieckich Włosi 
wały śmierć trzech osób. nie mieć wspólnego dowództwa. Na no wyraźnie, że obaj oni ustalą mobilizują 2-ch żołnierzy. w pro-

- w okręgu Chalchicomula (Me- szefa połączonego lotnictwa Rzym I termin mianowania „naczelnego wo- tokóle zaznaczono, że Rzesza zobo· 
ksyk) przemytnicy alkoholu zastrze- lansuje marsz. Badoglio, C-O nie dza wojsk kolonjalnych", co nastą wiązu.ie się w ciągu czerwca. 1939 
lili trzech inspektorów celnych I 10 jest chętnie widziane pnez Berlin. I pi „w momencie, gdy okaże się ko· roku podnieść stan swych sił zbroj
żołnieny. Jak wiadomo szefem połą.czo- ! nieozność, względnie możliwość za· nych do 2.500.000 żoht„ nie wli· 

- Wielki rabin Brooklynu Izaak nych sztabów ma być również woj· ) jęcia nowych obsza.rów kolonjal- czając w t-0 formacyj paramilitar-
Leifer, zamiesza.ny w af1erękprzemyt- skowy niemiecki, zapewne gen., nych". nych. Liczba zmobilizowan"'·Ch żoł-
nlków narkotykow, zosta s azany na B. h'ts h J d d · ł' t k ł I · · · · :;v 
2 Jata więzienia. 1 auc 1 c. · , . e. en z roz .zia 0"'. nro o ~ .u ?" merzy menueck1ch wynosie ma pod 

ii kl k 1 b 1 k InteresuJącym szczegołem taJne- mawia kwestJe UJednostaJmoo1a koniec b. r. 3 miljony. To z.naczv 
to;; s~~tariaN~emc! ~7t:ic~an!8!ez~ go prot~kułu jest przewid~iana śc~- a~c_ji w sprawie moralne~ ":'artoś-1 że w myśl postanowień protokułu 
sprzeniewierzenie i defraudację na s~a ~spolpraca n~ polu ~J~ostaJ-1 Cl 1 • _techmc?ne.go wypo~azem~ obu Włosi do końca 1939 r. zmobilizo-
7 mies. wlezienia 1 1200 guldenów merua typu brom i amunicJI. Spe- arm1J. Jako Jeden ze srodkow o· wać muszą 2 miljony żołnierzy. 
IP'~ cja.lna komisja mieszana ro2ipoczę- siągnięcia tego celu przewiduje si~ - - . 

• r 

spieszone. 

Min. SidoroTici 
na Śląsku 

Kursy 
ratownictwa sanitarnego 

dla dziennikarzy 
Zarząd stołecznego P. C. K. ko· 

munikuje, że zapowiedziany kurs 
ratowniczo - sanitarny dla dzienni· 
karzy zostanie otwarty 21 b, m. o 
godz. 17-ej w lokalu okręgu sto· 
łecznego przy ul. Trębackiej 11 m. 
12, gdzie będzie stała siedziba kur· 
su. 

Kurs odbywać się będzie w 
dniach: 21, 23, 26, 27, 28, 30 
czerwca r. b. i 1 lipca r. b. od go
dziny 17-ej do 19-ej. 



-
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Gdzie padnie pierw§zy strzał 
Polityka Dlit:dzynarodowa jest dziś polityką światową 

w równej niemal mierze obeho· 
dząee ealy •wlał. Istnieją wreszcie 
- mimo wszystkich prób autar
kicznych --' jakieś wspólne mię· 
dzynarodowe problemy gospodar
cze. W momentach wzbierającego 
konfliktu wszystkie le problemy 

C ała prasa europejska w ar· flikt. Z nlepoliojem wysłuchują Uwatniejszego obserwatora ten 
tykułach na n~jrozmaitszą tych wieści w Azji, w Ameryce, stan rzeczy nie powinien zresztą 
modłę zastanawia się dzi- w Australji i Afryce, w tych dziwić. Istnieje bowiem. mimo 

siaj nad tem, czy wypadki na Da- zwłaszcza węzłowych punktach, wszystko, jakaś europejska Jed
lekim Wschodzie są nową dy- w których krzyżują się interesy ność polłtyczna, Istnieją pewne 
:wersją „osi" - czy też mają brytyjskie, amerykańskie, wre- zagadnienia o charakterze zdeey
cbarakter „lokalny", znamienny : szcie francuskie i „osiowe". I dowanle międzynarodowym, t. zn. 

jedynie dla stosunków japońsko- -------·· -------------------------------• angielskich. 
Niezależnie od tego, jaka była

by odpowiedź na to pytanie, już 
samo takie postawienie sprawy 
~est wysoce charakterystycznej · 
dla dzisiejszej sytuacji politycz· 
nej. Wypadki europejskie i eu
ropejską rozgrywkę sił łączy się 
nzisiaj bez wahania w jedną ca-
tłość z wypadkami na terenie Azji. 
·Polityka międzynarodowa jest I 
'dzisiaj polityką światową. 

Jest to oczywiście wynikiem 
lego, iż kierownictwo tej polity
ki znalazło się dzisiaj w ręku 
[Wielkiej Brytanji. W olbrzymim 
bloku państw antyłotalnych, któ· 
re stopniowo przejmują łnłcjaty-
.wę polityczną z rąk państw „osi", 
lWielka Brytanja gra rolę naczel
ną i kierowniczą, w stopniu jesz
cze wytszym I bardziej zasadni
czym ni~ nawet Stany Zjednoczo
ne Ameryki. Rozpiętość interesów 
angielskich, obejmujących do
słownie cały glob ziemski, wywo
łuje też tę olbrzymią rozpiętość 
i wszechstronność polityki mię
azynarodowej, jaką dzisiaj obser
wujemy. Powolne wciąganie So
:wietów do tej, pierwotnie tylko 
europejskiej, rozgrywki potęguje 
oczywiście tylko tę „rozpiętość i 
światowość" polityki międzyna
rodowej przez włączenie do ob
wodu politycznego napięcia ob
szarów azjatyckich, na których 
Rosja ma swoje już bezpośrednie 
a najbardziej żywotne interesy. 
Nie trzeba dodawać, iż na tych 
terenach mają także coś do po
;wiedzenia i Stany Zjednoczone. 

Wszystko to razem wytworzyło 
atmosferę polityczną naszych cza
sów - kiedy to niemal jednym 
tchem wymienia się Tientsin i... 
~dańsk, Moskwę i... Dardanele, 
lW aszyngton i... Kłajpedę. 

Zresztą to charakterystyczne 
sp.lątanie interesów najróżniej-, 
szych państw i narodów powta
rza się i na gruncie Europy. Gra 
dyplomatyczna nie obejmuje dzi- I 
siaj duetu poszczególnych państw. 1 rw tej chwili w rozgrywkę z pa6-
stwaml „osi", która w gruncie I 
rzeczy jest tylko rozgrywką z 
Niemcami, wciągnięta jest e a I a 1 

Europa, od krańca rosyjskiego po 
brzeg hiszpański, od Dardaneli 
po przesmyki Bałtyku, od Półwy
spu Bałkańskiego po arktyczne 
brzegi Rosji. W tej olbrzymiej 
rozgrywce zmuszone są już dzi
siaj brać udział wszystkie pań
stwa europejskie i większość 
państw azjatyckich. 

Jesteśmy świadkami zmierzchu 
mitu o neutralności. N a wet te 
państwa, którym udało się za-

TRZEiWA OCENA .... 

Oszczędności składane systematycznie 

powiększają się, lecz oparciem w przy-

szłości będą jedynie wtedy, gdy 

·nie zmarnujemy ich pocJ wpływem 

chwilowej zachcianki. 

T rze:Zwa ocena rzeczywistości stanowi 

nieodzowny warunek powodzenia 

. . 
W zyc1u. 

P. K. O. 

PEWNOŚĆ-ZAUFANIE 

. . 

Katolicka prasa włoska o Polsce 
chować neutralność w czasie o- I • • • • d 
stahriej wielkiej wojny - dzisiaj DRCZeJ, DIZ pisma » yrygowaoe« 
w głębi swych serc i na podsta- Zrozumiałe oburzenie wywołały Stanowisko półoficjalnego organu brony swych interesów i, zastana-
wie najelementarniejszych obli- artykuły, jakie pojawiły się ostatnio Watykanu „Osservatore Romano" wiając się na tle zbiorowego listu 
czeń i przewidywań wyrzec się w prasie faszystowskiej włoskiej, w sprawie polskiej jest zbyt dobrze pasterskiego episkopatu polskiego, 
muszą wszelkich o niej marzeń. nietylko skierowane przeciw Polsce, znane i Iicznemi attykułami udowod nad stosunkiem katolików do spra
Nie przypuszczamy, aby nawet ale stosujące przytem metodę osz- nione, by je specjalnie podkreślać. wy obronności państwa, stwierdza, 
Skandynawji udało się w razie czerstw i kalumnij, użytych nawet Obszar Gdańska uważa dziennik wa- że w narodzie polskim panuje zadzi 
ewentualnego konfliktu tę neu- w stosunku do armji polskiej, do- tykański za przestrzeń życiową, ko- włająca solidarność i jedność nie 
tralność utrzymać. Jesteśmy naj- ~edawnd a na łamahch tyhch 

1
sam?'ch nieczną dla istnienia niezależnej Pol tylko wśród różnych politycznych 

ł b · · k · · . ó. pism yrygowanyc wyc wa aneJ. ski. odłamów społeczeństwa polskiego a-
g~ IeJ p~z~ on~m, iz napr zno Zaznaczyliśmy jednak już kiedyś, Warto tylko zaznaczyć, że ,,Osser- le nawet wśród mniejszości narodo-
śi:ną 0 !1ie~ yanstw~ n~dbałtyc- że z pewnością tych wrażych gło- vatore Romano", jako organ istot- wych. Artykuł podkreśla, że I Nfem
k1e. Zas1ek1 i fort;Yf1kacJe, które sów nie należy identyfikować z I nie niezależny, jest dziś jednym z cy zamieszkali w Polsce solidaryzu
gorączkowo wznosi na swych gra prawdziwą opinją i nastrojami na- najpoczytniejszych dzienników wio- ją się z resztą obywateli, na dowód 
nicach Holandja, świadczą o tern, l rodu włoskiego, który bynajmniej skich, chętnie przez publiczność wło zaś przytacza fakt złożenia przez 
iż i tam przestano się liczyć z nie pała sympa.tją do Niemiec, wy- ską czytanych. katolików niemieckich petycji o roz 
możliwościami realizacji jeszcze i wierll:jącyc~ dziś ta~ ~elki wpł;yw Col}a~mniej popra'Ylle - jeśli nie wiązanie nieżyczliwie odnoszącego 
raz neutralności w razie ogólne- I na ~1erowmk6~ poht~k1 włos~ieJ ~ wyrazn.1e sym~aty~uJące z Po!sk~- się . do spraw polskich „Bund deu-
go poża 

1 

wogole pozbawiony Jest moznośc1 stanowisko zaJmUJą jednak rowmeż tscher Katholiken in Polen" oraz 
ru. • szczerego wypowiadania się. inne dzienniki katolickie, jak medjo głos „Neue Lodzer Zeitung" przypo-

We wszystki~h pu~~t~ch El!'- 1 Wyrazu prawdziwych nastrojów lańska „Ita.lja", rzymski i boloński minający swym czytelnikom i przy. 
ropy .wysłuchuj~ dzisiaj l~dz1e szukać należy raczej w katolickiej „Avvenire d'Italla" i inne. jaciołom, że losy Niemców w Pol
w1eśc1 z tych osrodków pohtycz- prasie włoskiej. Warto też zwrócić W ostatnich dniach np. „Italia" sce nierozerwalnie są połączone z 
nych, w których, jak wolno przy- 1 uwagę na to, co ta prasa pisze o ogłosiła artykuł, w którym omawia losami państwa, w którem mieszka-
puszczać, mógłby wybuchnąć kon Polsce. koni~ość gotowości Polski do o- ją. 

dochodzą do głosu, wywołując fo 
niesłychane skomplikowanie i u
powszechnienie naczelnych za· 
gadnień politycznych. 

.Wytworzony w ten sposób stan 
rzeczy mieć oczywiście musi jak 
najdalej idące konsekwencje po
lityczne. 

W tym wzbierającym konflik
cie bowiem rolę prowadzącą i 
kierowniczą posiadają jedynie 
niektóre paóstwa. Nie nalefy jed
nak lekcewatyć i roli państw . po
mniejszych. Splątanie najr6tniej
szych Interesów mote niespodzie
wanie wysunąć na czoło pań
stwo. które w hłerarchjł politycz
nej świata uchodzłlo długo za 
punkt pomniejszego znaczenia. 
Widzieliśmy oto niedawno, jak 
nagle niewielkie państwa nad
bałtyckie, same siebie uwaiają
ce za państwa drugoplanowe, zna 
lazły się w samem centrum kłę
bowiska intryg politycznych w 
ramach rokowań angielsko . • so
wiecki. Tak tef napewno będzie 
w przyszłości, w miarę zbli'żania 
się decydujących rozgrywek, i 
tak tet będzie w chwili przeło
mowej. 

Ostatnia wielka wojna rozpo
częła się w małem miasteczku 
bośniackiem - któż dzisiaj prze
widzieć zdoła, w jakim znkątku 
już nie Europy, ale globu ziem
skiego rozpocznie się nowa woj
na? Może dadzą do niej hasło 
armaty grające dzisiaj w nie
szczęsnych Chinach; może rolę tę 
spełni strzał dany na gorącym 
piasku Afryki,... a mote do tej 
roli historycznej urośnie jakaś 
nieznana dotąd miejscowość eu
ropejska, którą odtąd notować 
będą pieczołowicie przyszłe atła
sy i słowniki historyczno-geogra
ficzne. 

Powiedział ktoś kiedyś, it naj
większą sztuką polityka i dyplo
maty jest umiejętność przewidy
wania. W sytuacji dzisiejszej -
wobec zachwiania podstaw hłe
rarchji politycznej świata :_ ta 
zdolność przewidywania staje się 
darem coraz rzadszym. Cąraz 
trudniej jest bowiem p.rzewldzleć 
I obllczy~ te najdrobniejsze no
poz6r czynniki, które zaważyć 
mogą na całokształcie życia 
politycznego świata. Czynniki te 
zresztą odgrywają rolę, podwój
ną: przyspieszającą - nie sposób 
bowiem obliczyć działania wszyst
kich możliwości przypadkowych, 
i - opóźniającą, złożoność bo
wiem tego obrazu politycznego, 
zazębianie się najróżniejszych, 
sprzecznych nieraz interesów wy
twarza w s p ó l n e ryzyko, ryzy
ko, którego ostatecznie wszyscy 
się boją. 

N. 

Co przewidział 
Joffre 

zwycięzca z nad Morny 
H. Korab-Kucharski pisze w „Ga

zecie Polskiej" o marszałku Joffre, 
zwycięzcy z nad Marny, którego 
pomnik świeżo odsłonięto w Pary
żu: 

„Pozbawiony dowództwa przez par· 
łamentarne Intrygi, Joffre milczał 
dumnie aż do końca wojny. Nic nie 
krytykował, rad nie dawał, trzymał 
się na uboczu. Dopiero po zawieszeniu 
broni, przyjął zaproszenie byłego pre
mjera Vivłanlego na obiad w ścisłem 
gronie. Na zapytanie gospodarza od
powiedział: 

„Zawcześnle zgodzono się na zawie
szenie broni. Trzeba było poczekać at 
do 1-go grudnia i pójść dalej. Zabez
pieczyłoby to pokój na czas dłuższy. 
Obawiam się, że nie minie 25 lat, a 
będziemy znowu musieli się zbroić i 
zbroić". 

Joffre więc nie tylko znał się na lu
dziach, ale przenikał również psychik{' 
przeciwnika, uznaj~go jedynie wtdo
CZJUł manifestację zwycl~twa l slly" 

„ 



• 
·Japonia obawia się Interwencji 

St . . Zjednoczonych 

· ·Masowe · aresztowania w Sarajewie 
Cborwa«!ka organizacja ierorysfy(!zna 

lnailia dąży do zlokelizow.ania konfłik•u w Tieosiioie 
BIALOGRóD, 20.6. W Sarajewie I rorystycznych. 

dokonano · licznych aresztowań w Jak podaje „Prawda" w posiada
związku ~ .wykryci~m ~ Zagrzebiu I niu policji, znajduj~ się skonfisko
chorwackteJ orgamzaCJI terorysty- , wana bron, matenały · wybuchowe 
cznej, która w ciągu ostatniej zi- oraz broszury propagan®we. : · LONDYN, 20. 6. Konflikt bry- gabinetu, na którem mln. Arita 

tyjsko • japoński w sprawie konce-1 złożył raport w sprawie wypadków 
sji w Tientslnle znajduje się w na terenie międzynarodowym. 
chwili obecnej w wyraźnym łmpa- Po posiedzeniu gabinetu premier 
sie. Ze strony brytyjskiej nie tra- Hiranuma odbył rozmowę z mlni
cą jednak nadziel, że będzie on zll- stra~. Itagakl i Aritą w sprawie 
kl\idowa.ny ·w sposób pomyślny. stosunku W. Brytanii do blokady 

sin jutro, otrzymał rozkaz odro· 
czenia wyjazdu. my dokonała -szeregu zamachów te· · , · · '. : ·- · 

Lord Halifax, który odbył dziś koncesji w Tientsinie. 
. rozmowę z ambasadorem japoń- !1in· Arit!' udał się do cesarza, 

W ciągu dziesiejszego przedpołu
dnia poraz pierwszy od czasu ogło
szenia blokady samochód ciężaro
wy eskortowa.ny przez oddział 
wojsk brytyjskich, przejechał bary
kady niezatrzymywany przez japoń 
czyków, przywożąc na teren konce
sji zapas świeżych jarzyn I owo
ców. 

Nuoejusz Cortesi 
u kardynała sekretarza 

Stanu 
CITTA DEL V ATICANO, 20.6 . 

skim Szigemitsu, wysunął propozy- którego ~informował o sytuacji 
cję; aby załatwianie sporu pozosta- w Tientsinie. 

Nuncjusz Apost.olski w Warszawie, 
msgr. · C-Ortesi, który przybył wczo
raj do Rzyinu przyjęty był dziś 
przez sekretana sta.nu kardynała 
Maglione. · 

'wić całkowicie przeclstawicielom TIENTSIN, 20.6. Władze konce
Japonii i W. Brytanii w Tientsinie sji brytyjskiej wezwały członków 
i w ten sposób zadokument-Owa.ó angielskiej milicji ochotniczej, aby 
ściśle lokalny charakter konfliktu. byli w pog?to.wiu. do natychmiasto-

W .. razie zaakceptowania przez wego stawiema się w razie zarzą

AMOY, 20.6. Jak donosi agencja 
Domei oddział wojsl< japońskich 
wylądował dzisiaj na wyspie Sing
su, położonej pomiędzy Amoy a 
kontynentem. Rozmowy dyplomatyczne 

w Paryżu 
Japonię powyższego stanowiska W. dzenia mobilizacji. 
Brytanii, strona br~jsk&: przy W godzinach popołudn!owych 
pomocy japońsko - angielskiego try p~y~ył d!) portu w--Tientsime bry
bunału mfes7,anego pod nieutralnym tyJski okręt t.owatzysący „Sand
przewodnłetwem mogłaby w spo- wich", zaś okręt towarzyszący „Lo
sób legalny załatwić sprawę 4 Chi- west.oft", który miał opuścić Tient

Wojska chińskie po krótkiej wal
ce wycofały się. 

czyków, aresztowanych w Tientsi-
nie. I 

W tym sensie złożył dziś lord 
Halifax oświadczenie w Izbie Lor· 
dów w Londynie spodziewając się, 
ze Japonia, pragnąc uniknąć rozsze· 
rzenia się konfliktu i ewent. inter
wencji St. Zjednoczonych zaakcep· 
tuje propozycje sformułowane przez 
lorda Halifaxa. 

Dopóki spór jaµońsko - brytyjski 
nie wychodzi poza gra.nice konflik· 
tu o charakterze lokalnym, dopóty 
St. Zejdnoczone pozostawać będą 
na uboczu. 

Gdyby jednak spór rozszerzył się 
na zagadnienia natury zasadniczej, 
jeśli chodzi o stanowisko kon-0esji 
międzynarodowych w Chinach, oraz 
na zagadnienie ust-Osunkowania się 
rządu brytyjskiego do całokształ
tu polityki japoński.ej i rządu 
Czang - Kai - Szeka, t,o St. Zje-
1lnoczone zmuszone byłyby poprzeć 
aktywnie negatywne stanowisko W. 
Brytanii wobec żądań japońskich. 
PARYŻ, 20.6. Informacje o wy

bitnem polepszeniu na giełdach no
wojorskiej i londyńskiej odbiły się 
pomyślnie na nastrojach giełdy pa· 
ryskiej. 

W tutejszych kola.eh finansowych 
panuje przekonanie, iż optymizm 
rynków finansow~'ch w Nowym 
Jorku i Londynie świadczy o tern, 
że zarówno w Londynie, jak i No
wym Jorku nie wierzy się w moż
liwość przerodzenia się konfliktu 
w Tientsinie w konflikt wojenny 
angiel~ko - japoński. 

Przekonanie to, podzielane przez 
prasę i koła. polityczne Paryża o
piera się przedewszystkiem na fak· 
eie, iż przedstawiciel rządu japoń· 
skiego w swoim oświadczeniu zło· 
żonem prasie nie podjął na rachu
nek rządu pretensyj formułowanych 
p.rzei niektóre skrajne japońskie 
czynniki wo,jskowe. Z tego wyciąga 
się wnioski, że rząd japoński w prze 
ciwstanieniu do kół wojskowych 
skbnny jest poszukiwać jakiegoś 
rozwiązania kompromisowego. 

TIENTSIN, 20.6. Jak stwierdza 
agencja Domei japońskie władze 
wojskowe przez usta swego rzecz· 
nika. jeszcze raz dały do zrozumie
nia, że nie mają zamiaru traktować 
wypadków w Tientslnie jako „in
cydenty lokalne" lecz, że sprawy te 
są .związane ściśle z całokształtem 
polityki japońskiej w Chinach pół
nocnych. · 

Polityka. ta, będąca hamulcem w 
budowie nowego ładu w Azji, musi 
ulec rewizji. 

TOKIO, 20.6: Dobrze poinformo
wane koła amerykańskie oświadc7.a
ją w sprawie wizyty charge d'af
faires Doomana. w japońskim mini
sterstwie Spraw Zagranicznych, iż 
przedstawiciel St. Zjednoczonych 
wręczył notę protestacyjną, wyli
czającą szkody wyrządzone obywa
telom amerykańskim przez samolo
ty japońskie. 

Znajdujące się tu liczne angiel
skie i amerykańskie przedsiębior
stwa naft.owe nie odniosły żadns;ch 
szkód. 

'Siraik 4 tys. Chińczyków 
zatrudnionych przy budowie fortrfikacy; ur Singapore 

łmb. Łukasi'ewił!z 
u min. Bonneta 

P ARYż, 20.6. Min. Bonnet przy
jął dziś ambasadora Hiszpani w Pa 
ryżu Leguerica,. ambasadora Fran· 
cji w Hiszpanii marsz. Petain, 
ambasadora R. P. Łukasiewicza 
oraz prezydenta generalnego Fran
cji w Maroku Nogues. 

SINGAPORE, 20.6. 4 tysiące ro· dziś pracę. 
botnQ<ów chińskici' i malajskich, za. Powodem strajku są, jak oświad- Nowy "Pbenix" 
trudnionych przy budowie fortyfi. czają przedstawiciele robotników, 
kacyj oraz bazy morskiej porzuciło zbyt małe zarobki. ' zastąpi zaginioną · 

S • • • • • • • k• • łódź podwodną 
przys1ęzen1e w arm11 n1em1ec IOJ I PARY~. 20.6. Herriot w izbie de-

Masowe aresztowania oficerów w 
• putowanych oraz Henry Roy w se-

PrUS8Ch Wschodmch nacie złożyli hołd załodze okrętu 
KRÓLEWIEC, 20.6. Przed sądem 

doraźnym t.oczy się tu proces 16-tu 
oficerów oskarżonych o zdradę 
stanu. 

Proces toczy się przy drzwiach 
zamkniętych. 

Prokurator zażądał dla 13 oskar-

za ... 

żonych kary śmierci. 
Przewód sądowy dostarczył ma

teriału obciążają.cegG na podstawie 
którego dokonano dalszych aresz· 
t.owań. M. in. a;reszt.owa.no 3 wyż
szych oficerów, w tern 2 dowód
ców pułl"ów. 

podwodnego „Phenix" • 
W Izbie był obecny min. Cam

pinchi, w Senacie zaś premier Da
ladier. Daladier oświadczył, że rząd 
postanowił niezwłocznie przystąpić 
do budowy okrętu podwodnego, 
który otrzyma również nazwę „Phe
nix". 

Włoska flota wojenna 
przybywa na Maiorkę 

Charal.terystyczny dekret amnestyjny Hitl~r~ RZYM, · 20.6. Włoskie okręty wo

Premia szpiegostwo 

BERLIN, 20.6. Z okazji włą.cze• kość 
nia do Rzeszy krajów sudeckich o· 2 lat. 

jenne pierwszej eskadry, które wy
wymiaru nie przekroczyła · ruszyły wczoraj z N~apolu, przybę· 

raz protektoratu Czech i Moraw, Wyjątkiem od tego ograniczenia 
kanclerz Hitler ogłosił amnestię na są kary za szpiegostwo na korzyść 
pewne rodzaje przestępstw poilty· Rżeszy Niemieckiej, które zostają 
cznych, popełnionych przed 1 gru-1 anulowane bez względu na wyso· 
dnia 1938 r. koi;ć wymiaru. 

Ką,ry za przynależność do orga- Obywatele b. państwa czesko-sło· 
nizacji narodowo - socjalistycznej wackiego podlegają tej samej. am
oraz za walkę przeciw władzom nestii bez względu na rodzaj prze
czeskim na tle oarodowem w Su- stępstwa politycznego oraz wyso
detach oraz w protektoracie zosta- kość kary. 
ją uznane za niebywałe, o ·ne wyso-

Hiszpania zachowa neutralność 
na wypadek kontHl.Cu wojennego 

P ARYż, 20.6. W paryskich kołach 
politycznych przychylne komenta
rze wywołało wystąpienie hiszpań
skiego generała Aranda, przewod
niczącego wycieczki hiszpańskich 
oficerów w Niemczech, który na 
odjezdnem z Berlina oświadczył, iż 
na wypadek wojny europejskiej Hi
szpania >zachowa neutralnosć. 

Gen. Aranda wyjaśnił następnie , 
iż głównym celem gen. Frane-0 jest 
odbudowa kraju i, o ile Hiszpania 
związana jest węzłami wdzięczności 
z Niemcami i Włochami, to jednak 
w dziedzinie polityki zagranicznej 
nie może wyjść poza zobowiązania 
współpracy handlowej, czy kultu
ralnej. 

dą jutro do Palmy na Majorce. 
W depeszy swego specjalnego 

wysłannika, znajdującego się na po 
kła(:lzie krążownika „Duncan", -
„Messagero' ! donosi, że po przy
byciu na wyspy Balearskie eskadra 
zostanie podzielona na dwie grupy, 
z którycr. jedna odwiedzi porty łfa
roka. hif:zpańskiego i Portugalii, 
podczas gdy druga złoży wizyty w 
portach hiszpańskich. 

Raz hitlerowcem, 
raz komunistą 

il.resztowanie agitaCora 
Sąd grodzki w Pucku skazał na 

6 miesięcy aresztu Józefa Kałacha 
z Jastarni • Boru, który na prze
mian głosił hasła hitlerowskie i 
komunistyczne. 
Mieszkańcom Jastarni znudziły 

się brednie, głoszone przez Kała
cha, zrobili doniesienie, żądając u-
"karania agitatora. · · 

Przemysł amerykański gotów do wojny 
to tys. fabryk może rozpocząć produkcję broni 

NOWY JORK, 20.6. Przemawia· w chwili obecn~j na potrzeby ar- plany, które pozwoliłyby na wypa
jąc na zebraniu Federacji związków mii, olmło 10 tysięcy zakładów dek wojny powiększy-O jes1,cze licz
ogłoszeniowych, podsekretarz Sta- 1>rzemysłowych mogłoby na wypa- bę fabryk, mogących · podjąć pracę 
nu w ministerstwie Wojny, John- dek wojny przystąpić do produkcji na potrzeby wojska. 
son, przedstawił zamierzenia rządu broni i amunicji. Przygot.owania te stwierdził John 
U. S. A. w ·sprawie organizacji a- Ministerstwo Wojny przeprowa- son - · pozwolą St. Zjednoczonyni 
merykańskiego przemysłu zbroje- dziło ponadto w ostatnich miesią- na osiągnięcie takiego st.opnia go
niowego na wypadek wojny. l!ach specjalne bac!ania w 20 tysią.- towości przemysłowej w dziedzinie 

Mówca stwierdził, że niezależnie I cach zakładów przemysłowych, w J zbrojeń, jakiego nikt dotąd nie po
od przedsiębiorstw pracujących już v-·-"'.li ku czego opracowane zostaną siadał. 

' 

W~pólne ideały Polski i .Frallcji 
Dooman m!ał również zażądać 

zaprzestania szykan utrudniają- lmbasador Łukasiewiez wśród wydawców francuskich cych dostawę żywności do konce
sji międzynarodowej w Kulangsu. 

Obie te noty, zredagowane w to
nie stanowczym, żądają natych
miastowej satysfakcji od władz ja
pońskich. 

TOKIO, 20.6. Jak donosi agencja 
Domel" ministrowie Arita i Itagaki 
odbyli dziś rozmowę na temat sy
tuacji w związku z wypadl<ami w 
Tientsinie. 

N a..stępnie odbyło się posiedzenie 

„ 

P ARYż, 20.6. ,Związek francus- wyrazem wspólnych ideałów Polski 
kiej prasy prowincjonalnej, podej- i Francji. . 
mował bankietem ambasadora Lu-· Polacy tak jak Francuzi - o-
kasiewicza, świadczył p. Soustelle - koch~ją 

W czasie bankietu prezes ogólno- wolność .. Oba narody mają wyczu
francuskiego Związku wydawców, cie wartości moralnych i zrozumie· 
p. Seustelle, wygłosił przemówienie, nie wartości człowieka. Oba naro
w którem podkreślił, iż sojusz poi- dy są zdecydowane zachować te 
sko • francuskj. jest konsekwencją [I wartości moralne i w razie potrze
historyczną obu krajów - jest on by stanąć w ich obronie. 

- · . Ambasador Łukasiewicz nawillZU· 

jąc do wspólnoty historycznej Pol
ski i Franeji wskazał na głęboki od· 
dźwięk, jaki w społeczeństwie pol
sldem znajduje kultura francuska. 
Ambasador wskazał również, że 
Polska jest zawsze _g~towa bronić 
warto4ci in9ralnych, które są pod
stawą nie tylko jej rozwoju lecz 
własnością całej cywilizacji euro
pejskiej. 

Szef Szła.bu 6eneralneg·ij 
Brazylii . . . · .-. ; 

w St. Zjedno"zonycb A·- P. 
< . 

NOWY JORK, 20.6. · Na · pokła
dzie krążownika amerykańskiego 
„Nasheville' ·· przybył dziś do portu 
w Annapolis szef Sztabu general
nego armii brazylijskiej, gen. Mon· 
teiro. 

Przyjazd generała brazylijskiego 
nosi charakter rewizyty w · związku 
z pobytem szefa sztabu armii St. 
Zjednoczonych gen. Marshalla, któ 
ry przed kilkoma miesiącami bawi: 
w Rio de Janeiro. 

Gen. Monteiro zabawi w St. Zję. 
dno_czonych około 3-ch tygodni 'ce
lem nawiązania bliższego· ~ontaJttµ 
ze sferami wojskowenii oraz 'Z_!!,pQ• 
znania sie z przemvsłem zbrofoniq-
wym. . 

Nie wolno. nosit mundurów 
Sokołom ezeskim 

P ARYż, 20.6. Agencja Havaa11 
donosi z Morawskiej Ostrawy, te 
władze niemieckie zabroniły . nosie.. 
nia. mundurów członkom Sokołii 
czeskiego. 

. . 

Kiełbaski praskie z· „.ryb 
KRóLEWIEC, 20,6. Jak podaje 

jeden z tutejszych dzienników na 
skutek braku mięsa w protektor~ 
cie, rzeźnicy w Pradze postanowil~ 
wyrabiać kiełbaski praskie zamia.st 
z mięsa wieprzowego - z ryb. 

Rozmowy dowódców fioł 
0 

morskich - . (" 

włoskiei i oiemieekiej-
P ARYż, 20.6. Agencja Havasa 

donosi z Friedrichshafen, że we 
wtorek rozpoczęły się tam rozmo" 
wy między naczelnymi dowódcainl 
flot włoskiej i niemieckiej adm. Ca
vagnari i adm. Raederem. 

Wypadek samochodowy . 
Sven Hedina 

SZTOKHOLM, 20.6. Znany u~ 
czony i podróżnik szwedzki oraz, 
jeden z wybitnych przywódców„ rti-' 
chu narodowo - socjalistycznego w 
Szwecji Sven Hedin padł ofiarą 
wypadku samochodowego, jadąe· 
taksówką w Sztokholmie. 

Sven Hedin odniósł poważne O• 
brażenia twarzy. 

Turecko • egipska· 
w spółpra"a polityczna 

ANKARA, 20.6. Przybył tu dziś 
z wizytą oficjalną egipski minister 
Spraw Zagranicznych. 

W toastach, jakie podczas ban
kietu minister egipski wymienił ż . 

. ministrem Spraw Zagf'aniczny·ch 
Turcji, podkreślono datujące się od 
wieków bliskie stosunki obu państw · 
jak również znaczenie ich wsp.ół
pracy we wschodniej części Moria · 
Sródziemnego. 

119 kg. wagi jesiotr . 
wyłowiony pod Debłinem · . 
Starostwo w Garwolinie wydało „ 

zarządzenie zajęcia jesiotra, złowio · 
n ego przez rybaków pod Dęblinem,· · 
ponieważ został złowiony w czasie 
ochronnym dla połowu jesiotrów. 

Jesiotr ważył 119 kg. 1 · zosta! 
sprzeclany za 141 złotych. 

Technicy na F.O.N„· 
Wiceminister Spraw Wojs1i:owycł .. 

gen. Litwinowicz pr;iyjął delegację 

Zarządu Głównego Związku Tech
ników R. P. z preze.sem „Taffem na 
czele, który wręczył p. wicemini
strowi czek na F.O.N. na sumę zł, 

4.400 oraz zł. 600 obligacjami · 
P.O.P. 



ł 

Rzetelny głos o I inansach Polski 
Węgierska prasa o niemiecki.eh fałszach 

Ja.kie jest pokrycie złotem i de-1 Autor wspomina, ~e gospodar- niu reformy statutu Banku Pol
wizami waluty niemieckiej? Jeśli 1 stwo polskie wykazuje zwiększone skiego i zwięk~zenia obiegu pie· 
wierzyć urzędowym wykazom Ban-1 zapotrzebowanie środków płatni- niężnego zgodnie z nowym statu
ku Rzeszy, - po!trycie to wynosi czych, wspomina, że w okresie tero, autor podkreśla, że Bank Pol
jakiś tam nieuchwytny ułamek je- wstrząsu zaznaczył się u nas fakt ski nie musiał nawet uruchomić 
dnego ffeocentu. Bardziej klasycz- wycofywania wkładów przez pu- swoieh własnych rezerw. 
ną formę potopu inflacyjnego nie? bliczność z banków, ale dodaje od- StoS'Unek między obiegiem pie
łatwo napotkać w świecie współ- razu, że z chwilą uspokojenia się niężnym z jednej strony a znacz. 
czesnym, Z czego p. Funk, następ sytuacji politycznej wycofane pie- nie zwiększonym od roku l937 

0
_ 

ca czarodzieja i kuglarza finanso- niądze niewątpliwie wrócą - w brotem towarowym nie wyra:iił 
wego Schachta finansuje zbroje- d'Użej mierze - do kas. się d-0tychczas w ten sposób, aby 
nia niemieck~e, z cze.go :pokrywa nie 1 • „Wsz~stkie wymienio~e czy~i- jakiekolwiek obawy co do trwało-
botyczne deficyty Nienuec? A no ki .- p1sze. ko~esponden~ - J?OSia· ści złotego mogły być usprawiedli· 
z wpł:;wów podatkowych lat przy· daJą. tak wrelkie znac~eme poli!y~z- wione. Dzięki poprawie w bilan
sz~y~h. Czy trze~a dowodu bar- ne, .ze łatwo popadaJą pod oswi~- się handlu zagranicznego bilans 
dz1eJ przekonywuJ~Ce~o o, kom- tleme pr_op::gandy~tyczne. A,?)'.' me I handlowy kształtuje się pomyśl
plet~em bankructwie fmansow Rze -po~daw~c się takiemu własrve o~ niej, niż w tymże okresie roku po
szy. . . . ~Wletlemu, aut?r przepro~.adza ob· przedniego. Spłata nowych kredy-

.san; ~U.er wystawiał sob1e J?U: Jektywn~ analiz~ sytuac~i gospo-j tów mogła być dokonana dzięki 
bhc.zm? . swiadectw? p~ez:irnoś.ci 1 dar:czo-.fmans~weJ Polski. J~go zwiększonemu eksportowi. Unik
mądro~ci, gdy stwierdził, ze Niem- ~ruoski brz?11ą, _dla nas tak, Jak nięto w ten sposób odpływu złota, 
cy wzięły z:ozbrat z ~otychczasową się r:zeczywist~sc napray;dę pr:zed· a napływ do kraju należności za. 
praktyką f111anso';ą i weszły na staWla .. , Brzmią optym1styczrue. granicznych nie pozostał bez wpły 
d;ogę b~z~tam;:ych. eksperymen- !?rzeJdzmy -;--- w~az z .autorem,- wu na stan zapasów złota w Ban-
tow. U s1eb1e więc hitleryzm przy- głowne pozycJe teJ analizy. ku Polskim 
znaje, że uprawia monstrualną i.n- A więc najpierw - stan budże- , · . . 
flację. Ale jaką drogą myślową tu polskiego. Stwierdzenie pierw- Ko~cz~c, stWler~za autor obJek-

VVsp61nola Interesów 
dosCareza śrub i SZ?D do Iranu 

Fabry>ka śrub „Wspólnoty In· 1 cześnie huty „Wspólnoty Intere· 
teresów" rozpoczęła wykonywanie sów" wyrabiają obecnie dla Iranu 
zamówienia dla Iranu na śruby szyny, wartości kilku milj. zł. 
wartości ok. 800 tys. zł. Jedno-

Niedostateczne postępy 
hodoUJll UJelnq hraJoUJeJ 

W Poznaniu odbyły się aukcje ny krajowej. Z tych też powo· 
wełniane, na które zgłoszono 610 dów poraz pierwszy na terenie a.uk 
partji wełny krajowej o ogólnej cji dokonano trudnych kla;syfika· 
wadze ok. 170 tys. kg. Udział w cyj dostarczonego towaru według 
aukcjach wzięli przeważnie rolni- norm zaprojektowanych przez Pol
cy z województw zachodnich, któ- ski Instytut Wełnoznawczy. 
re jak dotychczas produkują naj- W wyniku dokonanych tranzak
większe ilości wełny pożądanego cyj zostało sprzedanych 75 proc. 
typu. Pozatem zwracała również dostarczonych wełn. Co do gatun· 
uwagę obecność na aukcjach pro- ku dostarczonego towaru stwier
ducentów wełny z woj. central- dzić należy, iż przygotowanie wełn 
nych, którzy zaprezentowali to- pl"tez hodowców nie stało na wła· 
war w dość dużych ilościach. ~iwym poziomie~ Obserwowano 

Ostatnie aukcje w Poznlniu by- znaczną ilość wełn zbyt krótkich. 
ły szczególnie ważne z tego wzglę- Pod tym względem postępy naszej 
du, iż przypadły w okresie końco- j hodowli nie są jeszcze dostateczne. 
wych prac nad standaryzacją weł-

Rekordowa stali . produkcja 
An11:łii 

i jakiem prawem taki bankrut ul- sze: Budżet polski jest od trzech t~~ie, ze „sytuacJa fina.n~wa Pol 
tra-inflacyjny _ośmiela „litować lat zrównoważony. Koszty powo-1 ski Jest up.orządkowa.na" i w pew
się" nad rzekomą inflacją w Pol- łania pod broń i utrzymania rezer- nym stopmu elastyczna • Produkcja stali w W. Brytanji 
sce, podnosić wrzask na cały świat wistów nie powinny być obliczane I Ta ostrożna formułka w ustach w maju r. b. osiągnęła rekordową 
o wielkich rzekomo trudnościach według stawek zachodnio • europej- objektywnego obserwatora polskie- kwotę 1.218.100 ton wobec 
gospodarczych i finansowych Pol- skich. Utrzymanie rezerwistów go organizmu finansowego napew- 1.178.100 ton stali w rekordowym 
ski? podczas ćwiczeń kosztuje w Polsce no odpowiada prawdzie stokroć dotychczas miesiącu, a mianowicie 

Prawa, oczywiście, Niemcy nie grosze na głowę, wyżywienie żoł- bardziej, niż fantastyczne banialu- w sierpniu 1937 r. Również wzro
mają po temu żadnego. Sami grzę- nierza - przy dobrej jakości i ilo- ki, które usiłuje lansować p:ze!!ro- sło znacznie w miesiącu sprawo
znąc po uszy w długach, w mani- ści kształtuje się w rolniczej Pol· pagandowana propaganda menuec- zdawczym wydobycie rudy żelaz
pulowaniu wpływami · podatkowemi sce wyjątkowo tanio. Minister ka. Na szczęście, nasz kontakt ze nej, a mianowicie z 608 tys. ton 
na kilka lat naprzód, nie mogą ucz skarbu, Kwiatkowski, unikał od światem opiera się na innych pod· w kwietniu d-0 692 tys. ton. w ma
ciwie i rzetelnie pouczać sąsiada, chwili osiągnięcia równowagi bu- stawach, niż to sobie naiwni bla- ju. r. b. i 633,9 tys. ton w maju 

kowo 13 wielkich pieców hutni· 
czych, tak że ogólna ilość czyn· 
nych pieców wynosiła w tym mie· 
siącu 113. 
Według opinji angielskiej Fede· 

racji Producentów Stali należy się 
spodziewać, że w najbliższej już 
przyszłości zostaną uruchomione 
nowe zakłady hutnicze w Anglji, 
wobec czego produkcyjne możliwo· 
ści angielskiego przemysłu hutni· 
czego znacznie wzrosną. że nie powinien tych samobójczych dżetowej - wprowadzenia nowych gierzy berlińscy wyobrażają. r. ub. 

metod naśladować, zwłaszcza, że podatków a nawet uznał za możli· Nikt w świecie tym łgarstwom Przeciętna dzienna produkcja 
takie ostrzeżenie mijałoby się z ce· we dopuścić do pewnego rozluźnie- nie da wiary. Uwierzą jednak rze- stali w W. Brytanji wynosiła w 
lem, gdyż sąsiad tego wszystkij· nia i ułatwienia ciężarów podatko- telnemu sprawozdawcy, który na- maju 45.115 ton wobec 44.091 ton 
go właśnie nie czyni. Ale Niem- wych. Dodatkowe zatem obciąże- szej rzeczywistości nie ubarwia, a- w kwietniu r. b. i 43.366 ton w 
com nie o stwierdzenie stanu rze- nie budżetu kosztami częściowej le jej też nie fałszuje. marcu r. b. Zaznaczyć należy, że 

Sytuacja na światowych 
rynkach pienięźoyeb 
Jak podaje Związek Eksporte-czywistego chodzi. Kieruje temi mobilizacji, nawet gdyby stan ten Em w maju r. b. uruchomiono dodat-

wypadami przeciw Polsce niepoha· trwać miał czas dłuższy, można bę- '------------------------------- rów Zboża R. P. światowe rynki 
pszeniczne, podobnie jak każdego 
roku, reagowały żywo na wszelkie 
zmiany warunków atmosferycz

mowana złość, że sąsiad radzi so· dzie pokryć normalnemi wpływami 
Giełda • • • bie doskonale w tych trudnych wa z budżetu, tak, aby nie trzeba było 

runkach, których przyczyną są uciekać się do zwiększenia nacisku 
p1eo1ęzoa 

skie 56-55.50 _ 55.75, 4 i pół proc. nych. Mimo znacznie większych 
ziemskie poznańskie serja „K" _ 51.50, wahań niż w ubiegłych miesiącach 
5 proc. Warszawy z r. 1933 - 62.50, ogólna tendencja w Europie pozo
odcinki po I.OOO zł. -63, 5 proc. War· stała prawie niezmieniona, ceny w 
szawy z r. 1936 - 62.50, odc. po 1.000 sprzedażach efektywnych utrzyma
zł. - 62.75, 5 proc Łodzi z r. 1933 ły się, notowania zaś terminowE! 

właśnie Niemcy. na gospodarstwo". 
Skoro Polska 'nie poddaje się na- Dalszy ciąg swoich wywodów po-

WALUTY I DEWIZY 
Na wczorajszem zebraniu giełdy wa· 

lutowo-dewizowej w \\'arszawie tenden· 
cja dla dewiz była utrzymana, przy 
obrotach małych. Noto" ano: Am, ter
dam 282.60, Brnk.sela 90.60, Lbndyn 
24.92, Nowy Jork-kabel 5.32, Paryż 
14.10, Sztokholm 128.40, Zurych 12005. 
Bank Polski płacił za dolary amery
kańskie 5.31, kanadyjskie 5.29, flore· 
ny holenderskie 281.60, franki franc. 
14.04, szwajcarskie l 19.55, funty an
gielskie 24.83, guldeny gdai'1skie 99. 75, 
belgi belgijskie 90.35, korony norweskie 
124.70, duńskie 110.60, szwedzkie 127.90, 
liry włoskie 17.80, marki fińskie 10.75, 
niemieckie srebrne 82.50. 

ciskowi politycznemu, skoro mobi- święca autor rozpatrzeniu sposo
lizuje się gospodarczo i pracuje ca bów finansowania dozbrojenia tech 
łą parąJ skoro wytrzymuje nad po- nicznego armji polskiej i kładzie 
dziw dobrze „wojnę białą" cze- nacisk na to, że obok środków wła 
mużby - myślą starzy specjaliś- snych uruchamianych w tym celu 
ci od propagandy antypolskiej - na rynku wewnętrznym w drodze 
czemużby nie spróbować wypróbo- normalnych operacyj kredyto
wanego środka dywersji przeciw wych, zużyto na potrzeby dozbro
polskiej gospodarce? jenia również kredyty francuskie. 

Metoda jest wypróbowana od lat. Dodaje te~, że należy się stanow
Był czas, kiedy stan6Wiła dla nas czo liczyć z bliskiem uruchomie
niejakie niebezpieczeństwo. Teraz niem kredytów angielskich dla Pol

- 56.50 - 56.75. nawet nieznacznie zniżkowały. 
AKCJE 

Na rynku akcyjnym tendencja byla W Stanach Zjednoczonych wyst'ą 
niejednolita, przy większych obrotach piło wyraźne wzmocnienie tenden
akcjami Ba.nku Po!sk!ego. N?towano: cji, które znalazło też wyraz w 
n_~nk ~~tsk1 !05, \\· ęg1el 30, St~.racho-rzwyżce notowań około 7 proc. W 
\\tce 4~.<JO, ~Lilpopy 78, ModrzeJow 17, Kanadzie rozwój sytuacji był spo-
Ostrow1ec 15.50--76, Żyrardów 40.50. k „ · żk t 

jest śmieszna, litość budząca, z gó- ski. 
ry skazana na rozweselenie czytel- Objektywna ocena polskiej rze
ników. Zresztą świat orjentuje się czywi.stości gospodarczej każe au
nienajgorzej, pomimo niedostatecz- torowi stwierdzić pewne napięcie 
nych z naszej strony wysiłków na- aparatu kredytowego. Jednak mo
leżytego go o tern poinformowania, żliwości w dziedzinie długotermi
jak się przedstawia prawdziwy nowego kredytu wewnętrznego i 
stan rzeczy w gospodarstwie pol- zagranicznego, jakiemi dysponuje 
skiem. Obok jadowitych, z żółci Polska, odwracają od niej pokusę 
czerpanyeh „informacyj", puszcza- zw:ócenia się do instytucji emisyj
nych w świat z Berlina, pojawiają neJ o pieniądze. Po przedstawie

Gdański Monopol Tytoniowy płaci za I OJ!lleJszy przyc~em zy;~· a ~? O· 
swój ostatnia kupon _ 7 zł. w obro· . wan była z.naczme mmeJSZa, mz w 
t~ch pozagiełdowych: 3 proc. renta/ Stanach ZJed~o.czonych. Głownym 

się zagranicą liczne a rzetelne do
niesienia o naszych stosllłlkach fi
nansówo-gospodarczych. 

Miło nam jest stwierdzić, że są
r.;iednie Węgry starają się o rzetel
ne informacje o polskiem życiu go
spodarczo - finansowem. Tak np. 
zamieszcza ostatnio poważne cza
sopismo gospodarcze węgierskie 
„Slidost Economist" interesujący 
opis sytuacji finansowej Polski, na
desbny przez dobrze widocznie w 
naszych stosunkach zorjentowane
go współpracownika warszawskie
go . 

Streszczenie tej korespondencji 
może zainteresować także czytelni
ka polskiego. Autor stwierdza na 
wstępie, że obecne napięcie mię
dzynarodowe stawia polskiemu apa 
ratowi finansowemu wyjątkowe 
wymagania. Jakże się z nich wy
wiązuje? 

„Częściowa mobilizacja, przepro
wadzona wczesną wiosną, trwa na
dal, a rząd musi się liczyć z tern, 
że utrzymanie tych zarządzeń oka
że . się niezbędne na czas dalszy. 
UzbroJenie armji w ciężką artyle
rję, najnowocześniejszą broń lot
niczą, zmotoryzowane środki trans
portowe i w inne kosztowne urzą
dzenia zostai.o, począwszy od roku 
1936, rozszerzone kosztem znacz
nych środków i przyśpieszone. 
Tempo tego dozbrajania się jest 
obecnie jeszcze bardziej przyśpie
szone, przyczem własne polskie o
środki produkcyjne przemysłu wo
jenf. :go w centralnym okręgu prze· 
mysłowym uczestniczą już w dosta 
wsch". 

PAPIERY PROCENTOWE 
ziemska odcinki po 1.000 zł. 45.75 , powodem zwyzki na rynku amery-
-45.50, po 500 zł. - 52.50. I kańsk!hl były s~sze, jaki~ .dały się Dla papierów procentowych tenden

cja była Utrzymana, przy większych 
obrotach 4 i pół proc. wewnętrzną. No
towano: 3 proc. inwest. I em. 75, serja 
79, Ilem. - 76, serja 80.25, 4 proc. 
dolarowa 40 - 40.25, 4 proc. konso
lidacyjna 61, pozostałe wszystkie odcin-, 
ki 60, 4 i pół proc. wewnętrzna 60, 
5 proc. konwers. 65, 4 i pół proc. ziem 

POZAGlliLDOWE o~czuc w rozmaitych częsciach St? 
KURSY WIECZORNE now. 

Inwestycyjna I em. 75. Oprócz warunków atmosferycz· 
l11westye3•jna II em. 76, nych, wzmocnieniu tendencji w St&. 
Konwersyjna. 65. nach sprzyjały zwyżka na rynku 
Konso~idaeyjna 65.06 papięrów wartościowych oraz pe· 
Dolnrowka 40.25. wne obawy inflacji w tym kraju. 
\\'cwnętrzna 60. 

Prasa o gospodarstwie N~sze towary 
zamiast niemieckich 

GRANICE ERSPANSJI I skusjl. Nieopatrzne pokrywanie zwięk- nadto myślą o sobie, zwykle na Iem na r_ynku kanadw1·skim 
KREDYTOWEJ szonej skali wydatków państwowych najwięcej tracą. Są to już ofiary woj· .'! 

w ostatnich tygodniach wiele pi-1 p~zc!lewszystklem przez druk nowych ny - chociaż wojny .ieszeze niema. Za- W związku z wydarzeniami poli-
ż . k . . . . p1emędzy byłoby niechybnie związane mlnst mleć zaufanie do całego gospo· tycznemi w Europie, kanadyJ·skie s e. srę o. o.mecznosc1 rozsz~rzerua z dużem ryzykiem i mogłoby nader ry- d I d 
b b l t . B k p I k ars wa naro owego, zamiast o1Jdawać sfery handlowe i· kupuJ·ąca publicz· o iegu 1 e ow an .U . o .s lego a chło 1>odwutyll podstawy istnicjiteego la · k · · 1 · · 

to w celu dostarczema zycm gospo- du pienl••znego, kto'i•y dziś, moz·e w si~ spo OJllCJ, eo~ zieun~J ~racy, kurczą ność tego kraju odnoszą się nie-„ S\\ ą normalną dz1ałalnosć 1 s:vplu piasek . . • · 
darczemu kapitału na sfinansowa- wyższym niż normalnie stopniu, jest w tryby maszyny gospodarstwa naro· c~ętm.e do nab_Ywan!a t.o~a;ow me
nie produkcji, a to z uwagi na to, nieodzownym warunkiem prawidłowego dowego. Objawy te jak podkreśliliśmy, m1eck1ch, a więc, rowmez l pocho
że istniejący proces tezauryzacji 1 rozwo~u. żyei!1 gospodareze~o w kraju. są ocłosobnioue. Ale nie jest rzeczą wy-1 dzących z terenow b. Ctecho-Sło
banknotów ogołocił banki w drodze 1 Tak1e.1 pohtykl oczywiśc~e nie zale- łączoną, ie będzie prowadzona z zew· wacji, a także włoskich i japoń· 
wycofywania wkładów ze środków j e~my. Sądzl.~y n~tomla~t, ze roz~~erz~- nątrz ake.iu, któ1·a będzie chciała te ob- skich. Nastawienie to spowodowa 
obrotowych naskutek czego nie mo-1 111 ~ e~spanSJI krec ytowe~ instytucJ1. e~•- .iawy spot«:gować. ło spadek niemieckiego eksportu 

d ;, d . . 1. t , syjneJ w celu zaspoko,1ania wymkaJą· _ 111 właśu.le dl_.ategó t,rzeha na. te,usllo.· do Kanady 0 24 proc. w poro'wna-?'ą .one osc wy aJme a imen owac eych ze zwiększonej działalności gospo- 1 ó 1 · 
zycia gospodarczego kredytem. '· darczcJ' 11otrzeb kred•·tow~·eh nietylko "a ~ Z\\r ce uwa1o~ baezm~ sledzi.ć niu z rokiem 1937 i otworzyło „ _ łeb zrócłla. Warto łez temu się przyJ· . . , . 

„Przegląd Gospodarczy" stwier-1 nie ma z inflacją nie wspólnego, ale rzc•ć, Jakie elementy są riodatne na le· sz~rsze mozhwosci zbytu dla Pol· 
dza że możliwości rozszerzenia na- przeciwnie uważane być musi za he.i:- go rodzaju iuspirae,je. Ale ogół spole·. ski. 
szego obiegu istnieją. I sporne i bezpośrednie tej instytue.ii za- czeństwa Im nie ulegnie; 11rzygotownjąe · Według badań Polsko • Kanai 

. : • . ! danie. Jakiekolwiek zaś obawy w zwil~z się. na przy.1rndek woj.ny, z całym spo- 1 dyjskiej Służby Informac'.'J'neJ' -;,Nasza ln~tyh1e.1a. en11s):.1na posiada w . ku z ewentualnym pójściem 110 tej li· k b d d I I 
te.1. cbw~ll. formalme .r<1zne I znaczne ' nji wydawać się muszą w obecnych wa 0J~m ę. zie pro~''a zt norma ną, zwy- powyższe możliwości zbytu obejmc, 
~ozliwos~1. dalszego Jl'Sze.z~ rozszcl'Z~· 1 runkach nieuzasadnione przynajmniej czn.1ną dzmlałnoś.e gospodarczą". wałyby przedewszystkiem takie arty 
ma swo.1~.1 dotyehc~s?~CJ ekspans.1i tak długo, póki musimy liczyć się z PRACE NAD ZWIĘKSZENIEM kuły jak: wyroby celuloidowe, le·· 
krcdytow~J· ~awet _ .1esh wyzyskanie i faktem kzaur~·zaejl znacznej ez«:~ci EICSPORTU HUTNICZEGO · karstwa, farby, zabawki, guziki. 
tych. mozllwosel ~r. do ostntee~ny~h l zwiększonego obiegu. Objaw ten bowiem Omawiając rozmowy gospodarcze' grzebienie, kwiaty sztuczne, wyro·· 
gra~uc ze w~~lęclow przezornoś~1 111c: rzeczywiście oeulrallzu.ie w znacznej polsko-angielskie w Londynie, które I by_ niklow~ne, igły,. noże i widelce. 
moze wcbod:m· w ral'hnb«:. to Jellnak . mierze wpływ zwi~kszouego obiegu". dotyczą m. in. rozszerzenia eksportu ' łancuchy l rury zelazne, wyroby choeby rzęśelowe z nich ~korzystanie 
wydaje się eałkowifil' uzasadnione po- j NORMALNA PRACA CODZIENNA naszego hutnictwa „Gazeta Handlo- i ~alcowane, papier, tkaniny lnians 
trzebami obl'cnej sytuacji gos1iodarczl'j NAJLEPSZEl\'I PRZYGOTOWA· wa" i;tf.ormuje, że i na szerszej pła- il t. d. 
w kraju". j NIElU DO WOJNY szczyzme: 

Najistotniejszym problemem jest j Prof. Rybarski i;;;::dkreśla na la- „prowadzone 11race na1J nslalcnicm Zmniejszyła się liczba 
upadłości 

jednak, w jakich granicach ekspan- 1 mach „Kurjera Warszawskiego", że pr~g1·11m11 1111sz1•go el•~pol'łu hntn,ieze~o ! 
sja taka jest dopuszczalna. Otóż tu- I najlepszem przygotowaniem gospo- z~uerznć bęcl11 .do lnku•go zorgau~zow:i- J 

taj Przegląd Gospodarczy" daje darstwa do wojny jest spokojne pro ma t1?rozu"!len, aby nasz wy~?z nie I 
. " . d . d · · zmnh~JSzał się (uk to miało m1e 1sce w ! W k . . . takie wskazówk1: wa ~ei:1~ co zien~eJ pra.cy gospo- ; r. nb., a przeciwnie podniósł si~ 0 1,3 I , . Wietmu ~· r. l~c~ba upa~ło: 

„Postulał ll'n nie ma nic zgoła do d:irczeJ. i ."".Ystęp~Je yrzeci""'. eleme~- 30 11roc„ c·o b~· łohy zmniejszonym zN;sz- sc1 była znaczme m~IeJsza,. amzel'. 
er.ynlenia z posiniałem •:· y1•aźnej połi- tom boJazhwym i mespokoJnym, Pl· tą odpowit'dnlkiem polłniesioncgo po· w marcu. Na tereme całeJ Polski 
tyki inflacyjnej, · ·..ry dosyć niebacznie sząc: I tencjału tej dziedziny wytwórczości w ~ ogłoszono bowiem 11 upadło;\d, 
ltJł ostatnio rz~oy w publie2rej dy- „Ludzie, którzy zanadto się boję, za- . Polsce", 1 gdy w poprzednim miesi~u 18 



/ 

I' 

:~~ 1094u SI'" ~ 
1 

Wygrane po zł 500 · 
l.U080 116913 t • 252 2452 5089 
125355 934 10844 14293 18256 
1.32963 1.382S1 ( ~ „ j 22S42 941 23125 25500 26122 ~~ 291JS 
141810 146804 - .- ,., , , I 939 
155 95' 1.5ól11 UL 8" ~ 30798 32235 35223 392715 
160277 869 l6282.S 164607. 45228 47707 48407 496ll 

_'l'abela lote•ii 
z dala 21 czerwca :1j 

68 770 83567 SO 6&5 m 925 91 64028 187 50119 53674 
21 86 476 628 6521s 594 760 835 946 66054 I Wygrane po zł 6Z 50 60559 
238 92 556 630 SS 91 787 829 91 67083 118 t 70615 71216 75412 

L I i li ciągnienie 
I Cl.óWNE WYGRANE 78 369 465 693 987 6!155 294 363 405 90 268 69 622 95 1084 336 7'3 808 2156 68 76216 77010 79075 228 82007 665 709 87144 

Stała dzlecloa wnraoa 30.000 :z1 pacUa aa 523 714 69 811 963 69286 389 488 39.5 669 838 3336 61 444 601 85 792 850 88809 91670 92496 94720 97.531 98966 
•· 12992 10140 309 u 20 12 447 528 649 754 as 4051 432 81 506 54 887 s181 513 6267 314 102063 518 105865 107600 110947 

i~= :t. ~~kw11=1 1~ 11104 26 33 93 319 514 857 927 '° 12 12236 53 s25 S6 1. 137 506 63 190 990 92 os 11 11~~4r 1~4~87125844 
2.otlO zł aa a-ry: 15771, 26607 "645.C 101136 386 652 703 822 62 73145 478 608 67 80& 903 130327 133767 1.34976 
J.OOO zł aa ~: 13502 29, 11 4S'nl 119785 7 74090 438 49 89 512 32 713 87 96 75078 10072 108 27 909 12017 375 536 948 

144
„
61 146077 1474

„„ 
--· J 110 207 463 688 13052 141 283 96 358 14627 16414 792 „ .-V 

Wygrane po zł soo 16244 343 406 551 65 141 112"' 304 19 11031 211 404 925 lso20 16 415 603 103 150562 151156 

2123 596 m 3027 378 811 flXil 7r#ł 410 503 8 41 soo 14 919 1sos1 91 302 31 910 19240 11 429 9ss 160542 808 162576 
11625 66 635 801 4 79054 697 838 207.58 21766 96 22149 91 384 967 23452 

11576 12687 una 115c 1821141819480 80004 41 431 604 111 99s ru2o 416 620 16 855 24123 54 400 25759 820 26732 21041 Wygrane po zł 62,so 
20218 21252 22946 96 25145 26637 27114 890 82273 500 40 60 83062 102 261 341 474 435 2S053 463 559 803 29068 269 599 788 956 1.384 483 753 89 2015 54-' 

28992 29386 593 668 763 841 63 63 84095 358 405 780 30142 230 318 490 31255 380 431 738 
30284 31510 32257 334aS '6598 '7408 80 SS 901 39 85051 553 655 782 896 86288 32480 33208 24 336 971 3.5054 59 41.3 18 51 848 85 3397 507 7.50 86 4026 452 63 
41862 42409 45233 452 862 46212 804 422 567 656 700 95 872 87005 729 58 88 1149 716 36857 940 37053 819 38193 408 832 5149 351 672 760 6297 727 7091 694 8221 

48639 49080 999 1'4 290 324 542 714 31 35 938 89117 320 985 39425 39 SS9 602 29 42010~2168 2:i6 i~i3 s'f: iii ~~ 9i'f704 27 
50860 513U 5'690 871 54189 491 55356 38 70 560 81 826 31 404.56 500 918 29 41.3U 569 79 784 813 

59572 698 90172 361 580 97 685 850 91038 241 88 32 42040 544 628 43360 644 852 91 993 85.5 92 12158 445 631 13233 490 547 952 

616.5.5 63749 66170 68487 69503 427 31 641 907 92004 99 211 742 43 827 44058 557 701 77 822 932 33 4.5307 537 618. l%4Q 15530 16406 530 873 17102 23 28 

71362 455 72'81 676 7'410 6'5 57 75193 963 93026 372 98 475 SOl. 743 98 803 71 22 960 46982 47121 77 248 978 48069 148 485 99 811 18054 4u 687 742 19222 311 

76714 77031 74 100 ~ 94065 163 488 796 so1 95043 100 20 206 411 sos 645 770 490os 73 340 121 s1~0~!~ 409 714 57 95 21041 S6 252 535 

80165 13563 721 14186 722 8'218 86541 ~31g..25 iJ4 44~},~ ~4: ~{',°tł~ S006l. 69 303 Sl 406 S1.3 6SS 51149 320 877 22166 288 927 23048 24515 812 75 
87655 785 ~068 190 8S8 910 41o 631 52 52440 46 685 53510 54505 l4 2.5208 394 .526 645 947 26486 590 280.57 

91958 94653 95995 96232 97601 41 100-'60 74 813 903 101049 100 "7 407 682 840 55213 691 804 51 56097 .301 496 29076 164 426 64 

93~0i~~,ł°l09J:365 105426 
l0633' 

65 
775 827 75 102126 332 696 961 103245 326 57045 364 431 676 SS060 115 218 665 767 30237 44 31092 766 885 32122 56 3'7 

no4S8 642 748 ~ fo6 5~~ 1g0~4g~ ~:4 6:2 ~ ;~g1~ 84~167 247 322 61002 638 62269 82 63042 110 3.3562 600 871 925 90 34081 446 so 862 

~;:5~,Mf~M:~1#'~~i tl~ł,223~ 107054 102 59 200 438 540 811 lOS411 669 465 828 900 64746 6.5813 99 940 66611 862 
35392 489 36163 

s
23 

3
7129 

sso 3
54

06 s89 
""'285 .„0173 „82 ,„„698 .„7"14 .„„"'03 815 54 964 109021 348 511 615 40 'iT7 991 92 7274 428 .552 638 68128 97 296 450 

62'40~~~ 33912!
1

692 759 93 41034 .„. ..,....., 
"""' ..., „ ...,„ ..., " _,.... 110012 173 601 764 111021 183 626 79 533 715 69076 118 447 .52 .510 701 „ J „..,, ...,., 
141101 142887 146312 1511.31 581 728 800 908 26 112009 225 32 63 328 568 70072 192 237 831 71022 572 602 72426 42143 SS 280 335 68 826 43774 95 856 944 
1SUC3 156165 158580 855 928 160MO 1610SP 162195 883 925 11.3062 163 318 26 30 70 434 52 31 874 73031 2'1 848 74160 381 491 75021 76 4430.5 620 115 952 4551.3 855 997 46316 
16"338 520 753 839 951 126 724 7745.5 659 809 78073 29.5 5.56 690 81 539 607 915 47188 306 48021 44 66 233 

Wygrane po zł 62,so 114os9 1s 81 353 5ss 151 826 991 115191 80067 153 231 202 64 699 827 81972 
305 715 993 49412 748 

63 214 66 330 614 19 n 871 985 1001 2 229 81 47.3 793 116067 114 so 90 111126 82004 532 67 769 803 83517 674 934 44 6J0;;:,i0~2~27~~ :3515~~s'':6;2g:f; ~:~ 
12 233 44 311 701 45 992 2091 '" 416 293 308 484 5l9 42 52 807 118027 9 S9 248 84801 8.5275 318 744 8637.5 788 858 87045 946 55584 .56052 78 305 57338 464 971 
571 670 865 74 900 3028 70 194 aS4 77 374 470 600 77 950 119147 310 669 83 509 88024 882 89293 309 531 902 58103 632 70 838 59271 822 

4 835 120015 59 73 82 233 801 939 121169 87 90411 860 "" 91325 "'65 92401 76.3 811 
532 656 716 4001 230 73 384 567 63 62 486 832 122296 523 603 182 843 73 920 "" ' 60356 788 61501 754 826 62043 68 se 199 
197 324 40 499 S93 56 92 723 862 937 '1 123286 95 124108 470 .591 748 909 12512.5 91 93l2l 477 506 95182 307 96l30 390 407 319 842 91 63168 226 373 60.5 22 25 64107 
5126 72 222 482 60l7 242 413 40 668 7064 203 376 126216 356 .536 650 831 127242 696 9 734 869 97872 978 99267 784 44.5 611 844 65087 130 35 427 605 774 
8196 869 90 9025 46 222 79 303 40 .502 609 836 990 128014 58 203 48 675 795 923 8 l00188 422 101334 511 l02143 229 551 66076 219 48 87 497 635 69 709 93 819 33 
72 715 67 96 129014 60 439 632 771 792 103024 397 532 684 730 104078 240 

10007 54 76 232 521 620 55 715 49 69 1.30283 340 479 sos 737 817 41 131059 47 846 989 105769 106009 184 107715 64 
67023 313 68 94 617 51 73 972 68044 69209 

956 57 62 11411 511 24 623 880 910 12427 309 598 844 963 8 1.32016 51 269 447 555 83 108403 109312 549 629 828 41 916 
54 866 

47 72 508 896 927 52 13049 60 227 937 83 865 1.33149 269 399 4.51 672 715 54 803 110326 85 sss 111367 6.5.5 112191 242 70783 95 962 11004 204 595 723 91 12o13 

14134 96 231 5.5 417 24 5.53 682 998 15003112 77 919 57 68 1341.54 346 471 555 646 844 357 731 1130311 234 322 499 711 819 9.59 861 948 73035 157 556 980 14325 412 777 

7 495 .519 678 75094 132 228 
330 63 787 873 16050 132 7 13.5050 181 319 654 769 905 SO 1.36103 201 94 1140.50 268 589 870 942 59 11.5052 72 76811 936 92 78189 590 79144 75 80 234 673 
79 17266 75 85 557 600 710 968 70 18122 322 63 409 530 64 15 101 137103 91 226 62 190 249 3.57 116072 94 624 721 117989 94963 
413 49 655 92 19022 88 179 88 581 694 922 379 404 69 748 138135 531 804 912 16 117989 118766 818 119077 80493 591 977 81406 71 654 718 82197 
J1 60 139088 120.585 121531 805 1222.52 675 904 123'62 248 °„273 405 18 84415 ,u 7„„ 8.5.521 7 

20014 210 890 21018 34 101 20 52 21.9 140234 340 754 141481 503 641 85 91 822 124078 88 289 12.5562 611 126453 127376 .,.,, .,., """ 
99 4.58 528 47 673 754 818 22084 198 230 991 142000 28 91 229 86 737 936 89 143152 SS 508 128108 264 340 52.5 940 129828 924 ;~~1~9i~1 4:,9 4~y/ 9=~ 87216 420 51 88199 

70 392 fil8 23108 SS 254 424 35 .570 890 243 371 410 656 l 440l7 553 974 145223 608 130179 486 508 729 968 131235 988 90.325 744 977 912.58 317 696 947 92182 
. 24182 210 470 575 761 931 2.5460 748 911 1463.38 411 647 882 l47031 44 61 352 469 132072 236 359 97 98 579 893 133275 521 4 432 95 680 9366.3 94376 622 804 908 28 
70 26220 475 548 651 811 273Sl 430 615 ~ ~~ ~~~J~ ~ ~~060 202 312 38 69 413 134599 992 1.35073 318 136111 492 666 95176 '482 537 7.39 96100 97076 88 466 .545 

6; ::,028~1 ~~19:9:9t°,'609~'
2 79 920 

1s0287 335 441 542 681 805 939 151Ul 137247 657 11 776 816 41 1.38229 1s2 59 98~~g.~~68iJ4~0l~0~85 824 102825 103576 4 007 64 279 566 701 14 813 .31074 125 212 307 22 844 9 92 988 93 139141 241 43 46 791 829 82 
4 i 1si 32035 49 153 223 88 33194 .532 152050 295 312 2" 72 603 50 995 153153 82 3IJ7 141500 786 142097 384 143460 518 144146 

104524 
lll

55
o

4 924 106221 635 107361 520 

3
52 913 34144 709 35071 74 173 221 542 426 42 659 78 91 1~" 189 598 881 155366 .COl -629 7.3 145710 146317 892 955 147055 203 lO~~g~l68 l2:7~~8 8ifs 6 111750 882 112157 

7 97 65.5 36246 327 31 40 600 883 914 156120 IJ 338 401 ~ 6-46 751 157016 40 220 36.c 509 148128 892 149211 405 89 94 735 989 272 s 316 627 113203 
~~049 365 446 533 93 <112 715 962 158022 159 2.co SO 53 S4 755 800 95.4 150.365 704 800 152280 496 631 153225 114645 ll5954 116253 418 501 667 710 954 
38218 536 805 919 3900.5 44 125 891 159047 «J .558 896 992 154158 294 155525 973 156441 117360 978 118051 87 375 410 525 11923!1 

40306 93 533 614 810 36 81 41045 471 7sl~ 1~~~~90700284863:Jlk_l61.J::: 587 816 44 157263 817 9.5S 158786 8891 120350 12101.5 66 164 391 433 652 74 79 
575 42128 77 91 210 Sl S1S 669 738 849 .,,,.. 159320 475 7.5.5 709 29 122087 232 318 123327 722 124010 
971 99 43120 80 318 886 441.50 75 359 407 922 "" 164528 639 42 815 7

.... 160118 604 74 80 989 161318 426 841 485 550 726 810 19 27 125538 126037 83 
42 616 10 891 m 4.50.56 108 48 212 900 111 

ciAgn·ienie 162097 190 1130 163438 s12 164325 5ss 693 252 96 127530 sos 128741 129001 88s 999 

37 62 75 46047 .55 71 214 531 746 846 921 ~ 130342 432 856 131044 549 132007 241 

41210 328 432 691 48023 " 36 187 :s24 Wygrane po zł 500 IV eiAgnłenie 436 94 133314 943 134394 s41 606 135603 
46S 545 66 67 80 682 88 917 65 49099 214 ~ 63 136510 985 137631 974 138325 1.39465 

49 52 464 .546 &16 132 83s Cl.óWNE WYGRANE s20 1.56 
.50102 413 .589 751 70 884 940 42 51051 609 1777 960 2183 3157 5746 140053 646 914 141099 199 5'6 678 

153 460 544 736 958 .52882 53194 243 82 10247 12684 19436 Stała dizleacia wyuaaa 10.000 zł paella aa 142175 296 143707 954 144230 95.3 145518 
,56 73 703 819 61 912 30 .54013 63 88 256 211.57 24492 29065 '1148 984 J3082 .... 1"8580 937 14611.5 78 265 671 147181 249 89 379 

96 306 35 418 .566 680 799 843 55268 803 36205 679 3n17 15.ooo zł na ar1 152.483 984 148207 600 57 704 918 29 
5~278 421 82 653 753 846 900 57261 99 3'3 40.59.5 49955 10.000 zł aa Ili'. 63449 150218 620 990 151152 
649 62 956 58006 154 JOJ 71 409 634 961 50004 55671 56715 58199 5.000 aa a-ry: 38091 56G> 6"648 152028 20 7691 7"7 849 1531"3 90 269 511 866 982 
59194 236 99 354 85 65716 68067 154 2.000 zt aa a-ry: 75119 1"6718 154104 212 9"6 155356 7'8 76 8&2 156640 830 

60059 280 473 506 73 805 61078 417 22 76901 1.000 zł ea a-cy: 2973 14'9 40450 41>9Q 51628 157190 223 .c6" 638 901 158291 159254 W 
796 923 62009 34 SO 174 398 421 510 l2 655 82429 83291 8812' 89597 108A60 116066 158301 162236 ""6 516 753 920 163Q'2 1~ 662 i9'3 

Gestapo· dostarcza delikwentów 
do włoskich oboz6w koncentracyjnych 

Jak donoszą z Genui, w okolicy 
Reggio Emilia tworzy się nowy o
bóz koncentracyjny. W obozie tym 
umieszczeni być mają Włosi wskaza 
ni władzom włoskim przez przeby
wających we Włoszech agentów Ge
stapo, jako element niepewny. 

Poza obozem w Reggio Emilia ist
nieje jeszcze kilka obozów koncen
tracyjnych, w których przebywa do
tychczas około 5 tys. osób. Należą 
oni wszyscy do tych 18.000 niepew
nych, objętych spisami niemieckiej 
Gestapo. 

Święte księgi japońskie 
ł współczesna wiedza lekarska 

W świętych księgach japońskich, 
z~wierających szereg niezwykle cie
kawych przepisów, dotyczących try
bu codziennego życia, znajdujemy m. 
in. klllta przepisów, dotyczących snu. 
Jeden z tych przepisów głosi, że ma
tę do spania należy rozściela~ tak, 
by, głowa śpiącego skierowana była 
kU północy, nogi zaś na poludnie. 

Lekarze europejscy, którzy bada.j!ł 
tę sprawę, przyznają całkowitą. rację 
księgom japońskim. Ustawienie łóż
ka w kierunku południa magnetycz
nego zwiększa opór ciała na prądy 
elektryczne w atmosferze, wskutek 
czego sen staje się spokojniejszy 1 
bardziej pokrzepiający. 

$, p, 
Karol Gustaw Fellenlus 
Zmarł w Sztokholmie w wieku lat 

57 Karol Gustaw Fellenius, jeden ·z 
najbardziej zasłutonych dZlałaczy 
na polu zblitenia polsko-szwedzkiego 
kawaler orderu Odrodzenia Pol~ki. 

W nekrolo~ach umieszczonych we 
wszystkich pismach bez rómicy kie
runku podkreślono, te lu p. Karol 
Gustaw Fellenius uważał Polskę za 
drugą ojczyznę. 
Zmarły przez ostatnie 10 lat był 

stałym generalnym sekretarzem to
warzystwa szwedzko - polskiego w 
Sztokholmie. W czasie swej długo
letniej ożywionej działalności ś. p. 
Karol Gustaw Fellenius przełoźY.ł na 
język szwedzki antologję poezJi pol 
skiej i zebrał J?&miątki polskie w 
Szwecji po Koś01uszce oraz powsta
niu 1863 r. 

Ponadto zmarły przyczynił się w 
wybitny sposób do uru.chom.ienia ka
tedr i lektoratów literatury skandy 
nawskiej w Polsce i polskiej w Szwe 
cji i ofiarował liczne materjały nau 
kowe towarzystwom polsko-szwedz
kim w Polsce. 

Uciekł do Niemiec 
ale zawiedziony wrócił 

Pod wpływem prowadzonej swe
go czasu bardzo silnej agitacji u
ciekł do Niemiec z Chorzowa nieja
ki Rzeźniczek. Długo jednak nie po
zostawał u opiekunów. 

WrócU drogą nielegalną do Pol· 
ski, pozostawiając w Nlemmech 
swoje rzeczy, gdyt wolaJ stracić 
nawet ten mały majątek, Jak pozo. 
stawać w Trzeciej Rzeszy. 

Jedyny więzień 
watykański 

na wolnośei 
Mario Polit!, dawny urzędnik pa.· 

pieskiej administracji ska.rl>owej, -
został wypuszczony z więzienia na 
wolność, dzięki &pecjalnem'li akta.. 
wi łaski. 

Mario Politi był skazany za de· 
fraudacje na trzy la.ta więzienia. 
Był on jedynym lokatorem więzie
nia watykańskiego. 

Trud funta miodu 
Obliczenie angielskle10 

· Drzrrodr.lka 
- Pszczoła słusznie uchodzl.c! mote o
bok mrów1d za wzór pracowitości. Bo, 
jak obliczył jeden z przyrodn!ków 
angielskich, dla .zebrania jednt'go fUn· 
ta młodu, mała pszczółka zebra.6 mu• 
si soki z 56 tysięcy kwiatów. 

Uczony usta.Iii na pódstawie długo
letnich obaerwacyj, te droga dzienn& 
pszczoły z ula na łąk1 l sady wynosi 
przeciętnie do SO km, jakkolwiek by
waj!ł okazy, które robią dziennie 50 
kilometrów l więcej. 

fundusz Obrony MorskieJ
konto w P .K.O. 42.DOO 

--"" myśleć, że właśnie wówczas u-1 to wie?...,. przecież to moje! •.. prze 

POlł GOJłWICL111SK! ~==================== silnie pilnował autentyczności! .. cież tak było ze mną?.„ prze. 

li 
Musiał odrzucić to wszystko, cież to ja! ... Gdy się słucha tych 

,,.. 5 4 wziął się do pracy a Jolanta, zwierzeń widzi się zdumiewające 
„ E K A wciąż niezmaterjalizowana, uno- podobieństwo nietylko uczuć ale 

S W I Ę TA R Z siła się nad nim jak duch. Mocą i obrazów, rzeczy martwych, któ-
. · · ,pewnych chytrych rozumowań re towarzyszyły przeżyciu boha-

Czołhański powiązał książkę z terów, owych akcesoryj, które-
. Jolantą, uzależnił zdobycie Jolan· wyróżnialiśmy w codziennym 

I 
p O W I E Ś Ć ty od napisania powieści, uza- dniu. To, co wydało się panu 

Długi szereg kobiet, suro
wych chłopek w kieckach i ka
botkach, a potem długi szereg 
sawantek w krynolinach i tiur
niurach z doby wzmożonego ru
chu narodowego stał za nią i pa
ni Szejdowa, tak nowoczesna, 
tak europejska przy kierownicy 
auta, czytelniczka Monteskjusza, 
zachowała taką samą surowość 
i niezależność. Jolanta nie miała 
władcy, to się czuło. Ale czemu 
tak żywo odczuwała niewolę Kai
foszów? „. Dziennikarz zaczął 
szperać w przypuszczeniach i 
wzruszył ramionami, wspomniaw
szy Szejdę. Zawiłą drogą doszedł 
do pojęcia wolności: Ziemia mia
ła pana i Jolanta miała pana. 
Ten Szejda, tak energiczny w in
teresach, tak zręcznie chwiejny 
w polityce, umiał panować w do
mu bodajby z pomocą kurzej 
ślepoty, przepracowania i letą-

cych na nim obowiązków natury 
ogólnej. Dziennikarz, który nie 
miał poczucia co to jest gwałt, po 
nieważ ulegał - odczuł teraz ży
wo, poprzez małżeństwo Jolanty, 
smak tego gwałtu i oburzył się. 
Zarazem znalazł się w centrum 
swej powieści, w jej klimacie. 
Ambicje jego rosły i rosła postać 
Jolanty. Nagle, w jakiejś chwili, 
wszystko runęło: spostrzegł się iż 
z przyzwyczajenia dziennikar
skiego operuje autentycznością, 
bierze materjał żywcem!„. Bie
rze Jolantę, tak jak brał komu
nikat biura sejmowego i „robił" 
feljeton polityczny!... 

Nieruchomy, siedział na tap
czanie i rozwijał z powrotem na
motany już kłębuszek. Ostrożnie, 
jakgdyby każda myśl była teraz 
fałszywym krokiem wiodącym na 
manowce. Około północy znalazł 
się w tej samej pozycji, pusty, 

leżnił istnienie Jolanty od książ- własnością osobistą, było własno

ki. Nie pisze się dla niewiado- ścią wielkiej liczby ludzi ... 

mej liczby nieznanych czytelni- Już pierwszy poranek przy. 
zrujnowany i ogłupiały. Nie miał ków, pisze się dla jednej osoby, niósł mu pewne doświadczenie, 
materjału, nie miał „komunika- wbrew wszelkim przypuszczeniom aczkolwiek ostała się tylko jedna 
tu", nie miał nawet dostateczne- i z~łożeni~m. C~ołhański przypo- karta z licznie zapisanych .• Tego 
go tła, nie miał nic - i nie re· mmał s.obie zwierzenie pewnego niezależność materjalna polegała 
zygnował. Tkwił w nim jakiś u- znakomitego autora,_ z którym tylko na tero, że nie potrzebował 
pór, tak jakgdyby i on został przeprowadzał wywiad. pisać „do numeru" co dnia, lecz 

wciągnięty w koło tajemniczego - Osoby działające? - rzekł I musiał odrobić pewne minimum 
działania. pisarz i wzruszył ramionami. - pozwalające mu dorobić do pew-

- Trzeba chcieć, chcieć niemo- Powiem panu coś, tylko niech nego poziomu środków utrzyma
żliwego, chcieć aż do śmierci - pan nie umieszcza tego w wy- nia. To minimum, polegające na 
powiedział sobie nazajutrz, cytu- wiadzie, nie trzeba się samemu współpracy w piśmie codzien· 
jąc Ibsena. Musiał to z siebie wy- dekonspirować. Otóż pisze się o nem, w tygodniku, w perjodyku 
rzucić, złamie kark lub napisze, sobie i t)tlko o sobie i o zdarze- pCllitycznym, które „odrabiał" do
byleby mi:ił to już za sobą.. niach, przeżyciach i ludziach tąd dość lekko, teraz stało się 
Dziennikarz wyłączył telefon · i związanych z sobą. Cała trudność niemożliwością. Te drobia.tgi, te 
przywoławszy Mateuszkę zakazał I polega na przezwyciężeniu w 'lo-j lekkie sprawozdania ciągnę~ „a 
jej wszelkich konszachtów z kwia bie pewnych oporów i zahamo- sobą łańcuch kontaktów z luc::f. 
tuszkiem, poczem zasiadł do pra- wań, boć nie wydaje się siebie 1 mi, rozmów, bywań; wymagały 
cy. Ostatecznie, miał za sobą dwie samego na łup bez wzdragania, kawiarni i teatru, biur minister" 
książki, pisane z werwą i dow- nie łatwo staje się człowiek swo- jalnych i posiedzeń, wizyt i her-. 
cipem, gęsto ozdobione fotogra- im sędzią i nie łatwo odrzuca batek, sterty gazet i licznych te· 
fjami na których przystojny au- fałsz oceny. Ale powiem panul lefonów. 
tor widniał w różnych konfigu- że gdy się to już stanie, przycho- ID. c. n.) 
racjach i kombinacjach. I po- dzi czytelnik i mówi: skąd pan 
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POGODA NA DZIŚ 

Słonecznie i ciepło, na północy kraju 
w ciągu dnia wzrost zachmurzenia z 
większą skłonnością do burz. Tempera
tura około 27 stopni. Umiarkowane wia
try południowo-zachodnie. 

Teatr 
Teatr 
Teatr 

wane''. 

Ceatraeh 
Narodowy: „Lśniący etrumleti". 
Polski: „Koletanki". 
!\lały: „Ostrożnie, świeżo malo-

Teatr Nowy: „Prawdiiwe życie Anny". 
·Teatr Letni: „Król brlllia". 
Teatr Ateneum: „Szczęśliwe dni". 
Instytut Bedoty1 „Haneczka I duch". 
Teatr MallckłeJ 1 „Julja kUpuje sobie 

dziecko", 

- - · _ „ ... t. - „ .. 

Wielki koncert w Operze Warszawskiej 
pod pro•ektoratem ltlarszalka Śmigłet.to•Ryd~o 

W nadchodzący poniedziałek, skie, francuskie, angielskie i hisz 
dn. 26 b. r. odbędzie się w Ope- pańskie, m. in. arje operowe i 
rze 'Varszawskiej pod protekto- pełną wdzięku uwerturę „Bajka" 
ratem Pana Marszałka Edwarda St. Moniuszki, pieśni Karola Szy
Śmigłego-Rydza wielki koncert, z manowskiego, Maurycego Ravela, 
którego całkowity dochód jest F. Obradorsa, uwerturę „Polo
przeznaczony na Fundusz Obro- nia" Edwarda Elgara, zmarłego 
ny Narodowej. W koncercie lym, niedawno czołowego kompozyto
zapowiadającym się niezwykle a- ra angielskiego oraz „Marsza ra
trakcyjnie, udział biorą: znako- dosnego" Emanuela Chabrier'a. 
miła nasza śpiewaczka, o sławie Początek koncertu o godz. 
europejskiej, Ewa Bandrowska- 20.15. 
Turska, oraz Orkiestra Symfoni- Fragment koncertu będzie tran
czna Polskiego Radja. Dyryguje smitowany przez wszystkie roz
świetny kapelmistrz Grzegorz Fi- gJośnie Polskiego Radja. 
telberg. Przy fortepianie dosko- Bilety na powyższy koncert na
nały pianista i kompozytor prof. bywać można już w kasach „Or-
Jerzy Lefeld. ! bisu". 

Program zawiera utwory pol- · 

BILANS 
Spółki Akcyjneł 

Polskie Zakłady 
Chemiczne »MITRAT« 

w dniu 31 grudnia 1938 r. 

Stan czynny: I. Majątek stały: Place 
i grunty 663.659.16, Budynki: Fabrycz
ne 1.011.329.79, Gospodarcze 143.063.95, 
Mieszkalne 2.644.784.19 = 3.799.177.93, 
Maszyny i urządzenia 4.606.594.37, Bocz
nica kolejowa 145.281.08, Tabor i Hu· 
chomości: inw. żywy 27.608.-, inw. 
martwy (ruchomości) 207.803.20 
235.411.20. II. Majątek obrotowy: Ma
ter jały: Surowce 343.288.40, Pomocni
cze i pędne 354.991.77 = 698.280.17, 
Wyroby 335.401.35, Dłużnicy: Odbiorcy 
713.03!.93, · Dostawcy 76.214.85, Różni · 
2.705.9-16.96 3.495.196.74, Środki 
płynne: Kasa 12.0:>2.98, Banki 348.915.82, 
Papiery procentowe 1.500.000.-, Akcje 
i udziały w innyoh przedsiębiorstwach 
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Czwartek 22 czerwca 1939 r. 
WARSZAWA I (Raszyn). 

6.30 „Kiedy ranne wstają, zorze". 6.35 
Gimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty). 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka (płyty). 
8.20 „Od Naroczy do Wilna" (pogadanka 
sportowa). 11.30 Audycja dla poborowych. 
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa. 
12.03 Audycja "-południowa. 13.00 Przerwa. 
14.45 Wojsko rolskie: Nie masz pana nad 
ułana" - audycja dla młodzieży. 15.05 Mu
zyka popularna. 15.45 Wiadomości gospo
darcze. 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.10 
Pogadanka aktualna. 16.20 Recital wiolon
czelowy Arnolda Rćislera (z Wilna) 16.45 
Budownictwo wsi polskiej„ 17.00 Muzyka 
taneczna (płyty) . 17.45 „Prawda o surow
cach '! Niemczech"-pogadanka wyg!. inż. 
EugenJusz Porębski. 18.00 Utwory klarne
towe. 18.30. Utwory na dwa fortepiany. 
19.00 „Drusklenniki"-szkic litera.cko-lekar
ski. 19.20 „Przy wieczerzy" (płyty), 20.05 
„Echa mocy i chwały" 20.15 Rezerwa. 20.25 
An.dyc a dla wsi. 20.40 Audycje informa
cyJne. 21.00 „Ibsen"- portret literacki 
Jerzego Stempowskiego. 21.15 Pogadanka 
muzyczna Karola Stromengec 21.25 Przer
wa . 21.30 „Godzina hiszpańska" - opera 
(Transmisja z Paryża). 22.30 Francuska 
muzyka (płyty). 23.00 Ostatnie wiadomości 
dziennika wieczornego„ Komunikat mete
orologiczny. 23.05 Wiadomości z Polski w 
ję~y!m włoskim. 23.15 Koncert muzyki pol
skieJ. 

Teatr „8,lll": „Baron Klmmel". .i 
Teatr All Baba (Karowa 18): Dzls l eo

dziennleł rewja polityczna w 20-tu obra
zach „Orzeł czy Reszka .•• " z Mll'lł Zl
ml.J\ską, Krukowskim, Foggiem, Sempoll6-
sktm ńa czele zespołu. Pocz.: 7.80 i 10 w. 

Szopka Polit)•czna w kawiarni Płasty· 
ków (IPS), pocz. o 7.30 I 9.SO wlecs, 

TERPSYCHOR.lłNil 
. -

Tańce akademików W. F. 

J 1.006.060.-, Weksle w inkasie -
80.071.22 = 2.947.100.02, Pozycje prze. 
chodnie 44.892.89 łącznie stan czynny I CZWARTEK 22 czerwca 
16.970.994.91. Poz"cj'e uzupełniaJ·ące (po 16·45 Budownictwo wsi polskiej . 

J 18.30 Utwory na dwa fortepiany. 
zabilansowe): Różni za złożone depo- 21.00 „Ibsen" - portret literacki 
zyty nasze 1.797.060.-, Gwarancje O· 21.30,\ Godzina hiszpańska" - opeN 

da- trzymane 4.033.896.-, Różni za nasze 
Studenci i studentki Akademji Wy- jeszcze tańce artystyczne, ale też gwarancje 2.680.900.-, Kaucje hipote- WARSZAWA n (Mokotów) 

chowania Fizycznego popisywali się w lekie od autentyku, podane w formie czne otrzymane lO.OOO.-, Różni za na-\ . 13.00 Muzyka. lekka (płyty). 14.00 Par~ 

INFORMACJE O FILMACH 
lratrze Narodowym swemi umiejętno- bodaj najdostępniejszej do przyswoje- . h' „ OOO OOO K · informacyj. Wiadomości sportowe. Pro-
s1·iami tanel'zr.emi, po&więcając cały do- nia sobie elementów tych tańców. sze kaucje 1P· •· · .-, ~aUCJe 0 " j gram na jutro. 14.15 Cz. II Koncertu z 

1 • • • • • • • l'ś trzymane 2.632.50 = 10.524.488.50; Stan welu (Transmisja dla Ameryki). 15.15 
· t>OZ\VOLONYCB DLA MLODZIEi'l' c rnd na LOPP. Dało to zarazem prze- Natomrnst w drugiej częsc1 u.1rze 1. - b ' . 1 K .1 ł ·łasne· Kapitał Dziedzińca Zam.ku Królewskiego na Wa-

TELEFON 7-11-26. 
gL~<l tego, czego się nauczyli w Aka- my już plon pracy kolekcjonerskiej ~ern.y · 4 OOO 6o~::: K:pital ~apasowy· I Lekkie piosen~I w wykonaniu Miry Gre
demji pod kierownictwem prof. z. prof. Z. Kwaśnicowej. Mijały kolejno: a cyjny · · : ' 

30 3 9 5
• D · hchowsklej. la.35 Muzyka lekka z płyt 

• · · · · · · k · k' ( · ł 01 d "j Saldo z roku ubiegłego 1 . 4 . „, o- 16.30 Muzyka (płyty). 17.05 ~ycie kul· 
~.wasn11c~"'.eJl m~z~nordowa;e.1 z~1e~acz- ~nce 6~rp1owst Ie zwt aszctza h, en er

1 
pisano z zysku 1937 r. 38.637.05, Do· turalne stolicy 17.15 Rezerwa. 

W k • h ~ me o YJ 1 tanc ,~ ~aro owyc .1 1 .re: I ?ro':, , opar y na ema ac. „powo .• 
1 

pisano nieodebr. dyw id. za r. l932 _ P 6"T 
IOBe gJonal~ych, znakoi:i1teJ pedago~1.czk1 1 mak~ ), .oberek. (z pod Łowicza), ta.n.- 3.216.- = 172.202.59, Fundusz specjał- I EK 23 czerwca 

Adl·i·a·. ,,'Iści'c·Jele". au. to,r, k1 ce. nnego dz.1eła p. t. „Zb1or plą- ce . sląs.kie gąsior, ~aczor, ~a~ro.dn.1k, n •2.093.22, Rezerwa 0 odatkowana WARSZAWA I (Raszyn). 
"' 1 t k k bl a I ll" ęz ok ko Y " -- P 6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstajll zo-

Arl111111r: W•ei1u wale''. s?w ' wie ce pozy ec~nego. comp<!n-, ·ozJO.raJ ~· o„os awio .J' ow~ 1 '. - 1.776.460.62 II Kapitał amortyzacyj- rze". 6.50 Muzyka (płyty). 7.00 Dziennik 
Bałtyk: „Bałkany". I dmm dla uczących tanca 1 zabaw w łama.Jka l kozak), rytmiczny 1 wdzięcz- . S Id ' k' b' 1 5 237 l'>l "-9 poran. ny. 7.15 Muzyka (płyty). 7.85 Ork. 
• drogi", „ d Ł · b d ny. a o z ro u u 1ea e"O . . - .„ , W k <..aruto1: „ U kre~11 szkołach powszechnych. ny „Klepany z po ow1cza, ar zo D . k b' ~ 

9
„ '>O 

201 60 
Od OJS owa. 8.15 Kłopoty i rady „Obro-

Colo••enm: Trader Horn' • p . 'ć . . k · ł · d I · d· opisano w ro ·u 1ez. • · · • - na rodziny i domu przed gazami". 8.30 
C1ary: „PoŚĆ!g". „śluby uła.ń,skle". at~z~c na za~ał. ~ sprawnos t~.1 ~ię ny 1 ~?0 a Je ~f!Y w swoim ro . za- isano amortyz. w roku bież. Przerwa. 11.30 Audycja dla poborowych. 
„F.lite": „Towarzysze brom' 1 „Cy- mlodz1ezy akademickiej, trudno było u- jU „arkan huculski (tylko ~ Żab1em ę7„ 076 45 

= 
5 385 246 74 

Ili Kapitały 11.57 Sygnał czasu 1 hejnał z Krakowa. 
ga.,1,!ka". S ś 1 rzedmleścla" wierzyć, że to studenci i studentki, do można oglądać takie cuda), wielce ory- b-:e (.zobo ·· ·iąz.an·ia.). · Dy' ,„1.de. nda nie· 12.03 Audycja popołudniowa„ 13.00 Przer-

„,uropa: „ ze c u z P • · d · · ·i t • · l · ~'e golębisie" (z krakow o c '' · · ,, wa. 14.45 „Kajakiem po naszych rzekach 
Fama: „List polecający". me aw;'1a Jes.zcze mc wspo nego ~ an· gu~a ne „s~' . . . - odebrana t 14.918.34, Wierzytelności I.i- i jeziorach" - 15.00 Muzyka popularna w 
Filharmon.ia: „Gibraltar_-·. cem me ma.1ący. ,Jest to tern większa I sk1ego) , dz1arsk1e 1 nader urozmaicone t . 

3
„. 391 !l" Al c pty 39 198 16= wykonaniu Ork. Rozgł. Wileńskiej pod 

Tlelios: „Serce matki" d1 dBodatk.11.;, zasługa prof. J{waśnicowej pragnącej, tańce kaszubskie, słowem, niewyczer- P0• e
1
c
9
z
5
n
0
e
8 4

;a. ,·,,:·a, .'
1
e. Odb: rcy. dyr. Wł. Szczepańskiego. 15.45 Wiadomo-

łlolływood: „Burza na enga 1 re- . . . ' . . , k b · 1 k' h t ó t =„ . . ;:i 1erzyc1e e. 10 - ści gospodarcze. 16.00 Dziennik popolud-
wja. „ by przyszl.1 .nauczyciele 1 nauczyc1elk1 pana s ·ar mea po s ic mo yw w a· 760.08 · ndstawcy 657.235.13, Różni niowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 

Jmperlal: „Szaleństwo młodości • w. f. um1eh nauczyć swych wycho• necznych. ' _ 
474 306 58 

p · rze Pieśni Marcelego Popławskiego w wyk. 

~tali~ .• „~b~~~~ ~f11„~rze~flJ::;·nlebo". wanków również elementów polskich Na zakończenie p. J. Z1;1bek pokaz~ł 3~1~·~1 1.;~3934&t ·Poz~stało~?cr iokn ~~11~ ~~ji~l~f~~~· 1~~g~~~p~~nz ~~~: 
1,!~~ ~.'zagi~lony horyzont", „Pomylony tańców narodowyc;h i regjonalnych.. kil~.a. t~ńc?w · podhalańskich (~órski, ~bo n~~4 . 744.53· 'Zysk: z eksploatacji rych". 17.00 Muzyka taneczna (płyty). 

loka.tor". „ Pokaz składał się z dwóch części. W zbojmck1 1 polka góralska).' metylko 
40

Ó 
538 54 

' eh remij Poż. 18.00 Dawna · muzyka w wyk. Ferdy-

Ml\lteJJskt!e: „F:tonnacj-a clzaulwkaa„· pierwszej, poświęconej tańcom naro- prześlicznie ułożonych, ale I wykona· 1 . . '517:.00wygrany '5p2 038.54 nanda Macalika (viola da gamba). 18.25 
a es ie: „ ra • . 1 . ś k 1 . 1 h t k d · a ·ącą sprawnościa nwest. .o .- „ . . Fragmenty twórczości mszalnej XVI w. 

"lllewa: „Rosalle" l „Czarny upiór", dowym, UJrze 1 my · o C.Jllo: po oncza nyc z a ~ um1ew .J • ·' 566 •83 07 łącznie stan bierny (Palestrina-Orlando di Laosso). Koncert 
Napoleon : „ Wielka wygrana"• . „ Kurpińskiego, mazura Moniuszki, kra- że trudno się spodziewać czegos lep- • ·' · . ln. . Poznańskiego Chóru Katedralnego pod dyr. 
No1'·a Tom~?la: „Dla ciebie Senonto kowiaka Maszyńskiego kuJ'awiaka Ró- szeao nawet od zawodowych tancerzy. 16.910.~94.91. Pozycje uzupe Jające ks. dr. Wacława Giebm·owskiego (z Po-

l „Zaufaj ml · ' . . " d d ·r · 1 d · t • . (pozabilansowe): Depozyty własne - znania). 19.00 Książki, do których sie 
Olza: „Na bezdrożach" 1 dodatki. żewicza i oberka Górzynsk1ego. Oczy- Pokaz u owo m • ze S u JUm a~ica 

1 797 060 
R ., . ich gwarancje wraca : „Księgi D~ungli" Rudyarda Ki-

PalladJnm: „Wyspa rozbitków". wiście muzyka była mniej lub bardziej w Akademji \V. F. prowadzone Jest · · ,-, ozm z.a k 
1 

plinga - szkic literacki Wilama Horzy-
Pan: „Pokusa" i „Rumba", . ' ( · b d · k C k dalszy ciąa do- 4.033.896.-, Gwarancje we s owe wy· cy. 19.20 Chwila Biura studjów. 19.30 
Petit Trianon: Obcym wstęp wzbro- stylizowana szczególme 0 aJ w · ra- wzorowo. ze a!Ily na „ 'f z d 

11 
2 680 900- Różni za kaucje hi· „Przy wieczerzy". 20.25 Audycja dla wsi. 

niony" 1 „Dede". " „ kowiaku) , więc i tańce ~yły _stylizowa- skonał~go .„Zbioru pląsów pro · · \ e . · 10 OOO,_:_ Kaucje hipoteczne 20.40 Audycje informacyjne. 21.00 „Opo-

=~:o.:.BY-'~~tf·~j I :~g!~wone jabłuszko". ne w tym samym stopnm. Nie były to KwaśmcoweJ. . Tan. e.;~~~~e 2.00.0.000.__:_, Różni za ich kau- ~!:~Y~ ~:r!:~u ~c~~~;~j~e"s1~!Jnó:~~~ 
~:!':,:: ·:~~laKlka::.~e"Broadway". PrentJerq łiłntOU/e cje 2:632.50 = 10.d52~.48~~o, K~n!o ~kFe~~ cz . oi;~;~aifi~3~· ~86antr:C~f:; 
Sokół: „Dama pikowa" i „Kryzys - Strat 1 Zysków w mu gru Ili~ Teatr Wyobr~i: „Obraz" słuchowisko 

skończony". Dama Malakk•I 1938 r. \Vinien: Koszly produkcJI Józefa Czechowicza <wznowienie) cz Kra-
Sorenło. „Królowa dżungli", „ZataAczy- Z 5 807 !91 43 Koszty administracji o· kowa). 22.37 Igor Strawiński: Symfonja 

Jn~~.;djo: „Dama z Malakki". gÓln~j: \vynagr. Zarządu, Dyre.kcji i ~f~~mó-;ie;:o~e~~~atni\.:~m~~/i°a1i1°ś~ef;~~~: 
Stylowy: „Szarlatan"., (Kino „Stuio") Pracowników 703.6!3.76, Podatki pa~- logiczny. 23.05. Wiadomoś~ z Pols~I w je· 
Sw!atowid: .. Ukoch~?Jy' • stwowe i komunalne 1.374.025.66, lióz· ZY!'U niemieckim. 21!?13 W1adomośc1 z Pol-
Sw1t: „Pensjonarka . Powieść francuska Fr. de Croisseta, nych snobów z „towarzystwa", gdzie d k' 

146 267 88 
_ 

2 223 937 30 
ski w języku węgierskim. 

Ton: „~ebrak w purpurze", niedawno przełożona na język polski, rządzą, niby dwie przysłowiowe szare ne wy at 1 · · - • · · ' 
U~iecl~11.: „Przygody Robin l!'poda", . t id ln . bl' gęsi·, dwie brytyJ'skie panie Dulskie: Koszty sprzedały 99.803.41, Różnice I 
VictoTia: „Port siedmiu mórz . Jes ea ym scenaCJUSZem, o 1czo- k rsu 

6 08
„ 

41 
Koszty bankowe _ 

l!'otopla1tlkon (Ul. Merazalka B'ocba 2) nym na film „kasowy". Czego bo tam Cady Granmore i jej siostra, lady u · ~. · z k 
wyświetla codz1ennle od godz. lf>.eł, do niema? Jest motyw Kopciuszka i to Lyndstone 5.172. 74, Amortyzacja 920.201.60, ys : 
:!2-ej plastyczne widoki w natura nycb dwukrotnie powtórzony (uboga i plę- Oczywiś~le pomiędzy temi paniami z eksploatacji 400·538·54• z wygranych 
ko~~~a~mza :r~;:wy Swin.t 27) wyświetla kna bohaterka poślubia primo voto a bohaterką musiało dojść do krót- premij Poż. Inwest. 5 t.5oo.- = 
zdjęcia Algieru I floty wojennej i handlo- k k 1 . 1 C t kiego spięcia. Upokorzony „kopciu- = 452.038.54 = razem 9.514.727.43; Ma: 
wej francus.kiej. w Algierze. Panorama le arza O oma nego ar era a se- Sprzedaż 9.202.678.84, Procenty -
czynna codziennie od 10 do 22. eundo voto - udzielnego księcia z szek" zdobył świetny odwet, ukazu-

215
.
730

.
3

1. \Vygrane premje od Poż. 
Malakki). Jest romans na tle egzo- ją.c się na oficjalnem przyjęciu jako 

8 8 WIELKI SUKCES „SZCZĘSLIWYCH tycznym (szkoda tylko, że książe ma- małżonka Jego Wysokości udzielnego Inwestyc. 51.500.-, Różne 44· 18·3 ' 
DNI" w ATENEUM Iajski ma na sobie prozaiczną mary- księcia„. Te sensacje jarmarku próż- razem 9.514.727.43. 755 

Wesoła komedja „Szczęśliwe dni' 1
• zdo- narkę albo strój kolonialna - ten!- ności nie podnoszą artystycznych wa-

byla sobie kolosalny sukc~s. Codz1.ennle I t f' · d · t 
widownia pełna do ostatniego miejsca sowy). Jest intryga polityczna (Ja- lorów filmu, a e ra iaJą o przec1ę - ł • drobne 
rozbrzmiewa huraganami śmiechu i ser- pończycy budują tajemniczą fabrykę nej widowni... Og oszen1a 
decznie oklaskuje najmłodszą, „ekipę" cementu tuż pod nosem brytyJ·skiego Reżyser (Mare Allegret) oprawił tę ..;...:;:;... _____________ _ 
aktorską.: Janinę Anusiakównę, Jagnę Ja- lś · 
necką. Marję Nobisównę. Tadeusza Fi- rezydenta!) bardzo nawet aktualna. romantyczną opowieść w mące ra
jewsklego. Leszka Pośpiełowskiego i Zbi- Jest i posmak „rasizmu" w ujęciu an- my egzotyzmu. W zespole na pierw
gniewa Rakowieckiego. glosaskiem: kolorowy książę malajski szy plan wysµ.wa się naprawdę uro-

W niedzielę „Szczęśliwe dni" grane bę- doznał w Oxfordzie pr=1krych upo- cza Hedwige (Jadwiga) Feuillere, 
dą dwukrotnie o godz. 4.15 po poi. i o -„ 
godz. 8.15 wtecz. korzeń i wywiózł z Europy głuchą której z różne:in powodzeniem pa:rtne 

niechęć do białycli panów świata. rują: Pierre Richard Willm, jako ma-
PI TY TYDZIE~ POWODZENIA Niechęć tę przełamała - oczywiście - lajski królewicz z bajki i jakiś nie-

„KOLEżANEK" KRZYWOSZEWSKIEGO kobie.ta. śliczna, młoda, inteligentna wymieniony w programie aktor o ty-
W TEATRZE POLSKIM (pisuje z Malakki korespondencje do I pie negroidalnym, j~ko dr. Carter. 

świetna komedja Stefana Krzywoszew· „Daily News") i równie, jak on, osa- Program atrakcyjny 1 barwny. 
skiego „Koleżanki", której treść oparta inotniona pośród a"'tywnych i bana)- B. 
jest na pasjonujących zdarzeniach ze _. 
współczesnego życia warszawskiego, roz
poczyna dziś na scenie Teatru Polskiego 
pią.ty tydzień przedstawień, uwieńczo
nych pełnem PQwodzeniem z~lówno arty 
stycznem, jak kasowem. 

Widownia co wieczór zape ' iona. Pu
oliczność hucznie oklaskuje borną grę 
artystów' z Andr:irczówną, Bor ską, Mal
kiewicz-Domańską, Munclingr wą, • Bry
dzlńskim , Samborskim, Kondradlf',. Kur
nakowiczem, Myszkiewiczem, Pic'helskim, 
SQChą i Wilamowskim w rolach ważniej
szych. 

Maska gazowa 
jako pamiątko z podróży 

Podczas krytycznych dni wrześnio
wych roku ubiegłego rozdano w An
glji przeszło S8 miljonów masek ga
zowych, kosztem miljona funtów 
szterlingów. Obecnie maski te stały 
się nieoczekiwanie przedmiotem nie
zwykłego handlu. 

Przedsiębiorcze jednostki dokony
wały masowego zakupu rozdanych 
maselt po śmiesznie niskich cenach
od ubogiej ludności, która liczyła na 
to, że w wypadku niebezpieczeństwa 
wojennego państwo znowu przeprawa 
dzi bezpłatne rozdawnictwo. 

by w takim razie dowolnie niemi roz 
porządzać i np. sprzedawać, jak to 
się działo w rzeczywistości. 

Zgodnie z zasadami prawa angiel
skiego, postawiono p.rzed są.dem pa
ru sprzedawców masek, by wyrok u
stalił normę prawną. Sądy uzn'ały, 

że rozdane bezpłatnie maski pozosta
ją nadal własnością pań~ twa i nie 
l)Jogą być daJej odstępowane. Sprze
dawców ukarano. Ale tymczasem 
ileż masek poszło w świat„. 

,,Jedź na 
Chór 200 papuq 

S b wyroby: nakrycia, półml· re rne ski itd., złoto, biżuterję. 
Kupno. Sprzedaż. Kwity lombardowe. 

N~~!sza Henryk, J u w i I er 
, El-to 55 telefon 6.55.28 (dawniej 
Krzyska ,Nowy Swiat 59). Flljl 
nie posiadamy. 652 

Froterowanie, ;1;~011::.~:iei : 
peracja posadzek, mycie oll.leu. 

Sprzątanie biur, :~;:~:j~. c~; 
·uczenie tapet · I sufitów, odkurzanie 
aparatami elektryczneml oraz stała lcb 
konserwacja. J. Ceglelslr..I nl Browar. 

10 119 24 teh•f $-28-92 

Florydę!'' 
UJ Nowq1n Jorhu 

„OSTROŻNIE, SWIEZO llIALOW ANE !" -

NOWY SUKCES TEATRU MAŁEGO 

Bardzo dobrze przyjęta przez krytykę 
stołeczną. komedja w eh aktach Rene 
Faucbois w przekładzie K. Rychłowskie
go „Ostrożnie, śwle:!:o malowane" zapo
wiada się jako nowy sukces Teatru 1\fa
lego. Co wieczór od dnia premjery roz
bawiona publiczność frenetycznie oklas
kuje zarówno zabawne perypetje komedji, 
jak i jej świetnych wykY.,{wców z Jac
kiem Woszczerowlczem przekapitalnym le
karzem prowincjonalnym bez pacjentów, 
Heleną Buczyńską, zabawną. panią dokto
rową, T. Bohdańską., Kurylukówną.. Stęp
niówną, G. Baszyńskim, St. Grolickim, 

.Butkiewiczem i Kaliszewskim w wybor
nej reżyserji Edmunda Wiercińskiego. 

Masowy zakup stanowił punkt wyj 
ścia jedynej w swoim rodzaju spe
kulacji. Maski próbowano mianowi
cie sprzedawać po odpowiednio „sło
nej" cenie turystom cudzoziemskim 
- jako „interesujące i niebanalne pa
miątki z podróży". Na wystawach 
wielu sklepów, handlujących przed
miotami pamiątkowemi, pojawiły się 
maski, które na froncie nosiły na
pis: „pamiątka. z krytycznych dni je
slenJ. 1938" • 

Na nowojorskiej wystawie świata- hiszpańską, portugalską, niemiecką. i 
wej znajduje się pawilon turystycz- włoską. 

Ktoby wiedział :~~~~: zl~:; 
z Krawczenko Januszkiewiczowej, cór
. ki Andrzeja i Olgi ż Bułkowych, lat 88, 
ostatnio w 1928 r. zamieszkałej w \Vil
nie, urodzonej 'v Iziumie (Rosja) - po
informować Konsystorz Ewangelicko
Reformowany, Wilno, Zawaha, 11. 

7H 

Sprawą J.ą zajęli się prawnicy. Nie 
było bowiem jasne czy takie maski, 
rozdane przez władzę, pozostały wła
snością państwa, czy też przechodzi
ły na rzecz posiadaczy, którzy mogli-

ny, którego osobliwością jest chór Najliczniejszymi odbiorcami „re-
200 papug, wydzierających się od ra- klamowych" papug są Amerykanie, 
na do zmroku i skandujących w mi- którzy cenią każdą nowość, zwłasz
nutowych odstępach cz:tsu jedno ha- cza w dziedzinie reklamy, gdzie ory
sło: „Come tu Florida" - jedź na ginalność pomysłu decyduje o atrak
Florydę! Papugi pochodzą. z San cyjności reklamowych haseł. Chór 
Fernando w Wenuzueli, gdzie istnie- papug wenezuelskich, sprowadzo
je szkoła dla papug, w której przy nych pr: !, jedno z florydzkich przed· 
pomocy gramofonu wpaja się w pta- siębiorstw turys tycznych, kosztował 
ki reklamowe hasła i „slogany". Szko 50.000 dola1·ów. 
ła dzielona jest Il"! klasy, angielską, 

23 czerwca 1939 r . 
8.15 Obrona rodziny i doinu przed 

gazami. 
16.20 ...Pieśni Marcelego Poplaw1kle

go w wyk. A. Szlemińskiej. 
18.00 Dawna muzyka. 
21.00 „Opowieść o Franciszko Schn 

bercie" - and. słowno-muz. 
Oryginalny Teatr Wyobraźni: „O

braz". 

WARSZAWA II (Mokotów). 
PIĄTEK 23 czerw!la• 

13.00 Muzyka lekka z ' płyt. 14.00_ Poga
wędka gospodarska: Poziomki. 14.05 Pa
rę informacyj : wiadomości sportowe, pro
gram na jutro. 14.15 „ Utwory symfonicz
ne" Franciszka Liszta (płyty). 15.00 Jan 
Brahms: Sonata c-dur, op. 1 15.27 Muzy
ka lekka (płyty). 16.SO Mucyka baletowa
koncert popularny (płyty). 17.05 życie 
kulturalne. stolicy. 17.25 Koncert kameral
ny. 21.15 „Do czego służy algebra?" .-22.00 
„Fragmenty z oper Pucciniego". 23.00 MV 
zyka do. tati.ca (płyty). 

Gimnazja w Polsce 
Kilka cyfr 

informacyjnych 
Na 769 gimnazjów w Polsce ma

my 307 państwowych, 41 samo
rządowych i 421 prywatnych. W 
lićzbie 307 gimnazjów państwo
wych jest 297 gimnazjów z pol
skim językiem nav.czania, 5 gim
nazjów ukraińskich, 3 niemieckie, 
2 polsko - ukraińskie. 

W liczbie 421 gimnazjów prywat 
nych jest 333 gimnazjów z pol
skim językiem nauczania, 13 z nie 
miecki.m językiem nauczania, 50 z 
żydowskim lub hebrajskim, 19 z 
ukraińskim, 1 z litewskim, 1 z 
francuskim, 4 z rosyjskim języ
kiem nauczania. 

Gimnazja samorządowe posiada
ją wszystkie polski język naucza
nia. Przecię.tnie na jedno gimna
zjum wypada 235 uczniów. Polskie 
gimnazja państwowe mają prze
ciętnie 330 uczniów, niemieckie 120 
uczniów, ukraińskie 314 uczniów, 
polsko - ukraińskie 460, białoruskie 
141 uczniów. 

Gimna zja prywatne mają prze('.i\?t 
nie uczniów: polskie 170, żydowi.-· ·o 

180, niemieckie 170, ukraifo,:i 
_,.. 1.~~ 

• 
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Dni .. Morza i. KOionii . . 
w Piotrkowie 

Program uroczystości >Dni czypospolitej Polskiej. Wysta· 
Morza i Koloniic w Piotrkowie wlone będą głośniki ze sklepów 
został już opracowany i usta·· radiowych. 
lony. W sobotę l·Vil g. 21 dancing 

W sob'ote 24 od g. 14 deko· w restauracji >Europa•. 
rowanle wystaw sklepowych, W niedziele 2· Vil g. 9 - 14 
okien, balkonów i bram domów i 18-20 zbiórka uliczna. 
przea wszystkich mieszkańców Od godz. 15 uroczystości L. 
Piotrkowa i powiatu. Rozwle· M. K. w Sulejowie. Zabawa lu· 
szenie transparentów przy \Il. dowa, wyczyny sportowe, ognie 
Piłsudskiego, Sieradzkiej I ul. sztuczne, karuzele itp. Civnne 
3Maja z hasłami propagando· autobusy I kolejka Piotrków -

wvmi L. M. K. Sulejów. Wieczorem dancing w 

. .. ·-·-. 

kowie •. ul. Od_dzielna Ńr. 28, I Polepszenie koniunk
skradz1ono- rower, wartości 50 _ -. • 
zł. pozostawiORV bez opieki na tury Q05pOdaf CZe) 
klatce schodowej, przy .ul. .Ale· . . . . 
ja 3 M3ja Nr. 10. · ft1 C2erw 1e~ ~apoc~ą,tko~ał okres 

W dniu 13 bm. w tniejsco- polepszenia ko111uktry gospo· 
wym Komieariacie złożył zamel darczei w Pi c trkowie. Szczegół 
dowanle Roze Janusz zam. w nie wzmógł sle ruch w pi:zed
Piotrkowie, Garncarska Nr. l/l sie.biors!wach branży konfek ~v i· 
że w dniu 3.Vl·39 r. z ceglelnJ ne1, ~pozvwczej I obuwnlcze1. 
Brauna, przy ul. Pleracklego 
skradł mu rower, wartości so . Kursy. rzemieślnicze 
zł. Wendet Juma, zam. w Piotr 
kowle, przy ul. Piłsudskiego 20. Staraniem Izby rzemieślnlczel 

N a ,,Dni Morza i Koloni" 
polecamy 

·RA Kl ETY 

w Łodzi zorganizowane zostaną 
w-Piotrkowie i Sulejowie kur· 
sv dokształcafące dla młodzieży 
rzemieślniczej. 

Z kursów korzystać będzie 
około 200 osób. 

Godz. 20 podniesienie banda Sulejowie na przystani L. M, K. 
rv L. M. K. na pl. Kościuszki Powr6t z dancingów w Suleja· 
przy płycie Nieznanego Zołnle· wie zapew•iony. i wszelkie . 
rza, capstrzyk z orkiestrą przej Mate.rial rekl~mowv, mlan~wi· ·ognie sztuczne 

Kursy spółdzielcze 

dzie ulicami: 3 ~ja, Krakow· .cle: nalepki okienne, chorąg1e~-· · . 
sk11, ·pl. Czarnieckiego, PiłSud· kf, afisze, . slogany Itp. nabywać , ;łldo·lf · Pa'fiski ·Spadk.'~ 
skiego, Legionów, Sł~wackiego · mo!na w biurze L. M. K., al. ·3 ·-Pi<ńnków, Legion6w 2. - . 
do pl. Kościuszki, gdzie nastąpJ .·Maia 17 w godz. od 10-12 i od · 
rozwiązanie capstrzyku. ·, · 11-20: · ============ 

Godz. 21 dancing w restaura . 
cii >Europa•, pl. l<ościuszkl 4. 

W niedziele 25 od g. 8 hej
nał z wieży kościoła O.O. Ber
nardynów. 

Godz. 9-14 i g. 18-20 zbiór 
ka uliczna: sprzedawany b~dzie 
znaczek na budowę ścigacza 
torpedowego woj. łódzkiego lm. 
v·premiera inż.Eugeniusza Kwiat 
kowsklego. 

Kredyty .bezprocentc>"- · , _ 
we- .POSZUKUJE sie LO·KALU 

dobrodziejstwem 2 pokojowego ?! ~kuchnią, 
• wzgl~dąle fednego duzego w po· 

dla handlu f I zemtOS]a bllżu Szpitala św. Trójcy. 
Zgłoszenia kierować do kan· 

celarji Szpitala św. Trójcy. 

. Staraniem organizacvj m 'o· 
dżieżowych, dzi·ałających w po· 
wiecie piotrkowskim organizo
wane są w r6żnvch ośrodkach 
kursy spółdzielcze, na których 
referaty wygłaszaii!l fachowi pre· 
legend. 

} 

Gruilic;-pł~c jest ni~bła,alną i 
corocznie, nie biorąc r6inicy dla płci, 

Po południu sprzedaż znacz· 
ka i pocztówek z Ilustracją ścl· 
gacza torpedowego w loltalach 

Na walnym zgromadzeniu Cen 
tralnej Kasy Kredytu Bezpro
centowego w Warszawie, ~ku· 
plającej ponad 300 Chrześc.Kas 
Bezproc. z całego kraju stwler· 
dzono, że w kasach tych jest 
ponad 35.000 członków. Kaplfał 
obrotowv wynosi ponad, 300.000 
złotych. Dzlę i l pożyczkom bez
proc. uruchomiono około 2.200 
nowych placówek gospod.,ha.ndl. 
i rzemieśl.~ oraz podtrzymano, 
dzięki kredytowi, wielką łlość 
podupadających placówek. 

===========. wiek.u i stanu, kosi miliony ludzi, -

zamknlf:tych. 
Godz. 11.30 Nabożeństwo pod 

gołym niebem przy płycie Nie-
znanego Zołnlerza. . 

Po nabożeństwie manifesta· 
cvjny pochód przejdzie ulicami: 
Strączyósklego, Piłsudskiego,Le
glonów, Słowackiego na plac 
Kościuszki, gdzie odbedzie sle 
wielkie manifestacyjne publicz· 
ne zgromadzenie całego Społe
czeństwa. 

Nie niemieckie 
ani też nie włoskie 

HALDA •. NORDEN 
SZWEDZKIE 

maszyny d~ pisania 
, - są najlepsze ! 

Maszyny do pisania Haida· 
Nordeo nowe i użvwane 
poleca ·firma 

Przy zwalczaniu cho· 
r 6 b p ł 6! c n y c h, b r o n· 
c h i t" u uporczywego, milczącego 
kaszlu, g r y p Yi i t. p.1 stosują; p. 
leJcarze - „BALSAM TRIKOLAN" 
Gąseckiego, który ułatwia wydziela· 
nie się plwociny, W'ZD,lacnia organizm 
i samovoczucie chorego, oraz powięk· 
sza wagę ci.la i usuwa kauel. 

Spr&edaj, apteki. 

Ani dnia be z gazety 

odpowiedniej opieki I pomocv. 
W powiecie znajduje si~ kil· 

ka ognisk stałvrh. f oza tym 
poszczególne koła ~ powle'cie 
prowadzą 7 dziecińców letnich 
sezonow\'ch. kt6n·ch liczba rów· 
nież zostanie odpo1J.. iedRio z1.vięk 
szona. 

Silna flota wojenna - to 
bezpieczeństwo na morzu . 

i wybrzeżu. 
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Pożar od pior~na 
Podczas szalejącej burzy 1tad 

powiatem piotrkowskim' piorun 
uderzył w zagrode Władvsława 
Gebalsklejlo we wsi Wola Ka· ·' 
macka. Wybuchł pożar, który 
strawił stodole. Straty wynoszą 
o koło 1.500 zł. 

Międzyorganizacyjny 
komitet do spra·w 
młodzieży wiejskiej , · 

Z Inicjatywy Okregowego\'ro 
warzvsttva Organizacyj I Kółek 
Rolniczych · w •Piotrkowie powo 
łany został do życia mledzyor· 
ganizacyjny komitet do spraw 
młodzieży wiejskiej na terenie 
powiatu piotrkowskiego~w skład · 
tego komitetu wchodzą przed
stawiciele wszystkich, działają
cych w powiecie piojrkowskim, 
organizacvi młodzieży, jak Zwlat · 
zek Młodej Wsi, Katolickie Sto 
warzyszenie Młodzieży Wici itp. 

Przymusowe szczepie
nie przeciw tyfu1owi 
robotników 

fabrycz uych 
W ostatnim tygodniu na te-

renie zakładów przemysłowych 
Wola Krzysztoporska pod Piotr 
kowem wśród robotników za
notowano 3 wypadki duru brzv-

Prze1116wi1nia wvgłoszą: Pan 
Prezydent Miasta Stefan Fiszer 
i b. Poseł Domłnik Dratwa. 

Po przemówieniach zostanie 
uchwalona rezolucja w formie 

Z uznaniem należv podkre
ślić nader pożyteczna działalnołć 
Beaproc. Kasy dla rzemiosła 
chrze6l w Piotrkowie, dzh:kl 
energicznei i bezinteresownej 
akcji Prezesa tej płac6wkl p. 
Mariana Faustyna. 

Europeizacja osad 
w Piotrkowskim 

„AI)OLF PAASKI, SPADK." 
Piotrków Tryb., Legiondw L: 2. nzJ f H ff I H HARODO'''Y" sznego. w związku z ty• wła-„„ W dze powiatowe lekarskie zarzą• 

dzlły przymusowe szcżeplenle 

przvsięgi. 
Godz. 18-20 koncert orkie

s1rv w ogrodzie Bernardyńskim. 
Oodz. 18 dancing na przysta

ni L. M. K. w Sulelowle. 
W czwartek 29 od g. 12 wy· 

słuchanie radiowego przemó· 
wienia Pana Prezydenta Rze-

Uroczystość w Szkole 
Dokszt. Zawodowej 
w Piotrkowie 

Kierownictwo Szkoły zawia· 
damia, że dala 25 bm. Publ. 
Szkoła Dokszt. Zawodowa zaa 
kailcza r. szk. 1 HS/39. Dzień ten 
rozpocznie się naboteństwem 
w kośc. farnym o godz, 10 ra· 
no, poczym natł-pl dalszy ciąg 
uroczystości, jak zwykle, w sali 
Im. J. Kilińskiego. Na uroczy• 
stość te zaprasza Kierownictwo 
Szkoły Zarząd Miejski m. Piotr 
kowa, pp. Mistrzów, Rodziców 
I Opiekunów uczniów. 

Kierownik Szkoły 
Inż. M. Zagrzejewskl. 

IASTOSOWAIHI: ' · 

Staraniem samorządu gmin· 
nego w Kamińsku przy wydał· 
nej pemocy Wydziału Powiało· 
wego w Piotrkowie targowice 

Przemysł i Piotrkow
ski świat pracy -

· „ Wojsku w ofierze 
zwlerzecą przeniesiono z rynku Nowy sprzęt dla -Piotr
na oddzielny, specjalnie w tym kowsklego garnizonu 
celu przeznaczony plac. Na rvn 

towarzyszy ci na nrlop. ochronne przeciwko tyfusowi, 
--Zmiana adresu bezpłatnie. któremu po~dani zostaną wszy 

I 
scv robotnicy tych zakładów 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii celem zlikwidowania w zarodku 
tej niebezpiecznej choroby. 

Poza tvm stwierdzono w po· 

POKÓJ KAWALERSKI UME· 
BLOWANV z niekrepującym 
wejściein w śródmieściu poszu· 
kiwany - od zaraz. -

Zgłoszenia w Administracji 
•Dziennika Narodowegoc. 

wiecie 19 przypadków gwflicy, 
w czym 7 śmiertelnych, 1 odry 
i 1 płonicy. ------1 Przy doborowej or- · I 

klastrze czas miło 

ku natomiast założono kwlet- . Niema niedzieli lub śwleta, 
nikł I zleleń~e •. co nadało tej o- , w którym sprzęt bojowy i uz· 
sadzie bardz1e1 estetyczny wy- brojenie naszych garnizonów 
gląd. Obecnie W9dzlał Powiało· nie byłyby powh:kszone darami 
wy prowadzi po•obnt prace na ofiarnego społeczeństwa. 
rynku w osadzie Rozprza, gdzie W czasie najbliższym odbe· Sklep kolonia Ino· rybny do 
dotychczasowy rynek zostanie dzle ile w Piotrkowie podniosła I. br. ie prosperuj,cy w centrum 
zniwelowany. uroczystołć ~o~wlecenla i prze P~otrkowa, z powodu wyjazdu 

kazania 4 c1ezkich karabinów do sprzedania, Wiadomość 

I W':HiiZYM BDLIU I 
I Wytworna kuchnlał zna- I 

komlte tru .nki. Z kroniki kradzieży maazynowych wraz z całym Piłsudskiego 40. . 
1przet1111, zakµpionych dzięki 

W nocy na 19 bm„ na szko· 
de Łuczyńskiego Konstantego, 
zam. we wsi Kobyłki, gminy 
Wo~nlkl, skradziono ze stajni 
klacz, wartości około 700 zł. 

W nocv, na szkode Jonczyka 
Ludwika, zam. w Piotrkowie
Plac Wyścigowy, skradziona >na 
wedkec przez otwarty lufcik w 
oknie spodnie z mieszkania, w 
kieszeni których znajdowało sie 
140 zł. gotówki. 

Na szkodę Najman Racv,zam, 

ofiarności Dyrekcji przedsle· 
biorstw E. Haebler-huty szkła 
•Hortens1ac- I >Karac oraz dzie 
kl obywatelskiemu ustosunko· 
waniu sle pracowników umysło 
wych I fizycznych zatrudnionych 
w tych zakła~ach do tel tak 
pięknej Inicjatywy, mającej na 
celu dozbrojenie Armii. 

W uroczystości tej, której ter 
min wkrótce podamy, wezmą. 
udział przedstawiciele Armil, 
władz I społeczeństwa. 

w Łodzi, a bawiącej na letnisku ----------
w Włodzimierzowie, skradziono 
I mieszkania przez otwarte ok· Oszczędzać na o.bronę Na
no bieliznę damską 1 meską, .rodową-to narazaf krat na 
wartości 30 d., oraz na szkode wojnę, wydawa~ go na łup 
Samalanowlcz Ewv, skradzione wroga, to ·za kazdy oszczę· 
2 pierścionki złote z brylantami dzony grosz płacie krwią 

W Piotrkowie i okolicy 
jedyna 

llrestauracja - ogród 
,,Zf:.OTY • RÓG" naprzeciw 
dworca autobusowego. 

Wielki wybór trunków. Co· 
dziennie świeże piwo z beczki. 
Bufet bogato zaopatrzony w 
zakąski gorące I zimne. Dan· 
clng. Doborowy zespół muzy· 
czny. 

Opieka nad matką 
i dzieckiem 
w Piotrkowskim 

------Czas odnowił 
prenumeratę I 

GRYPA·. PRZEZllllENIE 
IGLE liŁD'U ZEBOWitp. 
~ ongloahoyc11..- .-.-. .KOGUTEJt" 

zegarek damski I aparat foto· narodu. 
graficzny, warto•ć skradzionych Powiatowa organlzacfa k6ł 
przedmiotów poszkodowana o- gospodyń wielskich w Plotrko· 
blicza na sum, 500 zł, Popi·erai·ci·e 'p c· K wie prowadzi w powiecie plotr 

W dniu 13 bm., na szkodc • • • leowskhn akcje w kierunku do· 
Tomczyka Mariana, zam. w Piotr _________ _. .... starczenia dzieciom I matkom 

· GĄSECKIEGO r 
tyU:o w Ol>QkowOlll• .,„ : 1•.• TOREBKACH . 

' -

CENY OGLOSZEl'4: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 40 groazy; w tek~cłe 60 groszy. · Ogłoszenia drobne 20 groszy za wyru { Redakcja I aclmlnl•ł•acja a 
Prenumerata za ,, DZ 12 N N I K N AR OD OWY" wraz z dostawą do domu lub przesyłką pocztową wynosi 3 złe te miesic:cznie. ul. Słowackiego nr. 28, parter .welłcłe od frontu. 

(Redaktor i Wydawca: TbMAISZ PLUTA. Zulady Oraflaae sAltolf PaJiaki Sp;ulll," Piotrków Tryb. LegiOaów a 

• 
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