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służbie
ze wz· ednoczenia
ew szeregach

Państwa

miesięcznie

13-te

stutysięczne

wPolsce

Została ... nim

a rodowego

miasto

udynia ~ ··

GUYNIA, 4.6. F.rzybył tu delegat głów
n(;go urzędu statystycznego, który stwier
zem Zjednoczenia Narodowego, ofiarując dzli urzęaowo, że liczba ludności w Gdyni
105
wynosiła 100 swą pracę obywatelską i zawodową dla ze w dnm 1 maja r.b.
ka
do
więc
przeszła
Gó.ynia
osób.
tys:ęcy
"' .lt:nia wysiłków społeczeństwa i podpowyżeJ
liczących
poiskich,
nuast
tegor·n
n csienia wartości moralnych i materialnych Państwa Polskiego oraz w~ożenia .tUV tysięcy mieszkańców.
go EH obronnych i twórczych w myśl
Dotychczas ludnvść powyżej stu tysię
\tE kazań Naczelnego Wodza zgodnie z de cy mieszkańców pos.aaaly miasta: W ar1.laracją p. Płk. Koca z dnia 21 lutego r.b. l:!~a wa, Lóoz, Lwow, I ·oznan, 1fraków, Wil
no, Kai.owi.ce, Częstochowa, Bydgoszcz,
Sosnowiec, Luohn i Chorzów. Gdynia zatem jest trzynastym z rz~du co do licz1:>y
mieszkanców 1mastem w Polsce.

:ARSZAWA, 4.6. W, Resursie Obywa lekarskiego.
jednomyślnie rezo~.... branie przyjęło
iej odbyło s:ę v„czoraj pod przewod·cm sen. ra. Michałowicza zebranie mcję następującej treści:
....... Lekarze zebrani w dniu 3 czerwca
y lekarzy warszawskich, na którym
1csj przemówienie przybyły na zapro 1937 r. w R-esursie Obywatelskiej po wy~
e lekarzy, szef sztabu Obozu Zjectno sh!chaniu przemówień prof. Mfohałowi
a i'farodowego, płk. Jan Kov;ale\\'Ski tza i pik. Kowalewskiego postanowili
przemówiemu swym płk. Kowalew- przystąpić do zwartej współpracy z Obo.ln. ro\ 'iedzia::
Jeżeli świat lekarski ze swej strony
za cel walkę z chorobami ciała, to my
organizacja polityczna - mamy na
wlkę z chorobami moralnymi narodu
w stosunku do
ę z nicuczch\·ością.
t\\ a, walkę z kcmunizmem, walkę z
W PIOTRKOWIE TRYB., PIERACKll!GO Nr. 1
ymi orgamzacjami i walkę z obcymi
0

·cłami.

nieczncść obronności państwa nakla
śwrat lekarEki ob~-.v1ązek wykor.aszczegó~owych, dotychczas nieujaw~
_cych się wyraźnie zada.11.
bóz Zjt:.anocz n~a ... ~.re owego jest c-·

na

ie w stadium tworzenia organizacji,
stadium tworzenia własnej doktryny
ycznej i programu społeczno - gospo
zego.
tej pracy nie może zbraknąć świata

i

DYREKCJA.
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Szef

północnej

armii

e •

polskiego

zginął

w

RZ~J;, 4.6. O godz. 19,30 nadeszła w1a
CC1mość, nadana flLZCz l'.7głośnię W ::::ala-

tna,;ee, o
g~"

śm;er!'.:1

szeht armu polnocnej,

~11ola,

Samolot, którym gen. Mola dokonywał
lotu nad frontem biskajskim, z niewyjasaresztowały
iż władze
munikował,
nionych dotychczas bliżej przyczyn spadł
u sprawców napadu, którzy zostaną na ziemię.
iągnięci do odpowiedzialności.
Gen. Mola, jego adjutant, 2 oficerowie
:::iztabu generalnego, 2 lotnicy zmarli z od
niesionych ran.
Proces rzezaka zabój(y
Samolot podążał do Valladolid i spadł
15 b. m. w Brześc1u
w pobliżu Briviesca. Przyczyną katastrofy byla prawdopodobnie gęsta mgła.
BRZEśc, 4.6. - Dnia 15 b.m. rozxiczZmekształcone Z\Vłoki gen. Moli znalesię w Sądzie OkręgowYIU w Brześciu
ziono w odległości 25 mtr. od szczątków
oces pomocnika rzezaka Ajzyka Szczer
s am.olotu. Zwwki rozpoznano po unifor·skiego, który dnia 13 maja r.b. zabił
mie i płaszczu generała.
lięc!em noża post. Stefana Kędziorę.
Gen. Em.ilio M,ola liczył lat 46.
Proees zabójcy policjanta poprzedzi 10
poPERYż, 4.6. Gen. Franco ogłosił
. rozprawa P!'Zeciw 10 _oso~m oskarwszechną żałobę w armii. Przed wieczornym o rabunek sklepów żydowskich i
nymi capstrzyka.ni wszystkie oddziały ar
Idzi.al w rozruchach w dniu zbrodni.
mii powstańczej uczciłY. pamięć zmarłego

r

P. Prezydent Rzplitej
foktorem ,,honoris causa"
niwersytetu Stras bur ski ego
WARSZAW..Ą, 4.6 . . Ąm.basador Francji
wręczył wczoraj P. Prezydento
\'i Rzeczypospolitej pismo rektora uniĄ'ersytetu w Strasburgu, zawiadamiają
e o nadaniu P. Prezydentowi za zasługi
· ukowe; tytułu rektora „honoris causa"
~j uczelni,

"L. Noel

wśc1ekł1zny

(z pełnymi prawami s!kół państwowych)
po pokąsani .l przez_ psa
Zapisy kandydatów do klas I, li, III i IV w terminie przedwakacyjnym
:WARSZAWA., 4.6. Przed miesiącem zo
odbędą się w ..:zasie od 1 do 15 czerwca r. b.
na
stała pokąsana przez wściekłego psa
Egzamina wstepne zgodnie z zarządzeniem Kuratorium rozpoczną sie (w termi16-let
Warszawie,
w
Kamionkows.1:dej
ul.
nie .i? zed.wakacyjnym) t 7 czerw~a.
uz1eci pracowników kolejowyc , urzędników państwowych i 11ii;l. Edwarda Bojanowska.
Na drobne rarik1, powstałe z Ukąszenia
niezamożnych korzystają ze znacznych ulg.
Uczniowie o postępach ctobrych opłacają w td. l·ei taksę gimnazjum państwo· ani dziewczynka, am jej roazice nie zwro
cili większeJ uwagi.
wego

Sowiety przeprasza·ą
na paść na dzienni karz a
OSI(Wi.A, 4.6. Zastępca ludowego korza spr. zagr. S'tromoniakow wyraził
asadorowi łt.P. dr. Wacławowi Grzyskiemu glQbokie ubolewanie rządu so
kiego z powodu poranienia przez ban
'w p.p. łiaczyi1sk1ego i Łagody oraz

Straszny skon w acaku

powstańczej

a

ie lotniczej

Ranki zagoiły się, ale m,niej więcej
10 dniami Bojanowska straciła humor, stala się dziwnie nerwowa i opryskli
wa. Oczy jeJ były podejrzanie rozszerzone i błyszczące - były to typowe objawy
chorobowe wodowstr~tu.
1 czerwca nadszedł kryzys. Bojanowska
r:t..u.cita się na swą rodzinę, us1łując gryźć
l . drnpać. :4 ust meszczęśliwej toczyła się
pianµ. Ubraną w karta.n bezp_iecze1'1stwa
p.:.t:;Vv!ez10110 ao szpitala Jana Bożego,
Dziewczyna zapadła w furię i w strasznycr męczarniach zmarła wczoraj nad ra
_ •.- ... _.. ..t)
_
nen1.
Jest to już drugi w tym roku wypadek
śm1erc1 osoby pokąsanej przez wściekłe
go psa. Fow1m10 to być ostrzc:żeniem dla
wszystkich, iż nie wolno lekceważyć najmniejszych nawet pogryzien przez psa 1
natychmiast udać się na zastrzyk do lekarza.

pr~ed

sztandary wojskowe zostały
spowite krepą. W nuastach hiszpańskich
wywieszono żaobne chorągwie,
ven lv..IPla pochodził. .ze starej rodziny
bask1jskieJ i odegrał poVvażną rolę w ży
ciu pchtycznym .tiiszpanii w ostatnich la
tach. · J aKo szef pollcJl hiszpańskiej, przyc~ymt się w 19:.n r. w dużej mierze do
coalen1a monarchii.
Był zdecydowanym przeciwnikiem komunizm.u, dlatego też nie chciał przyjąć
c11arowanej mu teki, w umiarkowanym
rządzie lewicowym.
f'opadłszy w niełaskę, wyjechał do M,a
Proces Doboszyńskiego
rokka, po czym objął dowództwo korpusu
,./ Nawarze. Na tym stanowisku zastała wyznaczony na 14 czerwca
go wojna domowa. Bez zastrzeżeń przyProces przed sądem
KRAKóWl 4.6.
1ączyi; się do gen. Franco, będąc jednym
z najwybitniejszych dowódców jego armii przysięgłych w Krakowie przeciw inż.
Fed· jego komendą wojska powstai1cze Doboszyńskiemu, przywódcy napadu na
zacbyiy lrun, San S'ebastian, a obecnie M;yślcnice, rozpocznie się w poniedziałek
dn. 14 b.m. Rozprawa potrwa prawdopoprovł adziły walki o zdobycie Bilbao.
dobnie około 2 tygodni. Wyrok zapadnie
w końcu czerwca.

generała;

Przed zawo ami Gordon-Benetta
BRUKSELA, 4.6. Losowanie kolejności niej chwili drugi swój balon, tak, że ogól
startu balonów, biorących udział w zawo na ich ilość wynosi teraz 13 (3 polskie, 3
dach o puchar Gordon Bennetta, odbędzie belgijskie; 3 niemieckie, 2 francuskie i 1
zię już 8 czerwca, a więc na 12 dni przecl SZ\Yajcarski).
zawodami.
Król Leopold III zawiadomił organizaPonieważ piloci w dniu tym nie przy- torów, iż przeznaczył dla zwycięzcy
najadą jeszcze do Belgii, reprezentować ich grodę w postaci chronometru z cyframi
będą członkowie ich poselstw i ambasad.
kr&lewskil.111~, całkowicie wykonanego z·e
Francja zgłosiła telegraficznie w astat ziota i diamentów.

l<ron1ka telegraficzna
SAN SĘBĄSTIĄN, 4.6. Pogrzeb gen.
Moli odbędzie się jutro. Na znak żałoby
wszystkie sklepy są zamknięte.
BURGOS, 4.6. Dowództwo na froncie
Hiszpanii po gen. Moli, obią{
gen. Davina.
północnym

PĄRYż, 4.6. Księstwo .
się w podróż poślubną do

Najlepsze lody w ró!nych . smakach w t11a1ni lleka Zdrowie''
,,

I

Windsoru udali
Wenecji.

.
Tra dy
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GdY, ojcowie nasi przeżywali wiiek nie- łączącego, sprzymierzającego ze sobą luwoli jednym z czynników, krzepiących du dzi.
cha narodowego i wiarę w przyszłość, byBo cóz widzimy w otaczającej nas rzetradycja. żyły więc cztery pokole· czywistości? Otóż tradycje, powstałe na
ła nia zrodzone w niewoli, wspomnieniami i przestrzeni lat cd 1905 <lo 1935, ludzi
żyły przeważnie dzielą„.
świ'etnej przeszłości,
przykładami
Powstaty z biegiem
Więc politycznie np. tradycją czasu zespoły, będące jakby strażnicimli pe
tradycją.
idei Jagiellońsk]\ej"; kulturalnie trady- wnych tradycji, zespoły, właśni.z tymi
cją „wieku złotego", 16-go stulecia Skar- tradycjami odgradzające się od
innych.
gi i Kochanowskiego; oświatowo trady- Więc np. ci, którzy aktywnie działali w
ministerstwa rewolucji 1905 i 1906 roku, chętnie się w
cją pierwszego w Europie
oświaty, Komisji Edukacyjnej; wojskowo tej tradycji zasklepiają, uważając, że to
epoki „Wielkict1 Hetmanów", wystarzcy i jako rodowód partyjny i jako
tradycją
zwycięstw od Kircholmu po Wiedeń; żyli specjalna cecha, różniąca ich od póżniej
tradycją rodzinną, obyczajową, religijną,
szego pokolenia robotniczego. A przecież
tradycją dawnych strojów i świąt; żyli w
ta właśnie tradycja moglaby doskonale
19-ym wieku tradycją powstań od Koś stanowić łącznik z całą, obecną warstwą
ciuszki do Traugutta. Tradycjonalizm od- robotniczą, mogłaby być - jak powiada
grywał zatem dużą rolę i miał wpływ krze
„rozszer~ona"
pułkc'lv1lik Kowalewski piący, jednoczący. Oczywiście tradycjona mogłaby przestać być „przegrodą, ·a stać
lizm czynów pięknych i dodatnich. Bo by
ła i tradycja odstraszająca, będąca przenp. Samuela Zboro.wskiego czy
strogą:
Targowicy, liberum veta czy hasła: „jedz
pij i popus.iczaj pasa"„.
Ale nie tylko w 19-tym stuleciu element
tradycji zaciążył nad umysłami. Również
i pokolenie przedwojenne, również i my,
ludzie powojenni, jesteśmy wychowankami pewnych tradycji, które głęboko zapa
Sprawa hiszpańska po incydencie z
dły w dusze i są jakby więzami, łączący
„Deutschland" nie doznała takiego wyjaś
Są ni,enia, aby nie zachodziły obawy co do
mi nas z bezpośrednią przeszłością.
1905-go
tradycją
żyją
którzy
nas,
wśród
dalszych komplikacji. W, R!zym.ie ogłoS'zO
roku, są, których tradycjonalizm opiera na została pierwsza lista Włochów polegsię na doznaniach z r. 1914 i przeżyciach łych w Hiszpanii. Okoliczność tę uważają
wojennych, wię.ziennych, wyzwoleńczych, a.ngiel~kie koła polityczne za zły omen,
są dla których rok 1926 i rok 1935 stano- jeśli chodzi o dalszą politykę W':łoch
w
wią punkty zwrotne w tradycyj,nych uję
sprawie hiszpańskiej. Poprcstu \Zachodzi
ciach.
w Londynie obawa, podsycana także wia
To też bardzo trafnie ujął to zagadnie- domości~ą o rozmowach marszałka Blom
nie szef sztabu O.Z.N., pułkownik Jan Ko berga w Rzyffiie, że zanosi się - jak to
kalewski w słowach:
na rozszerzenie
już sygnalizowaliśmy - 4 „Polityka polska jest nacechowana
interwe_ncji włosko niemieckiej w Hisz:t4a
silnym pierwiastkiem indywidualizmu rer nii. M;inister Edeń podiął akcję, aby 1..U.'a.
sonalnego oraz dUŻym tradycjonalizmem. tcwać międzynarodowy komitet .niieinterElement tradycji da się zniwelow.ać przez WEncji, działając w ścisłym porozumieniu
jego rozszerzenie i stwarzanie w ten spo- z rządem francuskim i amerykańskim i
sób ciągłości. Tak np. tradycję ruchu ro- utrzymując w tej sprawie kontakt z Bet
botniczego pewnej grupy można rozsze- Enem i R,zymem . . Sprawę hi~zpańską dy
rzyć na całą warstwę robotniczą obecnie, ~kutowano obszernie na pierwszym posie
tradycję Legionów można rozszerzyć na dzeniu nowego gabinetu pod przewodnie
całą młodzież współczesną".
twem premiera Chamberlaina i upoważnio
Jest w tych słowach bardzo silnie pod- no m;n, ·Edena do kontynuowania akcji ce
kreślona wartość tradycji jako elementu lem zapobieżenia rozszerzenia się konflik
11

czen1
się spoidłem. Tak samo idea legionowa.
Czyż dla nowego pokolenia młodzieżowe
go możliwa jest piękniejsza, szlachetniej
sza tradycja? Czyż przyjęcie jej przez mło
dz~eż za ratrcna ideowego nie stanowiło
młodzież?

Dzieje 19 stulecia przekonują nas, jaka
siia i jakie wartości tkwią w tradycjonaliźmie, pojętYFl oczywiście w najlepszym
ujęciu tego pojęcia: nie jako zasklepienie
i:.ię w przeżytkach, ale jako żywe ,..,·spomnienie wzniosłych chwil i idealnych celów.
Te doświa_dczenia z minionej lJrzeszłoś
ci z ery zaborczej, dają się również i obecnie zastosować. Musimy nawrócić do
r;ięknych tradycji, wytyvorzonych na prze
strzeni 1905-1935 i wyzyskać ich wartoś
c'. ideowe. W tym tradycjonaliźmie oczywiście opoką i symbolem jest Józef Pił
sudski - to, co ,działał, co nam przaka-

zał. „Spuścizny

po Komendancie _
na R8:t';lszu .stolicy ~d3711 ~c - pi:.
zl'!i dz1e1oweJ od~w1e~alnosci nie
nam zmarnowac . Czyli:, cała nasza
szłcść, wszystkie nasze zamierzenia
łania, opierają się na mocnYm fund
c~e tradycji „epoki Piłsudskiego".
I z tej siły tradycyjnej mamy \\1
sać mocne zręby zjednoczenia. Elen
~
na,jrozmaitszych "tradycji", dzie4
cbecn1e ludzi i grupy, dadzą się ~ P .
lcwać" przez rozszerzenie tego wicl'ie~d Ja
tradyc,tonalizmu, który dziaiał na raJ prz
~trzeni lat od 1905 do 1935, a miano isauą ,
tYJ!L. 0~
było : Niepodległość.
1
Dziś tradycja ~ swe następstwa o~c ~ '
tuje \V formę innego już na szczęści 1ne~~
11tr a:
na obrony Polski.
I d~koła niej właśnie mamy się _ ~
vvSzJ
noczyc.
franc

'

ślU.bU

a widowni międzynarodowe:~

cand

tu hiszpańskiego. Również na konferencji
imperialnej, min. Eden poruszył sprawę
Hiszpanii, uzyskując pełne poparcie premierów dominiów dla polityki rzą,du w tej
mierze.
Wi Londynie wyrażają nadzieję, że pew
ne zbliżenie, jakie w ciągu ostatnich tygo
dni nastąpiło w stosunkach angielsko-n~e
mieckich przy znanym pragnieniu rządu
berlińskiego pozyskania sobie przyjaźni an
gielskiej ułatwi dyplomacji angielskiej
wpłynięcie na rząd niemiecki w kierunku
umiarkowania. W! Londynie utrzymuje
dę przekonanie,· że po ostatnich incyden
tach hiszpańskich nastąpi pewna reorgani
za.cja metod kontroli morskiej w Hlszpa
nii przez zniesienie osobnych stref przyznanych poszczególnym państwom i obję
cie kontroli, która wówczas równałaby się
blokadzie Hiszpanii przez skombinowaną
flotę międzynlarodową z ucitjałem Francji, Anglii, Włoch i Niemiec. Rozwiązanie
to powinno, zdaniem Londyn~ zaspokoić
żądania niemiecko-włoskie.

-X-

&w~raneie ~ez~ieezeństwa ~~ntroli ~rz~~~w Hisz,~nii
Dwie propozyc je rządu brytyjsk· ego skierowane do Paryża, . Berlina i Rzyrnu
I

LON,DYN 4-6 Rząd brytyjski skierował
do Paryża, Berlina i Rzymu konkretne
propozycja, dotyczące gwa.I1ancyj bezpieczeństwa dla okrętów, biorących udział \V
kontroli wybrzeży hiszpańskich. Projekt
brytyjski zawiera dwie propozycje, które
się wzajemnie uzupełniają. Pierwsza polega na utworzeniu w określonych por tach hiszpańskich dostatecznie szerokich
stref bezpieczeństwa, do których mogłyby
zawijać okręty zluzowane z kontroli. Stre
fy te mają być ściśle wyznaczone tak, aby
nie zachodziło żadne nieporozumienie co
Druga
do granicy, wyznaczonej strefy.
propozycja dotyczy wypadków naruszenia
bezpieczeństwa okrętów, biorących udział

w kontroli morskiej, na odcihkach,
któ~ch pełnią one kontrolę, strefach
pieczeństwa oraz w ogóle wszelkich
fliktów i nieporozmnień, jakie mogą
niknąć pomiędzy okrętamiJ

na
bez
kon
wy

pełniącymi

a władzami i wojskami hiszpań
skimi obu stron walczących. We wszyst
kich tego rodzaju wypadkach W. Brytania
bez proponować mia przeprowadzęnie
zwłocznej konsultacji pomiędzy dowódca
mi odcinków morskich wszystkich 4 mocarstw, biorących udział w kontroli. ·Te.g:o
rodzaju międzynarodowy organ konstilta
cyjny miałby za zadanie zbadanie każde
go incydentu i opracowanie odpowiedniego raportu z zalecei.~ami komitetowi nieinterwencji. Wszelka akcja mogłaby być
,POdję,ta doP.iero na podstawie tego r-odza
kontrolę,

•

Watykan pomimo brutalnej noty 1 ulic~
mieck:ej i groźby zerwania przez Nie 0 k~cl
1
~~csunków dyplomatycznych nie odi s . 1"
Dni na stałe, ani na czas przejściowy gie~
g? n~mcjusza w ~erlini_e. Nie wiaQ kaac
rowrueż, by nuncJuszow1 wręczono ze zn
ny niemieckiej paszporty dyplomatYt szY
Co się tyczy ambasadora Rzeszy przy Jvfpt
tykanie vcn Bergena, to koła kościeh ~~ov
śwJadczają, że ambasador opuścił Pil stói
!'
26 maja r.b., motywując swój w-yja7JI
nic2rnośclą urlopu wypoczynkowego. kU
powiedź Watykanu, nieuwzględnia,
dań niemieckich, uznana została w J: ~fz~
czech za nii.ewystarczająca, czego dQ c.:ze
dem była m. in. mowa min. Goebelsa .gw
głoszona 28 maja. w;obec ostatniej
nie~nieckiej koła dobrze poinformo P;~
sądzą, że należy liczyć się z możliwd Ca
faktycznego wakansu na obu. placówll lul
ci'yplomatycznych w Watykanie i Ber
Stan taki nie będzie jednak równozna ~~
ny z urzędowym zerwaniem stosunków ·sł1
kl
_
plomatycznych.

-

X -

C2

W., flaryżu ujawnione zostały niekti 2 ,
rJ
szczegóły rozmów dyplomatycznych, jal
prowadził tam dr. Schacht. W.iadoma
te przedostały się do opinii w związku
posiedzeniem Rio~sji kolonialnej parl
mentu francuskiego, zwołanej na żądai
ministra kolonii Muteta. Aczkolwiek d (
rady kom.lsjii były poufne, wiadomo,
1
~
były one poświęcone wyłącznie omówien
sprawy rewin'dykacyj kolonialnych Ra
szy. Komisja jednogłoiffuie uchwaliła,
Francja nie może odstąpić nic ze
.posiadłości kolonialnych, ani też Zl'1.ł
się żadnego z posiadanych mandatów i
lonialnych. Jest znamienne, że komunii
głcsowali razem z prawdą. Jest to wl
c1cść jasna i jednolita odpovviedź wszysfi
kich stronnictw parlamentu francuskieg
na wbiegi kolonialne dr. Schachta w Pa

strojów w stosunku nietylko do Londynu
ale i Paryża, o tyle nieprzychylne echo,
które w opinii amerykańskiej wywołała
odwetowa akcja niemiecka w AJ.merii,
zgrzyt w stoistniejący już
zwiększyło
sunkach ze St. Zjednoczonymi. Ambasa- ryżu.
c~ol' Rzeszy w Waszyngtonie dr. Dieck hoff interweniował nawet w Wia.szyntoWalka z kościołem katolickim w Nien
nie, aby jak wyjaśniają tutaj, w przyjaz- c~ch omal nie doprowadziła do przesili
nej formie poinformować sekretarza sta nl8. rządowego w Austrii. M:ianowicie rn:
nu Hulla o szczegółach ataku na „Deutsch ni~ter dr. Gl~ise $>lstein, który repreze1
land".
tuJe w rządzie Schuschnigga umiarkowa
n~c~ narodowców ;iiemieckicb, V.-n.iósł dy
·tj
mISJę, tłumacząc się tym, że władze au·
striackie konfiskują pisma niemieckie za
wierające ataki przecwko klerowi katolic
kiemu w Niemczech. W Niemcz'eeh zarzu
cano z tego powodu rządowi austriackie
Konferencja. w ministerstwie przemysłu handlu
i:iu, że nie dotr~uje umowy z dnia 11
lipca r. ub. Dynusja ministra nie została
Powołanie specjalnej komisji
przyjęta przez kanclerza Schuschnigga.
W'ARSZAW:A 4-6 W dniu 3 bm. odby nister dr. A Rose podniósł, iż w rzem10s
A
Mf•
i
25H
ministerstwa le bardziej niż w innych zawodach pod ła się w sali recepcyjnej
przemysłu i handlu konferencja poświęca stawy prawne mają wpływ w sposób de W wyniku obrad powołano na propozycję
na rozważaniu najpilniejszych potrzeb cydujący na tworzenie się st:mu rzemio- min. Rose komisję, której zadaniem bę
rzemiosła ze szczególnym uw~lędnieniem sła, które w organizacj~ polskiej stru.ktu dzie dalsze opracowanie tematów omawia
spraw c·echów, zagadnień .zWłtizanych z ry społecznej powinno zająć poc:r.esne miej nych na konferencji.
crganizacją nauki w rzemiośle, spraw kre sce.
W skład komisji weszli pp. p6eeł Sno
Obecna konferencja ma na celu wysłu czyński P?seł Jahoda Żółtowski, preze·S
dytcwych rzemiosła oraz omówieniu -ogól
chanie postulatów w zakresie ważnych i Zakrzews1n, dyr. Dobosz, dyr. Ptasiński i
nych postulatów rzemiosła.
W konferencji przewodniczył w zastęp czołowych 1zagadnień rzemiosła.
.
dyr. Łopiński.
Po przemówieniu p. wiceministra Rose
stwie chorego p. ministra R,)mana - wiPi~r:ivsze ze~ranie komisji odbędzie się
po w m1n1sterstw1e przemysłu i handlu pod.
·
został wygłoszony szereg referatów,
ceminister dr. A. Rose.
d;rskueja.
obszerna
si~
wyłonila.
któfY.ch
wicemi
p.
przemówienia
swego
Wt toku
przewodnictwem. dyr. d~. Mj. Kandla.

ju zaleceń i w drodze uchwały komitetu.
Projekt angielski nie przewiduje żadnyeh
bezpośrdnich kroków karnych, wycho karne
dąc z założenia, że tego rodzaju
przedsięwzięcia nawet gdyby były ~pro
bowane przez wszystkie 4 mocarstwa, sta
nowiłoby uzurpowanie sobie przez 4 mocarstwa kompetencji, która wyłącznie na
leży do komitetu nieinterwencji.
NIEMCY Pl. .A:MEm.YtKA.
O ile zajścia w Ibizie
BĘRLIN 4-6
wpłynęły ogólnie na pewn~ złagodzenie na
•
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Najpilniejsże potrzeby

polskiego rzemiosła
i
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P. W arfie Id m a I i o n k a k s. Windsoru
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Skromny
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Książęca

ceremoniał wzbud~ającej uwagę świata uroczystości

para wczoraj

c. AAYJŹ. ~iążę Windsor i pani War jako zwykli obywatele, złożyli wczoprzed merem Monts dr. Mercier prze
·"!' ną formułę ślubu cywilnego, po któJ
odbyła się skromna uroczystość ślubu
icielnego według obrządku anglikań sz ego, Ceremonia wczorajsza jakkolwiek
~a.na formalnie w ramach
ściśle
. l'Watnych, nabrała dUiego rozgłosu w
ZJ ej Francji. Swiadczy o tym przede
rszystkim zaintere,sowanie całej prasy
ra.ncuskiej, poświęcającej uroczystości
bu ks. Windsoru bardzo wiele uwagi i

i1!1 1d
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:YJĄTKOWiY

NASTRóJ.

Już od środy rano w Tours, najbliż mieście od siedziby księcia zamku
de, panował nastrój wyjątkowy. Przez

. iee miasta przejeżdżały co chwila auta
~ ~akach a?-gilel~kich lu~ amerykaf1. ·eh. Nia ulICy si:yszało się co krok an)ł Iski język. Na dworcu oczekiwało kilwag0nów z podarkami i k\\iatami, prze
czonymi dla zamku Cande. Nie ip.niej
~ 'J ruch panował na lotnisku w Tours.
nts, od świtu dnia wczorajszego udeko
wane flagami brytyjskimi nie mogło do
' wnie pomieścić napływających tury -

W

rhw.

Na szosie, prowadzącej z Tours do zam
Cande, co chwila przejeżdżały patrol~
tocykli wojskowych, specjalnie zmobi
: wanych dla pełnienia służby bezpie :O·ieństwa oraz samochody
ciężarowe z
ardią jlotn~. _Oddział 120 żandarmów,
zysłanych w środę wieczorem. dla peł
'enia służby bezpieczeństwa do zamk~
de, zos~ał wczoraj wzmocniony 300
. 'mi gwardii lotnej i 20 inspektorami
licji, którzy przepasani szarfami trójp;-»lorowymi, pełnili od godz. czwartej rano
l żbę dookoła żeJ(aznych sztachet zamu Cande, gdzie od godz. szóstej r~no po
zęli gromadzić si~ dziennikarze
(około
eoo) oraz tłumy przybyłych, wśród któ~ eh jest bardzo wielu Anglików i Amery
11
1nów. Nad zamkfom Cande krążyły sa:ioloty policji powietrznej.
Na samym zamku Cande od świtu dnia
e czcrajszego zapanował gorączkowy ruch
) godz. 8 rano do pokoju księcia WJindso
e u przyprowadzono przybyłego specjalnie
Londynu dawnego fryzjera księcia. Fry
• ~ p. Wrafield zajął się również rano
llistrz fryzjerów s1ynny Antoine, pod któ
ym to pseudonimem ukrywa się znany z
centryczności malarz Polak Ciepli
~ wski. Pani Warfield przywdzia!a toale
, utrzym,aną w tonie niebieskim oraz ka
elusz i pantofelki w tymże kolorze. Ksią
W:indsoru ukazał się w żakiecie z biagoździkiem w butonierce. Miał poza
jasno szarą kamizelkę oraz szary kra
t w drobne kwadraciki. Ceremoniał ślu
cywilnego odbył sięi o godz. 11 min. 35
wielkim salonie zamku Cande w jak
jściślejszym gronie.
0

ania. 5 czerwca 1937 rolW.

udała się

francuskich. Odczytam państwu artykuły
kodeksu cywilnego mówiące o małżeń stwie. Podc?.jap odczytywania artykułów
dostojni oblubieńcy zaznaczali ruchem
głowy przy słowach „wierność" „pomoc"
i „opieka" że znają język francuski.
Następnie mer zapytał:
„czy Wjasza.
Królewska W~sokość zgadza się poślubić
panią Wallis Warfield ?" „tak" odpowiedział książę Wiindsoru tonem zdecydo
wanym. Pani Wpllis Warfield czy zgadza
się pani poślubić Jego Królewską Wlysokcść księc!a Windsoru? „tak"- odpowie
działa pani Warf ied głosem miękkim i peł
nym słodyczy. „Oświadczam., że jesteście
paflstwo złączeni, węzłami małżeńskim.i"
- zakomunikował uroczyście c godz. 11
min. 57, w dwie minuty po rozpoczęciu Ce
rcmonii, dr. Mercier. Na dźwięk tych slów
twarze dostojnych nowożei1ców rozpro mieniły ~ię. Zaś książę Windsoru włożył
cbrączkę na. rękę księżnej.
Przystąpicno do odczytania atku · ślubu
który Jest bardzr długi. Mer wymienił ol:ck naz"iska ma <żonka nietylko przysłu
gujące mu tytuły lecz również ordery, któ
rvch ici:?t kawalerem. M. in. orderem Pod
wiązki, Ś\\. Patryka, g""iazdy indyjskiej,
~ .....-. Michała i Jerzego, wielkiej wstęgi ho
norcw. W trakci.e odczytywania powyższe
go ustępu aktu §1ubnego książę Windsoru
uśmiechał się. Ja.ko miejsce zamief:"zkania
C:cstcjnych nowożeńców zapisano 'w akcie
fcrt Belvedere, je śli chodzi o księcia Wind
f.cru oraz Cumberland, jeśli chodzi o jego
m:.-i.ł.żonkę. ~er zakomunikcv:,cał, że intercyza zestala spisana przed notariuszem w
'Tours.
1
~·astępnie książę Wi~ndsoru z małżonką
fC\vstali z krzeseł i z początku z uśmic chem o. naf:.tępnie z rosnącym wzrusze niem wysłuchali następującego przemó \\ienia dr. Mercier:

PR.ZEMóWIENIE DR MERCIER
„Wa.sza Wysokość, księżno. Kaprys Io
su spraw Ił, że oto pod błękitnym niebem
i wśród kwiatów francuskiego ogrodu, ro
icżonego w roześmianej dollnie Indry, je
s.teśmy świadkami jednej z
najbardziej
wzruszających sielanek. W zam.ku, ukrytym w dyskretnym cien~u 100-letnie·go
parku, w ramach, których właściciele zam
ku pp. Bedaux nie mogliby lepiej przygo
towac, gdyby byli w stanie przeczuć owo
wielkie wydarzenie, które miało się odbyć w p::-staci śv.ietneg:) ślubu, który ob
chodzimy jest rrzez n-ezliczone serca a
.
'
ktcry zc...sta1 uc:tz1elony
przez mera małego
tureńskiego miasteczka. ów mer czułby
s~ę niegodnym tak wielkiego zaszczytu,
który mu przypadl w udziale, gdyby nie
czul, że dokonywujiłc obrządku wedl<e
praw swego kraju, podczas tej . skromnej
lecz dostoJnej ceremonii reprezentuje kraj
i naród, które stale porywała bezintereso
wna rycerskość i bohaterskie czyny1 podyktowane przez uczucie, Witam księcia
który był monarchą bardzo zaprzyjażnio
nego narodu i który jest księciem krwi
O godz. 11,30 zjawił się mer miasta szlachetnego kraju, z którym. łączą nas
Dnts dr. Mercier przepasany trójkoloro te więzy, jakie Francja i{ajwyżej ceni!
\ szarfą. Po chwili wszedł książę Wind wielkość i sława. Łącząc wasze losy sk1a
ru, rozmawiając przyjaźnie z obecnymi dam wam w imieniu moich współ~bywa
ldcza.s ceremonii ślubu cywilnego było teli najserdeczniejsze życzenia, do któ lf·cnych jedynie 12 o.sób: książę W:indso ry eh dołączam pragnienie, abyśmy pań pani Warfield, prefekt departameng1 stwo często oglądali na ziemi tureńskiej
dry i Loiry Vernet mer m. Mlonts dr. w;asza. Wysokość, księżno, obecn~ć pań
rcier, kosnul generalny W. Brytanji w twa jest dla nas równie droga, jak za lantes Graham, świadek księcia Wind~ szczyt1~. J est~y szczęśliwi waszym
l mjr. Metcalfe, świadek pani Warfię!d szczęściem".
. Rogers, pani Rogers, ciotka f'ani WarTRóJK,OLOROWjY Bu;KIIDI' OD PRE~ld, pani M.erryman oraz 5 dziennikarzy
MIERA
BLUMA.
~puszczonych w drodze wyjątku na salę
:Qziennikar.ze, którzy zostali odpuszcze
t której odbywała się ceremonia.
Mler oświadczył: w;asza wysokość, pa- ni do zamku, zostali przyjęci przez Ran', uroczystość odbędzie się wedle P.raw dolpha Churchilla, który wprowadził ich

w

podróż

poślubną

do ukwiecionej sali, gdzie odbywała się jąc żadnych tytułów poza swym.i chrzest
ceremonia. N.a kilka chwil przed ślubem, nymi imionami, powtarzali rotę przysięgi
prefekt departamentu Indry i Loiry Ver małżeńskiej. Następnie książę włożył księ
net zl:ożył oblubienicy w imieniu premie inej obrączkę, rodaną mu przez pastora,
ra. Bluma trójkolorowy bukiet kwiatów, r:::czym nowożeńcy uklękli zaś pastor uprzepasany wstęgą o amerykańskich bar- C.:..Zielił im błcgosJ:awieństwa i głosem peł
wach narodowych.
nym wzruszenia, oświadczył, że nowożeń
Po przemówieniu mera, książę Windso c-y zostali zaślubieni w obliczu Boga. Po
zbiorowych mcdłach, dostojni nowożeńcy
ru rowiedział: „dziękuję.".
Nowożeńcy
\·:risali się do ksiąg municypalnych oraz przy dwię.kach hymnu „Veni Creator"
do n „jestru brytyjskiego konsulatu gene- pu~cili kaplicę. ·
Zauwa:i.cno, że księżna miała łzy w or alnego. Na tym ceremonia ślubu cywilne
czach.
Wiele spośród obecnych pań nie mo
go została zakończona. Książę W:indsnru
wraz z małżonką przeszedł przez bibliote glo ukryć wzruszeni~.
kę udając się do sali koncertowej, gdzie
ŻYCZENIA.
ttdawiono ołtarz. Opuszczając salon, ksią
~ę oświadczył: „Jest barzdo piękna pogo
Następnie
książę Windsor z małżonką
da„ \\'laśnie taka, o jakiej marzyłem".
przyjmcwał życzenia w sali jadalnej, wychodzącej
na olbrzymi taras pałacowyt
W KAPLICY.
:C!rnżba księcia major Metcalfe ziożył ż~·
W, kaplicy oczekiwały młodą parę 33. za czen ;a w imieniu wszystkich obecnych na.
prcszone cscbistości , wśród których na :3lubie. W odpowiedzi wyraził podzięko
pierwszym. miejscu naLeży wym!i:enić s~r v. anie książę Windsoru, trzymając w r?Hugh Lloyd Thomasa, radcę: ambasacy ku puchar z szampanem, p~dczas gdy
a ngielskiej ~· Paryżu, lady Selby, ~nę po księżna src glądała nań z uśrni2chem. ~lg W. Brytanii w Wiedniu, slr Waltera Ks;ążę Windsoru oświadczył:
Dziękuję
l\fontcona, doradcę rrawnego księstwa wszystkim wam, którzyście przybyli w
I\".cim\.a.lii majem M-etcalfe z żoną, konsu tym dniu tak dla nas doniosłym. Jest to
la l:rytyjskiego w Nantes sir Grahama z ck.prawdy wszystko, co mogę powiedzieć.
żcną, \V~aściciela zamku Bedaux z żoną,
Następnie wszyscy zapros21eni przedef;ir Herberta. Roggersa z żoną, adwokata filowali przed księciem Windrnru i jego
księcia p. Allena i ciotkę p. Warfield mr~ mali.er.ką. Fanie witały księcia dworskim
N~rnJ- man oraz barona Eugeniusza Rot- ukłcnem. Książę WindE"oru oświadczył ko
~zylda.
i srcad(ntov.i Havasa: Jeftem naprawdę
O gc.dz. 12,20 WEzedł d0 kaplicy książę sz.częfliwy _ że przedstawiciel prasy franWiindscru z małżonką. Pe chwili weszła c:.u:kiej był na na~zym ślubie. Z całego
W tym miejscu
k~iężna którą rrowadził p. Roggcrs. Ksią ~;crca panu dziękujemy.
księżna dcda!a z uśmiechem: „Niech ży
żę rowitał ma!żonkę u stóp ołtarza.
je Francja!"
CEREMONIA śLUBNA..
Następnie spożyto śniadanie,
po któW)elebny A.n<l:erson Jarai,ne udzielił rym większość gości opuściła pałac. O
Hubu wedle ::tarc::go moalitE:wnika angli- god~. 2,45 książę W'indsoru i księżna przy
ka.nskigo, ośvnadc.ziając: „Ukochane dzie jęli przedstawicieli prasy, którzy złożyli
ci, zeł:raliśmy się tu pod okiem Boga, aby im powinszowania w imieniu wszystkich
p::,ączyć ttgo mężczyznę z
tą
kobietą chcnych dżiennikarzy.
10.w.:ętym węzłem małie'l.sk,IJlll,. Instytucja
FA.RYŻ, 4.6. Książę i lc..siężna Windsoma 'zeń.stV\· a powstała -celem wychowama
ru. o godz.. 18-ej opuścili zamek Cande, uda
potcinstwa w strachu Bożym i ku chwale J~C się w podróż poślubną.
J c::go świętego imienia. Została założona
w tym celu, ;łby każdy z małżonków znaj
dowal oparcie w drugim, zarówno w pomy ślncści jak i ·w nieszc:zęściu. Jeśli kto
wie o }akichkclwiek słusznych przyczy sufragana
nach, którc(by uniąmpiliwia!y legalny Smierć biskupa
związek tego mężczyzny z tą kobietą, niech
diecezji łomżyńskiej
o tym powi.e zaraz lub nigdy".
LO.MżA, 4;.6. Wczoraj rano zmarł
Następnie zwrac:ając Śię do ks. Windso
tu
nagle
w
wieku
60
lat biskup sufragan
i u, paf ter zapytał: „czy chcesz poślubić
diecezji
~omiyńskiej
J.E. Ks. Bernard
t\, kobietę, aby żyć z mą zgodnie z pra Dembek.
wem Boskim, w uświęconym związku mal
że11skim? Czy będziesz ją kochał, pomagał jej, szanował ją, opiekował się nią, za Akcja Polskiego Czerwonego
l'Ówno w dobrym, Jak w złym zdrowiu i
Rosji sowieckiej
czy dochowasz jej wierności aż do końca Krzyża
życia jednego z was?" Książę głosem bar
WiA.ThSZA WIĄ, 4.6. Polski Crerwony
dzo zdecydow anygi. odpowiedział po an :Krzyż
komunikuJe:
gielsku ,,I will".
Wobec zaprzestania przez p. KatarzyNastępnie pastor, zwracając się do księ
żnej zapytal: ,;Czy chcesz poślubić tego nę Pieszkow z przyczyn niezależnych od
pełnie
m&iczyznę aby żyć z nim zgodnie z pra- „Felskiego Czerwonego Krzyża"
wem Boskim w świętym związku małżeń nia funkcji delegatki Polsk. Czerw. Krz.
~;kim? Czy będziesz mu posłuszna i ule - w M.oskwie, zarząd główny P.C.K. zmuszo
gła? Czy będziesz go kochała i szanowaia ny jest ograniczyć akcj,ę pomocy dla PoCzy ł:ędziesz się nim. opiekowała w do - laków w Z.S.R.R. Do czasu ewentualnego
brym lub złym zdrowiu? Czy dochowasz zcrg:anizcwania przez P.C.K. akcji tej po
mu wierności aż do końca życia jednego rnccy za i:cśrednictwem Międzynarodowe
z was?" Ks:ężna glosem przytłumionym go Czerwonego Ęrzyża wstrzymane zostało przez P.C.K. przyjmowanie paczek
ze wzruszenia również
odpowiedziała
twierdząco „I will". Następnie pastor po- i korespondencji dla Polaków w ZSRR.
łączył prawe ręce księcia i księżnej, WY·
głaszając sakramientalną formulę, ktorli1

w

dostojni nowożeńcy powtarzali za nim sło
wo po słowie. Był to moment nadzwy ~
czaj wzruszający „Ja Ędward" powtarzał
za pastorem książę „Ja Wallis" ~ pow-

I

SAMOCHo· o'

marki cflAT•
odkryty dO
503

sprzedania. Piotrków, Piłsudskiego
85. Andrzej Betta.
493

tarzała księżna. Nowożeńcy nie wymienia - . - - - - - - - - - - - - - - - - •
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KALENDARZ DNIA.
Niepokul. Serca N. P. M.

SOBOTA

5

Slou. iJń:,ki:

si. wsch

czerwiec

Dobromiła

3.18 zach 19.51

Ks.w eh. 0.49 zach. 15.41

19.l'l

IDSTORIA PODAJE:
1569. Wcielenie do Polski Rijowszczyzny
1794. Bitwa pod Szczekocinami.
PRZYSŁOWIA:

Dziś i dni nastąpnych. -

KINO· TEATR

/\S
PL. NIEPODLEGł0$CI 2
właśc.

Konopińska

wyświetla najwspanialszą

z

Lorettą

epopee miłosną wszystkich czas6w

Young i Robertem Paylorem

J8p1·rzepPieTe;ws·z,a

P•;iiO.śc

'
Opowieść o miłości silniejszej niż śmierć !li
Film, który zrozumie każde serce kobiece
Loretta Voung I Robert Paylor jako bohaterowie tego przedziwnego romansu wzbudzili zachwyt milionów widz6w

.Czerwiec temu się zieleni,
i Piaskowska
do pracy się nie leni."
Nad program: Aktualności świata
ZLO'I'E MYśLI ·
Dym i pycha równe skutki ~ają, · .
Fną się zrazu w górę, lecz wkrotce spadaJą
KTO NIE WIE, żE:
Nia wyspie Kbściuszk~ na O. Spok~j,
nym u brzegów Alaski jest jez~oro Pił
Ą więc dziś o godzinie 18-ej ujrzymy
Dziś około godziny 18 będziemy świad
sudskiego . odkryte przez polsk1e~o ~o kami, jak głównymi ulicami
naszego mia ich maszerujących ulicami: Piłsudskiego,
a rćżnika St. Jarosza w r. 1935 l Gora ~ta z orkiestrą przedefiluje
P.O.W,, S'łowackiego, Aliejami 3 M:aja, a
okrągły tyKrzyfamcwskiego, generała polskiego.
siąc
(kto nie wiierzy - proszę liczyć w niedzielę o godz. 16 m. 30 zobaczymy
WESOŁE DROBIAZGI:
czwórki) młodzieży na.szych szkół. Będzie ich piękne wyczyny sportowe na boisku.
Wiyjątek z powieści: .„Wi pokoju było to niezmiernie ciekawy i miły pochód
tak zimno, że zubożaly hrabi~ R-0d~yg po \Vszystkiej tej młodzieży, która w niedzi'e
rąbał swoje drzewo geneolog1czne i
na- lę będzie się popisywała swoją spraWnoś
cią fizyczną i miłymi pieśniami na boisku
palił nim w piecu. „"
Dziś pożegnalny
sportowym.
-X
Jesteśmy pewni, że społeczeństwo piotr
~ Mecenasie, chcę się rozwiieść z moją
JJ
foną. Ile to będzie kosztowało? pyta kowskie z ciekawością }?ędzie się przyglą
Dziś w godzinach wieczorowych odbę
dafo takiej licznej rzeszy dziatwy, która
amerykanin adwokata.
w takt muzyki równym krokiem będzie dzie się wieczór pożegnalny maturzystów
___. Sto dolarów!
- Dziękuję, to za drogo. M,am już ko- defilowała przed naszymi oczami, aby po synów w~ościan. Uroczystość ta odbędzie
gcś, kto jest gotów ~astrzel.ić ją za cenę kazać, 'że jest naszą pra:wdziwą chlubą, s;ę w sali gimnastyczoej Gimnazjum Twa
hartowną przyszłością i że „w zdrowym Nauczycieli Szkoły średn. w Piotrkowie
50 dolarów!
przy ul. Żeromskiego.
ciele ___. zdrowy duch".
:a;u;M,O;R TURECKI:
Pewnego razu gdy Hod1ża Nasr Eddin
ded1.0iał nad brzegiem rzeki, stanęło nad
nim dziesięciu niewidomych. HP<lża zgodz2 się przenieść ich na brzeg prz~ciwny,
za opłatą po szelągu za osobę.
Kiedy ich po kolei przenosi, jeden spa
da mu z pleców i ginie w wodzie.
W ubiegłą środę ·o godz. 6-ej wi.ecz. w kiem częstuje nią obecnych, którzy wypiNiewidomi podnoszą wielki krzyk.
lokalu Związku Pań Domu przy ul, Sło jają ją ze smakiem. Pierz_cha poważny na
___. Czego tak krzyczycie - odzywa się wackiego 14, odbył się pokaz gotowania slrnj, jaki zwykle cechuje zebrania publiHodża zapłacicie mi przecież mniej o na gazie
przy uwzględnieniu nowocze- cme i wytwarza się atmosfera prawie do
jt,den szeląg za mój trud.
snych zdobyczy techniki. Pokaz został zor mowa. Fanie szczegółowo interesują się
gani..zowany przez Dyrekcję Zjednoczo- ai·kanami sztuki kulinarnej i s:eosobam1
nych Przedsiębiorstw M;iejskich przy gotowania na gazie, przy czym przeprowspółudziale Zarządu Związku Pall. Domu W!idzają kalkulację.
Następnie na talerzykach
roznosoona
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI dla ezłonkiń tej organizacji i zaproszonych gości.
L.<ostaje pomiędzy obecnymi potrawka cieSOBOTA dnia 5 czerwca 1937 roku.
Pokaz rozpoczął się z 40-minutowym o- lęca z ryżem,, scnab i deser - kompot z ra6,15 A~dycja poranna. 7,15 Aud. dla ,późnieniem, spowodowanym przysłowio barbaru oraz biszkopt. - Wszyscy okapcborowych 8.00 Aud. dla szkół.
wą już niepunktualnością naszych paiJ, zują swój zachwyt dla tak wygodnego i
11.30 Audycja dla szkół. 12,03 Dziennik których frekwencja była jednak stosunku cszcz~-dnego sposobu gotowania na gazie,
12,25 Orkiestra rozrywkowa. 15.45 Wiad wo duża.
ckazuje się bowie;n, że ugotowanie takiegosp. 16.00 Wiesoła audyctc1. dla ~ieci p.t.
Do obecnych przemówił Dyrektor Zjed go obiadu na cztery osoby kosztuje
„Kto zjadł placek z czeresniami''
10.30 noczonych Przeasięb10rstw Miejskich, p. tylko dziewięć groszy, p~zy zużyciu 282
h,oncert solistów. 17.00 :Mjelodie egwtycz B1elicki, witając zebrane panie w swoim i:trów sześc. gazu, którego metr
sześc.
ne w wyk. Orkiestry Hermana. 17 .50 'for i niwbecnej prezeski Zwią,zku, p. 1vlysz- kcsztuje 33 grosze. Do upieczenia biszfcwiska nad Wartą". 18.00 Nasz program kowskej, imieniu.
koptu spotr.zebowano 151 l. gazu, co wy18.15 ł„opularne orkiestry jazzowe. 18.50
W, przemówieniu swoim p. Dyr. Bielic- nicsw 5 groszy. Schab, pieczony na roż
Fogadanka 19.00 Audycja dla Polaków za ki porównał cyfry zużycia gazu na głowę nie, zużył 567 l. sz. gazu, koszt którego
granicą: „Latarnik". 1 19.35 Pogad~nka
zagranicą i w Polsce, oraz
Warszawie i wyniósł 17 groszy z ułamkiem.
19.45 Wiad. sport. 20.00 Koncert symfon. Piotrkowie, komunikując, żt. w stolicy zu
.Kosztem zaledwie 31 groszy w przecią
Transm. z W;awelu w Krakowie. W przer życie to wynosi 50 mtr. sześc., a w PiotI- gu krótkiego czasu został czysto i sma\v it.. o godz. 20.40 Dziennik. 21.45 Nowoś
kowie zaledwie 6 mtr. sześc. na głowę. e;zn:e ugotowany obiad dla 4 osób, oraz
ci literackie omówi S. Czosnowski. 22.00 Następnie po krótkiej prt.1ekc1i specjal- upieczone mięso wagi około 2 kg. i dużych
1
„.Mozaika m~czn_a" Wyk. J. Paszkow- r.ie zaangażowana i wyszkolona przez Z. rozmiarów biszkopt. Koszta te mogą
Jesz
ska (alt-piosenki.) zespół Gertnera. 22.50 P .M instruktorka. p. Kaczorowska, I·Yzy- cze ulec zmniejszeniu, gdyż przy
więk
Ostatnie wiadomości.
stąp.iła do wła-;~:w~go pokazu, zaczynając szym spożyciu, gaz jest liczony taniej, Od 23.00 do 24.00 - Warszawa II w od p;,E.karnikr::. do pieczenia mięsa. Po !>pra mianowicie po 28 gr. za metr sześc.
wdzeniu i zanu JWn.nrn stanu 3-ch liczni·
Nic też dziwnego, że obecne panie domu
kć\v przy udzl:.!'i! zaproszonych pań za tak żywo interesowały się przebiiegiem
palono gaz w -::ii~k·u·niku, który przed w~o pokazu i szczegółowo informowały się u
żrniem do1l. r.~v;sa musi się nagrzewać w p. dyr. Bielickiego lub też u instruktorki
ciągu 6 do 8 m'.1mr. W międzyc1;asie in- p. Kaczorowskiej, którzy bardzo chętnie
Najśw
stru.ktorka objaśnia sposób ustawiania udzielali wyczerpujących wyjaśnień.
specjalnych garnków do gotowania obiaGazownia Mliejska pokazy takie orgadów na kuchenkach gazowych i po zapa- nizować będzie częściej i projektuje naJutro, t.j. w niedziielę 6 b.m. w kościele leniu gazu robi to Jednocześnie przyrządza wet urządzenie specjalnego, kilkudnioweparafialnym Najśw. Serca Jezus. przypa- jąc obiad na 4 osoby, składający .się z zu- go kursu dla pań domu nawiet niezrzeszoda doroczny odpust z racji uroczystości py ogórkowej, potrawki cielęcej z ryżem nych. Kurs ten zostałby zakończony kon·
i kompotu z rabarbaru. Oprócz tego grze- kursem z wartościowymi nagrodami, któNaJśw. Serca Pana Jezusa.
Pierwsze nieszpory w tym kościele od- je się jeszcze w czajniku woda do zmy- re zostanfł przyznane tym paniom, stają
prawione będą o godz. 19-ej z procesją wania naczyń. Na drugiej kuchence w spe cym do konkursu, które najlepiej, najt.zw. szybciej i najoszczędniej pod względem
dziś, w sobotę. W. niedzielę zaś Msze sw. cjalnym przyrządzie µowoczesnym
z kazaniami. w godzinach: 7, 9. i o 11-ej prodiżu piecze się dużych rozmiarów bisz zużycia gazu, ugotują obiad.
kopt.
-Gotowanie na gazie jest hygieniczne,
uroczysta suma.
Po upływie przewidzianego okresu cza bardzo pFzyjemne i oszczędzającie tak dro
N a zakończenie nieszpory o ,godz. 16-ej
su - obiad jest gotów. P. Kaczorowska gi w życiu pani dom czas, który z pożyt
z kazaniem i procesją:.
rozlewa
zupę do małych filiżanek i z wdzię kiem może być obr~ny na inne cele.
SC
UCZ~ PISAC na maszynie, Piotrków, ul.
Legionów 2.
-

Kto

Patrzcie, patrzcie I

_wieczór

maturzystó

Pokaz gotowania na gazie

Radio

,,„

Kronika Piotrkowska

Z parafii
. .Serca
Jezusowego w_ Piotrkowie

--

Posiedzenie Wy jzia~
Powiatowego

W dniu onegdajszym odbyło się l..lldlilii~
dzenie Wydziału Powiatowego pod
wodnictwem Starosty powiatowego~ =- 
Strzemińskiego. Rozpatrywan~ były

\JJ E

wy natury administracyjnej oraz sp
Ul ł
związane z urządzeniem wycieczki li ,,,, • e
staw~ „Kultura i Praca Wsi" w LiSł i(O~l

„Treningi strzeleckie K.P.\ ~-z.6
W. niedzielę 6 b.m. o godz. 8-ej raii
nisko Piotrkowskie K.P. W. orglłti
„trening strzelecki" na strzelnicy t
kalibrowej przy parowozowni st. p
k6w.

f. g

Dzisiaj upływa termi k~~~~

Wi dniu dzisiejszym upływa termin"·n.11~c~
czania opłat za dzieci członków Ro dk1
Kolejowej, które mają wyjechać na ~zo~c
zy i kolonie letnie. Nie uiszczenie
d .2
automatycznie wyklucza wyjazd dati!1n\
dziecka na wspomniane obozy.
i.z1 .? p
c}l

Pożegnalny bankiet rf~
w K. P. W.
~ji c~
•z.enl6
Wi dniu dzisi'ejszym w godzinach,
czorowych odbędzie się w sali piotr
skiego Ogniska Kolejow. Przysp. WG
przy ul. P.O.W. 3, bankiet pożegn
wydany na cześć odjeżdżającego do
szawy b. długoletniego prezesa tej o
zacji, p. Poniatowskiego ~ przez
ków Ogniska.

Jak

zuwa
•

e)

„Je

PoP

J a1

o re
ZGUBIONO PIERśCIONEK Z SZ
zam
REM przechodząc ulicami Słowackie jej.s,
al. 3 Maja. Łaskawy znalazca zechce 'lan
sić się pod adresem Dr. Miziński St
ut
Hotel Krakowski Nr. 7 gdzie otrzyma R<
nagrodzenie 30 zł.
ilm

„„„...„„...
Bez karoty

zna"H

„„„~art

T
o l
V\

Pod takim. hasłem w ramach Tyg
tar
Polskiego Czerwonego Krzyża odbędt _ .
się w dniu dzisiejszym o godz. 9-ej wiei
wielki dancing w salonach restaura1JE~
„Europa" p. Bolesława Morawskiego. rob
Zaś jutro, t.j. w niedzielę 6 b.m., Pola nie
Czerwony Krzyż w Piotrkowiie urząd od
wielką niespodziankę dla miłośników pn rody i zwolenników rozrywki na wolłl
powietrzu. ~ianowicie organizuje d~
wielkie imprezy rozrywkowe równiież
hasłem „Bez karoty" na te~nie przy
ni L.M. i K. w Sulejowie, gdzie o· godz.
po południu odbędzie się zabawa tan~
na, zaś wieczorem o godz. 9 urządzon
zostanie dancing.
~
Tak w Piotrkowie, jak i w Sulejo\\1
- do pląsów przygrywać będzie wykwin
ny zespół muzyczny. Poza tym organiza
torzy dołożyli starań, nie szczędząc tru
du i wysi.ków - ażeby imprezy- te """'„'""~
dły jak najwspanialej i stały się tematen
najmilszych wspomnień uczestników. Przygotowano bowiem olbrzymią ilość n
dosnych niespodzianek.
Bufet będzie na miejscu, obficie zaopa· .
trzony we wszelkie zakąski od najskr~ l<
niejszych do najwykwintniejszych, ktq
zaspokoją podniebienia nawet najwybred
niejszych smakoszów.
Dojazd do Sulejowa i powrót do Piotr·
kowa kolejką i autobusami został zapew·
niony.
Tak więc, dziś w sobotę i jutro w nie·
dzielę ----( na imprezach
czerwonokrzy·
skich zbierze się cała elita towarzyska
Piotrkowa i okolicy, która łącząc przyjem
ne z pożytecznym - jednocześnie znaj·
ozie znakomitą sposobność do miłego spę
dzenia czasu w radosnym nastroju i przy
czyni się do zasilenia funduszów tak potrzebnej i koniecznej organizacji jaką jest
Polski Czerwony K;rzyż.
A więc
pamiętajmy: Dziś i jutro
idziemy i jedziemy na czerwonokrzyskie
imprezy!

&1

!

1

„

umianek Wlaż~ej ilo~ei ~UIDie nta~ A1teeznu P. Po~gńrs~iego, Piolrlów Iru,., Dl. Slowaeliega M
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We Włodzimierzowie w
illt Włodzimierzance po·
oje do wynajęcia.
Wiad~mość

v
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Włodzimie
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Egze~<u ty wa żydowska
a „Brześć''

r/AJ?.,f:.:ZAWA., 4.G. żyd. Aj. Tel. podaje
'" Brukseli odbyło się posiedzenie egiutywy Federacji .źydów Fol::;kich Zia. nicą, na którym omówiono m. in. '\ryki w Brześciu, Egzekutywa uchwaliła
n lucję protest~tycyjną przeciwko tym
uarzeniom., wyrażając przekonanie, że
t i będą ukarani i że poszkodowani ży
~ otrzymają odszkodowanie. Odpis rezo
:ji przesłano Rządowi R.P.
Dalej żyd, Ai. Tel. donosi, że z inicjatyr Federacji Zw. żydowskich we Fran. cdbyło się również w Paryżu zgromaeriie protestacyjne w sprawie Brześcia.
,,. ak widać międzynarodówka żydowska
;_~wa nad współwyznawcami w Polsce.

~ ~j pierws a miłość

„AS''

' . ,Jej pierwsza miłość" - to wspaniała
' 1opea milosna dwojga młodych ludzi,
- fok.że p1ęknie kochają się ~ Loretta
llmg (Ellen Neal) i Robert Taylor (Ry&rd W.roxtone) ! Ileż uroku niewieście
rozt "~za wspaniała artystka przed o- ami widza, zmuszając go do najuwa.ż
i tjszegc śledzenia akcji dobrze przemymrgo ! wyreżySemwanego (Roy del
1, ith) filmu.
Robert Taylor - typ pięknego artysty
l Dl.owego jest w „Jej pierwszej miłości"
akomity, nie ustępując swej urocz.ej
nerce.
Tło malownicze. Wrażenie ogólne z teprzE>bcjowego filmu - doskonałe,
Warto iść do „ASA" i przeżyć z artylmi z ekranu „Jej pierwszą miłość".

r.

Po ciasnieniu miliona
W1śród właśdcieli losu Nr. 104.217, na
który w czwartej klasie 38-ej Loterii masowej padła wygrana miliona. złotych

tak szczęśliwi
jak ci, którzy nabyli los do 1-ej
klasy 39 Loterii Państwowej w
szczęśliwej kolekturze
są

nie

przeznaczyć na budowę domu.
Szczęśliwy I}umer wyciągnęła p. Mlaje-

zamierza

wielu innych, tak, że doen jej wyłącznie dzięki przypadkmvi, O wygranej dow.iedziała się od! znajomych, którzy sluchali transmisji radiow Piotrkowie, ul. Słowackiego
wej.
22 lub w oddziałach: Sulejów,
Inna ćwiartka tego losu st-anowiła wła
Bełchatów, Radomsko i Skierblisko siesność p. Franciszki Cieślak,
niewice.
ll.emdziesięci!oletn.iej sfuruszki, utrzymuj.ą.cej się z krawieczyzny, oraz 1grona robctn;.c i małego wnuczka, kierc>"wnika. sldepu firmy „Baczewski". Z wygranej s~
Amelfa Majerowie przypadło pani Cieślak trzydzieści tysię
państwo Joachim i
Nielctóre dżiienniki zagraniczne donjo
p::isi.ada1i jedną, ć·wiartkę, dzięki czemu cy złotych.
sły, że nuncjusz apostolski opuścił już
~;ai:nkasowali dwieście tys·ęcy ~Qtych. Niżej podajemy jeszcze podobizny wspól BBrlin. Wiadomość ta jest nieścisła, gdyż
Pan Majer jest urzędnikiem w finni~ „Pe- właścicieli losu ilr. 84967, na który padło nuncjusz Or$enigo znajduje się jeszcze w
trclea" w Bo1ysławiu, a wygraną kwotę 75.000 złotych. Są to p.p.
Berlinie. Wyjazd jego natomiast brany
jest pod uwagę i nastąpi prawdopodobnie
już w najbliższych dniach. Co do charak
teru tego wyjazdu zachowują jednak w tu
~c~szych kołach zbliżonych do nuncjatury
Be1słą, rezerwę. Wnioskować jednak moż
;rn, że będzie on miał również charakter
Flityczny.
_Wi Berlinie krążą również pogłoski, ż~
k;lku dostojników kościoła katolickieO'o w
Niemczech zamierza w związku z z~o strzeniem siQ konfliktu udać się do Ri:y
Cytowane są przy tym nazwiska kar
mu.
niezw1ccznie w losy do
Stanisław Ąbramezyk. Ludomir Strzemb- zacpatrzyli się
Schultego z Kolo1 ii oraz bisku dynara
kcwski i Mieczysław Wróbel. ____. wszyscy pierwszej klasy 39 Loterii, gdyż ciągnie pów Berlina i Monastyru.
n i.e rozpoczyna się już 22 b.m.
trzej ślusarze, zamieszkali w Lodzi.
Oczywiście, ·w'Szyscy szczęśliwi gracze
KTO PRAGNIE POZBYĆ SIĘ

rowa z

pośród

D. NIEWIŃSKIEGO

stał się

-

REUMATYZMU i PODAGRY?

Zaostrzenie stosunków
między Rzeszą

Szarpl,ce, klujące bóle w stawach i człon
kach, wykrzy\Ąoie!lle rąk I nóg, ~rgawld, kłu·
cie i kurcze w roznych cz-:$ciach organiz•u. a nawet osłabienie wzroku-oto przewatnie skutki cierpień reumatycznych i poł11gry, które naleźy usunąć, inaczej choroba czynf coraz większe postępy.

i Watykanem

Amb. von Bergen powrócił do Berlina. -Zapowiedź
odwołania

POLE~AM Y uzdra1:1liaj;ic4 1 rozpuszczaj4cą
szczwranp pobudza1ccą przemianę materji
Kuracja ta po/egif
KURACJĘ DOMOWĄ.
na stosowaniu kunsztownie zdobytego środ
ka • n":turalnego źródła leczniczego, które
dobrotliwa matka--natura stworzyła dla cier-

nuncjusza Orsenigo

BERLIN 4-6 Ambasador Rzeszy przy nowych kandydatach na stanowisko amWatykanie von Bergen powrócił do Ber- basadora Rzeszy przy Watykanie i wy ~S*UWIJ· EW~e+lllll*_ __ lina. Jak informują, nie wróci on ju:ż na mieniane było nawet nazwisko ambasado
swoją placówkę, przyczym wyjaśniają, że ra von Papena posła niemieckiego w Wie
T OO SPRZEDANIA maszyna do v.y- es '.ągną.ł on granicę wieku przepisowego dniu . .M;ówiono równocz~śnie, iż Watykan
uzależnił udzielenie agrem.ent od tego,
bu dachówki cementowej w dobrym sta dla dyplomaty. Zauważyć należy, że przed
e. Wiadomość ul, Piłsudskiego 52 m. 2 ostatnim zaostrzeniem stosunków między by kandydat nie był osobiście zaangażowa
542 Watykanem a Berlinem była j~ż mowa o ny w akcji antykatolickiej w Niemczech.
Igodz. 9 do 12.

piące; ludzkości.

Napl1zcie do mnie natychmiast, a otrzymacie zupełnie darmo i franco
pouczat11c11

brouurkę

PANNONIA - APOTHEKE
Budapest 72, Pestfac 83. Abt. 370.

anomil1 ~ese1 lu~ po~wieezore~ za 151r.--10 ~uże, smaczne eiastlo zZalla~u cumernie:e10 f. Ienszerta
ł.

Kruszytiski

20

Rozjaśnione

.mroki

Powieśf
sposób ni'e zwracał uwag1. Zbroczeni krwią czoł·
gali się po dziedzińcu koszar, , wzywając
~atują swój honor.
O świcie dopiero sanitariusze
pom.oey.
Słońce chyliło się ku zachodowi.
Pieńkowski zrozumiał, że z chwilą na- przystąpili do zbierania rannych, lecz ich
Ciemna noc przytulHa ich
ejścia nocy, zostaną .zgubieni, gdyż wie- już ne było. ~ fołnierzy, którzy kilka godzin temu z na zaw&.e do siebie, zabrała ich umęczo·
1
cą zaciętością walczyło w chwili wybu- ne dusze. Zebrano jeno trupy, które zohu buntu, obecnie upada na duchu, zała· sl~ły pogrzebane we wspólnej mogile.
·
luje się.
Poranne słońce ką.pa!o swoje promienie
1
edyny ratunek widzi Pieńkowski w za- w kałużach skrzepłej krwi zwycięsców i
amn.niu się piechoty, lecz ta, opanowana z.wyciężonych.
Przystąpiono do śled2twa w trybie woałkcwicie przez podoficerów, nie myśla
a zupełnie o przejściu na stronę saperów. jnmym, a. po 48 ę-cc1;:1np,.ch został oaczyPowoli zapadał mrok; strzelanina nie t;,r:y wyrok, kt5'.'V pr.w<!zed~ dreszczem
wEZystkich od cil!i\skh;1 granicy ro lody
1Stawala, a przeciwnie potęgowała się. ~araz piechota przeszła do ostrego sztur pćir-ocy, a odbił :;i} echem od Pirend po
nu. Brama głównego wejścia z hukiem Ar dy. O wyroku tym szeptały Szprewa,
lfYleciała z zawias. Biechota wdarła się Di.illaj, Sekwana.
ia dzie~niec koszar. Zawrzała krwawa
Na dziedziil.~u koszar saperskiego puł
łal.ka na białą bron. Zbuntowani, a bar- ku dziwny •p@:nuje por7..ądek. Wokół gęsto
~iej czynni saperzy, nie mając nic do stra ro.zmieszc1..0ne r•o'Ret"llnki z nastawiony:enia, siekli na prawo i lewo. Pomimo dwu mi bagnetami, a· tu wre praca gorączko
trotnego wyrzucenia pi'e choty za bramę wa, Słychać stuk siekier, zgrzyt piły.
(oszar, pomimo nadludzkich wys~ków Największe skupienie żoblierzy wokół
!Ostali pokonani.
warsztatów, gdzie od kilku godzin sły
To skazanych
chać brzęk łańcuchów. Piechota urządziła prawdziwą rzeź. IVszystkich prawie żołnierzy aresztowa- zakuwają w kajdany. Zakuwają im ręee
o i otoczono świeżo przybyłą kompanią i nogi. Słychać wciąż złowieszcze dzwonie
iechoty. Na jęki rannych saperów nikt nie. Milczące twarz;e zakutych żołnierzy
Sądz;1i,

że może

jeszcze

w ten

rtucały ukradkiem spojrzenia
pułkowy.

·

na areszt niu

K'.ażdego m,ęceyła myśl, każdemu

wyry

z ust pytanie ~ kiedy?
.Nie trzeba było długo ciekać na odpo·
wied2. W tej właśnie chwili żołnierze-cie·
śle zaczęli ustawiać trójnóg.
- Szubienica! - WyrWało się z ust za
kutych żołnierzy, którym w tej chwili łań
cuchy wydały się niewinną igraszką. Szubienica!„.
N awet zajęci pracą kowale przystanęli
na chwilę, aby przyjrzeć się, jak straszny
ten przyrząd rósł na dziedzińcu koszar.
D,owód.ca pulku, wozorajszy więzień
spiskowców, nerwowym krok.iem pr.r.ec:ha
dzał się po dziedzińcu koszarowym. Przymie·stawał przy zakutych żołnierzach,
rzył ich wzrokiem, pluł w twarz, a niejednego ciął trzciną przez głO\\"ę, tak aż krew
napływała w uderzone miejsce i jak wąż
wiła się śladami uderzenia.
Mężnie znosili biedacy te ciosy.
Praca na dzed.zińcu ciągnęła się przez
całą dobę. Na rano wszystko było przygotowane. Oddział piechoty już od kilku
godzin stał z bronią. u nogi. Zaczęto ścią
gać uwi~zionych i stawtiać w prostokąt,
pozostawiając tylko niewielkie miejsce od
strcny dowództwa dla starszyzny.
Skazańcy nic nie móWili do siebie. Twa
rze ich były blade, oczy wpadnięte, wargt
sne. Komendę nad piechotą miał sztabsk~pi1:a:n ~eezkow. Sierżant Sunduk był
n1ezm1ern1e czynny, pomagał w u.stawie-

wało się

1

żołnierzy, rzucając od czasu do czasu
groźne spojrzenie w kierunku skazanych.
_Około_ g~ny szóstej rano przybył dru
gi oddział piechoty, który zajął miejsce
przy areszcie. żołnierzy ustawiono w szpa

!er.

Otwa.rły się drzwi aresztu. Stojący obok oficer wyczytywał głośno nazwiska:
Pieńkowski, Czura, K:napp i t.d. i t.d.
Wychodzili poj~yńczo, brzęcząc cież
kimi łańcuchami. Wzrok ich sięgał da-leko, po za szubienicę, po za dzień dzisiejszy. Nie widzieli nikogo wokół siebie.
- Szesnastu! - rzekł dowódca oddzia
łu.

-

Tak jest -

brzmiała odpowiedź li-

czącego.

. Otoczeni liczną eskortą, zbliżyli się w
kierunku miejsca kaźni. Tu znów odczytywanie nazwisk, sprawdza.nie. Przybyła
starszyzna. - Baczność! __. rozległa się
komenda. - Prezentuj broń!
. Generał, przewodniczący są.du wojsko•
wego, odczytał wyrok.
~eńkowsI? i piętna.stu towarzyszy zo~t~1 s~aza.ru za b~lnt wojskowy na k~rę
smierc1 prze.z powieszenie.
Pieńkowski, jako inicjator spisku zostanie pierwszy powieszony. W motywach
są? .po~ał, ~ spiSek był „największą podłosc1ą, ze me są godni, aby ich rozstrzelać, lecz mają zginąć nie jako żołnierze.
a jako zwykli przestępcy i zbrodniarze.
Wykonać wyrok! _, rzekł generał.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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~~~"-.'~. KOMUNIKAT
Piotrkowskiego Podokręgu Piłki Ręcznej
przy Kiel~ckim O. Z. P. R.
Zarząd Podokręgu

Piotrkowskiego przv Kieleckim O. Z. P. R. podaje do wiado·
klubó..v zainteresowanvch kcJl~ndar?.vk rozgrvwelc eliminacvinvch w pił ·e siatkowej i koszykowej o puhar 1 Słowa C z ęstochowskiego•.
mości

. Siatkówka kl. · „B .,.
dn . . 5. VI. 37 r.
_ ·
.
dn. 6. VI. 37 r.
·
dn. 12. VI. 37 r.

gojz,
c
godz.
c
god1.
c
dn. 13. VI. 37 r. godz.
c
dn. 19. Vl. 37 r. godz.
·
c
dn. 20. VI. 37 r. godz.
c
c

18.
18.30
1 t.30
12.
18.
18.30
11.30
12.
18;
18.30
11.
11.30
12.

«Policyjny K S. - R. K S. cSkrac
B:: i5ko P.P W
«Pocztowe P. W.> 7 K. S. •Concordia•
c
K S. 4 Concordia> : cPolicvinv K S,
c
R. K S. <Skra> - •Pocztowe P. W.•
-,
R. K S. <Skra• - «Policvjnv K S.c
c
•Pocztowe P. W. - K ~. •Concordia>
c
cPollcvinv K. S. - K. S. •Concordia>
c
«Pocztowe P. W.> - R. I<. S. «Skra>
c
•Pocztowe P. W.• - Policyjny I<. S.>
c
K. S. «Concordia« - R. K St, •Skra• .
c
Panie: T. G. «Sokół~ - R. K. S. •Skra>
c
Panowie: KS «Concordia> - RKS -cSkra> c
c
«Policyjny KS> - «Pocztowe PW• •

Lecrenie irl ·
Choroby 1k6r11e I

przv/mu;e od 12-2 i /od 5-1.30
Piotrków, ul. Plłsudskiego!67, Il pt,,

STARSZY FELCZER

A. Piotrków,
LEWKOWI

SłOWACI<IEGO 28.

Wykonrwa ech re. nne szczepi
przeciw ospie I dyłtervtc

Siatkówka kl. „A".
dn. 26. VI. 37 r. gJdz. 18.
dn. 27. VI. 37 r. godz. 11.30
dn. 23. VI. 37 r. god1. 18.
c 18.30
dn. 3. VII. 37 r. godz. I 7.30
c 18.

enervu

D ;r. med. PA]MA

oraz wszelkie zabiegi w z
Boisko PPW zastrzyki,. felczerst\l
a wchodzące.
Po.siada sta!e świeże pijGwki 1.1.~gie

KS <Strzelec• - RKS cRuc:h>
RKS •Ruch> - Mistrz Id. c Be
RKS <Ruch> - TG •Sokół>
I<S «Strzelec• - Mistrz kl. cBc
TG «Sokół> - KS «Strzelec•
Mistrz Id. cB> - TG •Sokół>

Boisko Miejskie .
c

Koszykówka kl. „B".
dn. 2. VI. 37 r. god t. 18. RKS <Ruch• - RKS cSkra>
dn. 9. VI. 37 r. c
19. KS •Con:ordia> - RKS 1 Ruch>
dn. 16. VI. 37 r. c
19. RKS <Skra> - KS •Concordia•

B Jisko Miejskie
c
c

••
14-8
•
TAKSÓ KA

eleg
do. wynajęcia na bliższe i dalsze tury c
Piotrków, Słowackiego 7., tel. 14·

Koszykówka kl. „A".
dn. 3. VII. 37 r. godz. 18. KS «Strzelec> - TG •Sokół>
Boisko Miejskie
c
19.
•WKS
25
p.
p.•
Mistrz
kl.
•B•
c
ELEGANCKIE KIMONO.
dn.
7.
VII.
37
r.
godz.
18.
KS
«Strzelec»
•WKS
25
p.
p.»
c
Wytworny, jak dla gwiazdy filmo~ej iest
c
19.
Mistrz kl. ,3„ - TG «S '.)kół•
•
ten śliczny strój domowy. ElegancJę czar
dn.
11. VII. 3 r. god<:. 11.30 TG cSJkół> - WKS 25 p. p.c
c
nego kimono w białe aplikacje podkreśla
c
12.30 KS «Strzelec> - Mistrz kl. •B•
c
ją białe jedwabne spodnie.
Kluby wymienione na pierwszym miejscu są gospodarzami bJiska.
Obudę sędziowską wyznacty Wydział ;)praw Sedziowskich Podokręgu.
Sekretarz: U!.ittek Wilhelm.
Prezes: (-) kpt. Jan Szcześniak

---------------Piotr~ows~a fa~r,~a Pa~i nae~owei
H.Z. Pacanowski L!

Pietrk6w Tryb., Al. 3 Mai 1 6, tel. 10·64
POLECA:'
Pap~ dachową czarną i białą nie·
dośdgnionej jakości, smol~ w pier·
wszorz~dnpch
gatunkach, lepnik,
pak i karbolineum.
Fabr9ka nasza gruntownie przebudowana
z zastosowaniem najlepszych udoskonaleń
i zdobyczy technicznych wed ug na1nowszego systemu. w wyniku przeprowadzonych ulepszeń w produkc1i, uzyskaliśmy
plerwszorzęane
gatunki papy, i wvrób
kalkuluje się nam znacznie taniej w związku z czym:

ceny nasze

są

konkurencyjne

etlE"'

«ARnt#*&i!.Yit#wa+&&1M twiRSM&s•s+łMF&*JlF -+
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mładzietr

polecają

slkolnei

PIĘKNE-TANIE

ZAKł.ADV

GRAFICZNE

Niwm

Continental~
WARSZAWA
Marszałkowska

~
'M*M

„Moderne"

z firmy

to najmilsza

PO LEC A
POKOJE JEDNO l DWU
OSOBOWE PO NISKIEJ
CENIE.

Piotrków, Narutowicza 22

pam•ątka

Twego

życia
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El ml ... Ili im
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ZEGARY, ZEOARKk ŚWIATOWEJ MARKI

I

. .'-~OMEGA
„
.TISSOT
. . ..,

I

PIOTRKÓW

SIERADZKA 2.

ROZKl:.AD KOMUNIKACJI
przez Wolbórz, Tom~ szow Maz.,

·-

•

: ~·--

,'' • 1:r :_,'

AUTOBUSOWE]

Rawę

Piotrków Tryb.
9.45 12.10 16.50
Wolbórz
10.11 12.36 17.16
Tomaszów Maz. 11.00 13.30 18.-00
Rawa Maz.
11.56 14.25 18.55
WARSZAWA.
Warszawa
1.00
9.oo 15.00
Nadarzyn
7.45 9.34 15.34
Mszczonów
8.12 10.12 18.l:l
Rawa Maz.
8.57 l0.57 l8.ó7
ROZKf:AD KOMUNIKAC)I

li

1lotrk6w ·Wolbórz- Zomas16w

,.

14.00
14.26
14.5~

~-c'

wytw01·m.

~ a.llZY..

i t.~.

.liU,PUJ

.t'1uu·.ttow, ul.

wprol\St.
l .l

~k:radzka

'

•,

Maz., Ms2czc,nów i Nadarzyn
Mszczonów
12.'10 15.10 19.40

Nadarzyn
13.16 15.46
Warszawa urz. 13.45 16.15
PIOTRKÓW
Tomaszów Maz. 10.00 12,00
Wolbórz
10.26 12.28
PlotrkówTrvb.prz. 10.50 12.so
AUTOBUSOWEJ na ·linji:

22.30
'

•

li

20.16
20.45
20.00

20.26
20.50

Zomaszóv- Wolbórz· Piotrków

21.00 j Tomaszów Maz.
22.06 1I Wolbórz

.

.Poll:rywamy i reperuJemy parasole,
l.lzy, t~11

Piotrków Tryb.llfZ.
;! • ~

- :\

,.J• •

''<~

I

L._e.

u~&tr!U1

w•

.9ól.1uew.1U1 porttei.e

SZOPA muro-wana duża DO WYNAJfi;t~lA

na IinjiPIOTRKÓW-WARSZA WA

~· !. • ~)•!- :-,J .: •

..t'G.C<il:IU!I;;,

gramofonowe

„Adolf PAŃSKI Spadkob.''

'r

.W _W :iTWOli.J.

.f!.U"1Worzul_.

płyt gramofon~wych

Piotrków Tryb. .
Wolbórz
Tomcłszów Maz.urz.

~

.N..ti.J .!'.'U"'f;'J!.J !

najlepsze igły

Duzy wybór

I

SLUB.

.t'A.Ml.Ji;'L.ĄJlJ.11!;,

Patefony

'

OBRĄCZKI

ZAGINIONY dowód osobisly i bilet o
sowy imienny, wydany przez; Warsza
ską Dyrekcję Kolei Paro.stwowych, na
wisko Józeta Rawickie.;o zam. w kolo
Bujnice gm, Gorzkowice, unieważnie się;
f 01-..0J umeblowany, frontowy, z wyg
dami moze byc z utrzymamem uo wyuaR
a1a od zaroz. r1otrkow, , · usuds1<:1e~o Jb1 m.

PIERŚCIONKI, BRANZOL~TKI,

KOLCZYKI,

84, t

naprze , iw dworca głównego
Lbok pr.i:ys1anek tramwa1owy 1 au1obusowy

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA i PORTRET

---------------~. A • BRAN'DWAJN
Laur
ki
dla

r=n

,,•mr;~s•>&MiU

HOTEL

8.00
8.26
8.50

15.20
15.46
16.10

: - ,,.

~oże być na garaż lub warsi~at ślusar~kl
W1adomvs\; pi. ~.:tewsk1 ~ u gos~od.arza.

CłiC.hi~~ Wl.l:ill.l.!~C

CO Cl~ l"'~K...i\~

I - :C.AJLJZ .lJU L..L\4AN.f<.;J Cłtil...U~'l.'.lU
I ~.MA.hMU.N Y", U.I • .t'Jisuds.luego ~l.
POKóJ z niekrępuJącym wejściem od·
solidnej osobie.
.Piotrków, ul. Piłsudskiego 69, Eal'ter
z bramy na lewo.
522
naj~

ZGINĄiL pies wyżeł czarnY. popielaty łaty
Legionów 7.
541

ROW,ER damski w dobrym stanie kupię
Adresy składać w Admin. „Głosu Tryt>."

w.YP_OZ ~ ~l.A.

.1{.!)l.Ą.Z.lilli

Btale zaopatrzona we wszelkie nowojci,
.P1otr.kt>W1 u.I.. .Plłsudaluego oo,
~?T."~1.DAM nową ma.szynę do pisania i
naugzę

najnowS7.;,'l'll sys+-emem
niej za 300 złotych ,
:eiotrków1 ul, Legionów: 2.

pisać

na

