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Wygrasz miljon szanse

Niewińskiego kolekturze
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PIOTRKOWSK I

duże,

Piotrków,

Słowackiego

22

oddziały: Sulejów (sklep Ercharda), Bełchatów (sklep W. Miętkiewicza), Radomsko - (sklep Półro·
lowej), Skierniewice - (cukiernia Plaskoty).
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I spaniałe maniiestacie w· Warszawie ku
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CZCI

adm. Horthr'ego

Re~t Horthy faktem tym szalka Piłsudskiego, gdzie zło
by1 miłe zaskoczony i z dużym żył na grobie Nieznanego Żoł
.za-Oowo1211iem oglądał swe tro- n~erza wieniec z szarfami o
chał do Warszawy.
Następnym pociągiem o go. :feum.
barwach węgierskich.
dzin-ie 9.15 od;,zchali Regent ~
Liczne tłumy, asystujące tej
w111
Herthy ze swym synem, get.l~~ .
Regenta
t1roczystości witały
ralicja~ poseł węgi~r.ski de Ho· , ,Punktualnie, jak zapowiedzia grzmiącymi okrzykami: tteljenl"
ry,. po·se·ł O~ł?'wsk1 1 szereg do ne , to był.o w programie, 0 go- i „niech żyje!".
dzinie 14.20 zajechał na Dwo•
stoinych gosc1:
W godzinach wieczornych że
Na pa~ę mmu~ przed od1az· rzec Wileński w Warszawie po gnające Gościa organizacje zgro
d~m pociągu słuzba le.śna PJ'Z)' ciąg, którym przybył z Biało inadziły się w Alejach Jerozon.1~ła ?a paro.n w~panialego ry· wieży do stolicy Regent Hort- '.imskich u wylotu ulicy Emilii
s.1a, · ktorego we. wtorek U5trie" hy. Wzdłuż całej trasy przeja- Plater.
hł Regent, ~ ~torego ze "?gę- zdu t zn. na ulicy Zygmuntow- W bez.pośr-edniej · bllskoś~i
• ekimi.
0 godz. 9 rano P. Prezydent du na zapana;ąc~ zmrok nie by skiej do Kierbe.dzia oraz na dworca ustawiły się oddziały
Nowyt11 Zjeździe i placu Zam· Strzelca, Związku Rezerwis1ów
~ w towarzystwie ks. Axela duń ło można odnalezć •
kowym ustawiły się szpalera. mi nieprzebrane rzesze organizacji i stowarzyszeń. Poza ni·
mi, na chodnikach, skupiły się

wczorajszym nastąpił odjazd uczestników reprezentacy:nego polowania z Białowieźy do Warszawy.
O·godz. 8.45 przybył na sta·
eję Białowieża - Pałac samochodem Ret:•znt Hodhy w towa
r!ysikie P. Prezydenta Rzeczy
pospolitej„ W oczekiwaniu na
p00stawienie pociągu P. Pre..rydent sp~dził chwilę na rozmowie· z Re~zntem, ks. Axelem
dt4iskim i dostojnikami węgier-

· W dniu

skiego . onz członków domu
1 cywilnego
i wo;skowego O<ije-

W VJarSZl' ·le

i liczne orkiestry. W chwili pny
bycia R.agenta odegrały one
hymn węgierski.
Gdy pociM ruszył, pod stro
py niebios wzbił się okrzyk:
„Niech żyje Regent! Niech żyją ·
Węgry!

Od;eżdżający Regent bezpośrednio przed udjazdem pociit"'
gu ukazał się raz jeszcze w
oknie wagoou, dziękując serdecznie skłonem głowy zg'l'om.:idzonym tłum·om za wyrazy ser

decznej sympatii i entuzjazmu z
jakim o-owitała Go cała stolica,
i cała Po,Jska.

3.467 osób zabitrch i rannJf eh

tłumy publiczności.
Przeja'Zd· Admirała Horthy':.:g.'.> witany był niemilknącymi

aodrzas 23-"rotnego bombardowania Barte!r DJ

BARCELONA. Oświadcze·
nie burmistrza Barcelony ujaw
niło olbrzymią cyfrę ofiar, ja'. kr~ykami i wiwatami na cześć
~ie p.a,dły w czasie bombardo:.Gościa • bratni~o barodu wę·
,w.aii Mtniczych w cz.asie od
.l!ieT~iego.
lutego ub. roku.
i Na Zamku prz.yjął Regenta
:Pan Prezydent I. Mościcki. O
Lic.zba zabitych i ciężko ran
:godzini~ ·ts min. 40· Admirał nych wynosi według oświadcze
.liortlłr udał się na Plac Mar· nia burmistrza 3467 osób, przy

czym znaczną większo~ć stairo
wią kobiety i dzieci.
, \V okresie 12 miesięcy ntla~
sfo bombardowane było _23- f~
zy. Całkowicie lub częściow
zostały zniszczone 864 doiny.
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ATENY. Wczoraj rano zmarł
ks. Mikołaj, ojciec księżnef
Kentu i wuj króla greckiegtt

zomordowanv?
somiecki
Dvplomata
w
Taiemn·c1e zaginiecie zaste11tr
Bo~areszcie

posła

. BUKARESZT. Charge d'af- lę wieczorem około godz. 20-ej,
·faires· 'Z.S.R.R~ Teodor Butenko by s~inochodem udać się do
;zagitiąl w zagadkowych okoli- ·swego mieszkania. Szofer poseł
cznościach.
stwa zapewnia, że wysadził Bu
Prźypuszczalnie padł on o.fia tenkę przed domem i zaczekał,
rą- zamachu.
aż dyplomata zamknął za sobą
· B'Ufenko, który od czasu nie· drzwi. Od tej chwili brak o Bu·
dawtiego odwołania posła 0- tenko wiadomości.
st.row~ego, kieruje sprawami
Rumun·
Służąca B~tenki ptisel~twa Z.S.R.R. w Bukaresz ka,
zapewnia, że położyła się
'cie, <>Puścił poselstwo w niedzie spać o 23-ej i że Butenko do le

ie
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Wspaniała iluminacja Zamku Kr6Iewskiego na Wawelu
~

okazji wlzyty Dostojnych

Gości węgierskich.

SzaególY aresziowania redaktora „Dnia Polskiego•
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Donoszą z Kowna o dalszych
rewizji i areszto· ra
llfir redakiora naczelnego „Dnia
Pvlskiego" Szwoynickiego.
Rewizja r-0.z,poczęła się o 6-e)
I rana i tr:wała 4 gódzi.ny. Nie
ddl oo.a żadnych re-iuHatów i
Policja zabrał-a parę o,$ obistych
IOtografii. odpiisy a.tt}'dcułów i
t. p., mimo to Szwoyńicldeg,o aresztowano i pncwieziono do
p-rze.;ieW'iłkom:ierza, g.d:z:e
dział w areszcie 3 dni.
Po zwolnieniu, pirzeds!awicie
le policji µpowiedzieli red.
llCl:egóła<:h

Szwt>yniclciemu, że będzie o1n
jesz-cze wezw.a.ny do sędziego
śledczego, 'prokuratora i sądu
wojennego, pa-.zy czym grożo.no
mu pon0iw.n'ym aresztowaniem.

LONDYN. Komentując zafrancuskiej i brytyjskiej adm'.ralicji w walce z kor·
sarskimi łodziami podwodnymi „Dail Herald" stwierdza, te
::ządzenia
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w~efenie

6istwo aoli<" an· a
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polic!anta Kędziory„
Wczoraj Sąd A lacyjny
Wilnie po.novroie fozpa:ryw1ł W wyniku r·ozprayvy Są(t AWclwela . Szcze·rb.~·w-1 pc;acyjny

zm!e~ił ~z·:z~rbo:vt·

~ego, o~karżonci;o o zabor;; ~ - . skicmu k:i.rę s!'uerc: aa dozy·

h

w maju

ob11iiii

Dnia 8 bm. odbyło się posie dek w ubezpieczeniu emeryta! liczby uczestników ubezpiecze
:łzenie sejmowej komisji ochro nym i wypadkowym. Projekt nia długoterminowego obniżka
ny pracy. Na porządku dzien· rządowy przewidywał iż obniż składek może osłabić po·dsta•

nym znalazł się projekt usta- ka składek stosowana przez r. wy finansowe ubezpieczenia
wy o czasowej obniżce skła- 1936-37 ma być . nadal stoso- długoterminowego.
Komisja
wana do 31 marca 1939 r.
wzięła pod uwagę wnioski za•
Przeciwko projektowi usta- padłe na kongresie.
.
wy wypowiedział się w stycz
Większością głosów komisja
niu br. ogólnopolski kongres wypowiedziała się za stanowi'\
i
umysłowych. skicm ogólnoposkiego kongre•
pracowników
Majorka, baza ło·dzi podwod- Kongres wychodził z założenia su pracowników i projekt rzą
nych gen. Franco, została ub. · że wobe'c szybkiego wzrostu dowy odrzuciła.
nó-cy okrążona przez kordon
----~-!llllill----brytyjskich i francuskich kontrtorpedowców, które skoncen11
R
fr.cwane zostały w wykonaniu
Wągier
!lrzalów
pzdhr
t>ostanow:eń wzmocnienia patro
li morskich w ramach układu w
Drugi dzień polowania repTe- Od jego strzalów padły dwa dzi
Ny on.
zenlacyj:iego w Puszczy Biało- ki i jeden ryś. Syn Regen.ta Wę_
fuec;zoznawcy uwaiają, pi- wieskiej z udziałem Regenta gier p. Ettel Ho~lhy zas:rzclił
sze · dtie,nnik, że łodzie podwo· Węgier Horlhy'ego i Pan.a Pre wsp.:i.niałcgo rysia. Również Z<l·
dne gen. Franco nie będą w zydenta R. P. o·dbył s!ę p:rzy do strzelił rysia m'.nister Orłowski.
sfanie przerwać s'.ę przez ten sko·n.ałych warun.kach atmosfe- 1
!•ordcn i do~rzeć do s?"hJ~ów, ry·- znych.
t Syg.nał fo:ąbiki myśliwskiej o
1')rZb"'1!:-"-c-iych cll:i. tadlwti do
Regent Węgi e r odniósł .wcze ~c dz. 17·ci oby.rl cścił myśliwy:n
raj duże sukcesy. myśliwsikfa. ko·n iec P.olowanJ.a.
~~f tów: hiszpańskich.

1931 r. '!N. .Brześciu] w.o~nie :więzienie.

.
l•----•--cm----.
g111a dz1·k1· • 1·eden ru.s"
od

Welwel Szczerbowski z Brześcia
łpra.wę

Komisja

ładzi 1odwodnrch
przez tlore angielsta fran«usta

Blokada

,.

!knanv

ubezpieczeniocovch
seiniowa ollrzudla rz•towir p1aieit

Podcovżka składek

Litw:nj mallreluia Polaków

-

go czasu nie wrócił. W ponie•
działek rano była b.n.rdzo zd:::!wiona, widząc, że Butenko nic
nocował w domu.
Sekretarz zawiadomił nie•
zwłocznie policję, poszukiwani&
nie dały jednak dotychczas re•
zultatów. W poselstwie Z.S.R.
R. są przekonani, że Butenko
został porwany, lub nawet umordowany.

·

Nr. 4
~Inia Mleka „ZDR OlJ IE" I r~łowackiego
CODZl~NNIE

poleca
ŚWIEŻ

Regenia
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moźna

Uzn anie kom1sr senac1ciej d a 11rem·

Niezriliemie ciekawą była
dyskusja nad budże
tem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w senackiej komisji
budże:owej.
Uderzało przede wszystkim
pełne zaufanię do osoby ministra.
gen.
Składkowskiego.
Wszyt.cy mówcy, a więc i ci,
którzy znaleźli wiele słów krytyki dla dzialalnc~ci poszczegól
nych
organów Ministerstwa
Sprnw Wewnętrzttych, nic ob·
Cll\tali tym premiera i ministra
wę;zorajsza

Składkowskiego.

Podnoszą~ różne niedomaga-

nia, zwracano

uwagę minis:rowi Spraw Wev1:1ę :rznych, że
musi pcświ~cić eszcze wiele
wysiłków zanim wszystko bę

f

~le

w

porządku,

Jeden z mówców zauwatył,
ie premier Składkowski jest
najpopularniejszym minlstrem,
te ludność odnosi się do nic~o
z pełnyni zaufaniem, ·ceni wyso
ko jego poczucie i;prawiedliwojci. Jednakże nie wszyscy pod·
władni zrozumieli jeszcze linie
wytyczne Premiera i nie wszys·
ąv wykonują jego zlecenia.

66 I-----::::::::==:;
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Składkowskiego

wstępie słowa najwyższego uznania dla prem'.era Składkow

czego nie należy dać, aż do krę- wolności, ten instynkt ma war·
ocwania
kclp-crtażu
przez tość i ja tę vrar~·cść cenię. W
skieJ!o i jego ·działalności. Wy- ;,Ruch".
Polsce nie można rządżić terromienia wlęc cbiad wydany dla
Równocześnie jednak w nie- rem. To nie pójdzie! Ja mogłem
robotników, którzy byli zatru- k!órych pism~ch ukazuj ą się :obie na wiele pozwolić i kodnieni przy przebudowie Min. różne niemal tajemnicze wia- rzystałem z tego, bo Polaków
S.nr. \Vewn. stw.orzenie biura domofoi o pzacach Rządu. Nie chcie.łem czegoś no.uczyć. Tego
dla rozpatrzenia zażaleń naply można uchwycić niolegal.ce~c nie potrafiłby nikt inny. Ale inwaii3'cych z całego kra.ju ttp.
piscmka, które szkduje w-szyst ni.ynktu wolności nie można zaDalej mó-wca wskazuje, żę za kie czynniki w Polsce.
bi~ać i zabić go si(( nie <i.a. I to
drzwiami gabinetu min. Skład
Mówca nawołuje do zmiany jest wartość, która ma. dużą cc·
kowskieJ!o ~zieją się dziwne tego stanu rzeczy i kończy swo nę",
r~e:czy. I tutaj se'tl. MichiJ.łl()w1cz ie przemówienie następującym
Szn. Siemiątkowski wskazuP
CIWREUMATYCZNV
omawia obszernie różnie prak· wyp.owicdzeniem Marszałka Pił 1 je na konieczność zwiększenia Pl:.VN
DO KĄPIELI „oSMOSSN"
tyki i formy cenzury, począw· sudskiego:
1policji na wsi orn.z uregulow~- KOJA TE B0LE.
!:Zy od telefonu uprzedzającego
11Polacy mają w sobie ins!ynkt I nie spraw samcrządowych.
I

i
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zystka

· 110 zdemaskowaniu

"Czystka''. wytwór czysto so
wiecki zostaje obe-cnie p.rzeszczepi·ona na grunt niemiecki. W
Berllnie krąży uporczywie pogłoska, że rząd zam.'.izrza powe>łać śpccjalną komisję, która b~
d.zie tniała za zadanie przepro:.
wadzenie czystki w armii. C::y
I jeszcze jedna rzecz, kt6rą stka tą zam!crza cio usurn!ęcia
war~o i należy podkreślić. Wszy z armii oficerów, którzy są nie
scy senaforowie wyrazili swoje przychylnie uspo·sobieni do oat!~t1.anie P.olicji Państwowej, któ tatnich poswnięć rządowych i
tei stosunek do ludności jest co którzy jako.by mieli współdzla
raz lepszy, odpowiedrtiejszy. łać z gen. Fritschzm, który
~ dfafo.go społeczeństwo otacza przy~otowll'ł spisek monar<:hisP. P. naletnym szacunkiem,
tyczny.
Bez: wszelkich zastrzeżeń odKoła wojskowe są mocno zanicsłn się równiet komisja do niepoko!·one .tymi pogłoskami,
działaln·cści Korpusu Ochrony bo z .doświa.dczenia sowieckie:
Pcgranlcza.
go w:edzą do czego prowadzi
·
•
~
•
tego ro.dza;u czystka i jakie mo
Na wstęp111? -poo.edzent~ za- lże wywołać nastęt>Stwa~ Oba·
~rał głos sen. Kl~szczyńi:k.1, k~6 w.iają się, że równ:izż ntcmicc·
1r . v' ob;szernym referacie kie Gestap-0 może uciec się do
s'wierdza w1elką poprawę w do środków stosowanych przez S'O
borze urzędników, jednakże nie wieckie GPU.·
rozum.ie. wielu przeniesień i
Najlepiej ~wiadczy o nastrozwolruen starostów po wypad· jach, panujących w niemieckich
ka.eh w Małopolsce.
kołach wo;skowych fakt, że pię
Również procesy przeciwko ciu ~:?nerałów, obawiając
s-ię
starcstom robią, wrażenie, jak represyj tajnej policji niemiec·
by chciało się poderwać powa- kiej uciekło przez Auatrię do
gę władzy administracyjnej.
Szwajcarii.
Jako wielką beleczkę w na·
~ra~dopodo~nie c~">;l ten
szym tyciu mówca określa nie· zn~:·dzie
wkrot~e rue1ednego
nr~itulowanie spraw prasowych nasladowcę.
• . •
ł wielki chaos na odcinku foon·
Czyst~a nie .ob.~1nue Jednak
f;skat.
wyłącznie sfer WOJskowy<:h, ale
.
.. i resort g<>łpociarczy. Minis!er
Sen. Fleszarowa podnosi, że 1stwo Gospodarstwa jest ob2c·
!p.imo okólnoika Premiera rw tej nie w stadium reorganizacji,
mierze praktyka konfiskat jest która obejmie nie tylko jego
dowolna.
.
strukturę, ale i ludzi w n.im pra
1W kct1cu sen. Fl~zarowa po· cujĄcych. ,
nisza sprawę Berezy, Wypowia
Ministerstwo to zostaje obec
da się ·o.na przeciwko istnieniu nie przckształcon~ w narzędzie
obozu izolacyjnego i za skiero· ~stytucj.i nadrzędnej, jaką jes:
waniem wszystkich spraw na kierownictwo 4-letniego planu
dro~ę sądową.
gosp<>~arczego, na ~tórego c:;-e
Sen. Michałowicz akłąda na le stoi marsz. Goermg. Zmiany zaś personabw sięgaią bardzo głęboko. Zasa.dą Gozrinita
jest bowiem aby „umożliwić
koleżeńską i opartą na zaufa·
niu współpracę". ·
Tego roci:zaju powiedzenie ro
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zamach

zumie się w ten sp-ooób ża starkadry urzędników b~dą u·
swnięle, a na ich miejsce przyjdą młodzi ludzie, wychowanko
w~c par~ii narodow:> • socjalis
Usu.nięc:c starych urz~dn:ków
r;astępu;e wskutek ti:?go, że Mi
r · c;~erstwo Gospodarki w prz~·
c .wieństwle
óo Ministerstw.n
Wyżyw:enia, doiychczas •opie·
rało się wp:rowad:zcniu
planu
czteroletniego. Nowi ze.ś urzęd
nicy podlegający partii będą śle
SZ.2

po słuchać rozkazów swych 1 życie planu 4-letniego, montu·
zwkrzchniJtów.
jąc w tym celu potężny aparat,
Z posunięcia tego wy1,;iąga który do:>ięgn:e do najwyż:i.zych
się jc:;zcze jedzn wni·oc::k, a mia komórek
adminis'.n::cy;nych.
nowicie, że wszelki cpór jaki Ostatn~2 zm:any w Niemczech
napotykają realizatorzy planu pró::z zasadniczych reform w
c:ztero~2tniego ze strony star· dzieOO:lnie wo;skowej OTaz pos.~ych urzędników Mitiis:erst· l·HyM zo.gr.nniczn~j, mają wlęc
wa będzie łamąny z całą bez- swo;ą trz'!c!ą stronę, w postaci
wzi!lęci.nością.
poważnych reform goopodar·
Jak widać, Niemcy przygo!o- I czych, które zmienią całkowi
wu;ą się w SPoOSób ·szybki i be:z cie oblicze gospodarcze Trze·
1
względny do wprowadzenia w ciej Rzeszy.

I

Bu e ko

został

porwany
G. P. U.

i 2amordowaniy przez agentów
RZYM, Agencja S~cfani docri.'.)I nia

s.i z: Bulr.ar:?sztu, że sprawa z~·
sbwieckiego chllrge
d'affaires Buteniko nad.al przed·
S"tawia się niezwykle tajemni·
czo.
Policja, która zmieniła dotych
czasowy kkrunck śledztwa, zdo
łała us~allć, że Bu~en:ko niie

ginięcia

pirzekroczył ~ranicy rumuńskiej

pr;ynajmnie/ pod sw~irn nazv.~i
sk1em, czy 1ednak rue uczynił
tego pod zmyślonym n~vis_kiem, za fałszywymi dowo·dam~.
te~o jednak nie zdołano stwier-

dz,·ć.

Policja bada obecnie hipote·
zę porwania, lub zamo·rdowa·

'ł

dyplomnty
sowieckiego
W sob<„!ę wieczorem, w dniu
przez agentów moskiew$·kiego w którym zginął charge d'affa1G. P. U., podobnie1 jak to mia· res Butenko, „Ka~o-Mai:i" podło mki·s ce w innych krajach, nłósł kotwfoę i odszedł w nie·
szczególnie we Francji.
zll.1 nym kieruruku.
W począ!kach ub. tygod·nia, 1 Powstaje zatem py-tanie, r:::r.y
do portu w Konstancy, w któ· to nie agenci G. P. U., którzy
rym oą szeregu miesięcy nie wi przybyli tym s!atkicm, porwali
dziano statku sowieckiego, przy i zamo'I'dowali dypl.om.a.tę so·
był, nie z.awiadamia;ąc żadnego wieckicgo.
,
.
z maklerów,. an•i. też biur okr~Obok tej hipote~y, do-n?si. ko
towych, sow1ecki statek 11 Kat·1- respondent Stefaniego, n!-e Jest
Maia".
pozbawiona cech prawdopodo·
Statek ten wyładowywał po- bieństwa hipoteza, że Butenko
wo.U, nie gpiesząc się węgieł, padł ofiarą zemsty elementów
przeznaczony dla pewnej firmy rrnckis~owskich, gdyż cieszył
pozos~alącej ,w sln!lttn.ka<::h z So się opl.nią zagorzałego Stalinow
wietami.
ca.

I

Be

ki Wei m nn
L!sta Jego potwornych zbrodni wzrasta

ANTWEJ.l~IA: Policja· aresz· 1 Bru, lat 25, który wystrzałem z I się okazu.je jest wielokrofnym

towała

Edwarda rewolweru zamordował 21-let· mordercą,
przypominającym.
nią służącą Julię de Kampener, Wcidmana.
a zwłok.i jej zakopał w polu
Lista jego zbrodni wzrasta.
pod miastem.
Po przyznaniu się do zamordoJak się okazało, Bru zamor- wania restauratorki z Gandadował w Gandawie właściciel- wy Berty Petit, Bru przyznał
kę szynku Bertę Petit, ubranie się do zamordowania w Bruk·
jej znaleziono w mieszlcaniu a· seli pewnej kobiety lekkich aresztowanego, a bi:tuterię zna· byczajów.
leziono w pewnym banku, gdzie
Sledztwo stara się stwier·
zastawił ją Bru.
dzić, czy Bru nie zamordował
Żona jego, równie! areszto- również
pewnej
17-letniej
wana, nosiła pierścionek zrabo c.lziewczyny, która zaginęła, a
wany Petit'owej. Policja przy- w czasie pobytu Bru w Bruk·
puszcza, iż Bru dokonał jesz· scli m:eszkała na tej samej, co
cze jednego morderstwa p.a o· i on ulicy.
sobie
p2wnej dziewczyny
Żona Bru została postawiona
Pęle1tgnq
~ Edward Bru, morderca Julii w stan oskarżenia jako współ
· JEROZ-OqMA. Dowódcą sił cy, przeważnie ochotnicy z naj· nycb, dokoinywa.nych na włas I\.aempencr z Antwerpii, jak winna zbrodniom męża.
an1.bskich w półn. Palestynie rozma:ltszych krajów arabskich. ną rękę pd"zez u.zbrojoną lud·
jest Aldulla Asbah1 który brał
Poza tym rozporząd.za A. As- ność.
A
c;ynny udział w woj.n ie z Tur- bab ok. 2000-mi ludzi dobrze
Najwięcej iniojatywy organicją o ~iepodległo§ć Arabów, uzhroionych, ktm-.zy jednak wal zacyjnej po.dobno wyka.zu'.e na
u
I
·
"
1
walczył w szereg.ach króla Faj- czą tylko doTywcżo. Oczywi- tym polu niejaki Machmed FahPfZ~UW 11C!!ISttddam'
sala z Francuzami w czasie woj ście cała ludn.ość, nie wrłąc.za- mi, b. starszy oficer w<il>k tuMOSKWA. Prasa sowiecl~a. c~ej o nieprawomyślność, po·
ny o niępodleJtło~ć Syrii, wresz jąc kobiet i dz.ieci współdziałii reckich, a nas~ępnie wojsk kró- prowadząc obecnie kampanię meważ w:~ jadłospisie znalazł
cie we ~ys*~;h, pows.faniach w miarę mozliwo·ści z walczący la Husajna hcdż.askiego.
przeciwko gorliwym „czyścicie tradycyjnąo~ rosyjską nazwę poza.równo w Syru, Jak i w Pale- mi.
Jak mówią wśród Arabów, lom", przytacza przykłady, ilu· ~rawy „barszcz leniwy". Zdas{ynie.
W pofo.dn1owcj Pa1esty.ni!e A· tajny naczelny komi~et spodzie strojące nadmiar czynności re- niem tego sędziego, nazwa ta
Gł~e siły pozostają-cvch rabowie doty<::hezas nie po:r~f1- wa się, że na południu walka wolucyjnej.
jest „ specjalną formą agitacji
pód feJto ro.zka.zami nie przelcfa li zorgani7:·ować swych oddzi.a- się jeszcze rozwinie, a nawet.
Pewien sędzia śledczy, jak -..nty~ow!cckie.j,
kierowanej
t:nil\ ilo~ciowo 400 ludzi, le~z 1 łów i walka ma tu charakt"r I przekroczy ~ranice oalestv;n 1- d.onoszą „Izwie.stia",. z~denun- T'.li'Zcc:vrko ruchowi stachanow11 to wazy.st/ko doskonali stnęl lutnych .zamachów terrorystycz transjordańskie,.
c,ował za.rza.d iadahu robotni· skiemu".
meiak1ego

Wojna
arabska
·angielska
na terenie

• \V bllSZCZU
„g.·1a11a• rewoIUCJ/JAI
uampen a
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Nr. ft

Mr. 5

Kalendarz dnia

18 lat Polski na

CZWARTEK

10

Scholastyki. i Wilhelma

po odzyskaniu

Słowiański: T-0miła
bł.

Słońca

wsch.

t.i.3,

W dniu dzisiejszym upływa
dopiero osiemnaście lat od wiel
kiej historycznej chwili, gdy w
słotny i zimny dzień lutowy
1920 r. zbrojne <>ddz.iały Armii
Polskiej dotarły do brżegów mo
~za pod starożytnym Puckiem
i objęły w wieczyste już odtąd
władanie Rzeczypospolitej nad
ką.
·920 Ob;ęcie wybr~ezy Pols.kie.go Mo- morskie ziemie kaszubskie i ską
na.
py, pusty skrawek wybrze.ty
PRZYSLOWIA LUDOWE:
morskich Bałtyku.
Scholastyka, mróz. UJtyka
Od 18 dopiero lat stoimy
Anm WaJek nam zaświęci, ,
znów twardą stopą nad tym mo
Obacz)'IJ!ly, mróz kark skręci.
rzem, nad którego bhegami od
CIEKAWE WIADO~CI:
Na całym świe.cie według <>'bJ.iczeń tysiąca prawie lat, od czasów
rok wysyła &ię 152 mfili:udy li·
apostolstwa św. W·ojciecha i po
tów.
czynań państwowo • polityczRADY PRAKTYCZ..""lE:
Przejedzenie s.ię nle wzmacnia sił. nych Bolesława Krzyw<>usteg·o,
k pawodtl!je o.c:ężafo§ć i choro-bę.
uno.si się myśl polska i polska
wola mocarstwowa.
MOCNE I GORĄCE SERCA
KASZUBSKIE
Nie wiele zastaliśmy gotowe
go na tym skrawku wybrzeża,
gdy przed 18 laty wracaliśmy
jako Państwo i jako Naród nad
brzegi siwe~o Bałtyku.
Gotowe były tam tylko wierne, wytrwałe, mocne i gorące
serca kaszubskie, które przechowały w sobie Polskę jak nie
omylny pacierz żywota ludzi
dzielnych i uczciwych.
W sercach tych przetrwała
KLUCZ,
Polska dłu~ie setki lat, podtrzymując swój ścisły związek z
którym można otworzyć
morzem. Te serca kaszubskie
wrota szczęścia,
wyczeTpywały wówczas . całą
kupując los u.
rzeczywistość polską nad brzegami Bałtyku.
DZIERŻANOWSKIEGO

l UTY

~ach.

16.38.

Księżyca

wschód:
11.45, za.di. 3.27.
KRONIKA msTORYCZNA:
1321 Wyrok w procKie kanoniomym
prreoiwko Krzyża!lcom, odbiera·
i~cy im Pcm-Of?'z-e.
1661 Wdki pota.r k~ru na Jun.ej Górze.
!831 Bitwa pows.tańców pod <nlrołę·

--OTO

Nie czekało długo wierne pol
skie morze na odpowiedź. Pć>
krótkim okr~sie jak g·ciyby onie
śmielenia czy oswajania się z
poczuciem praw i potrzeb narodowych w stosunku do morza - odpow1edi polska przyszła w łoskocie kafarów i diwi
gów, wprzęgniętych w wielkie
dzieło budowy portu w Gdyni.
. Po wodach Zatoki Puckiej
i na szlakach żeglownych :dą
cych z Gdyni w daleki świat,
poczęły krążyć coraz częściej
i śmielej okręty wojenne Rze·
czypo·spolitej oraz polskie i ob·
ce statki handlowe, przychodzące do polskiego brzegu, do
polskiego portu po dzieła naszej pracy lub z produktami na
szych potrzeb.
Z torfowisk i piasków na·dbrze.tnych rosła w niebo rados·
na, młoda, pracowita Gdynia,
dziś miasto o przeszło stutysięcznej ludności i wspaniały
port handlowy - pierwszy na
Bałtyku, a jeden z pierwszych
na całym kontynencie Europy.
Pólł setki linij regularnych
łączy Gdynię z wieloma watnymi portami 4-ch części ~wia·
ta. RÓ'wnocześnie wielkie obroty handlowe skupiają się takie
w Gdańsku, który wrócił do
swej roli w polskim handlu zamorskim, ja.ką wyznacza mu
geografia i historia.
Oto odpowiedź Polski na py·
tanie - czym dla nas powinno
być i czym jest morze.

Q

dzonej Ojczyzny mamy liczne
WJil.Ę WYGBANYCH
już przykłady zarówno w polttycznym, jak i gospodarciym za
kresie, dowocizące ba!'Cb> wymownie, czym .}est morze w żv
ciu narodu.. .
,
Naturalny Miodek
.pytało nieeierpliw~2
pogłosem
w·
t .
pn;ecziw obLsAtrukcji
dalekich wiatrów świata: z czym do sipe~y ez,
hwielką ~a~ę
10
PRZECZYSZCZAJĄCE
przychodzicie, kim chcecie być ' i'ą i.rui~ wpa:itrs icw·przywiązu· 1
wa.
iemy wresz
K ARP I N· S K I E G 0 na t ym wyhrzezu
cie, ile dawną Rzeczpo~politą
~-..., ........_, ___ , _____ ..., ______ ...,_...,„„„............ kosztowały te zaniedbania, jakich dopuścili się prai<Yco·wie
nasi w stownlru do p~blemu
morza.
W pI"z.zciągu ubiegłych 18
lat wiele już Z-Ostało oarobione
z tych dawnych zanie.cibań i zle
kceważeń. Przeszło 34 naszego

jf

Wa ntalei wokandzie •••

cz1li:

„Pieniądz

Bałtyku

MORZE W ŻYCIU NARODU
Razem z nimi trwały i prze·
W medługich dziejach Od.ro- Repro(tukufemy pierwsze

trwały jedynie stare polskie
kościoły Pucka, Swarzewa, Ok
sywia i inne. Ale poza tym był
już tylko szum morz.a, l:tór~ uderzało falami o puste brzegi, i

Muz·a i

do

handlu zagraniczneg•o łdzie już
dzi-siaj drogami mo'l'skimi przez
porty Gdynia i Gdańsk.
Pierwsze sto tysięcy ton p-0.I
~k'..2i floty handlowęj jest już w
służbie naszego handlu, a ci:alsze 40 tys."'cy ton iest w budowie. Polski aiparat handlu mo·r ·
ski.ego two.r zy się i doskonali,
osiągając
stałe
coraz pov:a ż
niejsze i. coraz bardziej wszech
str.onne sukcesy.
Marynarka wo.jenna coru

ODPOWIEDż PRZT
ŁOSKOCIE DżWIGOW.

NOWY ŚWIAT 64 •FR ETA 5'

TAM ZAWSZE PADA

dostępu

morz

życie
i jego potega"

szerzej konsoliduje eii!menfy si
i y ohmnnej Pąństw J. · oc! strony
morza, urastając z roku na rok
w swej roli strażni ka całości
mo·rskir:h interesów Rzeczypospolitej.
Ta wielka praca rozrasta się
na wszysHdch odcinkach i roz
rastać się będzie cia1cj w konse
kwentnym napięciu naszej wo
li twórczej i nasz.ej wiary w
wielkość• m·zeczywistnianych na
morzu zadań państwowych.

zdjęcie, przedstawiające

nowonaro-

dzoną księżniczkę holenderską Bea!rrczę, córkę ksiqinej Ju·
Jiany i księcia Bernarda, przysz łę dziedziczkę korony holea·
derskiej. Szczęśliwy ojciec ks. Bernard trzpna na ręku ma1ut•
ką księżniczkę„

:~~~~~==~~==~~~~~::::::~::::~~::::::~~==:::::~·~''~--/
r
~--..------...---------,----~
--~~~
w ·czTERY OCZY
ntvmn@ rozm·owv nr~a t Czvt~lnlkaml

,,Lepiej
z t1m
z.
l

P. LUSIA
zwierza nam się:
„Od dziecka, jak tylko pamięcią
sięgam, było mi źle. Byłam najstarsza z dziesięciorga dzieci. Musiałam
niańczyć młodsze rodzeństwo i pilnować domu, . bo matka pomag&ła ojcu
w pracy. Była jednak w domu bieda,
bo ojciec lubiał zaglądać do kielisz·
~ ka.
Do szkoły ·nie chodziłam, bo nie
było czasu, a i na ltsiążki nie było
pieniędzy. W domu byłam do ukończenia 13 lat, potem poszłam do ludzi
na urobek.
·
I Do Warszawy przywiozła mnie pestaruszka, która mnie żałowa~
la, że pracuję i nic z tego nie mam,
bo co zarobiłam, musiałam oddaw.:ć
rodzicom i nie wolno mi było nic mó

skończrc··

zclanłem, „tc>na„ aby miała co
jako tako się ubrać, to już lei
nic nie potrzeba.
Ile razy prosiłam, żeby kiedy ze
mną poszedł do kina, fo się zapytał,
czy .tam wódkę dają. Wobec teg1>
zaś, że w iadnym Dnie na razie wód.
ki nie dają, więc i do kina nie chodzłmy. Ja zaś tak kocham wszystko,

Jego

j~ść ł
więcej

(l E.) Zespól „Muza„, które wyrazy.„ Z ogniem, ly nie"i!oco piękne!
o dmzą, autorem i reżyserem rozwinięty! Bądź mężczyzną, ty
Na 11 lat pożycia, zaledwie raz napan Beniamin Wa1"s, dawał baba jedna, publiczność patrzy
zwał mnie po imieniu. C::y to ni•
•
dziwne? Tymczasem przychcdzil do
oj pierwszy amatorski wy- na debie.
nas pewien 20-letni chłopiec, v:yglęlęp.
Pan Kuba zastosował się efo
dający zresztą, zaledwie Il& 16 laL
Publiczność szczelnie zapel- zaleceń reżysera. Przyfulit moc
Iwna
Bawił się zmoją małą córeczh„, któ·
·, a widownio. Na scenit? wid- no ukochaną, a ona spuściła
ra tak się do nie:1o przynvy::zciła, że
iaJ k
"'
dl
,J
nr.zywa go swoim narzeczonym.
o ilka postaci w historycz·, wsly iwie oczy i szepn ... ,a.
-Yf.ISECKI GO ~
.
Mojemu mężowi to slę nic po<l.oba·
Jch kostiumach, a z boku,
- I co ty mi powiesz, zalot- :;;
wić.
ło. Powiedział, że on pewno do mnie
w laldach kurtyny, sial niku kochany? Ach, przeczu· · ~ ~~"'~ ~
Ale I w Warsza~vie było mi źle, bo przychodzi. Gdy zaś zcltazałam mu
Beniamin, dodając akto. wam te słodkie wyrazy, jakie vnn'llmll{ „...,, '"'"""""' Wt.f9(.ofl.um.~ nie umiałam się o swe prawo upom· bywania • uas, był zrozpaczony. Błaoaz animuszu
zaraz usłyszn!
nieć. Wyzyskiwano mnie, ja zaś u· gał ze łzami w ocznch, bym mu poz·
"'
miałam tylko pł:ikać.
woliła choć od cz:tSu do czasu poroz•
- Denerwuj się trochę, Ka·
Publiczność wstrzymała dech
Przemęczyłam się tak dwa lata. mawiać ze mną. Zape"'Dial, że rcn1 Co lak stoisz, jak telegra- w piersiach. Pan Kuba zaś poGdy miałam 19 lat, poznałam 25-let- łąki nie przeżyje, bo j::ż ży:.:ic nie
zny kloc? Zaraz wyjdzie two trzqsnął peruką i krzyknął z
niego mężC%f'Zllę, któuJ!o poślubiłam będzie miało dla niego żadn~j war•
ukochana Kleopatra, a tv na zapałem
nie kochając go, bo myślałam, że się tości. Po tłumaczeniach, które nic
~
•
do niego przyzwyczaję. Tymczasem nie pomogły, zgodziłam się, bo mi go
.i widok zapal się pożąda- - Aa, mam dę, 'draniu Jeżyję z nim już 11 lat, a wciąż przy- żal było. Był tak szczęśliwy, że to
emf
den, ordynarny bandyto! Zia- gdyt ·n!e pi>trusz sam male:tć wyj· zwyczaić się nie mogę.
się nie da opisać.
!rilnadonna wystąpiła. Pa. palem ciebie nareszcie! Myśla- ścia z ciężkiej sytuacji życiowej. Po- Nie mogę też sobie dlll'ować, że ta Przyuam się po cichu; ie ł fa J!o
iuność ·„knęla z zachwytu leś, że się wykręcisz? Ze mi radt Siię człowieka, który połączył w ki straszny błąd w życiu popełniłam. kocham, choć wiem, że nie po·wi:uiam
•..:.1 k 1 '<
k l
k h
k · ? T
dl
d
sobie oudo'Wlll.y da.r jasnow.idzeo:a z Co najgorsze, że mam dwo;e dz!eci, tak postępować, ale nie mam ciły się
"'1110 jej
ró ews ie szat, Ucie nlCSZ
Y po ecu je ~n, niiezwykłą. ma,jom-0~cią tycia i rodz.i, chłopca 10-letniego i dziewczynkę 3 temu oprzeć. l cóż to b~zie teraz
Pan Kuba chwycił się ;a ser• 1oddaj mi moje dwadz~ścia zło mo:be i eh-ce dopomóc równiet i T'>- i pół-letnią. Gdyby nie to, już bym dalej?"
ei rzeki:
tych, bo marne twoje widoki za bie.
dawno ze sobą koniec. zrobiła.
!X'
- Kleoparciu ty mo··a, ide- raz!
Korzystaj z je~o fenom-ellatny<:b
Mitż mój to człowiek prosty, nie
Nie mam zwyczaju potępiat ni'1<o·
1
lk
k
K b
z.do!n-0§c~ wyCZiUwania !Mów Ludz- umie czy'.ać, ani pisać „wsiowy go, stojąc na stanowisku Pisma Sw.:
~ty mój! Ptasie mlecz O ty
teml :."lowy pan U a pu- kich, a u.j!l"zysz jasno dr-0ifę, która Cię chłop". Wszelkie moje wysiłki poszły „Nie sądźcie, abyście .nio łiyli sądze·
/e, tylko ciebie mi brakuje śdl królewnę, skoczył ze sceny zaproW1adzi do celu.
na marne. Nie zdołałam go przero- ni" oraz „Kto bez grzechu, niech w
oszczęścia!
·
między publiczność i chwycił za
Nie ZJWlekai ani chwiiH ale dziA za- bić.
nią ciśnie kamieniem". Alll na pyta·
- Ach! _ i'ęknnla 'królewna. kołnierz siedzqce~o wśród wi- raz na:pisz o w.s.zyS>tk'm c-0 C.ię drę- Charakte.r ma nie zły, lubi czasem nie Pani mo!!ę tylko odpowiedzieć:
·
czy do ROLFA NELSONA, W AR· zaji·zeć do kieliszka, ale o to już „Będzie nie dobrze". Bo albo mąt
Ale skąd masz "' tę pewność? dzów M endla Gl"k
' szta1na.
SZA WA. PTUSA XI 37 - 8, a okzy· mniejsza. Jest szalenie zazdrosny. Was przyłapie, a wtedy może być z
- Sam nie wiem ... - odparl
X
masz borookop na rok 1938 oraz od- Nie wolno mi z nikim rczmawiać, bo Wami krucho. A jak nawet nie przyKuba. _ W dołku mnie ści
Przeaslawienie ' naturalnie pow.ie.di na 4 pyta.n.h najbardziej Cie- gdy zobac%y, te rozmawiam z mC(ż· łapie, to im dalej, tym d!u:tej bę<lzie
, nudzi mnie.„ To na pewno , przerwano. Wściekłość reżyse· bie interesujące. Dołącz do listu da- czyznami, robi się mrukliwy i tylko Pani brnęła w grzechu wiarołomstwa.
!f milos'ć,
ra nie miała lłrarzic i gdy tylko tę urodzenfa, adres, pisma osób z.a-im.· błyska oczami.
Nie wiem, co prawd.a., czy już do
s
teresowaby;ch ora:z 3 SO w znaczkach.
Panie Redaktorze, czy kobieta, któ te:io doszło, ale sądzę z pozoru chyTo mówiąc, pan Kuba objął pan Kuba wrócił za kulisy, do- Odpowiedź do 7 dni.
ra od dziecka nie zaznała szczęścia, ba do tego dojdzie. Pomijam już i to,
tiq bo~dankę.
szlo tam do gwaltowny~h rękoma go się wyrzec i tylko we wszyst· że nie powinna 30-letnia kobieta, to- Mocnie · Kuba mocniii'!- czynów.
'Kupon ulgowy na pr~atny seans kim ulegać znienawidzonemu m~żo- na i matka, wciągać na bką drogę
l '•'
•
• k
l
B
u Rolfa Nelsona ul. Pin53 37 m. !I wi, którego nic nie obchodzi: ani 20-letniego młodzieńca. I dlatego s'a.·
eta!_ .~ ~.~rycia. rt!zyser. . Są~ Grodzki ~ .aza pana "': j g~d:i:. l-7 pp. Ofoniciel zamiast dom, ani dzieci, b yle en \ ylko się za- dz~. że lepiej z tym s'.rnńczyć. I im
'Zycrsm1 1ą nam1ętowo. Pal~ mamma za Pf'bici.e na . trz.Y,_dl}•
rł. 10 µła-:i tylko 5 zł.
spokoi! .i miał to, co pqtrz~u.ie. to wcześniej, tym lepiej, bo stopniowo
k• !'!ek Jiep,l,ai igi mi!ofm_:_ąr.e~,zlu.. /
ł.ż' Jaat z.ad.owoloaut. - _.....„
- ~ .~oaz .u.udn.iei..
-
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Banda. rozbójałków - Wygiął kraty I oel e kł - Mordercze zamachy na pollcJaotów„Dob'ć go, ~o nas poznał" - Kara śmierci - Kruc)fjks z cJlleba więziennego
Wczoraj Sąd Apelap-yjn.y w I lat, a Maroszuk na t rok wię- czynów, symulując raczej obłęd . , Po zajęciu mie:sca. na ł~w:e rr.zez poli~ję, . ostrzeliwał ~
Warszawie · rozpoznawał ponu-1 zienia za udział w kradzieży.
Na wn'. osek ohrcny powola- oskarżonych wyjm:i1e zbp:,o·ny przed nacierai.ącą obławą, 1
rą sprawę bandy rozbójników, i Od tego wyroku zaapelowali no w:ęc na wczon;szą .rozpra· z czarn12go chleba i.vięz:c11nego .kiedy w lufie p1:lzostał ostatai
·
h o d opuszczerue
' się
· me
· t yIlw s k azam,• a l e i• pro k u- w ę dodatkowo b.:e:!łych
psychia mały krucyfiks. - Zapa trzcny :!abó1', wy::trzelił
siebie, ra·
os k arzo111yc
_
k do
I kk
całego szeregu zbrodni. Głów- 11 rator, który, uważając, iż zabój lrów.
weń, przebiera wargami, jakby n ! ąc s !ę jedna że e o.
nym oskarżonym był Bolesław I stwo posterunkowego nie moSądowi Apelacyjnemu prZ1e· mówił pacierze. C:~~le podnoW końcowym przemówienit
&mqszuk, który mimo zaled- 1 gło być dz; ełem jedynie s~mo- wodni czył sędz:a Kam'enio- si krucyfiks do ust, calu;e i że- prokurator domagał się za.
wfo 24 lat życia ma ia sobą bo . szuka, żądał skazan!a wszyst· brodzki. O;,kairżenie wnos:t pro gna s:ę. Zdaje się nie słyszeć ie ~w i erdzenia wyroku śmierci i
gatą przeszłość kryminalną.
ki<:h cz:erech na karę śmki:ci. J;urator Iz<iebski.
go, co się do O:ego mówi.
podwyższenia kary po~os~.
Dopiero przed ·_rokiem SamoN'. m sprawa znalazła się nn
S
k
..i_
b
,_
lym oskarżonym.
. 8 1a t . wo.kand.zie S ą du A peiacyjr:ego,
amo·
s.zu Od
a sprowauzono
1
z
Po szeri2gu
pytań 1o ro·ny,
u:tó
Ob„on'cy
popi'erali' prośbę 0
szuk Z1l'Stał .· sk azany na
·
·
·
·
·
h
T
·
·
.:1
·
·
·
•
.
k . .
kł
ł .
. ,.
. d .1 w; ęz : en1a.
p1envsze1 c w 1 i ra zm:erza ~o wy :a.zama, iz :.ładodzen:e
wyroku.
więzienia l zam męcie w za a VI a'l zc w:ęz · enne z:iw1a ·om: y, wywoływał
on niesamowiic Sa
zuk 1·e t n· odpow:"dz1'al
.s
'd zie dl! a niepoprawny
·
·
eh po o d • iż -=mo·
~k
d
d
b'
mo.s
s · ie
..... b
Po .sdodz. 9·e1' wieczore11
s:zu z ra za o Jawy wrażen i"e na sali.
b' dl'
ny, ;e.s 1 pro~zą 0 pr zerwę, Y Sąd Apelacy1'ny odłosił
wyrot
b yciu k ary.
ch·Orob Y umys ł owej, b. ą d ź też
6
l d
poddać
jesźcze
raz
Sa111oszuka
d ł 1
Już wtedy uznany został za 1 symuluje.
·
W małym t:hłopcu, wygą a- obserwacjL
111ocą którego zatwier zi karę
nieb2~~iecznego ~rzestępc~, któ 1 Oddano ~o na obserwację do :ącym zaledwie na 17 lat, trudjm'.erci na Samoszuka i pod.
ry z hs!ą chytrością pe>tra~i wy~ szpitala więziennego w Grodzi- n.o było dopatrzeć się, iż ma ly
Eksperty~a psychiatrów wy· wyższył pozostałym oskarto.
knąć się s;iod. karzące) ręki sku Maz.owieckim. Talt po 6-'y le zbrodni na sum'.eniu.
ryadła dla Samoszuka katastro nym kary, a mian. Jawoszu.
g~rawied~iw-0ści.
godnfowy.m po.bycie Samoszuk.1
Samoszuk sam nie chce na- falnie. Biegli uznali, że dzia· 'rnwi do 12 lat, Woku!akowitk
Tak więc zatrzymany na go- - wycian·o 0 nim opinię, iż jes'L wet s:ę poruszać.
łał on w pełni świadomości.
8, Maroszukowi do 2 lat. Ni
rącym ucz~nku kradzieży, ze; wp-rawdzie niedorozw;nięty łiSiada i chodzi, jak automat,
Przewód sądowy ujawnił je pół przytomnego Samoszukt
dał zamkni:;ty "'! aresz1: :e P?:h~ zycznie, ale \;ałkow:c:e Lda;rz tylko na wezwanb es!.ortuią· szcze jedną ciekawą okolicz· policjanci wyprowadzili do ki
~y;nym.
Zdołał
1ednak w bhze1 _
sobie
cych
go_ciwóch
policjantów.
no~ć.
Oto
Samoszuk,
osaczony
retki
więziennej.
oteus talony
sposób
_ _sprawę
_ _ _z_dokonywanych
_ _ _ _ic.._ _
__
___
_______
__
__
_____
____
__
_llilm_ _ _ _ _ __
gwóźdź, przymocowujący okra·
•·
.
..

I
I

rozluźnić

=~~~~~~~if;-;i~ SensacgJnQ

!iezfe~~~n:i~~~· to~d~:i~1°Jcie:.

Jak s'.ę bowiem okazało, prza·
myc] do więzienia kawałek o·
strza lmsy. W więzieniu ostrze
to 'oprawił i · systematycznie
przez ~ilka miesiącv piłował
skonstruowanym ta~ nożem kra
ty, aż wydo$lał się z zamknięcia.
. Po odzyskaniu wolności, sta·
1121ł na czele szajki złodziej·
. · kt ora
' zaczę ła gr a•ować
w
sk rei,
„
M.:ędzyrz~czu. Tam upatrzo~o
~ s~lel> zamożnego kupca Halper
,
f cwncj nocy, kieciv szajka za
cza'.fa się pt>d dom Halperna,
mus:a ia przerwać robotę, ponie
waż s:>łoszył ją strażnik •
..i • •
d
D rugi napa d b Vł b arczleJ
u a
'v'
·
·
kied
złoc'F'<...,
ny. wprawozte
Y
natknę!'
cy uchodzil1. • łutv.>m
!;'"'
•
•
·
t
runk
d
s ; ę ·na pos e
owe.so Ster nic•
.
• poI'ic:an
· t wy;'ąl
k iego,
a l e nun
broń, . został zasypany gradem

9

„, . . -

1.

~:;;~~i j::~~:ik:~~~kl~a-

sprawcy wlelu

Przed kilku ·dnfami dokonano
niezwykle zuchwałej kracizieży
z mieszkania dok tor.a Luczy1i:>kiego, przy ul. Dzikiej 40 w
Warszaw!e. Lup~m nieznanego
złodz)aja
padło wiszące w przed
pokoju futro lekarza, oraz re·
wolwer, zna.jdujący się w kie·
szeni futra.
Kradzieży dokonał J.akiś osob
nik, który zjawił s i ę w roli pa·
cjenta. Korzystając z chwJowe}
nieuwagi domowników, rzeko·
my pac;ent ulotnił $lę, zakłada;ąc na siebie wspomniane fu·
tro.
Zawiacfomiona policja wszczę
la natychm!ast imergiczne dochodzenie i na zasadzie rysopi·
su, podane.,.<So przez świadków,
doszła do wniosku, że zł-0dz!e·
'iem 1'est Nikodem Pożo-<a,
wi~6
lckrotn!e notowany i knrany
włamywacz i złodziej międzyna

rodowy.
·
Po żmudnych poszukiwaniac!1
Od tego czasu policja gęsty- odszukano Pożogę na mzHn:·2
mi patrolami obsadziła całą fl· przy ul. Gęsiej 77 • Na widok po

p mielnikw·War;zaw[e
wł ·m9wacza
i za grantil

zuchwałrcll \V1'DlB\V

miętnik włamywnc:aa, w któ- ł la się tym pamiętnikiem, gdyż l teI1~m1e stoEcy.
rym Opisywał swoje wszystkie znalazła w nim rozwiązanie kil
Właiµywacza
wyprawy. Policja zainteresowa ku zagadkowych kradzizży na. więz !eniu.

por oz Umi• •e ang•eIsko-,,,W os k•Ie
en
~.~
"

.

.
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LONDYN
. - Dzienn
. iki londyń·
O ••le rozmowa min. Edena z Niemcy i. Sowle:y p~rzypałi
o no· amb. Grandim doprowadzi do w równych czę.foiach 80 pnt

~kie rozpisują się szeroko

wych mcżliwościach porozu·
mienia brytyjsko • wlcskhgo.
Spodziewane jest, ze dziś lub
Jutro min. Eden odbędzie zno·
wu rozmcnvę z ambasadorem
'Jrandim.
Duże znaczenie przywiązy·
wane fest także do p ią l kowel1o
;osiedzenia komitetu nieinter·
wenc1'i, na kłórvm min. Eden
ma przewodniczyć.

spodz~ewanie
zjawił Nie
się .baczl!c
na m:ej
przestępstwa.

if był sam, oaważrue
przys~ąpił
do zatrzymania Sa·
moszuka.
tej chwili bandyta
Post.
wy strzelił trzykrotnie.
·
· ·
Krupa padł na ziemię.
Rozległ si'ę głos herszta:
- Dobić go, bo nas poznałf
W strG11ę leżącego padła jesz
cze seria strzałów, po których
dz1zlny policjant zakończył ży·
cie.
Wreszcie w czasie wielkiej
obławy, Samoszuk wraz ze
swą bandą wpadł w ręce poli·
cji.
Wszyscy czterej shn~li
przed Sąciem Okręgowym w Bia
lei Podlask!ej.
Sąd uznał Samoozuka win·
nym zabójstwa post. Krupy i u·
siłowania zabó:Stwa PoSt. Sternickieito oraz szeregu kradzieży i skazał go na łączną karę
§mierci przez powieszenie.
J::nvoszttk zos~ał skazany pa
10 lat :wjczien.Y. .Wokulak aa 5

w

uzgodnienia poglądów włosko·
brytyjskich na sprawę wycofa
nia ocho~ników, fo pią':kowe
posiedzenie może nabrać, '!daniem dziennika, wielkiego znaczenia.
Prasa ui'awnia, fe plan prze·
orowadzenia całe1' akcji wyco·
fania koszfowac będzie 2 i pół
miliona fun~ów szt., z czedo na
W. Brytanię.' Franći'ę, Włochy,

całej tej sun:.y. Udział W. Bit
tanil wy~csiłby więc 360 {J
funt. sz~erl. i gabinet bryt~

wydątek ten już zatwierdził.

Niektóre dzienniki prze '
te w razie pomyślnego lit
ir11 rozmów włosko-hvhriskid
Musso.Uni usifołać b~dzie Ili!

ją,

sZ• Ze SC, •Ie UCZ eSI n•le
I

"

skać większą pożycz.kę

dynie.

:a
li
I ł.
•
&enSBCJfJnB Sprawa Sa

dzieży, kiedy Samoszuk w to- wolwer, oraz ukryte p.a<i łóż- I ka, Włodzimierz Zubenko i
warzystw:e Aleksandra Jawo· kiem precyzyjne narzędzia zło-1 Władysław SzkuTat, zatrudnieszuka. Czesława Wokulaka i dziejskie.
ni przy budowie zapoł')' na Du,Wacława Maroszuka, wdzierał
Nadto znaleziono obszerny pa 1 najcu w Rożnowie postanowili
$ię do za~roqy wieśniaka ~
Białą Podlaską, post. Krupa n!e
na to,

ł

~:

wrctf Qnie achetników z HisziJa11anii i DDi1czke?

kolicę, poszukując niebezpiecz- !icji włamywacz usiłował zbiecs Wkrótce Sąd Okręgowy w
n.ego zbira. ·
został jednak obezwładniony i NON1ym Sączu będzie ro·z pafrySzczególne usługi oddał post. aresztowany.
wał bardzo ciekawą sprawę ?
:Tan Krupa. który wyśledził SaPodczas zarządzonej rew'.zji wy~raną na lo terii.
moszuka. W czasie pewnej kra znaleziono skradzic·n e ~utro i re
Trzej robotnicy: Stefan Py-

scu

osadz~o

Ol proces·1e przec·1co

wspólnie gr~ć na loterii. W tym
celu Pyka nilbył dla sieh:e dwi~
ćwiartki los~, a dla .kolegów i~·
c!ną. I?Ia zwię~szenia za~ ~o~:
hwoś-ci zawa~h um~wę, .ze 1esh
na l~sy ]?Y'ki padnie wygrana,
to of1aru1e oo. kolego1!1 10 proc~nt. wygra~~J sumy 1 ł.? samo
mieli uczyinic Zubenko i Szku·

Doboszvńsk1·emu
.

w Lt

I I erI•1
d
·

O Wa

rat, gdy na ich los pa.dnie
grana.
W czwartej klasie osła
loterii Zubenko i Szkurat
grali slawkę. Kolektor zamii
40 zł przysłał im Jo.s zas'.t
czy. Po·nieważ do końca !Oli
wań było jeszc:z;e tylko km
dni, robo tn'.cy obawiając się
zyka, choieli zwrócić los. P~
sprzeciwił się iednak temu~

~!o;::~~:~ie~!;~~~~)~ 1

dnie duża suma. Gdy ko!edi
Ił
ł
Ś
wahali się zapewnił ich,
w
8
zwróci im 40 zł iW razie pa;ef
W czwartym dniu rozprawy cyjne nie pózwalały jej na roz· 1zfo.żooym do zatwierdzenia •Jy· nia
przeciw Doboszyńskiemu zezna wi1'anie działalności.
ły braki na'tury formalne,:. Poza z" ub enk o 1· C'.'_k
d
.J~
~ u at zgow
wal.t" świadkowie obrony.
Ohro.ńca Macieliński zadai'e tym
·
odpowiedi
urzędowa
pos1'ę
w·
c
as
"a
•
man1'e
I
ow z „ za .rzy
Student praw Jacek D~ie- świadkowi szereg pytań, które dawała w· wątpliwość czy za· su. Okazało
się, że przeczuc
wo.ński opowiada o trudno·~· przewodniczący z powo·du ich kładana i.ll.sty!ucja będzie is.ot nie zawiadło Pyki. Na los p1
ciach, na jakie natrafiać miało demonstracyjnego
charakteru nie instytucją użyteczności pub dła wygrana w wysokoś-ci 75
S!ronnictwo Narodowe w swej uchyla. Obrońca odwołuje się licznej, a n!e będzie dążyła :10 sięcy złotych,
zapewniaj!
działaln-0ści na terenie pow. my do kompletu sądzącego, który innych celów. · ·
szczęśliwym posiadaczom 15
ś!enickie!!o i krakowskiego.
po naradzie zatwierdza jednak
Franc. Jelonkiewicz twier· sięcy zł. Po otrzymaniu zawii
świadek przytacza kilka wy· decyzję przewodniczącego.
dzi w swych zez.nani.ąch, że wła domienia o wygranej Zubenko
padków, w których został aros.z
Zeznania świadków Walente- dze czyniły trudności w powin- Szkwrat zapommleli 0 numen
towany i prze trzymany w are.3Z go Kowalskie~o, Józefa Ścibora łach i:nyślenfckim i krakow· i oświadczyli Pyce, że n1e Wl
cie za swą działalność politycz- i S~anisława Dulskiego, nie wno skim i przytacza szereg wypad płacą mu 10 procent '.w}'graru
ną w terenie i skarży się na rze sza do sprawy nic szc.zegól•nel!o. ków, w których jego zdaniem sumy. Wobec tej,!o Pyka oski'
ko.we szykanowanie go pnez
Em. inspektor szkolny Józef władze pq-sfąpiły niesłusznie, żył wsµólniików losu do lo~ef!
pocztę w Dobczycac~, na któ· Sobiecki zeznaje, że działacze tozwiązująć zebra.nie Stronnie nego do sądu, powołu!ą~ si
rej miały ginąć lh~ty, broszury i Stronnictwa Narodowego mieli twa.
·
przy tym nie tylko na wyraŹll'
gazety.
trudni0ści przy założeniu bez·
umowę, ale również i na to, tt
świadek op1su1e sfo<Sunki fa· procentowej kasy po·życzkowei.
W południe przewodn!czącv uchodzi za ~racz.a 0 „s:zc„ęś:·
kie panowały w tam' e;-:zei pla·
Z Ur"zędowej odpowiedzi, od· z~rządził kró'ką pr?erwę, "IO ,1 wei ręce". M wfaśnie skłonił
cówce S'ronnic 'wa J'T ~ rr;~hw" · : c"=;r' a!' ej przpz świa dbt w +ei jk'órei dalej .zeznawali śwl4~o pozwanych do zawarci.a .z nil
'-o· twier<hAc, że wladze poli- s.prawie w.YJDi,ka. te w iłaiucie. wie. ·
,
ł WD-OWY.

zeznawa

we

ore k

w I dk ow Je o b rony
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Nasza wielka ankieta z liczn)'mi nagrodami

z ·1, 9 mzo I ł ministrem

posłem,

bankierem, lub prezydentem miasta?

Zag:i.ci'kowy • ps.zudonim „F~tn
„Fata Morgana" pisz,z, że, hę
Mor11ana" wybrała ·sobie jedna dąc m'nistrem zlikw:dcwclaby
6
1 C ' 1· ' 1
· ·· ·
'.. l .
.
z na~zyc l
zyLc m<:zc { war- „c.z<.~d e czasy , dore ścielą
sz:.w:::klch, l:as;erka z zawo·du. różami życie „vrybrańcc.n Ion:~s:cty, jej odpowizdź jest su", gr;ebit,c równoc.z::śnie O·
zbyt obszezna abvśmy ją ma- gół sfarych c·b ywateli"
• • .
"
•
?·1" druko·w:t.~• w' cał-0.sc1..
~:-zy~ c:::zymy w~ęc
naiwazn~ej'sze
\V dalszym ciągu „Fa1a Mor
fragmznty.
gana" p2sze:
·
·

Sm!em t~!erdzić,, że ~rzy tych pra- ratów ~dm!nlstra.cyl,!lYch Cfo N~o~łl 1 •
co:ch zost!112by za.rudn1eni ':-lzyscy pob!1d:i::c go do zyeta i vJa,tW1ć ~~ bezrobotru. Tyci S'>csab~m pierwszy prn.c:;l
.
.
~i ", kryzysu zo!:tałby pokonany.
Gdyby wśród naszego społeezeńsH
w toku dalsz:;j prncy zmnvażylibyś- wa nic ZI?.a!;izło się do tego kapłtah.,
:ny, że q>Głeczeńs'.~v:> cżyw:.a si'~ ~oz- ":zyl;ić ~o pcal>cy .o~cy.ch ka„italis
wl:ja s'.ą przemysł 1 hc.ndcl, W-~~Y t1~·r 1 dą.zyć ~zyst~ młami do za.,,~mie's1de a nawet i dalekobtczne opa:rzema kraiu w n::;1nom!!e - zdoby
tr:mvia:je, szybką i wygc;cfną komunika cze techniczne ,i wiedz~.
.
c:·ą nnotayzow::n:i, w1dzlmy w g~uTylko w takim kra1u z latwołclą
chych zskątkach krs.ju światło, zmo- zna'dziemy pracę, a co najwdnie js:i;e
t oir;-zowzn" m!ócunic, w'.alnie, i siecz wszyscy cd najbicdniejs:efło be~cb:>t
!tartl·! e, W.dumy wszftd.zie dziclllLliiki, nego do milionera i ministra włącz·
rauo, widz~y kulturę i P:ękny wygląd nie, b~dzfomy m3Jl:li stopniowo o„usz
' cra'.n, ,.,.1d:i;·m7, że znilmefo bezrobo- cz::ć luźniej pasek I za parę Już lat
cie i v:rcs:i:cie widzrmy jak bankierzy będziemy żyli w silnej, potężneJ; roz--.c:c"a:" ręc~ z z::1d'1wolenf3, ze swe 1-n~owaneJ P~lsce zupełnie b~ pasNl(dza i~ tjw'.~k- slcscwo:n.o surowsee, nłt o~c, ha- „0 dzieła da:ąccgo dobry dccMd.
k6w.
szym · wrogiem Pań- ry, lotto rco::=.;u, dzikie i duutne s:i- : A znl::DJ, rano~e n ' n:strowie,
!nli:
\V/ numet'?J2 iutrzejszym umj~lw.l/ s~w:u-za bowiem m:;sądy ajz p:iwt::nałyby się t.:h c:zę- .. ,. w !;W'l'!:l r~oOTC""' ł.:> r!'n~.., M·ow· d
......... 1 •
• 1~~
_..1
•
n1=:iwi.eć do mo:i;nych sto.
·
,
·
·
;tj! N.cleży lis rr.zie Z!tcisni:ć t'o'bne '. ą. 0.;.c.y ~e:n1cy <la~e uu.powie·
pow!~ksza liczlię przeGdybym był• mhmtrem Oświaty, ~~sek i wyiść poza ramy Sl.'fi~ a,a• 4.~1 a.n~1et~
stęp::ów i wyholejeńców oraz sprzyja stworzyłeibpn
przy
r.tn:sters~ w:c
wywrc-tow.::icm.
. clitld pcmo::y młoodym lal::n~cm, któGdy!:ym ł:yła ministrem Sprawiedli re t::k cząs~o m:rnujn slę, ~inąc w
:az;e
,„OOc;!, z:m'.a:ild:ym kocaks karny, n<(&y w wil~c.tnych suteryn:;ch i na
J
V/ięzic:n!or:t r.3dcl:ibym cli,~dtter "o- z'mnych poodi:rzach. a lttóre prz.z1
mu p:zynnw:iwej pl'aey i dc,nu po- c:ież w przyszbści ao.gły1:y sl~ć się
pr:::.,ry, c!oaiąc tym możność przest~p::y 'I chlub p::>~r~i:~o S'ltrłeczeńs~wn.
PEWNO$ć.
wkr::i::z::-.ni:i D!l uczc:v1ą ~rcr,gę życia.
Zi:.!dulflcbym szkoły dcstc:pne dm ZAUFĄNIE
Obe::1113
w:l':zienie, to ,,wyższa i wi:zys!kich i pc!ec!łe.bym pedi:gogem,
uczelnia" da deb:utującego przestęp- I by w tz.kcłach c'hen<> nie tylko o oocy, trdz!e 1V gren'.~ cfośwla.dczonvl:h stępy w n:.u.!r~c!i, tle tcltż:i o rcz-.vój
..m.'.strz:ów" uzup~łnta się i wyc'.~o- ! i czystość ch::m-:.ktzr6w wychow~
dzi skmtąd z „pełnym ciy~omcm",
ków, 'h~ c:!O!!o nie m~ż:i, czy też nie
W c!cm:i przym11s.owej pr::cy cs.:i- potrali di:ć <1~ pc'W"..mtll dać szkodz::hbym m:zclki::h wylrohjeńców, ła,
ndogowycb clko!iclikó,„ i prcetytutPO::>::!bibym, by wp:j::no w dzi~
ki, (rupając l'l&Z)'Stkich według katc- głebokfa po.czu::fa Epr:w!eU."wości i
gor'i pn:gst:;pctwa.
miłość l:;lifofogo, bv przyszłe filt?.rJ
T.:m utzon1J.by uczc:,„* fachu Pnństwa., które z nich -pows!::ną. roty:h, co cit~ a~'itc 1:1ożn~::i z.OO.by- z11J::t'cly, ze krltl„ c:zł~:ek, nieZll·
cb l!O. ~brali ~obie z:a fach przestęp- fożnie cd stopnia z?:!mow:uieito w ą>o
s:m>.
ł:::zefs~vrio
man::iw:dta, m:i równ.~
Systematyczne wpłacanie po zł 5.·
Ob~~~ rói11ych dz'~.łó-w !)racy, znaj- prawa c!o życia, ie cbr:nie o d1Jo'.1ro
miesięcznie na ksiqżeczkę predcv1da.by się ~wfatlica, l!dz!e by się „szarych" obywateli, to dbcnie o doodbywały pr>g:d:.Iłd, cdczyty i w'.do- ho kr:i.=u. ho oni wł::mie 5'1.r..nowią
miowQnq PKO serii V zapewnia
w~. m::.l'tce U.1l celu chudzenie w ten mur bł'!Zp!ec:zzństwa, za którym
po upływie 9 1/2 lat kapitał
zthi1tyc!i dusi:ch. u~ć ~tynnych. cliroui się Państwo.
Re-.:ydyw'~tów kcr:łab:rm chłootn l
Gdybym była pc«łcm. · prudstłnvl
zł 600.-. a p~ uzyskaniu premii
pr::cą. Z3 którą n.ie otnymywaliby łabym wnios:>h: '" Se·rtie o zrclormoza ""'trwałość nawet zł LOOO.Trfll?ro6:::>n>':i. G~yby l to nie pcmo- w:uile pr::wa i::l:łż::ński~o. vlprO'Wa~ło, stc&:wi:bbym harą !m'.a'cl, gdyż ~eme ślul:ó.w cywil!lych, ulosł ęP'n!e
oki:i::nt, p~cliżuiący perządek spn- 3'c rt.zwcr•ów. i u:'<LZ:-t11-? wrhodzePrócz tego co trzy miesiqce loso·
ł:-ny istnieć nie poW:ni:a.
n·a w zwL.zkl mdżeńSilde osobom
wane sq premie za systemaMcrd::rc6w kzrałr.bym tvlko f.m!er- chDrJD l alkohclikom.
cti,. Z:1 ckdc::zenie cz:łtm!oka. jah
tyczne oszczędzanie w wysokości
n„. TIJF:-k.nle oczów, stcsowalabym
złoiych 500.-, 250....., 100.- i 50.cbł~s!ę, i ~n:~e:e w domu rrzymunwzj pr~ n:i. fot ~o•.a za.robi.one
Ko i qż e czki na które padły
km prz" Wl.C>C'\V:',' CQ pieru.i><!zz, przemaczył~bym na korzyść ckclc~e
premie, biorq udział w dalP. „Empe z Wlln:i", be:zrogo, zt:.ś po f'&y-::iu lruy, rmus:fobvm
szych promio~cz_aiach .
w'..nio\vE'::=ę lo płE-cen!a p~dzo bo:ny intr-01igato.r , tak ph:zz:
n'.':""„ <l~vc{!l!ei rcn!y.
Gdybym został m!ni·
Gdyby w poo1lhych wyp:.&ach
slrcJ:l postawiłbym sobie za cel pcprąwę bytu wszystkich ,,arstw

łłęiza n ~jwieks1rm

wrogiem

sitt arza tow iem nienawH

I

10

PKO

Oszczędnosć

nggrodzona

I

p·oarawa. bvtu
ws11stkitb warstw

104
Zwołałbym

Po!tlócili
Zabrało

się, pobili
ich po~·o iowie.
Napoleo:i Sądek.

ąioko;na,

1a

kws-y

utrzy-

W::!uty: Dolar 5.245, Fr.

ua.n.c.

lllllle,

·

17.16, Ftlllllt a.n~. 26.36, Gwd.cn gd..
99.75, M ri-em. 101, &reb:na 113.
Dcw:Zys B:~~:a 89.4.5, Gd;:.ń::;k 100,
Holandia 295, Len.dyn 26.45, N. Jo.r'k
kabel 5.275, Pa.ryż 17.3'6. Prag:i 1853,
S:t~k.ho~m lJMO. SZ'\V'a.;ca.ifa 122 30.
Mcfes B. Pc~~ki 115, W ::r':sz. \Y/ ę
f!el 31 SD, L'"!Pc-.P 63, Modrujów 14.50,
Osąowiec 55 75.

RADIO

ą>ołeczeais~wa.

zjazd bankierów i po:>rosilbym, aby zechc:eli pomóc i
wziąć udzlał
w odbudowie PolsW.
'lrzez ulokowanie częiici swych kalli
talów w budowie przeds[ębiorstw do
zhodowych, mających wielWe znacz~
,1„ d'.tl rozwciu i ku!~ury krcin.
W lym celu uproponowdbym., a.::eby z=chcicli wybudować w różnych
częfc:iach kraju potężne elektrownie
wodne, tak, ażzby każdy z:.kąlck
udział
'.!:raju był pokryty siecię lrablowę.
Wielkie
poruszenie
w Kato- ce odpowiadał przed sądem
Równccześnie cały wyDilek skiero-.
w;;łbym dl> ntlcżylel!o u;orzadhowa- wicach wywołała wiadomość o wespół z dyrektorem tej kasy"
:iia wszystkich dróg tak głównych, aresztowaniu .właściciela kilku Augustynem Dyrdą. K. zos~ał
!ak I dojazdowych.
kamienic w Ka~owicach, zna- pociągnięty do odpowiedzialnó.

Aresztowanie

GIEL ·DA
Tell!denoja

..

~~i
zbiera ten kto gra u
J. LANGERA

kam~e11iczmika

w Utielkiei derze

• iSHiłeQQQ'~QGQQQQQQQ~

nego przemysłowc:a Grzegorza ści sądowej za nakłonienie Dyr·
K.
.
dy do popełnienia Całego sże·
Ma on być wmieszany w wiel regu przestępstw.
CZYT AJ CIE
ką aferę Komunalnej Kasy O;;z
Szczegóły tego sensacyjnego
„NOWEGO SPORTOWCA" czędności w Swię'.:ochłow1cach, aresztowania są trzymane
w ści
CENA 10 GR. w związku z czym będzie wkról słej tajemni<:y.

llm:.:i!l:l!lllml!llllllll-=--------=--=--

Bigamiści

WARSZAWA L fRaszynJ
Qdzle padł 1.000.000 w 33 Loterii
Czw::r!ek, ~n.!a 10.Il. 1938 r.
oraz ostatnio 8 wielkich
Godz. 6.15 „Kledy ranne". 6.20 Gim
wygranych po 1 OO.OOO
nutyka. 6.40 Muzyka (płyty). 7.00
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka (płyC •n t' a I a'
ty), 8.00 Audycja dla szkół. 8.10flarasawa, ul. f,\arualkowa1ca 12-1
11.15 Przerwa. 11.15 „Moniuszko" Tel. 242-11 • P.K.0.1667
Sąd okręgowy w S ~ anisławoporanzk muzycZilY· 11.40 Płyty. 11.57
o.i.ratot9 : Poznalt, Sew. M1eliyńskle11° 21
wie rozpatrywał dwie sprawy
Sygnl! czasu. 12,03 Audycj.:i pofodnio
Waru:awa: Dworzec GI. Odlozdowy
o bi<famię.
wa. 13.00-.15.30 Przerwa. 15.30 W;a
1 nod linlq &redntcowq - ul. Targowo "6
6
domo,ci gospodarcze. 15.45 „Rozmo. ul. Wolsko 13
W pierwszej zasiadał na ława muzyka :r: młodzidą". 16.15 Picśw:e oskarżonych Antoni Mazuni i taiice tlllskie. 16.50 Pogadanka
rek, kominiarz w Brodach, któ~
•ktualna.
17.00
Wiedza11.i 0ks:ążka.
·
b 1gam1'
•
IUS KonceTt
solistów.
Porad-1
~
ry 1es t niepoprawnym
5
nili sportowy. 18.10 Skrzynk a o;!óls ~ą . W reku 1918 zawarł zwiąna. lS.25 Program na jutro. 18.35 Au
~IMl_,lNAJ~„MROZOl;.~J
zek małżeński z Kat arzyną
dycja d!a młodzidy wie!skiej. 19,00
~flLSl!JU
. ILP.BlV_jl?J1.ROll</l~lłtf:ID.
Turczańską w Trcściańcu w~~l
Oryg:nalny Teatr Wyo·bra.źn.i' ,,Krzysz
!8!!Mftt..E.~J~t'!'.1;!!.0o_ool'IR i NI~
kim. \V/kró ~ ce porzucił żon ę i
toi Kolumb na morzu Sarg?.ssowym".
19.47 Mazyka lekka (płyty). 20.05
mimo że małże11shvo to bvło
Pog1da.n!ta aktualna. 20.15 „Kuligiem Program na jutro. 14.10 Utwory Mo- ważne ożenił się w roku 1929
do IDMza" - fanbz;a. 20A5 Dzien· zarta. 15,10 Jak spędzić §więto? 15 ·20 po raz drugi. Po pewnym cza·"- ·
20 55 p „ d nka ak Wiadomości sportowe. 15.25 Polska
.,... wie~zorny.
·
o„a a
•
sie ·'"'Szło
na 1'aw, że Mazure!:
tua! 11a, 21.00 Muzyka
t(l.Jleczna.·
21.45 muzyka salonowa. 16.15-18.00 frzer
1
Szkle l!~eracki. 22.00 KonceTt karne- wa. 18.00 Muzyka lekka (płyty), jest b'.gam·,stą i kominiarz został
ralny. 22.50--23.00 Ostatnie wiado· 19,05 Koncert solistów. 19.55 życię sl~ a:.~ any na półtora l"CJoku vnę 111ofd.
kulturalne stolicy. 20.00-22.CO P rzer z!i:-nia.
·
WARSZA.WA n. (Mohot6w)
wa. 2?, oo „Dw6::-h przylaciól o D:i· 1 N
b
, M
,
Godz. 13 on l{..,n-ert rozryw'·owv tek:m Ws ::hodz'-?" 22.15-24.00 Mu, '' 'i0~"1 ę t• . ro.m
~.,.· •r e >
{pl1w, 1400 F~i iafo.rma.cyj. 14.05 lzyka taneczna (płyty).
o~z:ybył do niiej.ącRWOści Mar-

przed

sądem

Obrdwum zaaplikowani 20 miesierr w•e1ieJ1ia

ODMRQ"ENIE

·

Y.
,

kowce pod
gdzie zawarł

S tanisławowem, więzienia.
znaj,omcść z Mn\Y/ drugiej

stanął

sprawie

rią Siwówną, które1' przedsta- .n rzed sądem rumuńskun' dezer
wił się jako kawaler. Po pew- ter .Georg Ginda, zamieszkały
nym czasie poprosił o jej rękę, cs ~a tnio w Tyśm: enicy. Ginda

·a gry Siwówna zgodziła się na
·
lt, o b 01e
' u d a l"1 s1ę
· do
~ en zw1ąze
urzędu parafialnego, gdzie spisano pro ~·c!~ół i cgłoszono zanowiedzi. Do ślubu jednak nie
doszło, ponieważ w międzyczasie wyszło na jaw, że Mazurek
~ est żonaty.

Na rozprawie sądowej Mazurek, k tóry odsiadui·e karę więzienia za inne przestępstwa,
przyznał się do winy i prosił o
lJ:\~odnv wymh r karv. S"d, no
,
l ·
,
ł
·ró ' d-:-1 n ~ rr ·1„:e, s •aza
nie~opraw~egp big~stę ńa rok

ożenił się

w roku 1933 z G.
I,..\.:waśmews
·
k ą. p'O pó ł torarocznym pożyciu opuśdł żonę i wy•
jechał do Kołomyii. Tam zgłQ•
sił się na probostwie rzymsko
katolickim i podai'ąc się za' bez
wyznaniowca przyjął chrzes~, aby nas ~ ępn i e wziąć ślub w Je·
zupolu z Partt.nią Wołkówti~
ł
Do
W ślubu 1'ednak nie dosz o.
yszło nowiem na jaw, te Gin·
da jest żonaty. BicJamista zos!ał
podągnię ty do odpowiedzialn-o·
d
· k
ści ~ą owe) i s ~ny na 8 m.iec
s.ięcy :wiezienia.
„
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VI związku z czterech setleciem panowan ia rodziny Ro· j
- Niepok oje? Nie ma. Nie sł~ałe~. Tylko
manow6w, ukazał się dekret amnestyj ny i wi~lu kaotorinik?w• 1luci'zisk
a gadają wciąż o tym, że będzie wojna.
.
towarzyszy Tadeusz a zn 1lazło się na wolności.
Jeden z ~ich,
Rosjanin z Warszaw y zwrócił się do Tadeusz a z zapytaruem.
- Jadę do Wa.rs~wy', Mogę kom\U od.dat ukfon?

Tade~sz zam~śhł. się: Odd~ć ukłon? ~le k?mu ~
rwszyscy Jego zna}Oml mieszka)ą "!' k~sp1racy1nyc
.

mie~kaniach.„ ~od ob;cy~i n~w 1 s.kami„ Gd:z112

Wojna? _ zadrżał głos Tadeus za - Z kim
. ?
o :_ iNi:~~:m dokładnie z kim. W mia~l12czkt1
ktoś tam czytał jakąś gazetę. Sam ni·e potrafię czy·
tać

I

t

_

b dz'

I ":__

iest
A co tam gazeta·' d<>niosła 1 - zapytał TadeJad.zia ?.„ Kto Wl~, m~ze i't;tż nie ży;e 1
ł
usz wielce zacieka wiony.
·
Ą. n.a. pe~~ J~Ż n!e mieszk a pod ~m w asnym ,
_ Sł szałem tak, gdym w pociągu już tutaj jenazw1ski~m, Je~h Je~t ~2szcze na ~<>~nosci.„ln. . g l chał, krzicza
no: wojna, wojna! Gdzieś tam zamor• kPoło~~kw1~c nł?nd ~ała ramtn1eruugl~aem~a1ące o ciowan<> jakiegoś
księcia.„ Ki.2dy i gdzie ta sam nie
11ę
atorznt a i powie zi smu ym ""' •
.
- Pozdró w, bracie, tylko po~ką ziemię.„ Ona wiem..• A
ana ukarali katorgą? - zapytał
mi 1'est na1'bliższa„ Wychowałem się tam.„ Walczy · T d
mlz~,JC<? ~
1'
1n
ć
I
·
·
·
a
eusz
vuzienca.
:iiem tam 0 ~o oś ··: me wic;,ce}„.
Młodzieniec milczał chwilę, opuścił wzrok i po
Katodm k spo1rzał zdziwiony na T adeusza, t
·
h
· hn ł · ·
ytał
ym cie o wyszep t a ł..
umuec ą się ~ zap
.: k
n
'§I
• ?
- Nie chciałem, ale sie tak iakoś s •ii.ło .••
- CN? to, nie ~JUŻ kłreTwndyc w • ars.zaw1e
_ Co się stało?.
~· , _
1e 1 - ostro oUUrze
a eusz.
N
- To do widzenia, i niech mnie pan wspom ina
- '"'~' ona„.
· 1a - u ś miec
zawsze jak przy1·ac1e
· hnął s1ą
· k at orzm
· 'k
- N vo za
. ona
. .1
i uścisnął rękę Tadeus za - Prawóa , żeśmy so~ie
mo~a zola .•~ swą ionę
1
nigdy nic złego nie uczynil i? Jeśli pan po długich
Gł
ami
~w?' Pzadrżał·
latach wróci do Warsza wy, niech mnie pan ~u0
os .m : ~enca
. · •
ka. Pamiętasz przecież moje nazwisk o. Zapewm am
- Nie .chciałem.„ . ~ie yniem, co ~ę ze mną
cię, ze więo2 ; już żacilnej zbrodn i nie popełnię. wówcz as działo„. Sa~
~ue w1el1;1„. S~e.dłem oolem:„
Bo i na co? Za kilkadziesiąt tysięcy rubli dwa· Nagle sły~ę„.
· W sian~e, c?ś się dz~e1e„ •.Ktoś . się
i'zi.2ścia lat katorgi ! Od razu żałowałem tego oom śmieje.„ Przysunęł·2~
się c1ch~.„ . C1chut~nko.„. Na
uczynił, ale już było za późno„.
pa.luszkach„: Spoglą~am, to ~01a zona. Lezy z ~um„.
Inny mów katorżnik, który 'żegnał Tadeus za, Miałem takiego są.siada
.„ .Łai~ak. .. .Za:~sz.e cos tam
wtaruszek 0 drżących już dłoniach, powiedział:
czuł~m.„ ~adto. .i?t~resu1e się mo1ą zoną... Za.tlad·
- No, straciłem moje najleps ze lafa. Chciałbym to się z nią przVJaz
nt. A tu. ~t:zę.„ Nagle.„ On
•tać się człowiekiem, a12 stoję już nad grobem. - A z nią ra~em„. Wie pan
.przeci.2z.' 1ak to bY'!;t.„ Ud~·
jednak jeszcze wypiję niejede n kielisze k. A jak pan rzyło mi do głowy·:·
Napadł
~m Ją.„ !enkfsk.d.„ Ła1JD.yśli, hę? Znajdzie się j2szcze dla mnie żO'lla, co? dak ze strachu
uciekł.„
~
1a
n~ .mą, u a ie~„. w
Wszysc y ci, których zwolniono, wyszli z wię· ·brzuch , w głowę,
~ienia pełni najleps zych myśli, w naó'ziei, że teraz Piszczy, krzyczy „. w nogi... Gazie tyl~o tra.fi!em.„
ich życie ulegnie zmianie. Większość zwolnio nych To on chciał ~nie Woła:. kochan y, me c~<:1aia~.„
zgwałci~„.. W~rew mo!~l woh„.
_, to byli więźniow~2 ~i~alni.
•
·
To kł~mstwo 1.eszcze
Pewneg o dnia przywie ziono do ceh Tadeus za Już me panowałem. .bardzieJ mn.1e roz.wście~zył.o„~
nowego więźnia: był to Polak z jakiegoś małego dę mówię.„ Chwyci nad .s?bą.„ Nie chc.iałem,. praw
łem 1e1 gardło.„ Nie chc1ałem„.
miastec zka, z lubelszczyzny.
Ale odrywa m ręcę, patrzę.„ Wybał.uszył8:. tylko
Tadeus z począł delikat nie wypytywać, co Się oczy„. Sądzę, że zemdlał
a, zacz~a1? _Ją cucic„. Budzieje w kraju.
, ,
dziić.: Ale skąd„. Po t"P,D ~pow1e.az1ał12~ to.: samo
_ Cóż tam słychać? - odrzekł młodz-ieniec, sędziemu„. Ale to·
są dziwni lu~i~„. Nie wierzą:„
nieśmiały i zakłopotany pytanie m _ Nic specjal ne· Chyba że masz serce
swe obnazy c, czy co.„. Nie
nie słychać.„
chciałem i~i . zabić .. : Al.2 byłem ba.rdzo .wzburz ony.„
i<> _ Chodzi mi 0 to„. Czy SI\ jaki.eś zamieszki„.
Katorz nik otarł rękawem łzy, )s.tore $pływały
Niepokoj~„ .
mu z oczu.

z"

I

N o we I a

legła?

. (Dalszy. ciąg fu~)
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Gangsterzy w samoloiie

, Pilotow i Edwinowi Floydo wi
ukomu nikowa no, te za pół goamiy ma lecieć do Chicago z
pasażerami, którzy wynajęli
największy samolo t linii fotn.i·
czej i te jego pilotem pomocni·
Czym będzie Edna Miller.
O oznaczonej porze oboje
byli gotowi do startu i gdy do
samolo tu wsiedli trzej pasaże·
rowie pod przewodnfotwem ja·
kiegoś olbrzym a, maszyn a wzbi
ła się w powietr ze. Zaledw ie
lotnisko znikło Edwinowi z oczu,
gdy ckzwi kabiny lotniczej otwo
rzyły się i olbrzym wsunął gło-

- Ile pan dostał za to? - zapytał Tadeu.s:i.
- Dzi~ięć lat. Jak pan sądzi, wytrzy mam?
_O, na pewnoQ wytrzy ma pan. Na pewno - po.o
cieszał go Taóeus z.
. I znów dzień za dniem leciał.
.•
Hazu p2wnego strażn_ik ~vowiedzlał ?1 ta1em~~l
cy Tadeus zowi, że już się biJ~ na~ rosyisk o : nte·
miecką granicą. Strażnik opowiedział o ty~, i ?~;
sił ba_tdzo, by tego nie powta~zać ; b<;> to „taJ~mni<:a .
Opowiedział to tonem niepoko ju, tak Jak ~d,Y"
by wyczuwał, że jego czas już chyba w~ótce mmw.
Nie wypowieóział naw~t słowa: wo1na. ,
_ Biją się - powiedzi ał - Ale. s.t'\d Jes~cze
bardzo daleko, na niemiec ko • rosy;skie1 gramc~.„
Tadeus z zadrżał, słysząc te sł.owa. Przypomniał
sobie, że na jednym z posiedz~ń ko~itetu partyin.e~
go mówiono, że tylko w ogniu .w-0')-ny europeiskie1
powsta nie wolna i niepodległa ą1czyzna ..
A więc godzina wyzwolenia wybiła 1 - rozmyślał.
.
Gdy nazajut rz do celi przybył straż.ni k , zapytał
go Tadeus z:
•
- A kto z kim się bije? Z Niemcamt, czy z Austriakam i?
Tego dnia strażnik był. w znaczni e g~rs.zym
nastroju, aniżeli dnia poprzednie.go, ~ odpo~~dział:
- A cóż to ciebie obchodzi, .z kim się bi1a 1 Co
to· ciebie może obcho·Ózić?
Wyszedł i zatrzasnął za sobą drzwi.
.•
Po kilku dniach znał już Tadeus z szczegoły.
Było to w drodze do łaźni: znaleźli strzępy podartej gazety.
- Ale jak tu ukry.ć te strzępy, podcza s gay
w łaźni trzeba rczebrać się do naga 1
Ciekawość Tadeus za była tak wielka, że nie
namyślając się długo, wziął skrawe k papieru do ust.
YD kąpieli zapytał go jeden z katorżników:
- Hę, co ty tam masz w ustach 1
- Nic takiego odTZekł Tadeus z - Tylk<>
ząb mnie b-0li.
Gdy znala:zł się z powrot em w celi, wyjął z ust
skrawe k gazety, rozłożył i zaczął szybko czytać
Był przerażony: ·óepesz a z Warsza wy.
Niemcy zajęli już Kalisz i Częstochowę.
Inna znowu wiadomość z Warsza wy.
Wo;ska rosyjskie posuwają się w kierunKu na
Lwów, zaś wojska austria ckie zbliżają się do Kielc.
Tadeus z sied·ział tera:z w swoj-ej celi, jak g.dyby
przyku ty do miejsca. Potok myśli zalał jego ~wia~o
mość. Był przerażony tym, co przeczytał~ me wie·
rzył własnym oczom. A więc, to co ten młodzieniec,
który zamordował swą ż.onę opowiadał, jest pr~w
dą. Wojna rozgryw a się n.a ziemi polskie j. Polska
krwawi .
- Zaraz, . zaraz -""" Nie mógł Tadeus z zebrać
swych myśli - Czy z tej wo:ny nie powstasnie no·
wa Polska 1 Polska bez cara, bez żandarmerii, bez
katorgi, bez 'szubienic sah'aps kich, Wolna i Niepod-
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ru, bo go
olbrzym.
Gangst er z błyskawiczną szyb
ł\
I\ •
-- Zostaniesz tu rzekł kością rzucił się na Ednę, wy· 1
·
olbrzym do swego towarzy sza i bił jej rewoilwer z ręki i jed- ·- - ----------------------•
wszedł do kabiny dla pasaże· nym uderzen iem powalił na
po I zaczął regular nie działać. Ma·
Edwin posłuchał ją i po chwi
rów.
. 1 dłogę. Po chwili znalazł się jut ( szyna wzbiła się w górę. .
li
maszyn a wz:biła się w po- Niech V# ni poprow adzi · przy Edwini e i przykładając, - Był
to cud
maszynę • _,•.?kł Edwin po·: mu lufę rewolw eru do skroni, nęła Edna. - PoI - wykrzy k- wietrze Gdy :cbliżali się do gra•
oo te sztuki? nicy, Edna nałożyła spa doodejściu olbrzym a, zeskoczył ze krzyknął:
Pomówię jeszcze raz z tymi ło- chron, pole.cając Edwino wi
ucz„
swego siedzen ia i rzucił się z
- Lądować w Shatter y Hill! .trami.
_
.
_
nić to samo i zwollnić tempo. Pi
całej siły na pilnującego ich
- Łotrze, coś uczynił z dziew
- Mój koilega będzie lą"do- lot zrozumiał o oo jej id.zie.
gangstera, który przewrócił się czyną. Jeśli natychm iast nie wać
w Shatter y Hill! - krzyk·
- Co za nagrodę otrzyma my
i wypuścił rewolw er z ręki.
znajdz1e się ona przy mnie, sa- nęła po przez otwarte drzwi.
po
lądowaniu? zapytała na·
~gorzała zacięta walka, z molot zostani e strzask any.
I Gan~sterzy przyjęli z uzna· stępnie Boba Cowly.
której Edwin wyszedł zwycię·
- Jeszcze słowo, a zastrzelę · niem
- Każdy po 10.000 'dolarów.
sko. Po kilku chwilach wrócił cię i dziewczyna poprow adzi stanąłjej oświadczenie i olbrzym
w
pobliżu pilotów z re·
- Niech pan da po 20.000, a
wę.
do kabiny i zamknął drzwi na maszynę!
wolwerem w ręku. Gdy samo· szybciej dojedziemy do grani·
- Pr<>szę lądować w Shatte• rygiel. W jednej ręce trzymał
Nagle dał się Odczuć straszn y lot przelatywał nad Shatter y cy.
ry Hill w odległości 40 kilome· rewolwer, a drugą ujął Ednę za wstrząs
. To Edwin · nogą pociąg Hill, piloci ujrzeli · na lotnisku
Gangst er zgo.dził się na to.
trów na południe od Chicago kołnierz i rzucił na podłogę.
nął za ster, jednocześnie wyłą- dw<'- auta załadowane skrzyni
a~ Po otrzym aniu pieniędzy Edwin
na prywat nym lotnisku, a nie w - Pozostać w tej pozycji! - czając
motory i maszyn a zaczę· mi i kilku ludzi, obserwujących i Edna otworzy
Chicago.
li drzwi kabiny
krzyknął i sam rzucił się na po ła opadać.
samolot przez lunety.
i zanim gangste rzy się spostrz e
Edwin odwrócił głowę i uli-zał dłogę, opierając się plecami l - Przyjm
uiesz może waiun·
- Wygląda to na obrabowa- gli, wvskoczyli z samolotu.
wycelowaną w siebie lufę rewol moc.no o .dTZwi, a jednocześnie;k
i, oo? - rzekł Edwin zupełnie nie banku! - krzyknął Edwin.
- Ma~zyna jest ubezpieczoweru. Obok olbrzym a stał jeden re~ulując ster nogami.
'\spokojnie. - Nie· mamy ani se·
Maszyn a wylądowała na lot- na - oświadczył Edwin gdy
z je~o towarzyszy, który przy•
Drzwi jęknęły pod ciężarem kundy do stracen ia.
nisku. Po załadowaniu skrzyn znaleźJli się na ziemi - i przedłożył rewolw er do pleców pilot trzech napierających mężczyz
n. .
Olbrzym zbliżył się "do okna do samolo tu wsiadło jeszcze 5 siębforstwo
ki.
nie poniesie żadnej
Po . chwili padły strzały il kabiny
straty z tego powodu, że samo- Znam Iotnislio w , Shatter y ktlika aparató w zostało strza· opada zi zauważył, że samolot pasażerów.
- Skierować maszynę w stro lot zostani e roztrza skany. TeHill - odparł Edwin. - Jest skan~h na miaz\!ę. Edwin z ca i przedm gwałtowną szybkością
ioty
na
ziemi
stają
się
nę
granicy! - rozkazał jeden z raz łotrom nie pomogą już piezbyt małe, abyśmy mogli tam łej siły pociągnął nogami za wę co~az
większe. Bez słowa od· nowvch pasażerów, który teraz
niądze.
lądować.
.
.
zeł steru wysokościoweJ!o i ma· wrócił się i wrzucił na pół
jesz- objął komendę. - I abyście wie
- Również i nam one bv się
- Jeśli pan nie będzie ląd<>- szyna stromo zaczęła się wzno· cze o~łuszo
ną Ednę do kabiny. dzieli z kim macie do czynien ia, nie
przydał
wać, to uczyni to drugi pilot sić.
_
Edwin zajął swe miejsce to wam powiem, że nazywa m - poniew y - wtrąciła Edna
rzetkł olbrzym.
aż zaraz po lądowa
-Postępuje pan bardzo fok· przy motorze, skupiaj ac całą sie Bob Cowly.
niu gangste rzy zastrzelilibEdwin schylił się do swej to- komyślnie - oświadczyła Ed- uwagę na
Edwin zerknął na nie~D ' nas . Gdyhy dwie kobiety prowa
warzysz.ki i dał jei instruk cje. na. - Doprow adza pan tych ło motorów maszynie. Z trzech
samofotu tylko je4en ultradkiem. Tak więc wyglądał I dzify maszynę
Ale jak tylko ręka Edny skiero trów do ostateczności i w koń- zaczął
od razu z po·
funkcjonować i też nie i· słynny gan~ster, którego ban· czątlru dałyby,sobie
wała się w stronę aparatu radio cu zastrzelą nas. Pozwól
radę z gan~
pan, całkiem
wego, kula st.rzaskała sygnali- że będę z nimi pertraktowała. r.zowo rei!ularnie. Edwin ktir- da dokonała tvlu bezczelnych sterami. Jest pan dzielnvm, ale
podą!!nął za ster wyso· n.i ipatlr.w r~bunk(»wvch.
ńł11n1Tll chło1Jcem ,
~cyjnv. aoarat. •
Frłwinie •
Edna o~stmęła rygiel, wz~ęła j koścfo wy, waszyn.a uoło7;v ł.a się 1 -:- N.atvńlir
riiast startować I 1
d?dał.a z uśmiec~en1 Edna: kile- Niech J)&n me stawia ono- I rewolw er i weszła do. kab.my, na bok,
motor wuknął i .za.ra2: szeoneła EdM
p_1ąc i!o serdeczrue .PO ramieniu.
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PRAWDZIWE DZIEJE SŁAWNEGO ZB0JNIKA
DOBROCZYOCY BIEDNYCH 1 POKRZYWDZONYCH
Było to w czasach przedwojennych.
Na Kaukazie grasował ze swoją bar.dą herszt zbójecki
1·Chan. Ale Selim-Chan nie był zwykłym :z.bójem„.
• Był to bohater narodowy Czeczeń.;:ów (Czeczeńcy - to
$P kaukaski), który zorganizował w górach bandę wier·
mu Czeczeńców, porywał łudzi bogatych, a otrzymywa·
ióźniej okup pieniętny rozdawał między ubogich IJliesz/lw gór.
S~lim-Chan stał się postrachem całego Kaukazu. żaden
,:z nie był pewny swego mienia •..
Z Wyczynów Selim-Chana głośne było, - między inny- porwanie jedynacz~i bogatego magnata naftowego,
'tlego. (Był to Polak, który przybył na Kaukaz z Wariy).
Gdy jedynczka ta, imieniem Marta, wróciła do domu po
miu okupu przez jej ojca, uciekła dobrowolnie z domu
sców i wróciła do Selim-Chana. Pokochała go bowiem
o i została jego żoną.
Jej ojciec, ogromnie do niej przywiązany, powędrował
lry w przebraniu Czeczeńca na jej poszukiwanie. Ale gdy
reszcie odnalazł, Marta nie chciała nawet słyszeć o po·
e do domu, o opuszczeniu Selim-Chaua.
O Selim-Chanie głośno bvło w całej Rosji, a nawet i za
lca„ Mimo ogromnych wysiłków władz policyjnych i wojrych nie udało go się schwytać. Wysłano w pogoń za SeChanem liczne bataliony wojska, cały sztab tajnych aJlen
ale wszvstko nadaremnie.
Jeden oficer carski, Kibirow, postanowił za wszelką eeichwybć Selim-Chana. O swoim zamiarze oznajmił ton
Izom wojskowym, nie ch-::iał jednak w żaden sposób wy·
, na czym polega jego plan. Zgodzono się uszanować

stawił w górach, i której p-0syłał od czasu do czasu
jakąś sumkę, żeby miała z czego żyć. I z jeszcze
wię).u.zym bodaj rozczu:cniem bo po paru k:e iszkach wóciki - mówi•ł o dzisiejszym spotkaniu

Naza;utrz Esaud

wybrał się

znów do portiera,

do ho!du.

Tym razem portier przywitał g-0 z uśmi-echnięt~
po przy,acie!.<sku rękę.
z nim, Esau.dem i Kibirowem, ze swo:mi „najlep- A, to ty!... Jak się m::sz? .. - mówił z zadoszymi druhami" ..•
woleniem - Popiło s:ę wczc raj nie zgorzej, co?„
Esaud i IGb:.row przytakiwali mu, rzucając od Ale ciziś już gło0wa je·s t trzeiwa, jakby nigdy nie.••
C.ZalSU do czasu jakieś słówko.
Przespa~.-;m się, jxk się nnleży ..•
Właściwie dla nich rozmowa z porHerem była
- Tak, 7..<.> mną to samo, - o·dparł Esaud - Afo
było przyjemnie, co? .. Wiem:, pnechod.ziłem obok,
już skończona„. dowiedz:eli się tego, <> co im szło.
Teraz porter nie był im już potrzebny. Jeszcze tyl- wię·c wstąpiłem z·obaczyć się z fobą...
- I c1ohrześ zrobił, hra.cie„. - prze..-wał mu
ko nazajutrz trzeba się z n!m będzie jakoś zobaczyć,
żeby się ciowiedzieć os'tatecznie,
czy Amerykanin portl.zr, klep:ąc go po ram.ie:iiu.
wyjeżdża, czy nie ...
- A dużo ma:sz dziś pracy? Jak tam ten wasz
milioner?
- zagadnął Esaud.
.
Około półoocy wstali wreszcie od stolika. Ra- A je:;t, jest pracy dosyć... On ci.ziś już na
chunek zapłacili pół na pó.f, zgodnie z umową.
„Ja, bracie, pkcę ..." - wołał podchm.'.oe!ony pewno wy:eżdża, - zniżył glos porHer. - I dlatego
portier. - uTo ja dziś stawiałem swoim druhom wciąż słychać dzwonek z jego pokoju... To to, to
tamto; nie w~esz, jak to przed o-djazclem... Jedzie
serdecznym!..."
Kib:row zapłacił więc tylko część. Chociaż go- dziś o ó:ziesiątej wieczór.„ - dodał.
' Esaud nadskwił uszu.
tów był pokryć cały rachuinclr za d.z:siefr::y wieczór,
„Teraz wiem już wszystko, co potrzeba", - pobo to wchodziło w za\1.res wyciatków w związku
i myślał. Nie dał jednak poznać po sobie, jak bardzo
z tym mibon erem...
Gdy opuścili kna'pę, port!er chwiał się n'.l no- obchodzi go usłyszana prmd chwilą wiadomość.
Pcgauał jeszcze parę minut ze swoim n.cwym
gach, ale Esaud i Kibirow, którzy m'.eli, jak f.o się
„przyjacielem"
i porp:eszył cLo Aliego z nowiną.
mówi, 11 mocne głowy". trzymali sie nroslo, jakby niwolę.
Jeżeli
tak,
to musimy się zabrać do roboty,
gdy
nic
•••
Tymczasem K;birow, przebrawszy się za Czeczelica,
- powiedział Ali do Esauda, wysłuchawszy nowi.ny.
I ~ię do bandy Selim-Chana i pozyskał sobie jego zaue jako Czeczeniee Ali.
- Nie mam wcale dużo czasu. .• Trzeba się przy~oGdy pewnego dnia Czeczeniec Chadti, zaufany SelimLować do wieczora„.
na przyniósł zasłyszaną gdzieś wiadomo§ć, że nilejaki
- Jak ty sobie to ~s-zystko wyobrażasz, Ali-1tr Kibirow stara się dostać w zdrndzieckim celu do banJak my to z.robimy?„. - zapytał Esaud.
.
Ch1na, Selim-Chan zwrócił się do Kfbirowa: „Ty, Ali, naj- Przebierzem się w nasze moodury oficertf 1hsz sobie z tym radę.- Trzeba „uprzątnąć" z drogi •
Kibirowa..„
·
skie.„ Wsiąciziemy s-obie elegancko do te~o same~
Kibirow musiał spełnić rozkaz. Poszedł z Chadtim do
przedziału, co ten milioner..• no i w d.rcdze już &oilnegt>. Tam ka.1:ał Chadiiemu, żeby mu przyniósł skąd
bię z nim damy' radę ..•
nlur oficerski, który miał mu niby być potrzebny do tej
- Pewnie, że damy..• - uśtn!i2chnął &ię z pew·
loty'', potem zamordował Chadtiego, a do pokrwawionenością siebie Esaud - Nie pierwszy to raz porywa•
11unduru przypiął kartkę: „Tak zginął Kibirow, który czymy kogoś.„ to nie nowina dla Esauda„.
na tycie Selim-Chana.„"
A Kibirow, rzekomy „Ali", powędro;vał z powrotem do
- Tak, ale wi~ co? Trzeba bę<i'z~, teby
-Ch~a w towarzystwie Czeczeńca Szamóla.
gdzieś na drodze czekał na nas ktoś z konikami.„
Szli po krętych ścieżkach górskich, gdy nagłe z daleka
be.z tego ani rusz„.
·
hegh patrol żołnierski.
Naturalnie„.
Pó;dziemy
do
nafbliższego aułu.
Szamil .i Kibirow ukryli ~ię w grocie shlnej, a nad ni·
do kogoś z:ie swoich.„
przeszedł patrol tołnierzy.
Nad ranem Kibi.r-ow przybył do Selim-Chana, który go
- Wiesz„ najiepiej będzie pójść z tym do H:i·
llk.iwał niecierpliwie we wsi A~daut, w chacie Abdula.
mida„. Mieszka niedaleko Kisłowodska.„ Może bę
,,Ali. Ali naceszcie wróciłeś!" - zawołał na jego widok
dzie godzina drogi.
Im-Chan, całuiitc ,:!o serdecznie.
„Ali" zgodził się na ten plan.
Przybywszy do Selim-Chana, Kibirryw zaczął mu opowia•
o tym. w jaki sposób zamordoQwał „Ki>birowa".
Obaj udali się niezw!oczni.2 do sakli Hamida.
Gdy Kibirow skończył swoje opowiadanie, Selim-Chan za.
Był to ni·emłody już Czeczeniec, wi-erny sługa
lal do pokoju kilku Czeczeńców. i zaczął chwalić „Ałiego".
Selim-Chana. Nie brał wsprawci.zie sam nigdy czyn•
W związku z zamordowaniem Kibirowa generał-guber
ne~ udziału w różnych wyprawach Selim-Chana,
lor M:chej2w 7wohł do Groznego wielką narodę
, Na ni!.l'l!d.zie zabrał głos oficer Gre~orv Siokrs-ki i oaLe służył mu zawsze, czym się tylko daf.o, za!alwfa·
11adczył: „Ja mam pia "1 schwytania Selim-Chana". Wszystjąc różne jego polecenia. Niekieąy ukrywał u siebie
...
t gl„wv zwróciły się w ief!o ~tnnę.
kogoś
z ludzi Se 1.im-Chana, gdy zas·zła .tego potrze•
Oficer Sikors.ki oświadc:rvł, te 1>ootua się w prz~iu
ba,
n!.ekiedy
oddawał do usług Chana swe~o konika.
zeozeńca dos-tać do bandy Sel:m-Cha.na, abv wyidoać go p_o
- Gdz!e chce-de, żeby rui wac cxo;.kaly kcniltl? Od czasu do czasu także posyłał kogoś n-owego do
li w ręc„ władz. Nag'.e. pod.czas zebra.n:.a. daaioQ mać te.e·
ai1:2111ie generał-gubernatorowd, te Selim-Chan porwał milioobozu ..•
- zapytał Hamid.
tra amerykadskiego.
Tym razem, jak zwykle, Hamid wysłuchał uwat•
Ws.re porwania mmonera amerykań~kiego Sellin-Chan
nie
tego,
co mu opowied'Zieli Es.a.ud i Ali, i z ochotl\
Portier
wrócił
do
swego
hotelu.
Przy
pożegna
~~·erzvł Kibirowowi i Esaudowi. Przed udaniem &~ę w drogę
niu Kibirow powiedział do niego, klepiąc go przy- zgodził się im pomóc.
IUl'.1'0W poue-dł .tę potegnać z SeHm-Chanem.
K:b!row i E~and u.dali się do K·słowodska. Po drodze Ki- jacielsko po pl~cach:
- Gdzie chcecie, ż.eby na was czekały koniki?
irow tłumaczył Esan<łowi, te p!"zy p;erwszym porwan:u Ame·
zapytał
Hamid.
- No, zobaczymy się jeszcze! Bywaj!. ••
!kan'na mów:ł tak c'cho do Esauda, bo bał się, te jakiś
Niedaleko
stacji Dagestan... Jest tam taki
dcbodzący wkśn.ie dtlgit pozna go. „A!P. dlaczego Ali do·
Esaud i Kibi:ro0w udali się do zajazdu, w którym
lasek„. - odparł Ali, znający doskonale tę okolicę
Jchc~n. ~ tym ni.e. mówił?" - pomyślał Esaud. spojrzawszy nocowali poprz:iooniego dnia.
rzen·khW1e na K b:~owa.
•
•
- ;w pobliżu fo.ru ko12jowego.
Esau<ł udał s'ę d'° hotelu „Nialfa.ra". hv sdę pod jaki!M
Oba1 byli baruz.o za·dowoleni z wyniku rozmo- Aha, już wiem, gdzie to jest. .. - odpowie•
.etełtstem d<lwi!<lz'(ć czego4 o am~rykańskr.m nili.onen.e. wy z portierem, śmieli się, że tak się ciał nahrać na
dział Hamid. - Moi dwaj chłopcy już tam będą n.a
lY111 celu. n~:.llra.ł rozmow,ę ~ po.rtiere.m. hotelu. •
gadanie i postanowili 1 że i'utro m.nie1· więce1· w po· was czekali.„. O dziesiątej,
powiad.isz, pociąg ~
E•and 1 K11i•row so1tkah su~ w kna1p1e z portierem ho•
d · E
, .
d '·
d · • ·
!tla ,.Niat'ara". Przy w61ce portier powiedział o milionerze
łu nie sau~ WSLąp1 .t~m o ntego 1 owie się, 1ak z Kisłowo·Ólska ?„.
llllerykaiisk!m: „On jutro wyjetdta".
lo z tym WVJazclem m1honera„.
- Tak... Tylko pamiętaj, Hamidzie .•• zaznacz
MU6Zą teraz bacznie uważać, żeby im się nie
sw<>im
chłopcom, że będziemy obaj z Esaudem w
„Oho, w sam raz przybyliśmy tutaj„, - pomy· wymknął ten ptaszek...
munduTach
oficerskich.„ .żeby się nie przestraszyli,
llał Kibirow. A ~leśno powiedział óo portiera:
Gdy się tylkio ułożyli na posłaniach, za.snęli jak nas zo·baczą ...
- To szkoda, stracicie bogatego gościa„. - Ho-hol Nh bój się ty o moich synów.„ To
PGwiedział niby obojętnym gł.osem. - No, ale za to obaj kamiennym snem. Byli zmęczeni tym całym
młode
jeszcze wprawdzie chłopaki, ale już n:e jedno
dniem.
Najpierw
chocizili
tył.a
ge>dzin
za
miastem,
ty dostaniesz pożegnalny napiwek, jak się należy...
a potem to przesiadywanie w zadym1onej, dusznej w swoim życiu zrobili... - powiedział z dumą Ha•
Adokąd to on wyjeżdża, ten wasz Amerykanin?
mió'..
knajpie Rikasizwlliego i wreszcie wódka. .•
- Do Baku.„ On ma tam ogromne szyby naf- No, a co będzie z przebraniem się? - rzu·
towe.„ To magnat całą parą, powiadam wam...•
cił nagle pytanie.
- I ju! jutro wy;eżdża ?„ Przecież tu, w Kisło
- Z tym, w'. dz'.sz, nieco goTZ~j, - odpowieddał
'l."Oeisku, ieszcz'! sezon w pełni.
Ali. _: Tu, u ciebie, Hamidzie byłoby nawet wy~od
- Na'pewniej tak... Ale tak naprawdę to donie, ale n!e moż.zmy jednak„. Jest jeszcze biały
piero ju~ro będzie wiadomo, gdy zacznie się pakodzień, no i ktoś moż·~ nas zauwa.żyć, jak wychohiwać„. Bo, nie wiecie, u tych bogaczy, to dzisiaj
my z twojej sakli ... Tacy dwaj oficerowie oó ciebie
lak, a jutro siak. ..
to może być podejrzane.„
„Znaczy rs;ę, że trzeba będzie jeszcze futro tę
- Tak, tak, Ali ma słuszność, - wtrącił Esaud,
rzecz sprawdzić dokłaónie ... " - pomyślał Kibirow,
.- już my sobie z tym poradz:my.
'PO;rzawszy znów porozumiewawczo na Esauda.
- Naturalnie„. No, czas już na nas„, - od2zwał
się Ali. - Musimy z powro·em.„
Potem rozmowa przeszła n:, inoo tematy..
- No, więc żegnajcio:? dżigici! - pożegmł ich
Portier -0pow:adał o swoi · życiu, o tym, jak
Ham:d. - Wszystko będz:e zr-01-.'.one na czas„. Nie""
Io iest w hotelach, że musi być gofowy na każde za·
wam się poszczęścił. .• - życ.,.··l.
wołanie, za. w~:>:e i dla ws;zystkich grzec7ny i usłużny ...
~spomniał z roa;czuleniem star_ą. matk~, któr~ zo(Dalszy ciąg juho)
twarzą, wyci~g.:;ąc

0

I

1

Wrocznicę o~zvskonio morzu
W dniu 10 lutego obchodzi- jeden z najwię k szych portów
my uroczyście rocznicę od zys- na Baltyku - Gdynia,• miasto
kania przez Polskę dostepu do stutysi ęczne, huczące życie m ,
morza, tego morza, które od triumf niezłomnej woli narodu.
wieków było polskie, a na fa- Wybrzt::ży naszych broni 20 stalach jego walczyli mężnie nasi tków wojennych. Nasza flota
bohaterowie floty polskiej, jak: handlowa krąży po wszystkich
Arciszewski, Wejher, Wąsowicz, morzach; w portach -świata poi inni.
dziw budzą nasze transatlantyDla członków Ligi Morskiej ki, wszędzie szumią polskie bani Kolonialnej rocznica tegoro- dery i przypominają światu, ie
czna staje się niezwykłe cen- ta, której wolność zdeptano,
ną, gdyż d'zięki wysiłkom na- starto,
nie zginęła,
ale
szym polska flota wojenna zos- odżyła, jak feniks i do wszysttała pówiększona o jeden - sta- kich zakątków kuli ziemskiej
tek więcej, mianowicie, ze zbió- roznosi dowody siły, energi i
rek na fundusz Obrony Mor- niezłomnej woli zjednoczonego
skiej ufundowano łódź podwo- narodu. Możemy być dumni z
dną "Orzeł". Statek ten spusz-. dwudziestoletniej pracy dla moczono na wodę w styczniu rb. rza i na morzu.
w VUssingen na Morzu PółnoJednakże to dopiero począcnym w Holladji.
tek pracy. Nie możemy ustaW listopadzie roku bieżące· wać w naszych wysiłkach. Trogo będziemy obohodzili dwu- ska o powiększenie naszej f.lodziestolecie odzyskania niepod- ty musi być troską dnia coległości. Dwadzieścia lat.„ Dla dziennego, musi być ideałem
historii jest to okres tak zniko- naszej młodzieży.
my: ż~ zdawałoby się: ,ni<: warZapisujmy się na członków
te 1 ni~ wyp~d~ czynie bilansu Ligi Morskiej, składajmy ofiapracy i wys1łkow narodu A ry na f.
M. i budujmy 0 •
Jednaki„. Na skrawku wybrze- kręty, pomni, że budujemy poża morskleęo. p;zyzna~ego na~ tęgę Rzeczypspolitej.
przez zwyc1ęzcow, st01 dumnie

o.

-·J ak w

absolwent gimnazjum im . B ol esława Chrobrego w Piotrkowie
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 8 lutego b. r „
przeżywszy lat 2] .
Wyprowadzenie drugich nam z włok z domu żało b y przy
ul. Słowackiego 35 nastąpi w piątek dnia 11 lutego o godz. 3.30
o czym zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych

Najlepszą

komedią

z nową
Durbin jest
komedia p. t. „PENNY" - Dean Durbin jest fenomenem; obdarzona niezwykłe\ urodą, pięknym głosem i wyjlltkowym
talentem aktorskim z nieprawdopodobną w świecie filmu
szybkością wysunięta na czoło
i dziś jej nazwisko jest największą sensacją i atrakcją ekranów świata.
Na debiut Deanny Durbin w
znakomitej komedii „Penny",
zrealizowany przez Kosterlitza
i Pasternaka twórców filmów
z ~r~nciszką G~al, <:ze~a ~
n~1w1ę~szym zac1ekaw1emem l
P1otrkow Tryb. .
.
Ta, arcywsl?a':liała komed~a
w krotce wys~1etlana będzie
w kinie „Roma .
gwiazdą Deanną

że jesteście

eboje mocno niepraktyczni, nawet zacofani.
-- Niepraktyczni?. Tobie to
łatwiej przychodzi. OburzyPanie siedziały przy okrą kopanego, to dopiero uciecha. ła się p. Marychna.
głym stole. Za oknami pru- Bronek wziął już urlop, spę
- Nie gniewaj się, mam raszył §nieg. W pokoju było ja- dzimy tam ze dwa tygodnie cję i przekonam cię. Myślisz
sno i ciepło.
entuzjazmowała się p. Zosia.
napewno: "Jak się ma trochę
- Tak, tak, aby do wiosny . - Owszem nie przeczę, taki grosza, łatwo krytykować i da- „odezwała się pani Marycha. wyjazd to miła rzecz,„ Ale bo wać dobre rady. Jakbym wi- O, to jeszcze kawałek też wy możecie sobie pozwolić działa. Ale - kochanie, jesteś
czasu, ale i zima jest miła - na ta. My to co innego - w grubym błędzie. Nie wiesz,
- wtrąciła pani Zosia.
Stach jak wiesz ma duże oho· bo mój Bronek jest wielki dyWolę wiosnę, mam tyle pla- wiązki, z naszego budżetu nie plomata i lubi sekrety, że donów, projektów, a przy tym tak łatwo wykroić wolną sumę robjliśmy się pewnej fodunki
zima kosztuje - · obstawała na wyjazd odpoczynkowy. Ma- w sposób nieoczekiwany - jak
przy swoim p. Marychna.
rzymy oboje o tym, ale kto w bajce.
- Zima ma swój urok, kar- wie, czy się uda. . żaliła się p.
- No, no, mów Zosiu, taka
nawał, zabawy, sporty, - prze- Marychna.
jestem ciekawa.
·
padam za jazdą na nartach.
- Wiem o tym, kochana Ma- A widzisz. Słuchaj. Gdy
Za tydzień wyjeżdżamy do Za- rysiu, ale muszę ci powiedzieć, było ciągnienie Loterii Państ
wowej póty piłowałam Bronka,
aż wziął dwie ćwiartki. Zrzę
dził dogryzał mi przez dwa
miesi1tce, że to zbędny wydatek, że nic nie wyszło, że woaóle„. wiesz, jak to oni potrafią. Aż tu bęc.„ W trzeciej
klasie na nasz numer padła
duża wygrana. I wyobraź
. sobie -- ci mężczyźni potem
Bronek chwalił się, że to jego
zasługa, bo to on wybrał numer. I od tej wygranej zaczę
ło się: Bronek otworzył do spółki z Jankiem biuro budowlane,
interes idzie doskonale, zapomnieliśmy o kłopotach .
- No wiesz to naprawdę
jak w bajce.
- A widzisz, nie mówiłem ci.
- Jutro Stach musi kupić
· Sięgnijcie po szczęście. Wykorzystajcie
los na 41 Loterię. Musi - o·
zwiększone szanse 41 Loterii i zwróćcie
rzekła bezapelacyjnie p. Masię po los 1 klasy do szczęśliwej kolekłt1ry
rychna.
- Bo - dotlała p. Zosia żebyś wiedziała, że teraz macie jeszcze większe szanse wygrania jakie myśmy mieli. I losów mniej, o całe trzyozieści
pięć tysięcy i każda wygrana
Centrala, Warszawa, Nowy Świat 19,
dzielić się będzie teraz nie na
oddziały w Warszawie, Wilnie i Krakowie.
cztery, lecz na pięć części.
Clqgnienie rozpoczyna si~ 17 lutego.
tylko nie zwlekaj z pójściem do
Zamówienia ::.amiejscowe załatwiamy
kolektury, g,dyż ciągnienie pierodwrotnie.
Ko n to P. K. O. 7192.
wszej kłasy rozpoczyna się już
17 lutego.

bajce

----------------------------...--!...___
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PREtZ Z NĘDZĄ!

AlVDlAHSKA
Dziś

Kino Teatr

,,AS''

i dni

następnych

pl. Niepodległo§ci Nr. 2

pułapce

Początek

Redaktor i Wydawca:

o godz. 3

o godz. 5 pp, w

Bronisław

Kościuszko
niedzielę

i

pod

święta

Kalwary.

Karbolinę sadowniczą O. K. M.

o

o

Jan tanik

często odpowiedź, że pieniędzy
ubrania., kostiumy, mund
mundurki uczniowskie, płas
że niema się kogo porai palta z fabryk chrześcija.ńs
dzić, jakie nasiona nabyć, że
Ceny ściśle fabryczne.
niewiadomo gdzie je kupić. To
te~ na wszystkie te wątpliwości
lillmlalllllllm_lll!m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . _
odpowie
inż. Bronisław Hellwig

brak,

Czytajcie Dziennik Piotrka

Dziś! ulubieniec publiczności WALLACE B

I
ClA~V DARM OZJA

ukaże się w niezmiernie interesującym filmie p.

Kino Teatr

P10trkow

Legionów 11

(Dzieje człowieka który znalazł mająt

~

Nad program najnowsze
Począte k

o g . f> pp, w niedziele i

Racławicami

o godz. 3 po

poł.

aktualności

świąta

o godz, li p

„„..._„Popołudniówka
_______________
„ ...„„KSIĄŻĄTK&
........
o godz. 3.

Kino Teatr

ROMA
{Dawn . Nowości)

X

Popołud,

rodzeństwo.

Wspaniały

i tajemnicze przygody detektywa Drumrnoa.ta w walce z bandą prze stęp ców p. t.

"1

--

!

Niesłychanie emocjonujące

w Piotrkowie

II

w pogadance p. t. „Roln~
siej dobre nasiona", któr•
głosi o godz. 18.45.
We wtorek, dnia 15. Il.••
18.35 dr. Jerzy Pilecki "YJ
Dancing - Bridge
z Poznania aktualną pogątlł
Staraniem Stowarzyszenia „Ro p. t. „Czy nawozy sztucz111
dzina Urzędnicza~ i Związku za drogie".
W środę, dnia 16. II. o ł
Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Piotrkowie, zostanie 18.35 „ Wiadomości Rol
urządzony Dancing - Bridge w O godz. 18.50 Jan Motyk
dniu 12 lutego (sobota) br. w podarz z Białostockiego
lokalu własnym w Piotrkowie praktyczną pogadankę p.
ul. Słowackiego 26. Początek radela - niedeceniona ro
W czwartek, dnia 17. li.o
o godz. 20 m. 30.
Pierwszorzędny zespół mu- 18.35 „Audyc;;ja dla mło
zyczny. .Bufet obficie zaopa- wiejskiej.
trzony, Strój dowolny.
W piątek, cłnia 18. II. o
- - - - - - - - - - - - - 18.35 po&ladanka dla gos
wiejskich p. t. „Jak zap
Na falach eteru.
tować wiejski ogródek
wy", wygłosi inż. Anna
Tydzień radiowy rolnika
ska. O ~odz. 18.45 „sk
od dn. 13. II. do 19. II. 1938 r. rolnicza" inż. W. Tarkow
W sobotę, dnia 19. II. o
W nie d ziel ę, d n. 13. li . 38 r.
-ze
N
l , ''
8
w porannej czę~ci audycji dla 1 -v~ " owiny esne w
wsi 0 godz. 8.15 "Gazetka rol- cowaniu red. Leonarda
nicza".
eodz. 8.45 pogadanka łowskiego.
godz. 18.
p. t. „O czym będziemy radzić Stanisław Miłkowski
w kółku rolniczym". W po po- pogadankę P· t. „Spółdzi
łudniowej audycji dla wsi 0 w przemyśle ludowym".
godz. 14.45 „Przegląd rynków domo jak wielkie znacze ·
produktów rolnych". o godz. dobrobytu wsi ma rozwój1.5.1 o pogadanka P· t. „Morze mysłu ludowego. Spółdzie
gwarantuje dobrobyt", w której i na ty~ ~dc~nku niewia. le
red. ~tanisław Zadrożny pod- ~oże m1ec w~ele do po.
kreślił najcenniejsze dla naszego 1 m~.
'!'~ tez znacze~1u z
wartości morza, tego wielldcgo ' dz1elnosc1 dla rozwoju
na oścież otwartego okna na mysłu . ludowego pos
szeroki świat.
O godz. 15.25 zostanie. pogad~nka p.
p. Wacław Przytocki wygłosi sława M1łkowsk1ego.
informacyjną pogadankę P· t. Radioabonenci wiejscy na
~Książki które winien poznać
·
. .
rolnik".
Będzie to przegląd
Rzeczypospolite)
najnowszych a zwłaszcza poWedle danych na dzid
pularnych wydawnictw rolni- stycznia b. r. ogólna ilość
czych, pożytecznych dla rolnika. abonentów wiejskich w
W poniedziałek, dn. 14. II. o -- 311.332, z tego naj ·
godz. 18.35 pogadanka dla gos- il~ść ab~nentów "'.iejski
podyń wiejskich p. Stal'\isławy m1eszk~J~ na terenie Dyr.
Kudelskiej p. t. „Przygotujmy sza"'.sk1e1 - 88.726, n_as
się do obrony rodziny i kraju" kolejno: Dyr. Katowic
Jednym z najtańszych sposobów 50.276, Lubelska podniesienia dochodów gospo- Lwowska - ~1-726, Krak
darstwa rolnego jest użycie do - 30. 728, Wilensk'!
siewu odpowiednich nasion.
Poznańska 19.571 1 By
Wszyscy rolnicy o tym wie- - 15.949. (CPC)
dzą, ale niewątpliwie niewielu
z nich w gospodarstwie zasadę
Jedyna Chrześcijańska Manufa
tę wprowadza w życie. Gdy
pytamy gospodarzy, dlaczego
dobrych nasion nie kupują, lecz
Piotrków, ul. Sieradzka
sieją swoje stare, zwyrodniałe
-poleca:
i zanieczyszczone, otrzymujemy
pierwszorzędne materiały
Rodzice i

.„Penny~'
„

li

w Piotrkowie
Al. 3 Maja 11.

Zmartwychwstanie

Polski film!
epoki Napoleońskiej p. t.

pięknej

Ułan Księcia

Józefa

Poniatowskiego

Smosarska, Brodniewicz,
_______

Sielański,

Conti, Fertner

.._._~~.....::~~----

Początek

o godz. 5 pp, w niedziele i

Na seansach

popołud.

święta

o goda. 3 po

poł.

ŁÓDŹ PODWODNA Nr. 9

Józef Walecki Drukarnia Polska Piotrków Słowackiego 23, tel. 1~

oraz środki chemiczne, do zwalczania
chorób I szkodników roślin uprawnych

poleca:

Skład

ApteClll

P. Podgórski
ul. Słowackietio

