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rainatyczny przewód sądo"y~Po~u„e ~ezn_atila· Mordercy -· Wstrząsa
ce.sceny_ na sall · sądoweJ- _ ,,St~le byłęni pijany i strzelałem jak głu
pi'' - przyznaje ~i~ M~ru_szeczko . -.- Prokurator · żądał ·:kary śmierci

Saila pierwsza ·ą~du Okrę~<>- I W im·i~nlu . wdowy po zabi~ s.trzelał do wyiwiadowcy BC\ka waniu Maruszeczki, którego, MARUSZECZKO ZNlSZCZl't
.
OGNISKO DOMOWE
jak wiadomo, policja· za:~rzyma·
ng.o w Warsz.aw1e zapełniła tym wywiadowcy Bąku powódi na Żurawiej?
Maruszeczko wyjaśnia, że iiie ła zgoła przypadkowo ·z okazji~ ·.....;. Wysoki Sądzie! Nie oncc
J~ z samego ~ana w <>.cze~i .lwo cywµne ą symboliczną złqwied.z:a.ł, iż był to wywi11dow- •bójki, wszczętej po pijanemu, reprezentować na tej sali uczu·
mu na proces słynnego ban tówkę Wnosi adw. Lenię.wski.
Obok swego rzecznltka zas.i.a c~. Wraz z Kaszewi.aikiem tego był z Maruszeczką . konfronto- cia zetµsty. Pragnę powiedzie·
lfty Nikifora. Marus.zeczki..
da p. BĄJkowa w grubej żałobie. wreczoru po wyjściu z kina wany. Poznał go odrazu jako je dtieć . oskarżonemu Nikołorowl
POD KONWOJEM
„R?x·( na Chłodn~i:, g.dzic pg!~ dnego z pośród dwóch handy- Ąi~ruszeczce, że zabił nie tyt„
BEZ OBR08CY
POLICJANTóW
P;0 ; godz. 9 rano silny konwój Ogólne wrażenie wywołuje dah ~ilm uNa Sybir , udali -$•lę tów z ulicy żurawiej. Kaśie- ko dżieln~g-o policjanta, który
icJi spro.wadził Ma.ruszeczkę fakt, iż Maruszeczko !Ue ma n.a mias!o, pra.~ną<: prze~o·stc;~ wiaka. ~'Yiadek widz!ał w ,szpi- do ~statniej kropli krwi walczył
Sl~ ~ Cterni.ak~~ką; gdzie talu w Radomiu ale poznać go () triumf prawa i sprawiedliwo.salę. ~brany w sw:ary Wil':- obrońcy na..vet z .urzędu. .
ści, pragnę · powiedzieć .Nikifo·
~ieh u~trzone nue1sce do prze nie mógł.. . . . ·
PRż'YZNAJE SIĘ DO
nny · płaszcz, M.aruszeczko
Dość _cie\'.awie, wypa~ło ze~- rowi Maruszeczce, że zabrał
..
noco-wanra.
ZBRODNI
na r~acli mocne kajdany,
.kt~y~h przymocowany jest Padają sło-wa a·k,tu o-s<kade- Po .dr~dz~ pili wó~ę: Przy n:i.nie św. Bronisławi .Błoszko, dżieciom najukochańs:i:ego o~ca.
oy, lltalowy łańcuch. Drugi n.i.a i s.akra.nientalne pytanie ze;tknięClu ~1ę ~ Żurawi ei z wy . łuchej nieco, która poWie4zia- zabrał żonie· najukochańszego
~adow<:a~1 Maruszeczko był ła jednak, iż wyraźnie sły.szała m·ęza, zni!ZCzył ognisko domo.
n:ee iańc:ucha trzyma w rę- przewo.dniczącego: . .
- Czy oskużony przyzn.a.;e p1Jany i me zdawa! sobie spra- okrzyk policji do zatrzymania · Pny tych słowach, które na.
1eden z pos·~erunkowy<:h es·
sali -wy\vołqją ogromne wr.aże.·
. nię.
wy z tego, co czym.;
się do winy?
ty.
b dził0
M
NIGDY NIE PRAC"lWAL
M.aruszeczko odpo.wiw: .
przywieziono
:iruszeczkę
SI'
nie,.w •. ants~ecz:e.z 11
.OBł.AWA. P.RZV.UDZIALE
·
·
,
. „ .·
·
- Tak przyznaJę się>
_g~chu sądowego nlemal z
250 POLIC.1ANTOW, . . ~UDlle·nie. V/yrazme w oc~a~4
Na .da!·sze pytania · "'Yfasnia,· .Pr~ur~tor: Czy oskarżony or~ . g~yż dopier<? ~~oi-aj
Bardzo int~fe:;ująee zeznani~ ;ego' blyszczą łzy, a gardło sc1~
.
o . Pr:z.y;eciiał ·z .w.Ięzu}n~~ "'!' że ąma 1~ grad~ ub. ro.ku o- luecłys p:_acował.
op~
Mikla~ewski kie· ~·UJ.~f~d.;a~~=/
O~karząll.y. !d.arui:zeczko: Ni· zło.Cyl
ov~1~~h, gdzie cdąędZię koło ~weczót szedł
•d t•
d
'k b .t ·d b." d · k:' U
K.a.sze· gdp
kompa.nem osł!
ną,s.~p~· -;;-i wyjunied clalmy<:h wyni· ~owni ryga y '_an yo ieJ _. : - ·A w. Leniewski mówi a el!
Wiakiem -:Jicą Zur.a:wią: w pew
KONIECZNE śRODKI
ka, t~ przez pewien czas han- _zędu śled.czef~ ~ Warszaw.e. ' - Wobec ogromu nieszczę~•
•.
.rt
l
ł
o~TROtNO$CI
M·ru·
b N"1 'f
Po zamordowaniu wyw B„. •
. .
nym momencie _spos rzea • tz .u
.
~
c1a pi:agnę, a Y 1 tt or. • ... "
d . . . iż ·b
dł
oźny bandyta sLada na la- ktoś z tłu schwytał Kaszcwia- wował książkami z po<lwórzo- ·
1
• Ze wszystkich stron ota- ka za poły, chcąc to jakby u· wyroi piosenkami. Od 1932 r. c!'- dpak· onalpio .;~.:_eme, k z rK • sżeczko· po m.ęirku, odwazn11? rza
''MU"llsze~ o 1 •· telnie powietiział, dlaezęgo ·sxi•
n.azwl·s ko jego d<>Sta.je się na WQ m o
;ą go pos!erunkowi. Dop'..~ro trzymać.
1
rowal śnUercionośn\ lufę rew:ll
.
.
~
ak.
sze:w
~
początkowo
.
są.do1we,
kandy
łeby
rodtat,
dal
Kas.zew-ia.k
zdejmują mu z rą.k ka.i·
ar- w~ru w WTN!adowcę Bąka •._Dt.
Z~zątz 0 j<! obl:i:vę
• Brzęczy w ręku policjanta strtelacś i l)róbo-wał uc!,e,hć w 9sknrżeniem o drobne kr.a.dzie•
·
· i, łańcuch. Te wszys·tkie kierunku Pl~cu . 3" Krzyży. Ma.ru że, a p~źni~j już o kradzieże z sz:;r;e, ra 0Bw ; 1e! ud ł I' 2.5~ czego?
~cznik powództwa dowoo. po c,an16w. an Y.c1 z o a 1 Je_
dki os::ożności. są podykto- szec.zko wyjął re.wo!wet i strze właman1am1.. .
ne koniecznością, gdyż Ma- lił. Wie, ie strzelał z bliskiej ·od Z Kaszew1a!<lem ze-tknął s1~ dnak przedostać się poza kor dzi, iż Marusz2czko kłamał, m6
wiąc, iż bronit sw~j wolności i
•
• .
e.c.i-ko przez długi czas po· Iegłoś.~ Trafił i wt~dy rzucił w ~937 r~u. 1 razem doJ.m·, 1r don.
!"Yll1Yk~ć ~ię z za- się do udecziki;· w ślad za Ka· wah .kTack1ezy, pr;ie,~a~1~ na- _Po pai:i dniach % Katowic n.a stanął w obronie kolegi.
.il.
On działał w myśl s:wej za..cra:..
terenie ś!ąsika Cies.zynsk1cgo. deszła wiadomość; że poszuk1·
ma;ąceJ aię wokoł 111etSo ob· sz.ewiakieni.
_ Czy o·skarżony słysz:i.ł o- Później coś ich · zaczęło ciąg- wani przez po.U.cl~ Kaszewiak i dy: u Tell, kto mnie goni,
„ 11
.
1
Marus:z~zkó d-okpnali mOt'der· śoiler~u.
„STATYSTA FILMOWY ? krzyk: „Hall°' hallo, stać, tu n"ć' do W.a.rszawy. .
Była to zbroón1a bezoelowil.
stwa Rottera i Gałuszków.
· STALE NOSIŁ BROR
Na twarzy Maruszeczki nic policja!''
Po spr~wdzeniu łusek _z nale· bezsensowna:
ooka • 11
Prokurator• Cz
Maraszeczko: - Tego oka/·
znać nawet, iż jest cll zbirem
·- Jedno jest pewne. Gdy w:
t'ZO- y zi?nych ~a żurawiej· i. w .K.ato~
i miary. Rysy t~arzy bar?zo I ku nie słyszałe~. Nie wi~dzia- miał' r'ewo-Iw;r? . y
Maruszeczko: Ocf września w1:aeh nre było wątpltwosQ1, . że .dniu. święta policji padnie naz·
gula.łne, cera ohwko.wa, c~eml łem, ze strzelam. do wywi.adow
nie .rozstawałem się z rewolwe po„hodzą on~ z tego samego wir„ko Henryka Bąka i ·rząd gra
.
.
~
1Vłosy z~czesa~e do go.ry, , cy.
n~towych mundurów odpow:e,:
.
- Czy oskaf"zony wieduał, tem nó.siłem go stałe g<i0iwy rewoiwera •
ro-k głębo1k1 czynią raczeJ z
do ~trzału. Miałem 30 na~;ów! Dalsze P?szukiwania • tn!ały ,,Zginął na · posterunku", całe
·!t~niego Maru~zeczki przy- iZ poszukuje ~o p_olic;a?
do~ć d~ug'-0 1 to na terenie kilku · społeczeńsi:wo -wraz z poHc:C\
'
i oszczędzałem ich.
- Tak, me~ałem.
OJDe~o s-t.atystę filmowego. Za
uczci Henryka Bąka jako boha.. .
Skfadają zeznańie świadko- wo·awodz!w. .
- Czy osikarzony dokonywał
O\V'UJe s:ę Maruszeczko barWres-zcie uję. to · K.aszewiaka }ersldego posterunkowego, kt6
o spoJco.jnfo i łagodnie. Na PY,ja.kichś na~1ów rabunkowych? wie
ranionego w· czasie·.obławy i w ry ofiarą życia okupił· tdumf ptil
r
.
· •
REKORD.„
nia odpowiada chętnie gło- Owszzm, popełniłem 8 dol 1RAGICZNE ~POTKA~ szpitalu· .w Radomiu p,o dczas wa i- spokój obywateli.
op~nowanym.
OSTATN1E StOWO
Pierwszy zezna•ie .st. wyw1a- przesłuchiwani.a zeznał, te do
Wchodzi komplet sądowy.' 10 napadqw, ale żaden z n!.ch
Przewoci!l' czący \tdzlcla ostaf
· ,dowca ~azurek, kiory krytycz :lzasu poznania M~uszeczki był
~rzewo<lniczy rozprawie wice- nie:, byt śmiertelny.
- A w Katowicach ".z Roitte- .nego w1eczoru był razem ze śp. tylko złodziejetn; a -po poznaniu niego- słowa · M!łruszec.:!ea. ,
ttezes Posemkiewicz, skład sta
- (o ino~ę , p<1wied:de~-po
;wywiadow:cą Bąk.ie~ .w pairo: Maruszeczki · który dał niu r~i Gałunkami?
rem
i·
\Visz:iiewsik!
ie
w
sęd~io,
will
· wiada Maruszeczko - Stale' by
lu. Na uhcy ~ui:aw1e1 SJ>,o1ka1~ ·wo!wer, zostąl ban4y~ą. ·
SZŁO O DZIEWCZYNĘ
lybczyński. Oskarż~nie popieJak windomo, Maru&.zcczko ~woc_h oso~n~ow. .Szli oru St. wywiadowca Sierak<>Y1Ski ł~m pijaa1. ' &h'zefałem jak. JlłU.:.
ra prok. Bankowsk1.
··
w Katowica<:h zamord~wal Rot .:ak, J~k by 1eden chciał ~asło- odtwarza · nteZWykłe · tru-cly: po-- pi.
tera i rodzinę Gałuszków. Pro· 'nid' dtugieg•e>. P·o·stanowili ich 0 Hcji podję~e w celu ujęda . S~d udaje się na naradę. •
L
Trwa o-kcło tr.zech kwadran.„
lflll~IC ą erUę 1 cess'. o te morderśtwa ~będzie ~vyleit~tym~wać. Obaj rzucili s!ę Kas.ze~a.ka:. i Maruszeczki.
•. Waróci'. głęb.okiej ciszy pa~
·sów
„.z~~cyslolv~
to
Mal'tlsz~czke1
·~
BAReE4"QN.~ vSpet;jp;fn.y-ł.ko~ się'., ~~~~\v,em:'1~rusi~~~lto 1.1~. ·?o: ~.c;e,<:z,ki. . . . .
'' 'w1adek. za~.ołał gf~?~.r „Hal• n.y tbir. O soł>ie" slrńl .o'Po'W:iadał, ·,daj;\ ~łowa ~wytołru, tl'tltaj~~~,„.
l\Uni~at. cgłpn:>ny w . i;t?ćY,, ~ane pyta~1a _odp9yv1s.~a.
stwietdz.a;; 'ź,'i?.~~;·;fer\i'ą1.· zosMł .•1, - ~·łedy- ~~Y1?,-• ~o ;utn~go. Io, hallo;~ s~tac tu _pohc1a I O- -:~ . każdy, .kt_o ~. ~·~.af •-a.ia winę Marusz.eczki. i ~kazuJąo~
. ,,
·lt.t~yk mus;ał ·. być P~~ez obir u· 1ię ~ śmierć. <;elcm..- j-ego go go na karę : ś,tni~ra.
przez wojska· hądo,we. .ewitku-, Szi~ o d,i~e\'1cJ;yuę, . . , · ,
było st~ep.ie ~ :wpk61 swojej ~ Ma~szeczlco słucha wyrokd
.
· - Więc , dJ.aąego cskarżony ;sły~.any.
owany..
1~ pem,ivm. mo;nenci~ padł ~by a~~t~tj' g~ i lęlsC.. · ~w~żni.e. _Jes~· ~~~f ~lady. Sł<>:
.. . :
~,: . '!;~..-~ __.,
·~ .. ,_.
. -~ . ,, · ~ , . .
. Nie·~Wiemy J me·•11dajtmy, ·die $1J'ttnV7, \~u: -ciaiycJi:. oh~„ ,~t~. św.ia~ek do,.rzał z~ wyw. PROKURA1'0R 2.Ą.DA KAaY ~o „kara .~m.11m:1 . me wywołtt
_· . . J~. ~ n~ rę~8:~ głę~szego Wr'lt.
·$ttlłcr·
~B~k ;tłal?ał się za hrztfch 1 fUnął
terów i męczeiiUików iycia omi!amy, obojętnie na ulicył
. ~eą1a. · Jest z n1~ .~ac . oswo•
. -o • • • •
;_. . .
..
.
' .
,
. ~~a ,zienµę.
· lOkazaćritWMt~'pragniemy Je'1q;. z..Jtald~~ _po$łacl.
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K1lendarz dnia
SRODA.

23

Piotra, Damiana
Fl'O·r ent.
Slowlańskis
Przedz-:tlawa

Słońca ·wsoli. • 6.37,

Sejm przystąpił w<:zoraj do
zach. 17.3.
wsdiód: rozprawy nad budżetem Mini2.17, zach. 10.28, sterstwa Rolnictwa ł Reform
Rolnych. W k~luarach sejmo•: JCRONtK.( POLITYCZNA:
1766 Zmuł we Fran<Clji kiról Stan. Le· wych oczekiwano, że dZień ten
UIC"tyńd!Jd.
przyniesie niejedną sensację po1$07 Zda.bycie T.czewa pr~ez w.ojs.ka lityczną. Wiadonio bowiem po·
. D111bro\V$iki.ego.
18!'19 Zmad w Parytu Zn!mlllllll Kra- wszedinie, że min. Poniatow•

chodzą głównie ze sfer ziemiań·
skich, ale nie tylko.
ATAKI I OBRONA
Na wcżoraj!:'Z)'m posiedzeniu
Sejmu, kilku mówców; · drobni
rolnicy, również zaa~akowali
min. P·oniatowskiego. A więc
przede wszystkim r~foI12nt p·os.
ski posiada w obecnym Sejmie, Sobczyk oraz pos. Łazarski.
siński.
t93C Kirol Be~gii LeoipoJid. l:II wsitępu· w odróżnieniu cd poprzedniego, Znamiennym jednakże było, że
'' ie na tron.
wielu przeciwników. Raz ataku· inny l)oseł chłic!)ski p. ł{yh o·
PRZYSŁOWIA I UDOWE•
Gdy pr~cl kim ~raai.ę &~ kuje sic; Lasy Pańs"lW·()We, rai ~wiadczył wręcz, ie pos. Sob~
Dieoh do fu.rtiki p!ŚL
obrady „m.asonów", innym ?2'.• czvk nie mol.o przemawiać w
CYĘKAWJt WLADOM-O-aCI1
z~m politykę parcelacyjni\, wy linieniu
drobnych rol1dków,
Ltctlb-a ryb:i1Mw llll nu.rym wy.
~yci:ne
gosp·o<iarcze.
wreszcie
gdyi
fest
:rnzedst.-wicle!em or·
łnntiu. wyaoe!iła w ~ial·~ l'Ołlw
stosune-k fego do. pouc~cgól· gan!zacii ztemłańsklef a mianouso.
RADY PRAKTYCZNE:
nych organizacji rolniczych.
wicie Związku Izb i OrganizaP"..amy z C'l:M'«tl!<j kawy na wdm.ie
cyj Rofoiczvch.
wywab'.a s:ę S<?iryttlf:em.
Atakowany Minister posiada
OSTRA WYMIANA ZDA~
iednakt i wielu zw:-.lenT1ikó""Byliśmy wlęc w<:zorai świad·
I (fr.OQ
i to bardzo gorących. Liczba ich kami ostrej wymiany zdań i po·
jest więksu aniżeli przeciwni- J!lądów mią<liy p~ł amł ziemfoti
0 f tqC ZDO ków. Nni•ostrzef~.ze ałaki prze· skimi a chło„skimi wz~lędnie
clwko Ministrowi Rolnictwa po · osadnikąm.i. Z przęm6wie4 ie~
RADA NA.CZ!LNĄ OZN.
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ae>eie!lla Nuodowego do R'.\·dY ma

•eif&ć ki~lw b
clz:ia.ł111czy daWl!t.e,go
Strom.ł1't·wa Chłop...<\k ~ ego z b. pce!!ern
łł~iem Wyr.zJylkow~·ldm l A.n.ctn•·
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6 mU<:a hr.

o.tłbęd·07lę

wynikała ·'ocimienna ocena sy·
tuacji w rolnictwie oraz . potrzeb.
·
Podczas gdy prz-edsfa~iciele
ziemian uwatali politykę min.
Poniatowskiego za s~kodliwą
i wołali pod jego adresem „oskarżamy", drudzy domagali się
utrzymania dotychcza·s·owej linii
a przede wszystkim energiczne
go przeprcwadiouia r fonny rol

m-0n~tracyjnie ~witała go b11cz
óklo.s1~am1.

n ymt

Już

podczas przemówieuj
.
" .posł a.
.
4
p1erwszegC?
a ~1anol//ic~

przeds~w1c1ela z1enuań3twa P'l
s-ła Zakliki doszło do ?strej, 'I"

miany zdań, w wywku któr~
cdbędzie slę po;etlynek.
Otóż podczas swego PfZeinówlenia pos. Za-klika oświadczy!
te w lzb:lch Rolnkzyt~ !Ulę~.
fą komisarze i nznaciył, h ,

u.ef,
izbie wileńskiej „memy roQlad
DEMONSTRACJA POStóW od t4rodkc".
·
Bo.rdzo cho.rakteryGtycznym

było,

\Vówczas

~a~

pos.

ie gdy po krytycznym re Kamiński zawołał:

,$kąd Pan wie, co się {aia ro
pos. Sobczyka, k tóry
innymi uskarża·ł slę, że ~i ? Pan klamie".
Przcwod.nicz~cy wicetnarru.
prasa go ile coeniła poc.zqwszy
cd „Robotnika'' a skończywszy łek K:' elak przywołał PoS. Wł
na 11 Guec~~ Polsldel'", tę :ia· Kamińskiego do porz~dkii &a
rzucano mu iż chodr J?a p Ąsim użycie .nlcpnrlamen 1arneg() tiy.
Ob$łarnik6w, wszedł na m6·wni ra:!:cnil'., iaś po.:r. Zaldilia wy.
cę min. Poniafowskł, lzba de~ zwał gcn1a pojedynek.
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•
Z " łS Or "IZRlmJ WI opa ~ ami
wanuwtlOcli wy• kolo Biskupina w Wlel1kopol· nych skonp i inny.eh pnedmi1'"'
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l'1D mal\ m:!ł,ć udział de-legaci r: poOfiarami
eł ~efeg01Wała na ~t
w!&'ł~: wa.ra:?:aiwek!ego, gr6Jecltieg„, drw1'groszó:w P"·da.1·~
....„t•t„io
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tów. •i e etarz o·u.iaśnia swe spol.ikania. wyw:ado.w.:'1 kl6t)
łlllt'l<\a.er.ewrikiefO ł gostviY.t\sJcie.go;
nie tylko rodowici mi·esz:kańcy
Po przyhyciu do Gdyni profe go praco.dawcę,. it całe wyko· aresitow~ł pomysłowego OQu·
Na Zlaizd upa.wied.zi•ł przyjuid fa• sto.licy i prowln<:Jonail~i przyby sor poznał kilku mfodyeh, ele- p:\H5ilto po~hodzl jesi;c.ie z pra- sta. Jaih; s!ę 01ka.zało jcct Io =i
•erał Bolnław Rin.;a.
sze, ale ta~e i Qo 1ście ~,.-anici;
:w iumm J=JtATYC7.NYM ni, którzy nie orienłllljtł sio na
łOub Demll'luatyioz:ny prie~hod.d po tyle dobru w COt'U bardziej
wdile il'tlldn·ości 11" tle ideowo - pro- fanta.stycznych poiny-sł~cb r-abti
trAmow')"l11. W kołach po·liityozny·ch u- s1ow.
·
tr~u!, s!ę pogla.~•!d, ie jako~ w
swr~ 11 tym miał rA~rl! ao.dl!LO•ć
Przed kililiu cłni.am.i przyjeP!'oiceti-a Kllulbu Dem0>kratyt11mego •eti· ohał do \Varszawy ;z:nany ba:.Udłl.ło"W'cz.
.d
,__ ,..,. k ·ame •.n,~ńsk·1
wYBORY SOLTYSOW
acz wy<Kvp<ul$ 1
, 1r,_,,
I POr>SGTYSOW' w MAł..OPO·LSCE uczo.ny, pro·fesof' uniwersytetu
Na tero11ie powiaw przewe>raik!e.go z CinncłnaUl dT Hen:yk AJgu·
w Małopa.!sc, odbywafą się wybOa"y is1. Podró! do Polski przedsię·
H 1ołtwów i l>'Jde-ol.ty:i6w we ws.zyst wziął on w zam.inrze dokonania
lich fm!inach. Na słanow!sh to wdio
d bad.al\
t
h
dJ! cłuto c:złonMw Slron.n:clw• Lu- Jszere ..u
na. ~rena.o wy-

Jeden z 11io11, słowLańskieh czasów i odlwyte
niedawno, iż nild 0
anglelsldm, przedstawił się pro. tym ·jeszcze nic wie. Mimo tyeh
feso·r owi ja..l<o podróżnik, a po~ z.a.chęeeń pro-fesOT .zorientował
niewat rzecrzyw!ś::ie opowlada- się, iż cała ta ofora pn.:cde!awla
• •
dz ł ·
n 1:i l1eg? z~a • a Y s 1 ę z r~.eczy· się trochę niejasno, ponleważ
'!1si.oś·::ią 1 widać było, iz niu~ wszystkie
„pr.l:tdhistoryczne"
si.al przebywać niedawno po.z a przedtn'.0<ty i skorupy S" ZW'"•
1
•
• p l-1 -'
f
Al
"
granicami '°'·:Mt, pro ernr
- kłymi sz<:z:ąlkami potłuczonych
quist z.aan.ga.żov.rał go ia'k<> prze garnków z efo.by obecnej.
wodniika. i tfoma<:za. ną c.zas
Zo.rientawawStZy s-ię,
chcą
s.weJ!o pobytu.
go o-szukać, ck. Alquist n:e zdr~
W Wairszawie ucrzony arnery dził się niczym i w naJ!epszej
kański zafrzym,ał siP w hotelu.
_3_
.toweto.
·
kopahsk
pr.zedh~story<:znych
„
~gouz-ie powrócił ze swym prze
N.a.~tępnc.~o d~ „~ek:etarz" nie wodnJ..\iem do atoli-cy. Pcdc.zais
~~„.....,.~.._~,•„~~„„.,....,,..,.„..,...,...- „„„ .....,,„~,..„„~.;..; OJt?1eszk~ł pod.z1e}1ć się r~wela~ dro.gl umówili się, iż na.z.a.ju~r,;
a.{
cy1ną wrado.1?1o~c1ą. W ta1emni- I wypłaci za tneny 10.000 ~ł. i
swa DIO
WO„
Z
cy ~ł, iż n!~d.alt;ko Wa-:~ przejdą one na 'jego wł.aisnośc.
szawy 1ede~ z w1e§nia~tów od- I N.aza.Jutrz zawiadomiona poli
krył wsp.an1afo przedh1storycz·.,.____________
ne cmęn~arzyske> i chę1nłe oo- stą'Piłtby Je komuś zainte.resawa
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gancildch

ludzi.

d~.kon.s.ile wład~'.ący językiem zo•stało taik

ze

neinu.
„Apetrczne obrazki"
Prefosor, nie przeczuwając ~-~,
(l.E.J Do siedmioletnie/ pon szano nflWet o łaklclt r:eciacTi! 1)0,dstępu. wyasygnował pewną • , ~
ny Regirici Wajs
w I - Przecid lwiat idzie nana
przej.udu i
dwakterie adoratora nitljaki prz6d.
nowe medni.a. ud.al
n.a teren
przychodził

•
pan K uba Ak1amlt • Ml odz i emec

dw 1rybko podbił panltnce aer'da$:ko l byloby doszło w końcu
Wo małżeństwa, gdyby nie drob
ft)' wypadek.
Ot6i pewnego razu pani Waj
aowa przylapala panct Kubę w
momencie, gdy poka;ywał jej
eqreczce aerię ~d/ę~ pornogrQ1l
cznych.
Obur%enlt czcłgoaneJ matro"Y nit miało granic. Przywołala nalychmlaal męża I ten, czer
wony z gniewu, wyrwal zdjęcia
panu Kuble.
Ach! - plenił się, f'rHglą
łlajqc w·edną lotogralię ZQ dru·
•
.t. i kl .t...t
•
•
:gą. - • ~ce OiJc: mnze ogarnia.
Póki. tY/<l• c:ogoś podobnego

nit widziałem.
U§, nie mogę! Jak panu n!e
wslyd lakie rzeczy przyn.oslc?
Jak się pan nie zapadlei pod
:lemię, młodej dziewczynce te
•ceny pokazując?
Patrzde no, patrzcie no! Co
lvdzle potrafią
wymyśle~/ _
obunal 1lą pan Wajs, ogląd~:
'fąc n zlłrozą jedną :z lotogrału •.
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am ~• r •~•k!Sńtflk1·e1·
llJł ~
OdlQdłl s:e n~ otsZBrze 12 mmon6w mil kl.
"„
.
I tr at bec!il. 6 ftrgodm

l~lł

WASlYNGTON (PAT). To·
!{oroczne manewry flo·~y atnery
kańskiej nis. Oceantz Spokojnvm
odbędą s:ę nn obszarze 12 mH'.o
nów mil kwauratowych p'.'lmi~·
dl!ly wybrze~ni Ar„r.-ryk 1, \Y/vs·

Manewry te -- najwlękncd1
Łychczas w marynarc2 a111eą
· k.ańsldej - roz~o::zną s'.ę w~·

łow1"? mnrea i potrwa;ą do koD
ca J;:w'.c~n'.a. Wcin:.!a w n!chn·
cl. z'nł 150 o~rr::'ów w:>'e:nyc'
• ' • l Al-...<1.
. • .:.500
:1!
••
p.amt• ..II ".w.a.·i::nm.
"""""• Al e· I. :-"r' QI)• ::: :-~·: Io.aw,
vr-~'1'1'
ątanu 1 ~-~ 1 55.00Q JlliU'Y,n•nzy.
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przedmio'.ów, k!ćre edwezlo
no w cui·sie rewiiji w waliz
ka<;h o•s.zu,s b.
Kim byli jego wsnólftky Bil
wiadomo na r~ie. Aferzyt!apt ·
s.zedł :za kira tiki.

tniczki Eug2nii, córkl kslętit
Jerzega gre~kiei.to, wu'.a JlllU·
jĄeega króla J·?rzego, i blę·
kwotę
ko.szła
nar.'"-=s~zw7.:~~CA~s~"".:-!~~~z1~t~A~„!:li..:.sĄ....s....
ro.1.:so2t1· ciem Dominikiem RadzlwiłłClll
Są wyn.al~zkl,
stępnego
się
~:~!p:~~„~Tz'EN•Ą
H!l~~c::;.i:i. synem k.s!ęda Hleronima I~ ·
.
~1·i·s:.K.a
,_ „ • kł.ore
. m12.
. ł o s f ę ut"rw'"Jl\CVM
··~OfVM, t"60D"IVM
n!!. 1 i ... i ki R
t ody.„
„·WJ'1KOpa
fl.IN~f.Jl oR&•Nów r 11.11
'"· 51oso· es ę ... n c:r;
enee ,."1aru„ ,au1tria
0
- JC!szcn imlał nę pan n I m~eścić koło mlc!sv:owości podWANY„ •ow„.u ••n li!
ck!cj.
mnl• będziesz? Głupiego pan jwarsz.:iwsikieJ Chyliee.
ze mnie będziesz robił? Ja paPo przybyciu na miejsce •rte
„
nu pokaJę!I
ryknął pan ~)'l\Vlśoie znalez:ono w lesie ja
Wajs. - Cho~ no pttn w tej ! kie! Toz.!~opane do;łv. w ~ 1 órych
Z h' ::.;
d
chwili na korytarz, zaraz panu Walały s:.ę sz<:zą .iki po t łuczo· 1
lf(
V ftillll
g liDCh!P
zaplacq za te w•z1stkie lobu~-i
·
~OZOLIMA ą>ATJ. ł!.Jie I . Oddz'alv. woj~kowe przy Iii
zerstwal _ ·
głeJ nQcy w Dzentn uzbroi::na c1u karabmów manyt~wyd•
To m6wląc, Pł" Wajs cliwy.'
banda, złożona z 200 ludzi zor· j rozproszyły n~pastników, kic
cli nieszczęsne.tto mfoddeńcq ia
1Zan!zM1rala na.po.d u
~ma~h1 rzv ukryli się w Jłórach. Ota
kołnierz, wyw16kł go no koryrzĄdowe.
· i w lud~aoh nie było.
tarz i zt?mknql drzwi na kluc%.
Po. cz~ momt:ntalnie rozpogo.
CHOROBY PLUC
.
łmlert
dzil Btfl I rzeki znlionym glo. Gr11flloa 11 tuc ieat a:ieublagan~ I co·
.
•
•
sem:
..
rocz:niel nie rob:l\c, ró.~!'ioy d;.a .PM·
zargenł!Oll'l!Die
ilJdlJ
- Paniq Kuba 1dell pan wie.ku l stanu.•ko$'1 mt.iony lttdz1. MOSKWA
(PAT)
eł R - dl -·'- J "'O t
'uk ~·
h
•
•
tk
I Pny ~walcz=n111 chorób płucnych
.
<•
• • • ~
~.
O tJll.\.O.O 7
ya. UL
UJ'J'
c cesz, 1o mozqmy wszys o za I bronchitu u.porozywe~o. męcz11celłt> publiiki AULQ!lomtczneJ
Osetu ro.)!a'.ego.
,
latwić po k!'plecku. Po co •ię j kaszlo, grypy itp stosu!q pp. le\m?.e Półno-cnej ska..zał t Hu we teryPoza tym s·kazanl ~:
mamy blć, 1etell możntt regulo·
BAJ.SĄltt ?RlKOLAN • AGE
n.arzy • na karę 'miercl prze~ się do prQ")('.s.dzcn1a walki bak·
wać? Parr ml da1z polową tych który, ułalwia.jąc wvdz!elanhi •ię roistneli\nie za ~org.itn!zqwa~ teriolog!cineJ z.: ludno~:!' 1oobradów, a ja ponu dam spo· p!woci.ny, wlolllacnia organizm 1 aamo• nie masowegQ :i:araienl.a bydła. wiecką przu u.rażan:e bydil
k6j. poczucie chorego ora.z p(}w:ęk1rza wa·
W okresie od 1932 do 1937- pneznacz001ego na ttbój cbotJ·
Ni
• • hel I t
.
tę ciała i usuwa ka'szel.
j.ll!k pri~naU się ak.a.uni _pa.• bam.i epiidemicinyini.
• eszczęscit ~ a o, e pani

do .dziurki od klucz'!• uslysza.a
męzokwstkkq ,"'0 rx>zyc1e,,. Wpa{dla - 01:-akc'Yi i pi:p!erów Jll'()ee!lfowych
na s u e. ego w sza o.ny tn ~UJ tcnideno;a. mo~le'~za.
taklarJo? Gdzio tu .rd l '·· wywazyw~:zy drzwi ramie- Waluty: Dola>r 5.24, Fe. kalMI. 11.18.
Co to l·e'!t
"
.s
l b
i
Fimit an4. 26.33, GuLden gd, 99.75, M.
ro, gdzlf tu dól?
mem, spr~ a'> u panom • ar„ nlem. 94. srehrna 110.
- Odwrotnie trzeba trzyma~ czyste lamę.
Dew'4 y1 Be1gia 89,60, Hoh.ndia
- ueonql pttn Kuba.
Pan Wa/tt ~nlósl cięti i poko f,t4 ·9J~r~o,pk~t~1a5 gsi 3LPa~~~ r;·~·
- C:yll, le się pan Jhasz na rą. lrzaczal nafom!ast ~areago- Pir~go. ta,;,, SZJto.k.h~h~ i36.85, ~a,i~
1~m! - krzyknql pan Wajs. - war ,pan Kuba, k!o.ry wnió!ll do 11c11Tl 11 122.40.
Tl.u, psiakrew,· łaclneJto narzt• SeJ.c!u łkar~ę Q imbrcie.
I ,Akcie: B. Pol~kl tu. W;rR; Cu·
S '?'-'_, ~ ,_ rtral ~niq W a.Jł
.1
Warsz. W:urn. '\rrP~ . d 31,
~rone"& dl a mo Ie-j córki
• .d os f a,aa 3 4tIr ··l'~r.J : p36,6'1.7S.
Mc·t' ·•erów ~4. St~ac;;ho
W.. Mi ~cb. c~QłÓW ma 1l"Y_.•_ dnl art1_s;t11i wi~ 39,SO, tmwiPw. 13.

.\

tłcdz.iej skradł m~ całJ. mre

e.„.

Po· kup·ecKu
atlf:

ny kombina'.o.r, ka.rany jut R
rótne sp~;i.wki w!ę.zl.eni.tin. byh
student 1ednej z wyzszych trozt ·
ni 'varszawskich, Bernud p4
bin.
Nie.zaletnie od pro.ponOWQL ·
Ameryikanino:wi nabycia, te.t
nów „wykopaUsk", bczczdn1

.
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główne"

diana i Wl~lka Artysika, która tak • meryce-kraju bt!Mńnefła, alit.o Fran·
1 cfi - !m11,ju
Kultury i Szluki - wmie
1
SĆ<::n.3 był..:i,hy n.a wyżyn} I..•
j Pe.ni Cwlkli.iska - ki Wielka Sziu·
lu i brył.a zfota za.r~.m, a nasza ki1u.....'ll::t't!,iJrn.H.a. 1'<XlldrBJhni.a Ją .DA małe
cząsil".cT.ki, JU grcsiki •••
Jeśli Pani pneczyta te wynurzenia,
P zyciąga.7ące 1 kasowe n.azw:sko, jak Wiellta Artystko i droga l>a.tcl, Mie•
nł.1. ćwiklińska"? Bądźmy szc:zerzyl ayskwo, - to p.."OSZę się. me g.oie•
. Ale ~-O!ro tak - to czyż źle. W::m wać, ie rzucam tu słowa, j;ik.H ma.o.a•
s:ę~będzie kałkul~w~o, ~.n.~wi~ p.ro- )!e.r. Pani I Ja "!:emy, że tak nie jest.
· du:;~cl. że. będzie~e 1!11eb film z Z"o~l-OWaJ]' :nm'~ je.no lrochą mo.je
ć,•, ,hlińską w roli głow.cei?...
powmnośm fUl>licysty i oto wołl:m~
.PaJ:J~v:ie! Mac}-~ artystkę, której
Czas zcob1ć film z Mieczysla.W'f
~ ~ pozazcirośctc mogą n.~y i e· ćwildińską w roli itównej.
1
~:-ki, macie artystkę, kfora w A·
JZ;z~e ukochała sztukę filmową i
11:acę .dla ni.ej - gra tylko. małe rólJ ;, epao~y~e, ~asem. 111c z głc>\y-u· 1!1 załoze.uem filmu wspólnego me
m· ąu.
.
Dia.crzefo .tak się ~eje? Bo Jdniar:t~ c~c;ą .mieć. na afiszu tak. piękne,

FEUKS

,„Kid
. .

f._
.a·.worrci•.zno"w··.· n

Na wstępie ma· 1cjł - po prosihl ·~ebywałe, I wresri.się
pr;i;yuiać cie .gra aktorów znakomita, szc:.ze-

tę

.. z;ze:r.i;e,
ie OS::tbi:ie me.. lubię
feli!O'
ypu filmów: Mam
:iż dość tego cią·
-~i ego bicia po ·mor
cizie,
r.ozlC'WU
krwJ, tej strzelaniny oraz kr6lowallia
rewolw".nt ł noża.

t~o

Chętnie . ocl.ru:bnął·

gó!Jlie
Betty
i Robimona,
Chodzi
tu oDav:S
mfodego.
chłopca, boya
hf>telowego, w któryzą„ pnypackowo
odkryto wielki talent bokserski Sµry,
lny manager · postanawia ucz-Yntć z
11
•
11
niego
i,
czerpać z n.i.ego wielkie zyski. Ale co
·
Gdy kwitną bzy
174
na to kcnkUJ:~nc;ą.? w Amt?ryce
Ni~od.Ż.~lll!ką ubiettłeto tygodnia l
Z a ff r a n. i e z a e:
717 Iloha!erowie morza
59
wszystko c;płera· sif: tia ~onkur('.11.-cji, a jest, że „Piętro wyżej" prześcignęło Dama Kameliowa
370 Pod dwiema U~gami
39
komkurenci między mmagerami bc.k- „D-.iewczęta z ·Nowolipek" i uplaso· Ziemi.a bło{!-osła'Wiona
299 Królowa WUd~ia
23
serSkimi walczą już tylko-.# rewolwe· wato się :na drugim miejscu w klasie Ich 100 i op jedna
.
rami. Tak i tą się ddeje.
polskich iilm6w.
.
----------------------------Rze(:Z iasDAi . że cała fa b'rutalna"hi- "·~~~~.mWcałaygI
, ądawae:
_~f.na sltoę, 1
1
słiOńa fest nam11~ca;ona su~m m:fos· -~"·
.........,;
nyrii, między kilku , boha.terami. A że dwa ław-oryty będą prowadzić
·
więc, RobillSOn kocha, . ,swoją przyia· przez dłuższy czas, chyba że się...
·
ciółkę (Betty Davis), ona kocha mło- zm~cz' !1·a mecie. Ich śiła 2 1!leżna J-t
NAJLEPSZE FILMY ~/ROK(, 1937:
cfego boksera, .,Jeid'a", a on z kolei- od ilos~ Wasz~ch g.łOS6w, Czytc:lnicyl
siostrę Rob?.uona. Na tym Ue ro„otry· Na razie u.sk<Jnać się na Was n!e mowa się dramat suc, w którym glni ~ To t::-ż Waeza praca będzte soPolski
kilka istniei ludzkich.
I wicie wynaj.fr<i'thuna. Przy~otowuJe
. Ale z tym nia liczv,się nikt, bo o- my d!~ ~as ma~ b~atych 1 cennych
braz ma n.aiolęcie, dużo dynem"ki i... p::cnn1, 1 k! 0 wie•• czy n.a prośbę R!·
Zagraniczny _ ..........................„ •......•.•••.••.•.••.•.••••••••••••••„ •• „-•••.•.....
przyimm:e denerwuje ludzi 0 silnych d;htc>ra ~ału film~vcgo, dyrekct-"
psychikach.
..
me dcnuc1 Je~:~e kilku njlród. Ale
Imię· i n~wisko głosującego .......... :......... „ .••.•....•..••.„ ....„ ..•. „ ..
. M.Diie ()91().booe je-st m.oda, tylko o tvm w •.na1bl•z~ym dodatku.
•
tak wielkiej artystki, jak Betty · Da- „ff':- .~~e poda.imiy stan n.a dzień
vis, która wolalbym ·o~Jądać w in- dziSteJ„ZY'
...••••••••• „••••••••••••••• „.............••.•.•.„ ••••••••••••••••••••••••••••••• ~.--·······-·-·······~··
nych, subtelniejsz~h rolach i subt.el·
K
i
n:„<nych fi!m„ch.
r A o w e:
Dokładny adreś ••••••••••••••• „.„ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ••••••••••
Dl!ł rrna"or<lw !;pt>rtu 00-bersldego 7MclJ.O«:
1279
- okują niela.da. '
231
P"<•lro wvżej

bym po . tego :rodza
ju filmach, które
prz7ch-Odz4 do .a.as
sei1ami.
T.o my
musimy
p<l\Żwsić
konsekwencfe walki konkurencyjnej.
między poszczególnymi wytwórnia·
mi za 0~ Jak jedna robi
film "podróżniczy - już druga za.
czyna to samo. Niech tylko jed·
aa się dowie, że inna kręci obraz kostiumOWy, n11-tychmiast wydane z.osła·
ią odpowiednie óyspoizycje. Juk jedna
rea11~je film $!angs1erski _ druga
11111si to samo. Ze względów konkurencyJnych. A że ostatni.o w U. S. A.
lę bardzo modnie tego ·rocbaiu okaty mrmy i my tu ich nadmiar.
„Kid GrJahr.d" - bezstronnie m6wi11c fest liJmnn d·oskOD.ałym pod kai
dfl:l wzp'ędem. Scen.uinsz inłel;getllie i m11drze pomyśt.My, retyser:a aa .-ai!'JlazJa ~e. ~~ ak ·

sławę ślo.iatową ·oczywiście,

aczltolwiek 1::Pietro WJliei . prześc~gneło „oz1evtzela z NO' ol!P!„:
I
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·
bo o tai sie .moie t1lko iako

państwo

poteine"

Gen. Skwarczyński o -dorobku i najbliższych pJaopc~ O'. Z. N.

'W dniu pierwszej rocz~cy I Stąd wynika wielka rola wo- • wzmoienie potęgi &eąypospo- 3) przesuwanie do zaję~ Die-J polską, a mnie!szością żydow~
rohtl.:zycll tych' ma$ ludncśoi, ską.
·
o.glocz:?nia deo!darac!i ideowej dza naczcltiego w tyciu · Pań~ 1litej.
Ob6z przeciwstawia si~ Jed·
kt6re nie mog-. liyć rac;orui!nle
SW!AT .PJtACY
Obozu z;ednoczcnia Na.rndowe~ stwa. W czasie wojny dowodzi! ·
i.sit wszdhiej dem:il\!~ctneJ i
Zaj:ufoierue świ.ai'.a nr.a.cy wy wyzy::~Wi.e w rdufotwie.
go c·dhył s:ę w W.r,rszawle zjazd on nie tylko armią na francl~z
umieć wyzyskac ~uwa się na ~zoło tych prob!c- WYCHOWANIE MŁODZIEżY n!oodpow!edzialnef akcfl terroprezydiów ra.d okręgowych O. ' lecz musi
Zagadnien:c wychowanl.a Jnło rystycznej w stosunku do Ży•
wszelkie możliwoŚci gospodar· mów, od k'.órycL ro.związania
z. N.
Zj.3.Zd roz.począł się złożeniem cze, koimunikacyjne - itp. Pan- u.z.alcżn:o-ny j~st w dużym s~op~ dz!eży· do~rz.ało w chwili obec· dów. jako i.z!:odliwej i uchyl>ia·
w'..cń:a na s.:opn::ich Belwede· ; shva dla celów wo;ny. '.Musi niu - pomyślny rozw _;j ~y~ą. ną.· nej ąo ~pzstrzygnięć w s!iaH o· fącej godności Narcd-ą.
żydow
prob!emn
Rozw!ązanie
p·
Wzgiędy'
~ólno-p.a~:wowel.·
pa1'isi'.w9wego.
i
ro.dowego
·linastro;~,
oceniać
wlaściwle
pa.mięci
hołdu
o·ddaniem
i
ru
Pierwszcjo Mars::ałka Polski J. : czyć się z morale Narodu i w)·- - Waga żagadni~nia wynika z brony, k?n17~?0-ść pJanowe~v skl~~o wldz4tn7 w ra~yh:iln.yt-1
Pifa.:id.sldego, po czym ucze·s·'.:-' wierać mui decytlując:y '~~yw. faklu, ie rrac<>wnicy layczni i kieroi\"1ani:a zyc:em Na.r odu dla ~mme.fszenia licz!.y Żydów ,.,
POGOTOWIE WOJENNE . umy:;lowi wraz z rodzinami sta zapewnienia m.u wa.runków roz Pc!~cc. Możliwe to fest jedyni~ ·
nicy udali się . do lo-lt.:llu kasyna
nowią liczną grupę )żywio:!ą woju - d-omaga;ą się z~po.Ie· w circ;lze przc,rowadzenla pk ·
P ANST\T/A
gdzie o-dbyły
1garnlzonowego,
Dzisiejs.z.e · warunki polityczn1:; duchem patriotycznym wynró.;. nia wyp!Łków wychowa.wczycl1 nu · emigracji żydów 2: Fels'··.
.
się c;:,rady z!azdu.
Obrady zagaił szef O.Z.N. iświata i konieczno§ć bardzo b1>wanyin V( chwilach decydufą· i po·ddania i-eh k.ierownictW? Plan fon musi U\"!7~1~dnhć intere:;y Państwa i być całkoWiPań-stwa.
gen. St. Skwarczynski, powołu·,1szybkiego uruchomienia - 'wojd~ cych.
.
Duży pr.zyro.si: naturalny i wy cle realny.
Us:aw.a kOiilstytucY:.na mo<:no
uą.c m. in. do prezydium SED. wszelkiego rodzaju do dziabń
Asymi?c"1a żyd6w nie fesł
gea. Andrze;a Galicę, prezy· j zbrojnych wymaga'.ą w czasie podkreśla zp.aczenie pracy dla niik.a:ąca stąd konieczność µpo·
de;iia m. st. Warszawy S :arzyń poiko;u s.Unego pogotowia wojen ro;woiu po~ęgi Rzeczypo>Spoli· rządkowa-;nia . nieuniknloaego celem polskiej pomy::i narOdo.~vcś~'oweł Są jednak jednos--tki
nurtu em1grae1i,
tey.
ne~o Państwa.
s.l~e:tc>.
P~reślenie . ~~i znale~ć --; nikłe : zasoby 11u:9wc6w poch~e;ia żydowskiego, któ·
Z k-~!ei g~n. Skwa-rczyń~i • Ten sta.n rz:czy ~ga iu?
wygło.s1ł pom1ższe przemów1c· w czas!e poko•JU r0•lę 1 z~_acze-' SWÓJ wyraz w zyc1u co~ien· kraicnvych, .n ie p-0z.wala;ące na re ·ży~!em s.wo·im do'Y!!odły zwią
·n.le, w klórym wytyczył .z.asad· nie naczelnęgo wodza. Autcry· nym, na płaszczyinie sł·:sinych osi<\gnlęcie s~op-nia Eamowysf.ar "J;.ariia"' ils'o·'netSo i gł~bo.!dego z
nicze ~de.~unld dz!ałalnoo~I OZN tet )ef?~ musi być posta~_i~y .1v . praw gospodarczych i społecz· czali;o-śc:i ~ag.anej dla ohrc.n Polską i. t)'1tl "'samym n-aletą ~?
po1 :kiej w.:p6'no•y ·narodowe).
•· "
:
nośa, oraz
Poinstw?e tak wysoko, aby mu nych.ua naibli.Z$szą przyszło§c.
Ro-zpocz;pa~y· dz'..ś w nowói
Wo~ egzy~te~cji świat~ - zdrowę ambicje wielkieg·1
zapewniał .decyduf'cy wpływ
MOV/A
GEN. SKWARcz:r~s~Gą na wszystkie czy~nilu, zw1ąza· pracy me mogą zalezeć od inte- Narodu - s.h;nowlą przed ohec więzi o·r~an:zacy!nej dalszą pra „
Rok uplyn:tł oa cgioszenia ne z przyitot<>wamem NarOdu i resów poszcze~ólnycb · grup, nym pokolemcm sprawę uzy· c.ę o'roło ż:cdnoc.zcnia Narodu ·
· w ~szym ·Obo.,,ie. Czeka n=" ,
przez. me~o po~rzednika puł· Państwa. do woiny. Post~ć jego lecz muszą być z~be~pieczone ·skruda wlas~~c'il ko!C?~ ·
O.Z.tł. ownza koloiue za spra praca Zll1udna i o-:foowicdz:t.•· ·
ko-wnika Adama Koca dekla:-a· musi byc otoczona czcią, mi- w spO!lób sprawiedliwy l uc!i. _ idzowo--~oU~ycznej O.Z.N. łcś~ią i entuzjazmem, nie tylko wzlędniający dobro Państw.a. • wę ogromnej wagi dla Państwa. na. N!e zr4tża!mv ~ię• trudnoĄc!"'
Zarówno pracodawcy, Jak i Z te!fo względu zaleca swym mi k-1-óre sn~~ykamy n.a nasze· ·
R<>z}la~rzmy, 1a·k i do.robek przy wo1ska 1 ale i całego ·Narodu.
Położenie geograficzne Pot- 1pracownicy poochoAzić muszit członkom czynne poparcie Ligi dr~dz~ Cef jest wieHci _; nic '
niósł ten rok dla idei zjedno~
ski między wscho·dem i z.ac.Jo· do „wspólne~o stołu" spraw J!O Mo-!s:ki!J i ~ol~i.a.l.nej, .jako or· pmbraik~ie nam ~apału i' wy!rwa
.
czenia Narodu.
. Kapitalne. znaczenie ma .takt, dem. Euro·py, oraz brałt silnych spodarczych w atmosferze z~o--1 gil:niza:11 ~r~c~·ą;e1 na rze-cz} łości w pracy dla jege> ońąt=
_„
·
h ~e1!!aracJ!1 wywo-lała , zywy ;;ranie n~~u~a~nych: ~musza n~s zumienia dla do·bra naą,rzędńe· te1 ~ielk1e1 ~de1. - własnych :t!ęctaf"
e.wodniez"c·v
•
p0 d
odd2w1ęk W;fr6d spo?eczenstw~, do żywei czu1n-ośc1 1 uz.as.adn1:t go. Państwo musi rezerwować ~olonu dla Polsk~
k -tę'
.f'rz 7
że zarówno w dyskusji, ja.le i tym silniej koniec.znuść W-Vsu· dla siebie prawo skutecznej in· ft'INIEJSZOśCI NARODOWE k .r ~"
ręsł~ u .al r~da l'ame Pr., :
stosunku do mnieszosci
szerokich komentarzach żadna nięcia sprawy obronności Pań· terwencii i ~o~s~rzygnlęQ.
c.
u anu .;_
W z~ią.zku z tym zachodzi narodowych_ wypowiedzi dekla· CJn. z„ozerua '
z zasadniczych myśli deklaracji s~wa.
ni~ została podważona, że spo- Zadanie 2:;ednoczenia dokoiu koniectnOŚĆ< ' · powstania do ży racji są wyfaźnc. f.olityka Obo- zyden -0wi . Rzecz~po~poli.~.
łeczeństwo uznało słu:zność za nlej całego Narcdu win.no zai~ć cia · -instytucji przewidziantJ zu pójdzie po Unii wspołzyci.a w pro!· Ign;icemu Mo;§cp!oktemn· :
.ana E_z:.~.
sadniczych .zręWw · deklara ii. naczelne miejsce · w na&zej poli- przez IConstyłuc;ę, a miann\Vi· op-arc:il! o wsp-ąl~e ·dopta 1 crelein wooec ~!ea.b~cn;śc!
1
sth .się do księ_l!,,.
Moiemy więc stwierdzić, że de t7ce państwowej~ · Po,s1~a mu!>i clę Izb Pracy, jak~ organów sa- rozbudowy i p.ogłębien!a jedno· ~y~~nta: .
• . • _.klaruja Jed dcb~ą 1>latfonną ~·ę stać ~tę~ę, .h_!> C>f:ł~ć $:ę.m'l morzą'du gospódarcze~o, czynią 4,tei ktt-lturv - ~ rą.macj:i _Pati· ~u ienc,o~ ne •
Na.siępn1_e deb1tac1a z1.azdtt.
ze tylko Ja~o nanshro: nctęzn~. cych z pracowników swiadomy '. S:wa Polsk1~go; .
Ideową z1ednoczema Narodu.
W stosunku, do ..Weiszości ud~ła $ię ce!em 7łoteni.a hołdu
element· ltonstrukcyjny w życiu
OGROM PRA~Y
,
Podstawowa ide-a dekla.racji,
żydowskiej (>b6z slvńerdza, . że M~szaJ.kowi śmi)tłemu Rydz-0~
.
Ha.sio obronno-ś-::i · Państwa i Państwa.
hasło szeroko po1ętef obrony
przez swoją' s.pe~yfłc~mą struk· wi, który delegację p.rr.yjął na ·
PRZELUDNIENIE WSJ
Państwa, staJa · się bezsprzccz· podciągnięcia Po!ski wzw7ż, .
nie l'llasnością całego Narodu stawia Naród polski_ wobe~ o- · Jednyttl ż naszych najważni~j turę J~1dnosci~~ą, · stoi ona na blisko godzinnej auq:encji, fy.:;
Ustaliło się również poezude grom-u pracy, do ~tórej trzeba szych' zagadnień państwowych przeszkodzie ncmnalneJ e'vo1u- w<> in'eresu;ąc się prac.am.i
ko.n~eczno~ci planowej organi· wprzągnąć całą masę rąk rpho- !est sprawa wsi. Wieś po-I-ska cjł mas Naroda Pi>.Iskiego. Fakt Obozu i roizmaw:a:ąc z p~szc.ze
zacji całej p:a-cy państ~~e;. ::zych. Państwo wino,? zatem jest · przeludniona. Przec!ętny t~n mu~ w,yw~?ywać ro:m.ci-:i ~óln~i pr.zewodniczllcymi o-'"
Pofrzeba te1 planowo.ś-c1 1est dązyć do łe!fO, a.by kazdy oby- po-ziom kulturalny ludności wiej meprzyJazne 1n1ędzy ludnością kręgow·.
\vatel znalazł pracę, odpowia'· skiej · jes·t niski, a co za tym
dz!ś ttzM.ri. powszechnie.
PLANOWY ROZWÓJ żYCI> da!ącą jego przygotow.aniu i u- idzie, wydaj.no-ść gospodarki rol
zdo1nieniu. Wysuwamy hasło nej nie mo•że osiągnąć na.leżyteSPOŁECZNEGO
Oh6.z Zjednóczenia Narodo· walki z bezrobociem, lako czyn go notiomu.
l4!ns
f;ancuzł wv~rali
W celu przeciwdziałania prze
we~ kfadzie silny nacisk na nikiem rozkładnf4cym siły Rz;:
reprezentacja stara
Polska
ce,
w
poniedzi:Jzk
·w
Rozegrany
wy
podn:es!en.ia
i
wsi
tu.dnieniu
czvnospolHej.
społe~ztycia
ro.zwój
ptanowy
Naczelnym zatt~dn!enlem po1 da.jności roI.nictwa należy u· Lens wobec 12-lu tys. w;dzów ła s'ę_ zręhab'.litować, a ponie·
nego, kulturalnego i go•spod.arczegó w Polsce, opracowu!ąc sklej polityki gospodarczeJ fest wzg!ędnić trzy za.sad.nic.ze d7...ie· me.cz rewanż.owy pom!ędzy re waż Francttzi wystawili slab·
prezentacją Polski Zachodn)~i sz~· skład, liczono się powszzch
'\\"SZelkic za.gadnicnia w zorga· upr.zemysło-wicnie kraju, k!órc dziny:
i Francji Północnej zakończył rie, te P~takom uda się tymra
1) podniesienie kultury wsi,
nizowanym l>n:y naczelnych wydiwignie Polskę do p-ozio·
produkcji :;lę ponowną porażki\ po!s!dch zem uzyskać znacznie lepszy .
2). intensyfikację
"".łaclz!lch O.Z.N: biurze stu· mu, jaki zają~ musi, by . SłJ-tO-·
stnć wymn~an:om pcstaw1onym rolniczej w połączeniu ze zwlą· piłkarzy w stosunku 2:4. Do wynik.
di6w 1 planoiwa.n1a.
Rachuby te okazały się 0 ry
Do·cl.ać wreszcie należy, że przez nasze poło-żenia geo'.!)pili· ianie-r.n malfsyntaln~J liczby lud· l'ił2.erwy prowaci'zili l'olacy 2!1.
Po niedzielnej fatalnej porai ł.-! duszne, że reprezentacjl -nd
rok ubiegły wypełniła pnca or tyczne i słusznti ambicję n.aro· ności wic!skief ziemią,
,.
1
'„
'
~a~izacy!n.a, kt6ra d0$)row.adzi· dową.
ua grała ioto'nie o wiele lepiej
ła do slwo.r zenia sieci ośrod· Tyliko u:przemysłowienie kra·
niż w niedzlele.
.
d
.
f
h
k6 t
,.
li
o· 1u s:wor:z:y mo•żność zatr.a nie.
w erenowy.c: oraz s orm
~--'ics~~y. na losach Sp':ltkaIli
wanta pierwuej kadry Obozu. nia obecnej ludności' oraz jej
nia zaważył tym razzm sędzia
·
Tak~e ~ą ważniPjsze ~zepra· ry.rzyros}u i zapewni im na:-ie.ży· . · 11
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Druga .porrzka n1szvcb
·
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ROBOTY PUBLICZNE
czenia NarodO'Yre~o. Będą one
Ważnym etapem .a.kc-li uprze·
podstawą dla na~.zej dalszej
dzlałalno&ci i wvtężonei pracy. mv.słowienla Polski-- są' wielkie
SPADEK PO MARSZAŁKU rob-0!y publiczne, ."których po·
trzeba jest niesporna. . -·
PIŁSUDSKIM
Jes~eśmy w tym szczęśliW-yin
:'N1eocenicmym dorobkiem, któ
ry ofrzymaliśmy w spa.dku po położeniu, ze- możemy nawiąMarszatku Piłsudskim, jest na· z.ać roboty publiczne do wie!·
sza do·s ko-n ale zo·r j!anizowana, kiego przedsię.wzięcfa, fakim
wysz!rn!ona i bitna Armia. Jest jest Cen:r.alny Okręg Przemy·
o!la ~lówną pods'awą i gwaran słowy, przyszłe serc~ przemy·
c:ą obronności Państwa i sta- słowe kraju oraz punkt odenta-

uj~d~:r'ie~~~r°1~ ~~~h :Ciaki~~~~~~~c~~~~wp~}:
novA::toi:c/
nowszechn1e, że wsnołczesna sk.1.

Kro•1 n•Ie bos zcz'·ko• 9".
złego .

~D~łdl ~re~renłe

S'!imU zdraw:a
Z no1•acfu
Z w1ęzien;a _M oko;owskiego • N'.ezależ~e od kary więzie·
w Wa.r.szaw1e zwofo.ioo~ słyt\· rua P.inkerl skazany był n4
negk. ru~gdp~ „króla niebo.• - grzywn' w 'wysokości 10.000 zł.
m1certa, ~lc.aza.nego z za.miam,ą w _razie ~e??1o~no·ś~i
CZ)~ 0 "!'
za d.ztab.Lno·ś.ć przescęF.ą !1-'a za.płacenia n.a Tok wię?:1erua.
ka.rę dw~h 1 P?ł Lat wręzien~
. Był QD b~~ wiadomo włdC'l·
c!d~m

. ł~r~

'l

Pon.ięwa:t stan ,. zdrowlia Pin·
.p0tgrzebowe~o kerta pogarśzał się ·z c:lnfa na

t-rn

stano:
1!a
.,~V~ecz3osć
wis~u ' opuśc:i się wiel;i machi
nae1i •• ~t 6rę :w rezul!iacie µipro
wadziły go za kratki.

dzień, posfa.n-Ówiooo zw.oJini~ go

pr.zed~cześ~e, oqyw·iśde za
;d-o.żen1em kaucji w wysokości
30.0()0 zł~

~);!Jy~h~~~!n. br~~=~i:fi n~r~I~
sędzia zupeln:e nie rea~ował.
Ofiarami tej brufalnei gry pa·
dli Wcdarz, Piontek i Nytz.
W dodatku sędzia nie przy·
znał nam najzup"!lniej p:awidło
wo strzelonej bramki przez
Piontka, a w chw:lę pó:!niej po
ayktował rzut karny dla Fran·
cuzów za rzi2komy faul Dytki.
Tę s!rnndaliczne decyZ:e za·
łamały drużynę, zw:aszc:z:a, te
ciągłe zm?any w skfadz'.e rcprc

Zbrodn1·cz'e harce nm szos·1e =~~ac~azzr; ~ii~::!~m biad~:
d

•

d

U

6li "
„ na·

l ,•
I
~
ł
5
Wielkie robot? J>111>Uczue bę·
•_.rojna wyma~a nfo tylko wysil·
1ru arma s!ałe!, lecz tvt.aniczne . dą miały za :za~ilrue tuzeno-siii
DIWO OWI ~m~er, WuC~1 OS
.
~ lfl!lOŚe pod Odo~. f;idący przewi~~· lło~prQSCktoriu.. - . _
10 ~siłku całego ~aro~u i do· naj_d alszych .zak:-.tkl'w krajµ
Patis .wa we wszystkich iego ideę urzeczywistnioną W; Cen- ~ e:1e::k_Q§clą 'łor.hc1bd ~ R ~ r;zr':e ~„~~' ·pnblitu
tralnym Okrę~u Przemysłowym R~~a KllCll., :mr=ikał:;!, ~w!:: I ,ccli.ar~ dę---~y Nm~hdd
dziedzinach.
Inona w~t:(Rc:t~);
Armi~ i zor~ani!owanv do ·i wyr6wnywaó poziom.. dla po· szawie flitewsa 26).
1 az~ poaiGM im·er6 na mlc's~u- K~e·
tw6rc:?(? ' r:r~~v Nnro:l !:ą fonda- 1 czy~ań cblnych, . zbh-~a'aeych Nt
~-mo:::hedu nv!~..rsrył nyl::k0ti61
men1'.'~"i wie::kośc:i i obronr.ośd nas "o ech•, Hfi~ fc!<t \~~ri"'·. · . ~z~~wy J>Clliósł finier6 M rinve~
1
" lm1slO}Vienie Polski, a pi:au.-tfił ~)d~~w~~-ż;~ ~1 p~~ Jll'GwacW ~Oclulai.
l'ańst~a. ·
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KierollJta taksówki zos ał za uszon9
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gdyż znał t.aJemnlcę

a

r.

i

porwania gen. Millera

I

I

Ze znaLazionych orzy n:m .tsVERSAILLES (PAT}. Koło nikami, czeg'.> d.:;wodzą I:czne ~amordaw.any, pon:cw:i~ znał
.m::s .u ~•2Vil?S wycobyło z Seh;y sidce na ~ieie i nog~ch.
szczegóły
porwania ge:.er:.ła ·ów wynika, że ob::.w:d s:ę on
zwło1!d .Aleksego Czymerina
Przyp:.tszcza s:ę, że zcs'tał o.n Millera.
ze.machu.
50 - let:ti:ego kie";:owcy laks:.wmr111lllD!llmm1:s1m:l'lm:.:11. . . . . .a
ki. \V/ k!eszeni Czym;r'.na znalez!ono kil1:a listów, p:s:lłilych
w jęzzku rosyj:: 1_cm.
Je:.ll~n z n:ch zawiera nastę
pu'ące zcian:e:
· C"-k d
•
•
,
czekał
w1nłk

I

Pcprosił mnie j:d 2 n z ko~-

lilWlnow zalnknietr w
ga
·rewiiii

~w:
,. . na d'lo d o k aw:azn1,
·
•
- ze ._ui

~:e'dc~uj do aktorki K~ i po~;dz, ż~ nie b~clQ mógł przydść,

i

~nede

. ,
h
!O ie:i.:::m c ery.
Zeszedbm do kawiarni. Szu""""' c a, z~ nLe naw ~'?ano
RZYM. Ri2wela.c;e Butenki wać prz~ciw temu niesłych<:~e-1 lu S:.alin nakłonił Litw'.nowa d'o
,1m w ksi~żcz tehfon:cznej nu ha::tak!u z k.era~-.-~~ taksowk,i;
pcciągnęly
za Eo1::ą, jak do:iosi m~ pos~ęp~waniu. Pol~cono mu j pcddr,,n:a s:ę do dymisji.
,_,
-k
•
K
ale
w
żaden
cto.:ąceJ
p1'zcd.
lto;,c10.-.:m
na
uliJtr U n~- 0 • 1
.,
D
.
.
~
1·
ą um· *'4 *""*
•...,...
')OSÓ~ n.:e mogę znaleźć. S:u· cy. M!'• !o~,e;vaz ~.rzy!l1::.( pras.a włoska, form:ilny pog:-.om wowczas nie wychodzić ze swz
illll je:zc;::e raz, prz:cglądam na by-my inLm·u1~,e co" a.o zn łqi!ę w sow;cckim korolsarfacie spr. go gab.inetu, g12f··~ pilnowało go
··o;mft
4 agentów G.P.U. Po prze::;łu- !;il~ V u 'li ~·~„
J
za na~w:skiem nie ca generała M~Uern • . .
. ::a;!ranicznych.
1 :s~:o
I '
Le~arz
sądcwy
s.w1:::rdd
Kom:.Sarz · J eżowJrzybył na chaniu urzędników aresz:owaDELHI {PAT). Stan zdrowia
lllfa szczęśc1~ sposfrzegam, że I morc!crs~wo .• Czymerin • przed ~zda agentów GP do komi- no o!s:olo 20 wyższych u:;z~dni G~n~\:~b~o pogorszył si~ o tyla,
.,.,.,·arni' s·„.:1_: m:J·a zna'o- wrzucemem ao w.ody z33!ał z:::- sar:.atu spra'Y' za~ranicznych i ków kcrti'.sar:a~u spraw ·z::gra- że wszy:l'lk:1a rozmowy,
, k... ·w k:o.... """1
• .
I.
„
• ,ł
Aresztowzi.ny rów· rych m:.:i.ł wz'.ąć udział zo<ita~y
r1, p~nna Jadzia, któ:·a jzst ser ~:~:~c~1 Y l c.?·':.;;"' a sz:p m .a za· pc~ed 'przeprowadzić rzwiz;ę i nicznych.
niet został były poseł sowiecl~i odvnłane.
ic:ną przy]ac~ólk:'.\ aktorki K. c:is~ęty szal1;1t. Sto<:zyl on przed p:rzesłuchać urzęclniltów.
L::w:now próbował protesto- vr Bukareszcie, Ostrow::ki za to
Pd:::hodz~ do n:ej.
sm erc.ą zac1cctą walkę z n.:::.pns1
:h~ nie uc.\zierł należy:ych inf.or
- c:eszę s:ę, że p:nią spotylnwaH~zj
macji
o Butence, który zastąpił
mi! Chcial~ym p:.n'.ą pr·osiq
go na pkcówce dyp~om.atycznej
p:::wną info1·m:c:ę. Pani jes:
i~b„ekami
w Bukareszcie.
ny'aciólką ak'.orki K„.
w zw'.ąf:u z worcnvadza~fem
dad3lklWJ<h
P~GA. ~AT._ Sytu:icfa in·
Pdnu J ::i_cl.Z.:a wzdycha.
••
Butenko był pod·obno prote- .w alldów wo;ennych w Czecho- Ni:stely tak„.
r
.god Hl DFiUJ
.
~owany Litwi-nowa, tcteż osla- dO.w.a~ii jest niezwykle c:ężt!ta..
- DlaczeJ.!a •. n:~stet- 1 "?
PARYŻ. (PAT). Zjazd delega kilkudz!esięciu rCJpotników ko- tn:e wydal'zeJlia 1=odważy:y zn:i Ja:k o·s'.a'.n.ie zes'.a·w:cnia wrka
- Czy pan w~:l jak ta ~;iew i:.kć.w ;;.;w:;z:~ów zawcdowyc~ lejek kopaI:ii.anyci.i spt.r~~ii·owa cz.ole już i tak słabą. po~yc;ę ko .zufą SO proc. żebrak,!'>w ~ze';:~tr
:yna s:ę os:.atnio prowi:.dz1? To górniczych w okręgu nółno-cneJ ło całkowicie kursowan:e wa- m;s-:rza spraw zag;·an:c~nych. sło:iva-ck1ch rekru1 ~~e s.:ę z 1n·
d okropnel!·:J! Po prostu wsly;i Franc;i \'.ryraził w nieuzielę ~ię ~on~ów ~ .w~glcm ~a kob;kach 1 Podobno na aucli.znC:i w Krem· walidów wo~ennych;
przyznać, że jes;em !ej przy h:szoś;:ą 600 głosów
prz:::c1w 1 umzmozLw:ło prac~ w ten
~'.ółką. I w dodatku serdecz- 400 swą zgodę na wprowadze- sposób 14 tys. robotników, k:ó~'
r.ii~ w przemyśle górniczym do- rzv skłonni byli zaakcefi:ować
~
~r
tZłr
ł
Jak można, prosz~ pana, co ditkcwych godzin pro.cy, ce• t'yt:ącza,s.owe przedłui.en:c czap
ł
- d k ··
I
·
I bf
uic;i zm:cni::.ć koch:.nka 7
Iem wztnożenia produkcji węg~a supra-cy, uchwalone w imię i.nfZJ9t OWBRle 3 a Cl.I ~G ODO.DDU D .~ mog_ J, .'ł
- Co pani mówi? „. Nie przy francuskbgo.
teresu ogólno - narocov1ego.
uivfe z u-wodu f·ra!iu en 1 vnv ra vm me ue
cz:lcll\ .••
W zastosowaniu tej uchw3:łv,
Robotn:cy . zmu::zeni zos:ali 1 w fał:ryce giętych mebli „Buk Pol" famyc«nyi wm pnylegle =budowa- RozumiE:m pański~ zdziwfa w poniedz:.alek we wszys:k:c~ de> o. P1:18ZC~~rua kopalu. Zarz~-, w gz.udlym~Wic, nsl;żą11ei do W.a- oLJa st;;nę y w plcm.i~
n!emal kopalni.ach pó...noeneJ dy kopalniane z!·ożyly do wbaz lerotfoLKOoł~:ejmyaJka.i 1 S-Jd wyhuc;hł
Na m'.Cl;:Ei:e wypzdika przybyło 5 od
.. .
.
·
d
h t- g'
· k
pl>tar
ig1e11 .a.atr e1ąc: n.a mater.ii 1 dztdów „fról.iy cgDioivc1. Nie maia.I.
Óna się dos!rnnale potrafi ma Franci1
miała się rozpocząc ~ra są ?wyc s.~ar 1 przeciw o or-I· latwcp:-lny ro=ttZał się ze m:i.cmą jeatk było uruch~ć ani J~l mo,
wać i kryć swo;e ę•·zechy. ca z uwzglęó.nien1t.?~ go~my gan;zatorom z.am~tu.
szybkością l wkrótce cdy budynek t~:mpy, wd.-utok brakt boniyity.
!l n:::w:ni~tlrn. i aniotów,
a dodatkowej. Rcbotn:cy, ktorzy
Za=ęt:> energ!cznie p~w~ci bt;U
.
·
za
ZfJl.Y w caJym mieście. a łym::u:Mm
kt prócz najbliższych nie w;e,
1
b
sytutjs maw.::.ła się coraz grotuieij~:;t złośnic~ i h:steryczką. U przy y l na zmianę poranną,
stosowali się do uchwały zwląz
mi. kd.a poilinu-c:h 'Wfa!ru mólłł pne.
1j ż:ldna służąca d~użej niż ków zawodowych i do zarz~W• Y
;
V.
nieść c·g'. ::ń na sio.s!~• budynki _i
Cz!eii m~ wytrzyma.'
dzeń adm'.nistracyjnych.
j•
•
wł.iw;-z:::a pl!W cbjęłb7 całą dz.idni·
- N:e do wiarył
Je1nakże pod koniec po:!:!:•
•
~efOVIDI i1 agenc I DOCZIO\VeJ
c:ęn-0p1ero po gołd.nie ·ziWmt11i0nie·
- A tak, tak! O tym nikt nie
W ponict\z:a~12k u;ęto w Taf· kiwany przez władze defrau- zb~ ilOOć bęaizyn7 ł przyfl'tąp:o.n.o
•proszę pana! Tak sa.m<> jak
now3kich Górach byłego ki~o- dant. - Pos~adał o·n przy śobb do c.kcjl r.::.tu.nkowej. T)'-m:za~::m 0 u nie wie, że jej „czarujący
wnika
agencji P·3czfow~j w wiele fałszywych le~itym:.cji, ~~~z:;: 11 c;!tc;i..:~b-k:i.
m.'.e~h kosz:ował 2 tysiące
śRODA, 23 LU'fEGO 1938. R.
\V/iclkoryc:u
koło Brześc'a, An- wys~aw!onycb
na n~.zw:.Ska: tl"T'~;l p~c.."1':.dy tylko zttliszcu.
· h! W·
'-1 · · · b
6 15 K:ndy Tllll.11-e"; 6.20 G1mna5ty
.yl:.
szys~ ue zę y ma ka;· 6..,,-0' MU:Zy!ta (płyty); 1.00 D~:n· clrzeja Kulczyckiego vel J::na Zacny, Kulczycki, dr. Rajski i
Straż ogaiowa rC21p!Y'...ub cmmsty·
•·
df
·
C!Z1lł w<>.lkę z żywic-km, który uczą!
u:::-ne.
pik pma=y; 7.15 Muzvkii (.płY'ty) i Zacncgo. Ict ory
z e rau·· ew: ł mn.
Już obei;'mcw::ć przyległe hudynltl. p„
- lfaprawdę?ł
. 8.00 Audy<:;a d!a s.zkó_ł1 U(}-11._1,~
100 tysięcy złotych.
S:"Vrierdzono, ze Zacny po z<le hJ!:.u.~oi'Z1l!llleii en~gicznej aktji z.do. •
-S!cwo hor.„~ru! Sama z ntą Przerwa. t 1.15 Audycja dla sz.kół, po-no.d
Ujęc!e
defraudanta
n~s:ąp:ło
frauuowan!.u
100.000 zł. wyje- k.11'0 poiu zlckallz!lw.tć.
··'-'ł
cl d t • I J • d 11AO Recital ąrga.nowy; 11.57 Sygnał
= t ~m
o en ys.y. a je - oi:asu· 12 93 · Audycja połucllii-:>wa; w nastę.,,u;ących okoEcznoś- chał do Poznania, gdzie ukryS!r:.iy wynikła 'W!l1i:utek OGtuu wy
1lylkoo wiem o tym!... A jęj 13.oo-'.-15.30 przerwa. 15.30 Wla.do· ciaci..: Kulczycki \'lal Zacny po- wał się pod fałszywym nazwls· ~cezą c':Ioło lOO tysięcy złoty~h.
Władze ~ły dochodzenia, ce-tk, ~r-0szę pana? Czy źle jest m-oścl g~po-d1r~: 15,45 P~gadma słufJ.J.wał się biletem o!.:reso- kicm, a następn)2 bawił w Wu Iem
ustaluila kto ponosi w!..uę za
W1
..1
di'
a
az:~fr 16 00 ł.6clzka ockies.ka ga
m.as rnwany ? v1 szys~y sąuzą, 1 -·
·. - •1,,, 15· p <1 d--'·a aktualna: wym, który strac'.ł wain.Qść dn. szawie i Krakowie.
Ostatni.o brz1< hc.nlZJ'11y, alił>Mvicm byl to fedea
• • J 24 lat a, a ona o:i<>wa,
'"
o„a 4""'
'ma naiwyzc
17 .oo KOP śfadami zigońc;.zyików, od 20 b.m. Podczas kon~roti bile- wrr.c:-.ł z Krakowa do Poznania. z głównych p:iwodów, który 1!m~żU
I 30 z ogonkiem!
czyt; 17.15 P!el.i;.i. na sop~'. altówkę t6w został on za·irzym'a ny z.a po
Defraudant za.stał na razi:? u- ~!a~ wielkie · ~erzenie m!q pt>.
- Hm... r.zeczywlście. . . bar- i f-m-!~®l 17.50 Wy~roczeni. ·~ . - po sługiwanie się nieważnym eile- m'.eszczony w are:izcię w TarVI CU.S:e paż:.iru wydz.rzył śę s!ra· ,
•k
D
J
gad·a.'!lik·a: tS.00 „Nan-c!a:rska L1g1 Nan c:e .~rwe.„ roga panno ad ··~ -'--ad1l'e" _ fieLie'.ien· 18.10 tem, a w czasie le:!itymow:nia nowskich Górach, wkró'.ce zo- szny wypa_dek. któ;y c.m:d 11.'!a przy· ·
' w t ei' c hWl·1·l n·e
' o ł a kl ~ In·
'
ro Q„ """'
lU,
Małe :i;es.poły instrumenfo.lne (płyty); go okazało s:Q; te jiest fo po::zu stan:e odstawiony do w:ęzieni.a ·płaiclli zy,t..."ID. dwa1 żołn.'enę z l'1#0jsccwcg-o lfur.tzOJ:r.u A!eksu:dt'l' Sło
nn~c;e mi chodził Szukam od 18.30 Progr.api iia jutro; 18.35 Audym.1łi. ~'ri i Z'}'fmun.t Bedm~..d. Jechalj
·adran~.a numeru jej telefonu cja dla ,;wsi; 19.00 .,W ła.p.1ch ~a.ndaCl-m wozem po u.an:ędz.ie p~::n/-::ze.
·
1t •
• •
~ariusT. a - epizoo z powkśca: 19.20
Gdy m:.~·cwalf g!ę w pnbUtu p~cną
li' k ~·ążce te e1on1l:.zneJ me mo Wairm.i!ski-e i ma.zttrskfa pieóinl; 19.35
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HIGIENA-TO ZDROWIE

Ncwoo·«Ue znaichorst·.vo - 4-ia'of;
19.50 Poaad•:?.!l!ka aktuaLn.a: 20 OO ~
Wielu higienistów twierdzi, 'l'OREBKACH (nowe op.akowa-'i.n:i.In.a CTkies1Ta kuhat\~ka: 2.0.45 że h~dynie !Oechanlczn!~ wyko- nie) DAJĄ TĘ GWARANCJĘ.
Dz.i~nnł~ wieM:«ny: 20.55 P~:i.d:tiiDbając więc o wła.S>ne zd. \J·
•-a a·' ·•wi'n:i:, 21.00 Kon<:«lt c:h<>!'t~ow r,.ane ppako.wanie proszków da·

• ski; 21.45 „Czym fem poinf,a."._ 22.~5 je gwarancję całkowitej higie- Ale pani chyba :ma1 Nie Muzyk': tacneo!i!la; 22.50 Osta.tnie wta ny.
MASlYNOWO .- BEZ DOTY·
"~laby pa!li mi go podać?
:fomo4CJ.. WARSZAWA n
KU RĄK
~ann.a. Jn~zia spojrzała na
!3.00 Konc.ert r~kowy (płyty);
wy.kbnane pwszki . ,Mi~reno-

istrzeżonyl

me dnicwn1e:
- Czy nan oszalał? Jak moż
1 być tak niedyskre~nym! Je·
1·
·ł
b'
t
't zadrzelł a se ·e ?"umer: e!fonu, to nie po to, żebym ia gc
'awnhh. Jes"em jej serdecznf'
tzyja-c:ólką i fej prywatnyth
, · .
dr ..1- •
i;emmc rue 1"\oge z. af.u;ac.
Napcleon S~dek.

·z

kwnj no.gil ł dw.S.th ł--.bu. n-~.c11tt.Jri
Mólnych c:Cężldcb pcfłu-:zc6. Obu toi

J{O- •mm'crzy-.:1:pmn:-cw•llllezłim:i:oat1:1o~d~o!!!ltmm
~, ltela.-~

4
111 GUTKIEM tyLko w MECHA'"'
: ..,... 1 1 111
NICZNIE 'WYKONANYCH TO· '::ZYTAJCIE
REBKACH. - gdyż &ięki emu unikniecie nar.aienla zdr~
„WESOlE WIADOMOśCiu

14.00 Pairę inform:i.~yi; t4.()5 P•togra.m n.~ iutro; 14.10 K~cerl soli- Nervosin" Z KOGUTKIEM W wia na przykre
stów; t~.00 Poita:wędka goS"pOdacs.~a;
15.15 W11domWc1 snortowe; 15.20 Ze
~"ół rn-.nyc.~my; 16.15-18.00 Pr;~.
18.00 Płyty; 19.05 Muiyk.a fokka i tan0CZJ1l; 19.55 Żyf'.l'ie kulturalne s'olicy; 20.0()-22.00 P~zefW'a. 2~.~ E!cs"orymentalnv Teatr Wyobn:cm: ,.Kle

niespo dziank:i.

CENA 10 GR.

1

ws

•

<i„111ka";

22.45 M~yka l~a (płyty};

23.00-24.00 Muryka ta.nec.zna.

KrUiawr IinaI wesela

led !n z uc.1tsłnikó v dmg or rwa w s1ptalu

H-1::zne werele Franciszka
asy!a z Matysówki (pow. rzc
.ow~ki) zr ~orl.czyło się ogólpą
'jałyką, z którei mało kto wyze<lł bez szwanku.
,
\V~s~b odbywało $i.ę w domu
ica panny młodej, Pio'ra L:~t w przys1ółku Łany. Na wese
p::-zybyła Eczn;e mł~dzi•aż z
bu w~l. Po l'kc-n'.:umc:w:.n'!t
acmej ilości alkoholu wywi,ti.-

w!e, żądajcie pro-szków

oe-{t„ l:vdrnfui, kcnee rpłe!rlyły e'.ę, po
nl."5ly. Na ootrym z~"l'ęcle ''tym-6dl
!·~ę wóz. Słombisld ctcenal zł,-mam.fa

zała się ~awa bójka między
pr7-cds~awici;:lanti obu wsi.
Na; ciężej ra:iiny ze.stał 23-let·
ni Kazim:zrl'l Bies:ada, które~o
w i>t..an!ę bzznacizie:iiym, przewfo~:·o·no dQ ~zpitala.
Najbz:rdziej wo-;owniezo ~po
:ob:.one~Q a·wanturnika, Marci-

na Króh z Matysówki, który
flootfobn':l r-rowo!tował bójkę, . a·
re;~bowano.

Stalin przJ me
a umacn·aniu i

MOSKWA (PĄT). Komu.n!styc.iny ,,Internadcnal" Zi\m!eścit przemówienie Stalina wyglo
szone na drug.im wsze:h?:w·ą;i;kowym :r.jeździe Sowletów 26
&tycznia 1924 r. z powodu ~mier
ci Leniną..
'
Ustęp Q tym, że Lzniu odcho
dząć u::i.1-.azał um.::tcn1ać i rozszcrzać Związek Republik i że
StaHn nakaz ten przyrze'.rł wypełnić z honorem, wydrukowany jest tfostym drukiem.
.
W rdowi~ tej S~alin p~wie·'-'-l . że L~nin n'~dy n '. ~ uważa.ł Republiki Sowietów, jako

rozłze~z1ni11 ZwJa~ku

d*

RaJJ)Jik

celu sam~go w sobie, lecz j::lrn I l:i komu ... fatycznef.
niezbęó.ne ogniwo dla s·twor::~
Opublikowanie dziś mowy
nia ruchu rewolucyjnego w i:ań Stalina, wygłoszonz,j przed 14-tu
stwacb Zachodu i W;schodu. Dh laty, w związku z jegó l:stem do
tego tęż na drugi dzień ciykta· '.: o::i c crec~·:n Iwanow.a, po wpro
tury pro!ętar:atu Lenin założył wadzeniu Manu:l::kiego, człon
fundament międzynarodówki ko ka komitr>lu wykcnawc:eJł:> ko
munistyczniaj.
minternu óo komis:i spraw za·
Odchodzzic, tenin nakazał '.!ran:c~n~ch rady zv~iązku oraz
nam wierność :iasadom m' ędzy· !' 0 we;ś·:::iu, Łc~ow 5 kieg·o,. ~enenar·odówce komunis tycznej.
ralncgo. ~.e.cre.arza pro~'n ernu
.t
do kom 1si1 spraw z~~ran:cznych
- Przyrzekam tobie towa- rady narodowości, zdaje się pot':!yszu L'.?nin!e, - mówił Sta- tw:c;:dz:-.ć opinię , że zapadh nie
Fn, - że n!e b-::·'. :' :-my źał:wa cdwcł~lnn clc';:·p~) o ''TZI"'l~·~"!c
H 1::v1c'.1:!> życ'a. c'fa t•r-:-!:'n'--i.,_ , -'•t ~l-c'l J - ~ .... ·... ·,_--,r-:·::-1·:„; w
· i. rozszerzenia mlę~ynarod.ów ! palis~wach kaJ>Halis~ycznych.

.
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Jad.zie wyp ro-

jeij mąi, powtórzyt:i mu gfośno swe żądanie . Sawicki posta·
no.wił zemś cić się, opowiedzid szeptem kuzynowi na osobno·
lici o wydarzeniach w no-cy. Zawistowski zażądał od Sawic·
k iego dowodów, te tak było. Sawicki zgod:zi!ł się przekonać
swego kuzyna o zdradzi,e jego tony, ale pod jednym warun·
Idem.

- Jakiż to warunek? - rozgorzały oczy Za·
wistowskiego.
- Niech pan nie czyni skancialu swej żonie
. 1 . •bę d ę t u z t ą ch orą - od rze lcł S a·
d opo• t y, d opo.u
wicki. - Bo taki skandal odbić się może bardzo
źle na zó.rowiu maj.ej kuzynki.
• · - Nie w~em„. Jest ha'l'dzo trudno opanować
łlię w takich chwilach... Ale uczynię jednak wiSzys~ko, by panować nad sobą... Będę starał się ... . żeby
eltora o tym nie wiedziała.
- Mam pewien plan.
- Jakiż to plan 1
.
- Czy są tu w Lublinie jakieś 2t1ane restattracje z odcizielnymi gabinetami?
- Tak - drżał głos Zawistowskiego - Rozu·
niem już, choe pan by się to działo poza _mo!m domem„. Żeby chora o tym nie wiedziała? ...· Niech tak
będz)e ... Jestem gotów uczynić wszy-s~ko, by dowie·
<izieć się prawdy... Dotąd nigdy mi nawet do gło·
wy nie przyszło, że żona moja zdolna jęst mnie
zdradzić ..• Jeśli okaże się, że . co mi teraz <>powiadasz - jest prawdą, oznaczałoby to, że mnie już
nieraz zdradzała z innymi mężczyznami._
'
- Antosiu, ;eszcze jecien wa·r unekl .
- Co ty wci~ż o warunkach mówiszi
- JC1Steś teraz mocno zdenerwowany, tona
twoja może z łatwością poznać, że z tobą się coś
stało, że§ się ode mnie o etym§ dowiedział, a to
może zniweczyć moje. pl~y. · . . •
·• .
- DO'hrze, żona ruc się ode tnn1e rue dow1e ... Bę·
~ęk sbięł ze dwstzy~tkiAch s.ił st artałhhy ć takim samym,
1a
y cm o ąo...
więc,
ac u „.
- Powiedziałem ci już, czynię to specjalnie
z tego powodu, żeby cię upewnić o prawdz:e moich
słów. Ale proszę cję, żeby w restauracji także. nie
było skandalu„.
- Powiesz mi, na którą godzinę umówiłeś się
tam, przyjdę· i zażaciąm od kelnera, by mnie wpuś·
cił do gabinetu...
•
• .
. .
.
- Ale· sk~d bP.dziesz wiedział, w 1ak1m , jfab1·
necie jesteśmy?... Słuchaj, urządzi.my się lepiej w
taki sposób: gdy wejcię z twoją żoną do l{abin~ u,
szepnę keO.nerowi, że gdy przyjdzie pan BawarS'ki,
dajmy na to, zapamiętaj sobie, Bawarski, niech go

5

1

wpuści...

.-

Tajemnice .szpiegostwa
~

Miasojedow, adiutant mjnistra
Woinr na usługach obiegu wrwiadu
~ęska ~esiąte; a.rmii ~~row~· I mi przekleń~twami. W końcu,
dzi121; naeze,~~o. wodza. r~yi~ic:h s;i.ł gdy w poko1u pozoiStał tylko ze

f
.,
ł
J
swym aworytem, genera em a
nuszkiewiczem, zawołał:
~i. t1kw' ć ręka szip.ieg~, ~tóry &pnedał
No, ·co teraz będą mówili
Niemcom plany rosy)11kie.
na dworze 1 Ze stary Suchomli
u
now miał rację, twierdząc, i:t
jestem niedoraida i nie umiem
Niemcy przecie! wie·dzą o prowacizlć wojny, że pónosze
wszyslkim, zanim jeszcze dowia- winę za te wszystkie klęski! Ca
dują się o tym .nasi generałowie. rowa będzi-2 triumfowała i po·
Oto dopiero wczoraj zameldo- stanowi na sw-oim: w na;bliż·
wano mi o następującym wypad szym czasie
chyba usunl\
ku: Nad Bzurą niemieokie oko- mnie z frontu.
py znajdują się bardzo blisko
Generał Januszkiewicz, kt6·
naszych. Rozkazałem 22 i 5 kor ry ziył się z wielkim ~..sięciem
p::isowi, aby wycofał się z tam- i znał wszystkie jego słabostki
tego oddnka frontu i przeszedł i kaprysy, odparł:
na inny. I zanim jeszcze moi ge · - Najgorsze jest to, te opinia
nerałowie dowiedzieli się o roz publiczna wierzy już, iż :a
ka.żie, to już Niemcy byli poin- wszystki.e niepowodzenia pon-0·
form.owani o tym i wywiesili na si winę Jego Książęca Wyso·
swych okopach wielki transpa· kość. Gazety zaznaczają już mię
rent z następującym napisem:
dzy wierszami, że na czele ar11Pozdrow:•ania dla rosy;skich mii stoją nieodpowiednie jed·
kolegów z 5 i 22 korpusu, któ-, nostki. Je§li nie zna'oziemy §ro
rzy dziś ze.stają przeniesieni na · ci.ka, który by pozwolił nam zrzu
inny front"!
cić z sieb12 winę, będziemy mu·
· - W tym wszystkim tkWi rę sieli Ot>Uścić sztab generalny„ ..
ka szpiega, poważnego, niebez·
- Co więc radzisz uczynić?
piecznego szpiega!
- zapytał wielki książę, który
Gn:ew wie}kiego księcia nl.9 uważnie przysłuchiwał się jego
miał granic. Upił się i z:icz?ł , słowom.
·
ob.sypywać swych najb1 iż:zych J Jest rada - rzekł geneVR~łpracowników ordynarny rał - należy zrzucić cała wine
!lbroinych, Wlelk1ego ks.ięCJa M:1koła1a
Mi'kc.łajewi.oza do i&t.nej pa.o;ii. Był
przeokona,ny, te w tym wszystkim mu-

usta.

CO się stało? - zapytał
Wydawało mi się, że ktoś

zdziwiony.
idzie po schodadi,
. : ~ Na pewno zapukaliby przed tym - Uśill!e·
-

.,

..- _.,

I
l

I

I. -

I-

.

Pułk.

)>}!

· chnął ~i~.
- Zdawało mi się... że to mój mąż....
· · ·'
- Przecież tzr&z ł'rac uje... . .
·
. . Si\wicki objął ją 2'nowu.
.
Będzie to najlepsze wyjście ... At2 prtn:zę · ~i
·' - Niech pan'· odejdzie... Pan jest bardzo nie.
podać dokłaónie godzinę i mfojsce, gdzie zamier:zan dobry,_•. Niech· pąn idzie do swej kochanki.>- - uda.
k
•
•
·
··
•
b' L
spot ać się z mo;ą żoną.
·
· · wała, · że ..Chce viyrwać się z }ego O Ję„
Dobrze, ale podaj mi adres jakiegoś pierw• w ' ..'...... To n,ie ~st moja „kochanka".
szorzędnego lokalu, bo ·nie zn~ tu wcale żadnych :· . . - , Kłamie · pan.
.
.
1 •\..~ ••
restauracji...
. .
.
- pl~c.ze·g 0 i::mi ~.i nł.e wier?-y?.„. - ttpil aię
Idi do restauracji „Parad-is" na Ęrakow~ znowu w_ 1eJ wargi,, cału1ąc Ją naJ!llęlnie.
k" p d · ·
s im rze ma:ś.ciu...
· ·
·
_ ·Bo... Bó;:. Pan 1· est zły - pi"zytuliła s1'ę ;
Ob d ·
• ·
· i·
h ·
·~
~0
.
Y !"aJ mężczyzn1 r_?z?1aw1a i ze ro ą J~Szcz . · nieg~, całuj~c go : również. - !'Hedo~ry. P~kudni
1 k1lka chwil, po czym udali się do swych poko1.
·
pan
Jest...
Ntenawidzę
pana.„
Ntenawułzę„.
_
.t:„
~
••
w,,
'i
•
· ła kurczowo jego szyję.
Nazajutrz wyszedł Zawiśtowski, i~k zwykle,
Nagle rozległ-o się pukanie do drzwi. Pani Za. „
z
samego
rana, do pracy. Jacizia spała jeszcze bar· J wistowska W}"l"Wała się gwałtownie z je~ ramion
1
dzo mocno, bo w nócy budziła się wielokrotnie.
i zaczęła pr.ęciko popr~wi'!ć rozwic:hrz.one włosy.
li
Pani funia krzątała się w kuchni, szykując Sawicki wszedł do sąsiedniego poko1u I sknął n
§niadanie dla swej córki. Gdy dziewczynka wy1Szła .' drzwiami. Spojrzał na Jadzię, ~tóra spała j1!$zeze
cio s 7.koły, wszedł Sawicki do· kµchni.
bardzo mocno.
•
·
.
. Pan.i Genia nie s.po~lądała "!' j~go .stronę, ale
Och~yply~ .nieco . ze wzburz~ głosem, iapy.
! z 1ej miny mógł Saw1ck1 osądzić, ze 1est m.ocno
tała pani Genia.
zdenerwowana i zagniewana.
- Kto tam? •
. .
,
Stał chwilę zmieszany w miejsc.u. W kuchni
Proszę· o J~łmutnę usłyszała błagalnl
trwało przygnębiające milczenie.
,
gł-os.
1·
Pani Zawistowska, .chcąc pkazać swoją . zło.,ść, . , . - ldt cio lic~af - kriy~nęła w o~powiedil
miała zamiar wyjść z kuchni, ale Sawicki zagrodził
Sawicki wrócił po chwili do kuchni i powiejej drogę i zamknął drzwi.
·
- ·
dział z uśmiechem:
.
.
_
Pani Genia spojrzała na nie~ wzro~iem peł·
~ Byłem przekonany, 1 że to pani mąż. ...
J nYiu . nienawi§ci.
.
- Tak się przeraziłam, że serce we mnie mi~
- Cóż to znaczy? - burknęła i półożyła swą tało się - przycisnęła pani Zawistowska dlań do
dłoń na klamce.'
·
p~ersi.
- Niech pani · chwilę tu zostanie - ujął jej 1· , - Pani Geniu - ujął j~ ~ęce i sp:>jrzal ~
rękę.
·
prosto w oczy - Czy nie m<>glibyśmy spolkać si!
Spojnała na n~go wzrokiem nieufnym.
. gdzieś, poza domem?
.
- Czemu je.st pani na mnie taka zła? -.zapy·
. .Spogląciała na niego ·wystraszonym wzrokie11
tał ją spoko!nie.
.
ak gdyby nie dowierzają<: własnym uszom.
- Prosz~ mnie ~tąci wypuścić...
N:iech pan
Poza domem? - wpiła się weń wzrokiei
otworzy drzwi - nacisnęła klamkę.
pełnym pożądania. .:.. Gdzie?
:-- .łćfiech panł ~ ~u jes.zcze :r:osłanie, chcę z· panią
_ Dajmy na to ... W jakiejś restauracji.„
pomow1 - u:ą Je1 ramię.
_
.
.
•
. •
- O co panu chodzi? - mówiła dalej zagnie- ·
- Ale m~~ wielu znaiomyc~ w ~ublm1;„. ~
wana, ale zarazem wyczuwało się w jej głosie nutę
gą nas ~auwazyc, a wtedy mąz móJ dowie ~ię
łagodności, jak gdyby chciała dalej prowadzić roz- wszy.stkMim...
„k
•
„
• i.:_
mowę.
,
,
. :-- ożemy. sp~i a6· su~ w. restaurac11 •• w 1alllill
- Chciałem panią przeprosić jak naj~ręcej za oddziiel~ym. ga~necie. T~. nikt nas me spolia
moje zachowanie si·ę wtedy w nocy... Bał~m się... - p<>wiedz1ał cicho ~ay11ck1.
•
•
Ob!l-wa prze.d tym, że pani .mąż' J}adejclzie zmusiła
~pogląd.ała na ruego, namyśla1ąc się, w końc
mnie do tak112go postępowama.
pow1~działa.
Spoglądała chwilę na niegp badawczym wzro·
, _ W separatce?.„ Ach, tak... Zupełnie zapon
kiem, a po tym cicho odrzekła:
.
~iafam„. Tak„. Możemy spotkać się. ~ kiedy?.
- Nie mówmy o tym, niech mi pan lepiej po- \ ą~zy jej zapałały nami_ętno~ci.ą.
wie szczerze... Czy pan ją barC:zo kocha... T~ rzekomą pańską kuzynkę 1
(D•y dęg i•łrot

„

zażądała

w

wokoło.

STRZASAJ~CA P()UJIE!;c, O BOHATEflSTWIE,../---~_..~~.._.
m11:.osc1 t POSWIĘCENIU

Zawistow:.ka

po~i~dział i obi" k

Chwilę została nieruchomo w jego obięciac!i,
ale wnet wyrwała się i obejrzała przestra•zona

TQIUSZ. łłYI

wadziła się z jej mieszkania. Gdy wieczorem 'W1rócił ~ pra-cy

wcisnął się pocałunkiem

.

.

na starego Suchomlinowa. Pod- ' wego w Sztokholmie wszecił do poezuł do mnie sympatię, • •
czas wojny publiczno§ć lubi pa· ! gabinetu .pułkownika Kandoro- prµzał do siebie do mie!zkl!
sjonować się wielkimi af-2rami l w~ i -zamelqował:
' .
i dzięki nłemu . miałem znoi
szpiegowskimi, na!eży. więc tył· , - „.Antoni' Kułakowski, ku· wikt, podczas gdy moi kolei
ko znaleió odpowu~qm materiał piec z Gc\ańska. .
, · .
prawic że głodowali.
i zainscenizować wiielki skandal · - Niec:h W12jdzie - rozkazał
Chcl\C mu się odwdzięczyć 1
szpieg;>wsk.i, oraz z_n~leić ddpo pułkowni.K.
_
·
te dowociy sympatii, wskaz
wiedmą of1arę spostod otoc?.Je·
p0 chwili do iabinetu wszedł Iem, gdzie zakopaliśmy llłli
nia Suchomlinowa..
młody elegancki metczyzna.
kasę pułkowi\, gdy Niemcy 1
~a .twa._rzy wi.e~kiego księcia
_ Czym mogę pa,iu służyć? otoczyli.
P?Jawił się uśmiech' zadowole· _ zapytał attache wą,jskowy.
Skopnik był tym bardzo wzi
nia.
h
•·
łk
ik
ś · ~ szony i stał się dla mn~ ~
_ Tak, to dobra myśl · _ o- - ranie pu • own u--<! wiaa
.
.
· ·
.u- czył · młodzieniec, opadail\C w milszy a pewitego wieczoru
Św1a• dczył. - Al e gazie
1
zna e~
: kki f i 1 . ld · ż · · t
czl\ł mnie namawiać do wst_,
odpowiednią osobę?
rn.ę
~·~-me uię„ e Jes. em nia do' wywiadu nieniecki""
. .
•
·
poru,czniJuem 23 nizowsk.ie~
~1
- Nle 1est to takie , tni~e„~ J?Uł.ku pies;hoty i podc~as k.lęs~l Przyriekł mi większl\ sumę p
D~m nawet kan~ydata,. mH~.~o t>a~onowa dostałem stę do nie nłędzy' i możliwość powrotu 1
wice podp~łJcowmka ~iasoie~o woli niemieckiej. Paszpert na Rosji, jeśli tylko wyrażę zgG
wa. Ju.ż nie1ednokrotnie o ~un nazwisko Antoniego Kułakow· na wstąpienie do wywiadu ni
wspominano . o . ty~ że Je~t skiego ~est lałszyw.y i' służy . mi m~ck;.ego pracującego u nu
na usługach ~11enuec:k1ego wywia tylko do _t~go_ cel~, abym do~-~ł
Przez kilka- wieczorów wsi
du! że wspołpr~CU,ł z samym się d_o' Rosji i z.a.al tam raport femniczał mnie w swe plan
ka1zerem. J.eśh przeznac~~y 0 metoclach pracy szpiegów nie Miałem udać się ńo Gd:ńsb,
na ben cel ~iększ~ sumę. pienię mieckich u nas. ·
stamt,d do · Rosji i oświadczi
dzy, to nasi zdolni a~enci ochra
At h
.k
.
.
·
w
'sz4bie generalnym, że uda
ny potrafil\ już spod ziemi wy- . t":c ~ WOJS owy 5 P;>Jrza1k.z mi się zbiec z niewoli.
grzebać kompromitujący go ma nieuł~o~c!~ .na &w~~o mezwy •
.
1
teriał...
łego gosc!a. -.C:zy ~ie ma czasem
PozJl tym polecił mi w Petll
Wielki książe, któi-y miał nje do cz·~·1n7n1a z prowok~torem burgu zgłosić się do osoby z1 •
mniejsze zaufanie do zdolnoś- lub szpiegum1? A ąioż~ Jest t mu;ącej poważne stanowisko
ci agentów ochrany, niż gene- szantażysta? Pułkowmk ~an: Ministerstw~e Spraw Wo!sk
rał Januszkiewicz zam:,2 rzał dorow zadał ~wem1;1 g~śc1o~i wych. Mam jej tylko rzec ~
pójść za li\ radą. Nie wiedział szereg ~vt:W i stw1erd~ł, . ze no słowo „RuJninten" a on11
wcale, jaką tym wyrządził przy rzec~~1§c1e. ma do czenienia z ra,:u obdarzy mnie pełnym zr
sługę swej ojczyźnię; albowiem rosy·JS·ki~ of1ce~m. P~zęsto: faniem. Osoba ta poinformu
dzięki tej brudnej walce 0 wła· wał go§cia papierosem 1. rzekł. mn?i2 co mam robić i przez o
C:zę wykryto jedną z najwięk_:.. Słucham pana, panie po- będę otrzymywał pieniądze.
szych afer szpiegowskich Rosji ruczniktJ.
Atache wojskowy uwaill
carskiej. A.te zanim jeszcze ksi" · - Dostałem się cio niewoli przysłuchiwał się słowom sw
żę przystąpił do działania, wy- oodczas wielkiej klęski pód g.q gościa. · Nie wszystko w I
darzył się niezwykły wypadek, Tanenbergiem zaczął swą opowieści było proste: pod2jr
który znacznie ułat~ił mu zada- opowieść porucznik. - Zapro- nie pi;-zedstawiała się ta hist
nie.
wadzono 11tni.2 do nic:a~1 doego ria z kasą pułkową i ze Skoy
- 15 ~rudnia 1914 roku lo· n;i.na Skcrm:ka, który służvł kiem.
kai r<>s~iskiea-0 aHache wolsko· i Niemcom ~a Uumacu. SkoP.nik !
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PRAWDZIWE DZIEJE SŁAWNEGO ZB0JNIKA
DOBROCZYt<!CY BIEDNYCH 1 POKRZYWDZONYCH
Było to w czasach przedwojennych.
·
Na Kau!:azie grasował ze swoją b;tr.dą herszt zbójecki
Selim-Ch1n. Ale Selim-Chan nie był zwykłym zh:Siem„.
Był to bohater n:irodowy Cze cze» ;:ów (Częczeńcy - lo
szczep kaukaski), k!óry zorganizował w górach bandę wjeruycli mu Czeczeńców, porywał ludzi bogatych, a otn;ymywa~y później okup pieniętny rozdawal między ubogich mfesi:- kańców gór.
·
Selim-Chan stał się postrachem całego Kaukaza. Żaden
bogacz nie. był pewny swego mienia...
·
Z wyczynów Selim-Chana gło~ne byfo, - między inny11i, - porw:inie jedynaczki hog:itego magnata · ~aftowego,
Olgińs!dego, (Był to Polak, który przyQył na Kaukaz z Wax&::awy).
Gdy jedynaczka ta, imieniem- Marta, wróciła de domu po
rłożeniu olrupu przez jej ojca, · ucie:Ch dolirowolnie z doJiltl
rodziców i wtóciła do Selim-Ćhana. Pokochała go h;iwiem
aorąco i została jego żoną.
Jej ojciec, ogromnie do niej przywiązany, powędrował
w góry w przebraniu Czeczeńca n:i Jej poszukiwanie. Ale gdy
i- wreszc:e odnnlad, Marla nie chciała nawet słyszeć o po·
wrocie do domu, o opuszczeniu Selim-Cha.u 1..
•
J::d~n oficer cars!d, Kihirow, postanowił za wsze!k11 ce·
aę schwytać Selim-Chana. O swoim zamiarze oznajm!! c.n
władzom wo;s!:owym, nie cacid jednak w taaen sposób wyjJśnić, na czym polega jego plan. Zgodzono •ię usz~nować
jefo wo!ę.
Tymcz'.lsem Kihirow, przebrawszy się za Czeczeńca,
iosbł ~ię d'l handy ScHm-Chana i pozyskał sobie jego zau•
!lnie ja!io C.teczeniec Ali.
Gdy pewnegQ dnia Czec:l!eniec Chad#, zal!lany SelimChana przyniósł zasłyszaną gdzieś wiadomość, te niejaki
oficer Kibirow stara się dostać w zdradzieckim celu d:i bandy Ch,na, Selim-Chan zwrócił się do Kibirowa: „Ty, Ali, na!·
ltpbj rłasz sobie z tym rauę.ft Trzeba „uprząfnl\ć" z drogi
tego Kihirowa„„
W związku z zamord'"lwanient Kibirowit generał-guber•
aator l1ic~1e:'.?W' zwołał do firo:mc-to wislk11 narad~.
.
OI:cer S:ke>rs.ki o~w; adczyl, te poclara się w prze'bra.niu
Czeczeńca de>:·łt.ć do b?iuły Sellm - Ch~~. aby wydeć go po
tym w ręct: wfodz. Nag'.e, podczas zebran:a, da·n o znać te.elonlczn:e g::ner:tł-gubernatorowi, te Sęlim-Cba.n p~ał m:lio·
aera 11m~rykańskiei;!o.
·
M:s. 'ę porwania m:!ionera (lmeryk~ego Selim-Chan
pow"e:-zył Kih'rowólwi ; Es.audowi.
Esaud i K'b:row włc>ży!i mundury oficerski~ i w tym przebraniu udali s:ę na dwcrn:ec kisłowodski. Tam zob~czvli !!li
lio::ie.T!l 11:t!Iłerv:•~ń:''·i'"~, iak wychodził .na ~eron. Dwaj .,.,ofj
cuow'e podątr,Ti także ktt drzwiom. prowadrącym na peron„
„O!icerow:Oe' Esaud i Kib:row ws:edlł dQ tego s:i.~~g„
przed:Z:ał11 co j Amerykatln. Po drodze naw'.ązali • ~ roz·

~ No więc idę, Chanie„. Już ja się zajmę tym
nowym.„ - odezwał się tymcza.sem All i skinął na Sikorskfago.
Sikorski poszedł za nim.
„Co oJli chcą ze mn~ zrobić?" - buczało wcią.t
"fN jegtt? głowie. - „Co ma znaczyć to, co mówił te.ą
ezłówlek, że się mną zajmie?"•••
' Pod wpływem przerażenia nie zdolny był myśleć spokojnie i w każdym słowie, które słyszał, wid.ział jąkieś ukiryte, sf.raszne dla siebie znacz2nie„.
Ęibirow zaprowadził go w miejsce nieco od<>sobnfo.ne. Usiadł na zrębfo s]\alnym j zatopił spójrzenie
w twarzy nowego dżigita.
·
„Te oczy... Musiałem je już gdzieś widzieć, de
gdzie?" ... - nurtowała Kibirowa myśl, ~tóra go nie
opuszczała oo chwili, gdy ujr-zał tego „Czeczeńca".
Kibirow wytężył swoją pamięć„.
Czyżby to był? I... - przeleci.da nagle myśl
przez głowę ~Gbir-0wa, jak błyskawica„.
· - Ccś ty za jeden, dżigit?I - rzuca gwałtow·
nie pytanie. - Odpowiadaj...
·
- Ja„. - zaczyna Sikorski i urywa nagle uderzony dziwnym wyrazem twarzy tego, który mu z4dał to pyta.nie ....

11<>wę.

Gcfy byli n:eda!eko s.tacjl Dagestan, JGbirow błyska""-iczruchem zerwo.I p'.cmbę i poc:ągn.ą,ł Za rączk'ę h:imul a.
a Es-.ud rruc:ł się na Amerykan'.na.
Es:i.ud p0orwi:ł Amcrykan!na !!'l ręce, zakneb?.ow;iwszy mtt
pned tym usta. potem razem z K~birowem wyskoczylr z po·
ciągu .•
K'.'.Ji:a mit1JUt późnlej dosiedli koni, które na nich ·czeka.ty
li' UII!ów"cnym m"eiscu ..•
Nad ranem Esaud j Kibi:row wraz z Ame.rykaninęm przy•
hyli de> obozu SeHm-Chana.
·
Potem SeHm • Chan kazał przyprowa&ić l!ilObie Amery·
ba:.na.
Ameryka~in był zaskoczony sz.Laclietmym wrglądzm twarzy Sel:m • Chan.a. N:e Oll!Jł wca'.e strachu, tylko idtm\le~e.
Sę~m • Chan tiomiał fo po nim od razu.
·
Sel'm • Chan za:tąd.al od Amery~aoioa 1iedemdzie4rlęeiu
lfr.ęcy rubli okupu.
Trmoza~em Kibkow postanowił sJ<.ońozyć wreucie z Se
1im-Ch1nem. Podanowił, że \vyc'.ągnie ~o pod jak!roś prefek
t!em w góry, a no.cą, gdy Sel:mt·Chan zaśtJ~e w uałasie,
pob:egn.ie on po polic;ję.
S'.korski, pn:ebranv za Czeozętica, kręcił się ~e11; 'lcililta
'PO ryniku grozineńs·k"m, at wresaic:e naitraf'ł l!a C~e~eńca
chm:?ch, który m;ał go zapri>wad•?;'ć ,,Co pra.cy", S~i
roZlUJJl'.ał, te a.zło tu o p:acę u Se!.:m • Chana. ·
'
A:hmcd zanrowa<!~ził Sik'.>rskiego, kłóry nadał się ra
Czec„~t1::a Ibrahima, d'.) s'~'e'!o ojca, Hamida. W jego chacie S!'~ors!tl orzebył kilka dni.
Po~em Hamid zaprowadził ito do obe>ztt Selim-Chana.
Sellin Chan zadał SikO<l'skiemu tylko kil~a krótkich pytiań,
a po~em zawoła! Kibirowa.
„Porozm!iwiii.j z tym nowym <?ti~item, Ali, powiedział
Selim-Chu "Rozmnieu jut, o co idoiie -

1ym

mi

Sikorski za'ddał.
uCo on ma na myśli z tym: „porozmawia·j
z nim".„ - myślał z przerażeniem. ~ „Jego głps
brzmi tak dziwnie„ Pewnie będą mnie męczyć, torlurować ... Bóg wie, co zechcą ze mną robić, żeby mnie
wypróbować„. A może mnie przejrzeli?!" ..• Sikorski
czuł, ie prze ciało jego przebiega j.ikby zhnny, lodowaty s~rumień przerażenia.
Na1Ie usłyszał przy sobie spokojny głos :
- Idziemy, dżigit. .•
To mówił do nfaito Kibirow, . zabierający się do
stJełnhnia polecenia S2lim-Chana.
„Co to?„. Czyj to głos?!"„. - Zadrżał znów Si-

kors~i.
Stał teraz odwrócony od Kibirowa, tak że nie
\Vidział wcale postaci mówiącego, a usłyszał tylko
głos.„ Głos,

któ-ry

już

z

pewnością

nie raz

słyszał„.

Odwrócił się gwałtownie ...•
„Co bż mi się dzisiaj wydaje?" - pomyśhł z
rozp~~zą Siko.r dd. „To sfora-eh p'l'zed Szlim-Ch.anem k:k "~ mnl"? hi.~•a .. To jest prze~;"?Ż ten ~e

czeniec. klórx ma. ze mrui porozmawiać" -

..

- Grigorl. ską'd ty·?„. Ty tutaj?!...
_
- Fiedka?„. Ty.„ tyjesz?!.•• - odporllje"dzial

mu podobny okrzyk Sikorskiego.

b,

..,.

tw~ze

Sikorskiego i Kib k()·Wa naLi:?rz.fy .zwy! 1 • 't
.· ·
· - Więc ty tu je~ teśl? . „ Prrez cały fan c -..s:?„.
- pyta Si,korski.
- Tak.„ To był m.Jj pl.an, o którym w.a·m ó;, .'1~
łem.„ - odpowiada R:~hi~ow.
'·
Nagle spogląda ostro na S .ikM!:kiego, hl.b y :tde·
rrony jakąś niespodzianą myś1ą:
- Gri1ori.:. Więc tyr ł .leże wpadł n::i t...!rą
myśl?„. Chce:rz w ten spvs,>b sohwy~al Sclim·Chana ?...
- Inn.czzj byś rr ....:iz tu przecież nie widzi< ł...
nie v.ledziałem, że ty tu jesteś...
Kibi:row nic nie oopowfada, ogarnia go naglu
gniew, coś Eię w nim zaczyn.:i. bun~ .Jwać.„
„J<Ut fo? .„ On, Kiibfr.ow, tyle ofiar poció~ł. tyłe
trudów ... A teraz przyjdzfo ktoś inny, do f!otowego
prawie i z2chce zbbrać owoce tych trudów?„.".
Jak ci tu i::oszfo? - pyta tymczasem spvik.ojnle
Sikorski. - Jak dałeś sobie rad~?„.
- \Y/ :J_"-z i:;rzedeż„. Nie mało to .trudów kciiz·
towało, ale d.a!em sobie ra:1ę„. - oc.Jpowiad.'l tw:..rdo
Kibimw. - Jestem tu te.raz Il<' •:1arclzb; z.~ i.isnym
cz!owiekiem Selim-Chana„. - dodaje trium!u!ącym
kąlo·r ów„.

·

głosem.
- „ Ub"te&ł

mrn·:?, t en

ś c1a.rz
·
" .„

bul
· oę
•
• ::.1
.za~o~ć w duszy żą lnego awansu Sikorski~~o. „Cały mój pomysł diabli wzięli".„
·
- Tak długo lu jesteś, a nic się nie 'zmfani'o .••
- mówi głośn{), z ironią. - Selim-Chan p:>rywa ludzi, jak dawniej„.
„JeS"zcze mi tu będzie uq fł:i '. ten przechw<".hią·
cy ~ię zawsze dureń", - myśli z wśdek1ością Kibi·
rew.
Kibir.ow zapomina na chwilę o dziwnei sytuacji,
w której się teraz znajdują obaj z Sikórskim, przed
oczyma jego duszy staje obraz o.f-2ra Silmrskiejo,
zawsze p~wne;,;o siebie, zaws.-.~ dumneg_?.. i ~~hwa•
łającego swoje własne wyczyny.„
. · ·• •
- To nie tak łatwo, jak ci się to wyda::?, mój
drogi... - mówi z zaciętofoią w ~łosie Kibir-w Spróbowałbyś sam ?Obyć tu parę dni u boku S ~lim·
Chana, to zohltczyłbyś „ T • myśli~z. że to jest takt
jak to sobie wyobrażałeś, siedząc w kasynie groźn~ń
skim„.
- Co?.„ Bi.U cię tu?„. Męczyli?„. - pyta z na•
głym przerażeniem Silmrski.
„Co to za tchórzl0 - myśli Kibirow. - „Jak1
strach go ob.leciał!".„
- Bili?.„ Nie„. - odpowiada na uwagę <:;ikor·
kiego. Gdyby mnie bili, . już bym daw•
no nfo żył... Afe ,czy ty wiesz, co to z.nac~y. że czło·
wiek musi wciąż pamiętać o każdym d1'gnieniu swego
głosu?„. O każdym słowie, kt4re wypowiada?.„
Sikorski blednie.
Tak, przecież on jest tu dopiero jeden d?..~eń a
ile już przeżył strnchu, ile przer~żeniaf.„ Ten ·Kibi·
row j~st naprawdę godny podziwu, że wytrzymał lu
tak długo.„
.
Do tych myśli przyłącza się inna, niespodzian.,1.
~Q:

S'Zczę

-

.

Sikorski wpatruje się rozszerzony~ źrenicami
„Przy nim i mnie pójdzie tęra:t łatwiej.„ On mi
w tw~rz Sikorsl1ego„.
.
pomoże pozyskać zaufanie Szlim-Ch:ma, .a. ·po1e:n„.
Jakaś myśl przedziera się gwałtownie do świaPótem obaj dosfanfomy a\·wans„. Trudno, je:ieli jut
domoścl obu oficerów „Czeczeµców".„ ·J,!iikby ja- nie mogę sam jeden"„. - myśli ~„i!mrski.
kieś nagłe objawienie...
- Fiedka, - odzywa się Siko·rski prz.yjaclel·
Obaj zbledli strasziliwie i wyciągnęli przed sie- skim głosem, - a!le teraz przecież nie będzic.s~ j:it
błe instynikt<>wn.ie ręce, które zaczęły drżeć.„
sam jeden„. ja cl pomogę„.
•
dka?f
- Ty„. ty mi pomożesz?f. •• - m6wi .Kihirow
F
1e
·zd ener\'/owanym głosem.
- Grigori?l...
• Co w t ym dziwne
•
go 1.„ N"te rozu·
·
bi
ł
- ,..._J_
.i~„. Ja„.
Dwaj „Czeczeńcy'" stali na przeciw sie e z p6
nńem, dla~ego takim głosem do mnie mówfaz.?.„ otwartymi ustami, z dziwnie zmienionymi twarzami„. udaje Sikorski, że czuje się dotknięty zachowaniexn
Przez chwilę panowało milczenie tak pełne na- Kłbirowa, a w duchu Pl ;rś li:
,,
pięcia, ja:k przed jakąś straszną burzą, która powin·
„Chciałbyś tu zostać sam. żeby sam jeden zbie·
na za chwilę roz$za)eć...
rać potem laui:y.„ O, nie, bracie ... ".
- Z ust Kibi-rowa wyrwał się stłumiony okrzy~:
- Mówię do ciebie .4Upefnie zwyczajnyrq gło·
- Grigori, skąd ty?„. Ty tutaj?L.
sem.„ - hamuje się Kibiro\v\ - To nie fest sprawa,
- Fiedka?„. Ty ... Żyjesz?!„. - odpowie~ł którą mi:>żna załatwić tak w · jednej chwili... Mtt3imy
mu podobny dkrzyk SikOl"skiego.
się dobrze zastanowić nad ty~, jak teraz postąpić„.
- Tak„ ja...
Kibirow starał się nnćłać swojemu głosowi
- Poczekaj„. - złapał się za głowę Si-korski. brzmienie głosu spokojnego i opanow.an2go.
Nie, nie roz<Utniem„. Co się tu dzi~je?...
„Muszę jeszcze wszystko rozważyć „na zimn?".„
Kibi-row ochło.nął pierwszy.
- pomyślał. - „Jeżdi zachowam spokój, to dopnę
- Za.raz, Grigori„. zaraz wszystko Mozumiesz.„ swego... ".
-powiedział nieco już spokojniejszym głosem. '......: N.agle Kibirow drgnął i szepnął szybko do Si
Siadaj.„ Musimy wszystko sobie wyjaśnić.. ,
korskie!!o:
.•
- Dobrze, ale„. Mówiono przecież„. pisano we
-- Uważaj.„ Mówmy o czym innym„. Ktoś tu
wszys·tkich gazetach, że nie żyjesz... że zamordqwali idzie ...
cię te zbóje.„
- Kto?„. Gdzfo?„. - szzp:e porz~raż.ony Si!~or·
_ A jcdn'* .widzisz„. to nie prawda... żyję i je-1 ski.
i.iem :>:dr6w i c.ały.„
·
. .
Pierwsza chwilla o.1tromne~o osiołomienia ~ę-(Dalszy ~~g iul;o)

No·moruine
sie Wot le~ronio federo~ii
'

kombatanckich przyczym postanowiono z w rócić się do jednej
z organizacji celem upomnienia
jej prezesa _, za(niewłaściwe wystąpienie w dniu 22 stycznia
w czasie składania życzeń weteranowi powstania 1863 · roku .
Po dyskusji wybrano nowy
Zarząd z prezesem posłem Janem Drozd Gierymskim na czele.
Jako wiceprezesi powołani zostali: kpt. Gronczyński i dyr.
Kruszyński , kpt. Juszniewicz został skarbnikiem a p. Hebda
sekretarzem. Plenum Zarządu
Federacji ma być zwoływane
co kwartał. Na rzecz Zarządu
Federacji Związki kombatanckie
będą wnosili opłaty roczne po
1O zł od erganizacji.

zast.~zefa bezpieczeństwa Urzę

du . Wojew6dzkiego w Łodzi.
l?o referAcie- sprawozdawczym
p.Q~ła Gierymskiego zabierali
g!os. d~legaci kpt. rez. Gron"yńs~, prez. Zw. Och. A. P.
dyr. Wł. )<ruszyński (Zw. Re~wi~tów) oraz kpt. Kowalski
wypo,w.iadając się- za konsolidqwaniem praQy w pr~anizac.

K ino „ R o m a"

Rada Zarządzająca Piotrkow·
skiego Tow. Dobroczynności
dla chrześcian zawiadamia, że
w dniu 24 lutego rb. (czwułek) o godz. 9 rano ·w kaplicy
przy Tow Dobroczynności dla
Chrześcijan (ul. Piłsudskiego 75)
odprawione zostanie Nabożeń
stwo Załobne za duszę śp. Karola Burgharda, założyciela i
fundatora Tow. Dobroczynno-

.

Wezorajszego poniedziałku,
ónia '21 b.·m, odbyło się zapowiedziane Walne Zebranie PoW.iatowej. Fedęracji Polskich Zw.
Obrońców Ojczyzny.
. Prz~wodniczył poseł DrozdGieryinski, <łłu.zoletni prezes tej
ołganizacji. W charakterze delegat& Okręgu Wajewó.dzkięgo
Łódzkiego FPZOO. wziął udział
w, zebraniu kpt. rez„ Kowalski

N rz srebrnym_..!!_kranie

Nabożeństwo żałobne

Bohaterowie
N i eśmiertelne
żnicze Kiplinga

dzielo podródaje obszerny
temat dla autorów scenarjuszy
filmowych. Obecnie wyświetla
ny film w głównej obsadzie
młodziutkiego artysty Freddie
Bartholomew jest doskonałym
zobrazowaniem
życia
ludzi
morza, którzy walczą, raduj ą
się i cierpią na szerokich przestrzeniach morskich. Prócz głó
wnego bohć';ltera w filmie wi·
dzimy znakomitą trójkę aktorów tej miary co: Spencer Tracy, Lionel Barrymore i Melwyn Duglas, a więc artystów
największej miary. Znakomita
gra całej obsady sprawia, że
film ten porywa wyobraźnię i
przenika do głębi serca. W
wspaniałym i wyciskającym łzy
ą oczu jest dramatyczny mo·
ment rzucania wień<iów do
morza ku uczczeniu pamięci
epopei bohaterów morza. Całość jest bardzo dobra i pozoste. wia niezatarte wrażenie .

ści.

Targi remontowe
Ministerstwo Spraw Wojskowych ustaliło następujące ter·
miny i miejsca targów remontowych koni: dnia 22 II 1938
roku o godz. 1O na placu wyś·
cigowym w Piotrkowie Tryb.
i 23 lutego rb. o 2odz. 1O na
targowicy w Radomsku.
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·:~"W '. pierwszy~ ·a_niu budżeto-l szczeniem co do przyszłości",
. weto, p9si~dzeniil Rady Miej- zatym znów zabieraniem głosu
skiej wpł~nłlł .wnio~ek nagły w sprawach nieznanych. Tego
!ładnego 'DoJ>rusia (Socj. Jedn. rodzaju uchwała powinna być
Ro.ł;>otn.) o . .uchwalenie prote· z urzędu przez Zarząd Miejski
•.~ w spraw~e proj. ust. o zmia- w oso)>ie przcwodn. prezyden. nie: prclyn~cff wyborczej 6 wi~ ta zawieszona i zaskarżona do
łls~ych miast w J>olsce Dw.u- urzędu WojE:wódzkiego w ŁołcrPtnie, p~zec w nagłości i same dzi _jako nieważna. Wobec tego
mu , ~nioskowi przemawiał rad- jednak, że Zarząd Miejski e
ny mec. Owczarek iJl1ieniem went. p. prezydent niesprzeciradnych klubu Bloku Oospod. wili się temu wnioskowi i duPracy dla samorządu.
puścił go pod obrady plenum
. Spre~a jest c::iekawą l>o: 1 ~ Rady Miejskiej wbre.w kategoprojekt ustawy, wniesionych rycznemu protestowi klubu BI.
ł>rzez Rzqd do Izb Ustawodawczych nie dotyczył Piotrkowa
bezpośrednio; 2 - ~tatut osamortfłc;łach wyratnie i ściśle
_ ·m6wi- o zakresie spraw i pre. „tyw mołifących . wchodzić
póił' 'Qbrady " plenum · Rady, a
Z inicjatywy znanego i zasłu
wnio_sek socjaUst6\\'. był wykro- żonego na niwie społecznej
c'Zeniem poza ramy statutu, działacza
Prezesa
Mariana
był ' rac~ej demonstracją poli- Stankiewicza i całego zarządu
fYcznłł prseciw.rz Qwą, po w Kompani Legii Inwalidów W,P.
necz~istości dotyczył. śpraw w Piotrkowie, w dniu wczoraj· · s1urtol'zfłdów rhiast,_na których szym złożona została kwota
- radni Piotrkowscy -znać · się n\e żł 150 (stopięćdziesiąt) na Fun~ · .-1ogą. Umot~wowan•e wniosku dus~ Obrony Narodowej, jako
, radnego
. . Dobrusia
.
. ·jest "przypu- dar inwalidów Wojska Polskie-

Gosp. dla Sam. Klub ten demonstracyjnie opuścił salę oobrad Rady.
Jak wiemy i nagłość i wniosek zostały uchwalone glosami Klubu socjalist. Jedn. Rob.
i Klubu Narodowe&to, aczkolwiek reprezentując dwa skrajne obozy z innych przyczyn
kluby te chciały przeforsować
sprawę demonstracyjnego protestu.
Zachodzi pytanie, czy rzeczywiście '_ Z~rząd Miejski nie
posunął się za daleko?
---•

sq przyczyną POWlbi
nych chorób, odbi~llll
łworzq z/q Pr:zelllia.,.
Nalety dbać o nor ~
kcjonowanie iołąd•a
1
przez regularne wy~
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ZlOlA Z G0RHĄ
DRA LAUERA
1łosuj~ się przy abstr,
normu1q trawienie, ctys
godnie i bezbolesnił ~

d:i:iałojq łwo'rzeniu s~tfui

wydalają sub,tancje
nie wywołują przyz~
S_tosowa.ne s.q równief~,
nie w cierpieniach V.QI
nerek i pęcherza. le
t~łciowej, reumolyinilt
łyźmie, hemoroldochi~
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Na falacb eteru

Oryginalna orkiestra Kubańska
gra dla polskich słuchaczy

I
' .•(•"'-

środę dnia 23 lutego '.~ będą
radiosłuchacze doskonałą
okazję usłyszenia o godz. 20.00

pewne elementy wiedzy I
skiej, uważają się za Zllll
w tej dziedzinie i 1oto
rozprawiać na temat elit
udzielać zbawiennych ~
czeniu.
Takich domort
"lekarzy" spotykamy na~
kroku.
Daleko szk~
elementem są wszel~
dzaju znachorzy, wobec'
prawdziwi lekarze są ~
gdyż sami pacjenci oW
zaufaniem tych „cudotw4 ·
Zagadnienie to poru~
dialogu p. t. „Nowocze911
chorstwo" w opracow•
Zofii Kozłow$kiej-Woj~
skiej. Dialog nada R
Poznańsk~ dn. 23. U. o

W
mieli

egzotycznej muzyki w wykonaniu oryginalnej Kapeli Kubań·
skiej.
Zespół instrumentalny
Juana Amalio z udziałem śpie
waków zaprezentuje(słuchaczom
swój ciekawy folklor w repertuarze, w którym "rumba" jako

Hojny dur no f. O. N. wPiotrkowie ~~~:::,:;:~~::'·b,::::::,":::

$&

I

zmniejszać.

Jak sobie w takiej sytuacji

I

za co go
wano.

.

Koła

wypadł_ i:iadspoi:łziewanie
i ku ogóh~emu zadowoleni4
public;:zności, która wypełniła
sDl~ po brzegi. ·
_,QłQWJ'\,e role męskie, wykona1'.le . _byJy z iście artystycznym
· talęnt~m . . Pan Kozłowski Flo-

r.jen w roli dyr. gimnazjum od-

.łwonyl na!" wiernie typ ro-

~p}akiego dygnitarza szkolnego,
który. swoi~ ·okrócieństwem w
st~slłnku do uczniów zdoby. wał sobie u władz .wyższych za-

Pan felczer Gajda Wł„ w roli inspektora gimnazjum wypadł świetnie i z całym uznaniem przyznać trzeba, iż jako
amator - artysta dał z siebie
to co może dać zawodowy
aktor. Jako inspektor stosował dużą tolerancję '+11 stosunku do uczniów, za co go też
ci ostatni poważali, i qddawali mu należyty sza~unek. .
pa~ Er.char~ Jozef_ -. Jako
Ąntos Ma1ewsk1, _uczen g1m~a:
ZJalny'. ? przywo~ca polskie)
~łodz1ezy szkolne1, był d~szą
i sercem całe~o ruc~u stra1ko~ego . ~ez mego m.e od_by~o
s1ę am Jedno ~ebran!e, ~m m~
konk~etne~o m~ podjęto gdyz
Antos ~a1ewsk1 decydo~ał o
wszystkim - wlał w swo1ą rolę dużo tupetu i młodzieńcze·
go ~apa.łu:
.
•
Rowmez dobrz~ byh pp: Jozef S~czerek, ~tory swą me;>dulaCJą głosu 1 dobrą dykc1ą
wysze~ł b .. dobrze z~ swe_J kreowane} roh. nau.czyc1~la mate:

matyk1,

M1erze1ewsk1

Antom
ze
s_l4szQie zbjer.ał .za sw9j trud swej roli obronną ręką wno·
"ktor~ki rz:ęsiste oklaski.sząc do sztuki dużo humoru,
$~czytY.

.i ~wanse: całkiem więc (Franio

.

·..

Kino
W

„Czal'J~

wznowienie wsp
łeuo polskieeo fila

Na Syb.

sposób wszystkich amatowów czy przy radioodbiornikach
Jadwiga Smosarska, Ada1
wymienić, lecz przyznać trze- wiejskich.
ba, że każda rola miała dobre·
- - - - ----- go wykonawc~ - Całość wyre- O nowoczesnym znachorstwie
żyserowana przez p. Chahulprzez radio
Młody urzędnik ~:~e1111
skiego wypadła dobrze, choć
Popularyzacja zasad higjeny z) ofertami do Redakcji
wprawdzie byly jeszcze niedoi
podstawowych
wiadomości o f'iotrkowąkiego" ul. Słowad
ciągnięcia.
organiźmie ludzkim
jest ze
Z żywym zadowoleniem za·
wszech
miar
pożyteczna
i pomłod.a ~ dob
znaczyć trzeba iż społeczeń · d
Zd arza się
·
· dna k ( „ b · u k·lęd·
prtyJmie
za
zą
ana.
1e
stwo m, Sulejowa docenia tak .
.
.
t
. l d .
moze y c
•
za) . Zgł
mezm1erme
częs
o,.
ze
u
zie,
Redakcji
.Dziennika
Piotrll
wzniosły cel, jak niesienie pomocy najbiedniejszym, gremial- którzy poznali powierzchownie Piotrków ul. Słowackiego I
nie przychodząc na przedsta
WHnt1tP* eww•..,, +v+;tt&&•ewe,,.......„. ..,
•w
wienie, dając tym dąwód, iż
Dziś i dni następnych !
niedola
wsl'ółobywateli leży
im również na sercu.
Kino Teatr Znakomi ci artyści Janet Gaynor i Robeń1
Głównym ińicjatorem tej imw krearji bardziej wznrnzaj ą1.:ej niż w SIÓDMEM
prezy jest znany i ogólnie ceniony społecznik m. Sulejowa
p. febzer Gajda W„ który nie Piotrków
szczędzi nigdy ani pomocy ma- Legionów Jl
terjalnej, ani moralnej byleby
tylko złagodzić nieco położe·
nie najbiedniejszych m. Sule•
jowa.
Prawdzie.

J

Gospodyni'

I

I

cl AHV

GŁOS

Dziś i dni następnych !
.Reweiacyjne wzńowienie gigantycznego filmu p. t.

Mo·skiewskie noce
.,.: ,"AS''
_
"

w. Piotrkowie
pl. Niepodległo•ci Nr. 2

mocno oklaski-

SERO \

.-

:

Ki~Q Teatr

Pszczółka), wyszedł

też

poradzić,
jest zagadnieniem
bardzo poważnym .
Nie ulega
więc wątpliwości, że pogadanka

Wdzięczne role miały pp. p. Józefa Zdziennicki·e go p. t.
Szczęsna Felicja (Br. Majewska) „ Gdzie uprawiać okopowe, woSfobiec~a Krystyna (Marysia bec braku obornika", cieszyć
Majewska),
Włodarczykówna się będzie wyjątkowym powo•
(Małgosia, służąca Majewskiej) dzeniem w dniu 23 b.m. w śroi Biernacka E. (p. Jakubowska). dę o godz. 18.45 zgromadzi wySpowodu braku miejsca nie jątkowo liczne rzesze słucha

•I

'
·; "staraniem . Koł~ Amątorskie
go, _zorganbowanego przy Komite(:ie . Niesienia Pomocy Najliied~ejszym w Sulejowie, na
czele którego staje pp. Dr.
Kwapiński, felczer Gajda Wł.
i Kozłowski odbylo się w sobotę ' dnia 19 lutego 1938 roku
w Sali .Straiy Pożarnej w Su
lejowie przedstawienie am.atori)de _pt: .„Młody las" J. Hertza
ilustrujące walkę młodzieży o
Polską . sżkołę w ·rbku · 1905-,
'~ .Zważyw~zy. .na bardzo krótHi okres . prób, stwierdzić j,ed·
nak trzeba, iż debiut młodego

•

go z tutejszego terenu na doW bi_eżąe::yi;i ro~u przew?żnie
zbrojenie armii.
ws~ędz1e da1e się odczuc po·
Ten obywatelski czyn ~ Legii ~azny brak ~łomy. Sk~~ek tego
Inwalidów Wojennych W.P. w Jest ba~dzo 1as~y. Otoz p~zede
Piotrkowie świadczy i ich wy- wszystkim r~lmcy narze~a!ą na
sokim poczuciu ofiarrwści pa- h~ak 0 ?orm~a,. bez . lłtorego
triotycznej i 0 wyjątkowym u- w1~!u me wie 1ak sobie por~ Źle słyszysz? ~::~1 SI
świadomieniu narodowym sze- . dz1c z uprawą okopowych, kto- płatnego prospektu na ez
rokich rzesz inwalidzkich.
rych obszaru nie należałoby benki .Eufonia" Kraków, Olet

Z Sulejowa
'

w-g Piotra Benoit
w roli ułów. , Harry Baur i Anna Bella
.
Popołud, o godz. 3
Władca podwodnego świata

-·

~ -- -~ .._...

Początek

- ......-

„.. ......

~„·-~--

o godz. 5 pp, w

-p-

niedzielę

-~

i

święta

1

o godz. 3 po

poł.

Dziś!

Kino Teatr

ROMA

(Dawn.Nowości)

w Piotrkowie
Al. 3 Maja 11.

Tytan sezonu
Epopea bohaterstwa ludzi morza

Hort~olomew,

Irocv, Uouglos i inni wmmie

BOHHTEROlJIE MORZ
Początek o godz.

Na seansach

5 pp, w niedziele i
popołud.

swięta o god7. 3 po

Droga do Rio

