Piotrków-! omaszów-.Radam1ko, iroda dnia 30 czerwca 1937 t.

Nr. 177

'

I

.

•

'.

-

Codzienny organ Polskiei

Rok lllXX

I•

, I

.

.

Cema JO sroazy.

Jednoś~i

Gospodarczej

.
Nr. 10-21. .Skrzynka poczt. 1355.
\,

Adres Redakcji

Administracji: Piotrków Trybunalski, ul.

Słowackiego

18. Telefon

Konto P. K. O. Nr. 602„480.

Król
Złoiv ·bOł.d. ·na· ·grobie· Marszałka Piłsudslłiega

~

r

Moment wręczania Królowi K,aJ•olow1 przez Prez)denta 111. st \'ar·
·· szawy, S,tarzyń,skiego, ·adresu 'hółdo.~~ezeg_ci, po p~yjeźf!zie: J. ·K.
• .· Mo~t!ł - do rainsia stołecznego na sniadam~, wy;da~e, przez ·.nua'stp.

„...

':I,

,.

.W, dalszym· ciągu swe&? po· zydenta m. , Krako"~a. ~kie.ro·
J. !C. .M. waną do· miesżkańców miasta.

~_ytu w Warszawie

odwiedził
Król Karol II,
C.T.W.F., po · czym, o Podz.
13,30 wział udZJiał w śniadaniu
na ZamJku, które odbyło się w
b. ścisly1Ill gronie. O itej samej
g<Jdzi'llie świta królewska po„
clejmowana była śniadaniem
Hzez wicemini·s fra spraw za:i:ranicwych hr. Szembeka.
Wieczorem. odibyl się· ga.lo·
~y obiad w poselstwie 1rumuń
skim, po obiedzie zaś raurt w
Eazienkach, wydany !P'rzez J.
K. M. Króla Karoila II. ·
1:

W

związku

**

z oczekiwanvm
p,rzybycie:rń do Krakowa n~f
d<>Stdjniejszych gości na' murach miasta ukazały . się arty-·
styczne plakaty z odezwą pre-

Treść

plantu • brzmi, ,jak na. ..
Obywatele! .
W dniu ' 30 czerwca i L lipca r. b. miaśto nasze przeżyje
eh wile nieZ"yykle podniosłe i
radosne. \Y dniach tych zawitają ·.do , s_tarożytnych królewskich murów · Krakowa najdostojniejsi go~cie: Jego Krolews
ka . Mość król Rumunii ·Karol 2
i .Jego Królewska Wysokość
wieDki . W()jewoda Alby Julii
Michał, a w podróży tej towarzyszyć im będą najdostojuiejszv Pa·n ' Prezydent Rzeczy
pospoHtej •prof. Ignacy Mości&ii Mansza,łek Pa~ski Edw'aro . śmigły - Rydz, oraz wie
lu najw·•y;zszych · dostojników
stępuje:

'

, · . niem oghtdf.l przedstawione pt':rez min. Becka tablice ~enealogiezne,:,,.
: ~. · wy'\\•odt4ce · pokrewieństwo .]. K. Mości ·z dawnymi polskimi--rod:a411• :
„ . · , .'/
królewskimi.
·"
pa~stwo\vycl1 Rumuni( i Pol- 'odbiją ~ię o st~r~~y.Łne mury W 21wją~ku z przyj~~dem ).
ski: Przy.będą i.u, aby u tmm Krakowa te okrzyki serdecz- K. · ~'1. Krola Karola i -Pana
Prezydenta R. P. wraz z ·tow a
uv wskrzesiciela Polski Mar- 'ne: · ·
I\i ech żyje Jego ' Kiólew·~ka rzyszącyiini im osobami ~ clo
&~alka Józefa Pils udskiego,
Krako·wa, czynione s-ą rówpod patronatem nieśmiertelińe ~dość król Karol II-gi.
Niech żyje Jego l(.rólewska nież przygoto·; vania, 17ozCI; ~ra
go ducha Jego nadać niennisz
czalną moc „sięzom ' przyjaźni, Wysoko:$ć wielki wojewoda kovtem na clro.gę na Sowiniec,
· gdzie cały kopiec, jatk i jego
sojuszu i kmlturalnej wSip&ł· Alby Julii ~fi.chał, ·
Niech żyje wielki naród ru otoczenie ujmowane · są w pięk
pracy dla dobra pdkoju i po·
- ·
·ne ' dekoracje.
myślne.go rozlkwitu obu naro· rr..uński.
dó~r.

Stając UJrzeto w ohliczu tych
dziejowych mom.en.ŁÓ<w winni
mieszkańcy m. Krakowa, zna·
ni ze. swego wys?ki~go oby>':~
telski~o wyr~i~~rua, -0~-i:dzic
w sa? 1e ipełną swiadomooc .zna
cz.ema ~i~torycznych s~osunkow. wiąz~cyh Pol<Sk!( - 1 ~ullll~lilllę W CiaJgt~ d~~gtc~. w~ekow. Z ruilkazow li1stora wmni ponadto wysnuć iprześwia.d
czenia o koniec7lno!Ści utr.walenia tych stosunkó.w przyjaz
nego •wispólży.oia obu ' naszych
państw !Ila dalekich szlakach
·
przyszłości.
tym
uczuciom
Niewąilpli~fie
Zdania lekairzy· co do ,poczy
talnaści p. ;de Fonta.nge.s są po godny i należyty wyraz dadzą
0
dzielone - .niektórzy Uiważa
ją ją · za całko.wicie IllOronaliną,
ininLuwaiżają; - że mo:hna się o- d1u,i ach. Niechaj gościnie najbll!wiać ·z jej,atrony nifl_poczy- dostojniejiszych v.·łodarzy pań
taiJinych •wybr:yikóiw i że wobec stwa sojtIBznicz.ego towarzytego anit&r.ii.Owanie podsą<lnej szą najhardziej serdeczne i ra
dosne manifestacje przyjaz·
jest rzeczą W'isk.azaną.
nych- uczuć, jakie żywi Polska dfa wiellkiego naro.<lu rumuń&kiego. Niechaj wyrazem
iycli uczuć stanie się najo'ka·
zalsze 1p rzyhranie w.szystki<:h
Poza tym.inna kontrrewolucyjna Hteratura, dawno wyco domów na obszarze miasia fla
fana z ·obiegu, używ·ana jest ti:ami i chmą,g-wiami o barwach
_jaiko . papier dó · z.awi,jania. Rumunii, Polski i Kra·kowa.
Organ of.iojalny widzi, w tym Niechaj 7.l,v-laszcza domy gród
nie zwykły brak papieru do mi~ścia przystroją się chorązawijania, lecz rękę wroga i gwiami, dra·periami, dywana·
się skrupulatnego mi, zielenią i \kwieciem.
doonaga
śledztwa.. ,
t niechai stokrotnym echem

.Sprawczyni ·zamachu ni ·.ministra
badana p'rzez psychiatrów

· PARYŻ.

Psychiatrzy: wy-

się co do 'Strun.u o.d
pO'WiedziallJlJOści za swo•je czy

powiedzieli

ny p. Mag.dy de · Fontainiges,
która - jaik wiadomo - przed
kHku miesiącami ddkomitła na
Gare du Nol'ld zamachu na mi
nistra de Chambrun, ów-cze-s ·
nego ambasadora F1ranicji w
1hymie.

wroga w papierze pakow11m
Reka
„Izwiestia"
MOSKWA. uskarżają się, że

w Batajsku
na Ukra·i nie sklepy spożywcze
zawij aJą ·produkty w portrety „wzr,ardzanego wroga ludu" i w wydawni-ctwa z artykułami" Agenta Gestaoo Trockiego".

•

Zdjęcie t1nedstawiu moment, w któey1n Kl'ól Karol z 7.ai'nłet•ew'W •

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„...„„„.

z h1·szpan"sk1·ego

frontu wa lk„I
Minister- 5-ciu okrętów wojennych nie·

WALENCJA. etwo obrony potwierdza, iż
rankiem 26 b: m. na wysoko.ści Pointe Irach na północy
od Aliena transportowi'ec hie.zpańsfui „Cabopalos" zoo;tal
storpedowany , przez nieznaną
łódź podwodna
c..
·
:M~n~st~rsJ~vl) donooi' w ~omumkac1e, ze samoloty, ktore
dokonywały l?tu WY'~iadowczego wczoraJ zauwazyły w

mieckkh.
PARYŻ. Havas. donosi z W a
łencji, że o godz. 2A:5 -0ki:ęi
po'~~tań~zy przy.pu~,zicz.aJnie
krązowmk „Canar1as , dal o·
kolo 15 strzałó\,-, 'osfrzeli"\VU•
jąc port Sa„"'unt, położonfi w
d
0
pó noc
. ległości 25 k1m na
od Walencji.
Jak się wydaje, ostrzeliwa
n_ie· nie pociąg-nęło za sobą o·
flar lud~kich. Baterie nac1brze
połudinio;wej części. ś:r~ziem: żn~ odpowiedziały ogniem,
no.morsk1ch.'v;yhrzezy )i1szpan1 zas okręt odpłynął w 'kierun
skich clyw1zJon, złozony z ku "wysp Balearskich.

~~!i~~cliKr~k :~ 0 c':ys~;;l

Min..Bonnet

.oParrża ·
przybył ·d

PARYŻ. wczo raj '? go~Z:
11.59 prrzy~y~ do Paryza ~m1
ster hnains?.w Boomet, _powitany na s·tacl!_J?-r:zez po~ekret~
rzy sta.nu Wilham Berlra~d I
Ma.xa Hymanis oraz dyreiktora generalnego Olbrotu pienię
żnego i gubernatora Ban!ku
Francji.

I

o·h rotu pienię:hnego Rueff' I
podsekreta~z stanu Brunet. .
Natycli.m1aS1t rOłZpo:częta ~1<;
narada premiera Chamepm~
z ~in. Bo:11'net'.em. oraz z wspu
.mmanym1 ,rzeczo:zmawt P 111 i [i
nain1sowymi.

„_„_„__________

Min. ·Bonnet powstrzymał
0cl jrukichkolwieik oświad
czeń i udał się be·:z,po.średnio
z dwo·rca ~o siedziby premie
ra ChauteIDJpS w hotelu MatiSZA~GHAJ. ·w pro"·i11c.)1
gno1n, .dokąd w 10.mi.n. później Cze-Krnng g"·altowne dc"7 ('7e
~zybyli: gubemafor Banku spowodowały po"· ódź . !.; 11) rn
F'r.anicji Labeyr~. dyrektor zatooiła ok<l'ło 20 miast.
się

Zatopienie 20 miast
wskutek powodzi

Chcemy s~lnej llotY Wojennej t · Kolonii
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flotrRz.woienn
silnejramieniem
: ad mrzbro1nrm
Dlitei na morzach

która bedzie
Rozpoczęliśmy

osiemnasty
A>k naSzej pracy na morzu. Sie
lat przeHemnaście ubiegłych
ł
·
;s zł o w znwnym, wytrwa ym
zagospodarowatrudżie nad
niem naszego wybrzeża, nad
!budową portów i bazy dla na
siły zbrojnej,
Jszej morskiej
bad zorganizowaniem obrony
~ego wybrzeża - nic prawie
nie zrobiliśmy dla obrony na1szego morza, naszej wolności
morskiej, która musi mieć za
t5obą silne,. zbrojne ramię nie
zasięgu
1:ko w _p~mi~niu

dzi podwodnych w Holandii.
Jedna z tych · łodzi, a miano. wodna im. M.
pod
„Łódź
wicie:
k
Pił
· suds iego". buduje się z pie
niędzy, zebrany_ch przez społeczeństwo na „Fundusz Obro
ny Morskiej" oraz z fundu·
szów zebranych poprzednio
przez Wojsko i Marynarkę Wo
· ·
·
·
jenną.

Dobrze zrozumiany
cel
·

MiliQuy, zfożone :ną, ten celi
111~ł artr.I1m1 nadhn:eżnl!'j, ale stwi"rdzajĄ_ uiozb.iełett e wielu

~

Flota szwedzka i;ajin:qje w
na cokolwiek spadła. Jedynie
w roku 1926, osiągnęła cyfrę i~ szeregu trzecie mie,jsce.
eJ program ' · wynosi· -O!!'O'ł em
230,000 ton.
P
Od tego czasu zaczęła znowu 11,850 ton.

I oto widzimy, że
w ostatnich programach rozbudowy flot, w okresie trzech
l~tnim, suma ogólnego tonażu
~"tęga 1.200.000 ton, czyli 400
tys. ton rocznie. Takiej cyfry
jeszcze dotąd nie było, a ten
raptowny skok nie wróży bynajmnfoj nastrojów pokojowych.
wzrastać.'

C I d•·
O S łl

ZllJI

Innych

U
en, da_leko, na ot.wartym mo-.. obywateli Rezczypospolitej ro
lrzu, , :ąa wszystkich szlakach zumie już dz.irś konieczność po
A teraz przeniesiemy się na
Etatkow hand~owych, płyną- siadania silnej floty wojennej,
której istnienie i dalsza rozbu- teren naj\vięcej nas interesu.
cy:::h do Gdym.
1
dowa jest ź~ódłem P?~oju i do ją~y: na Morze Bałtyc de.
Nastał
W rozbudowie flot bałtyc·
hrobytu, a Jednoczesrue dowo·
wymie- kich przodują Niemcy, któdem potęgi Polski.
, Dziś musimy sobie pow.ie- nionych okrętów ORP „Grom" rych ostatni program wynosi
Cłzieć, że nastał już czas rozpo już został wykończony i wcie razem 115.500 ton.
częcia planowej i ciągłej rozhu 1ony w skład Floty. ·
lata ostatWidzimy
dowy 111aszej floty wojennej,
mamy już bowiem dla niej ha- nie przynoszą nam szereg nozy, mamy wyszkolony perso- wych okrętów~ wybitnie nowo
akCJ·ą
nel, mamy potrzebne urządze- czesnych. Nie możemy nie
stwierdzić, że flota się powiękW.a dla jej utrzymania.
RYGA. Z ~owna donoszą:
. Początek tworzenia marynar sza, lecz rozbudowa ta nfoste·
ki wojennej w Odrodzonej ty ńie jest dostateczna dla po· alka rządu htew:>ki~o z ak
CJą narodowo • ruemiecką w
!Polsce, datuje się w 1918 roku, trzeb Polski mocarstwowej.
ra więc na dwa lata przed obję Budując wciąż, jeszcze wy- Kłajpedzie, nie dała dotych·
konywujemy tyle, ile możemy, czas żadnych pozytywnych
biem wybrzeża morskiego.
L _Wówczas iuż na rozkaz I nie zaś tyle, ile musimy. A wyników.
!Marszałka Polski, Józefa Pił- tymczasem świat cały wszedł Wobec tego powołane zosta
tmdskiego, ściągnięto z mary- już od dawna na drogę intenn1·s'c~1 WIOS'ł
harek zaborczych oficerów, sywnych zbrojeń, nie oglądając
~
•
[podoficerów i marynarzy - Po się na możliwości, lecz mając
~aków, tworząc kadrę, której jedynie i wyłącznie jedno, nie RZYM. Agenicja Stefani ko·
muni!ku1· e: Jeden z legioniis·
!Zadaniem było przygotować i ubłagane hasło: Musimy zbro.
~yszkolić personel dla P'i_Zysz ić się k~ztem największych tów w10sikich, ranny w bitwie
ycP, po~kich okrętów wvjen- 'fysllk~. ho inaczej iinni na..!\ pud Guadtilaj~ra'l nazw~~kiem
C::intb, zńajdują<:y się o.tiecriie
.
1-llyprzedzą.
nr§h„ • . " w'' . €'aserte
Snp!talu
-w
aneIµ
.;,
A najlepszym spraw
wykonane.
:zananie .zosta}p
•
d ł pod Ne1
b
b •
d
Najwięcej„ ra ośc~ iM·nadziei z rbojedń zawsze ytak. LJę~zie ap o em, osk'wt,ia czy, że ~eknłc~
arynar roz u owa maryna1·e woJen- w 1oscy, , orzy po za-cie ej
~ pr~ysz o~c naszej
!ki WoJenneJ przynos-zą nam o nych. Jak ta rozbudowa przed walce dostali się do mewoli,
trzy lata. W latach stawia się w okresie od wojny byli torturowani przez woj. 5tatnie
sk.a rz-ądowe.
ltych - 1934 roku przynosi za· światowej?
Wyry waao im paznokcie,
W roku poprzedzającym i w
'tinówienie na stoczni francus· ·' ·
d o k rw1,· zas' 1egmomscie
· O . I:>:\., P . początku w o·Jny we wszys tk.ic h b't
·
_. · - st aw1acza
...~teJ
1o
min.
t,,Gryf". rok 1935 - założenie marynarkach razem budowano Canta wypal.emo na crole roz
_na stoczniach angielskich 2 no rocznie około 200,000 ton okrę- palonym żelazem emhlemat
·~vych, większych jeszcze kontr tów wojennych. Po wojnie, za sierpa i młota. Następnie jeń
konferencjom, ców przywiązano do drzew,
,,R. P. wdzięczając
.torpedo,,w.ców · · rzą dowi· rzuca
d o zah amowa· zas' mi·1·1c1anc1
·
·
1~G
·" rom 1 „ Bł ysk aw1ca , rok zm1erza1ącym
nożami, raniąc wie·
nich
w
li
.roczzaś 1936 - budowę d~óch ło- nia zbrojeń, produkcja

odpowiedni

z

CZaS

więc, że

1

Smigł

- AJdZI

Zarząd:ieniem Mini$Łl'a

Wti
Religijnych i Oświece
nia Publicznego nadanem zÓznań

stał9 imię Marszałka

Ędwę.r

da Smiglego - Rydza, gim.na•
zjum państwowęmu w }3yd50·
szczy. Po gimnazjum w Br?e·
żanach jesi to już drucrą uc~el
Na czwarty~ miej&cu zalęd nia, która otrzymuje fmię Na
wie znaj~uje się marynarka czelnego ·w odza.
polska, ktora . buduje razem
ton (J:!._ie licząc ORP
6,300
„Grom...), prog.ram:u zaś rozhu
dowy na ~rzyszłośc nie ma,
Z <lanych powyższych widzi
H'esol9
my. iż ~imo, zdawałoby się,
poważnych wysiłków w kieh_ąclh.i
runku· uzupełnienia narzej flo Ili_

•SJ1

••

rl

~Y -

Polska

niestety kr-oczy

Je eu UĄ końeu wt ksiyeh

państw bałtyck;ich. .
A wszystko dlategó, że nie ro
bimy, co możemy. Trzeba otrząsnąć " się '21 t)-;.ch zasad, ·nad
szedł już bowiem najwyższy
czas, kiedy cała Pols-ka winna
zawołać:
~ądamy silnej floty roojen·
neil

· .s'k1·ego
Walka rządu 11·1ew
narOdOWO•nlem.•·etką
z
I
Vf

Leg"o'

Gimn zium im. M•rsz.

ło specjalne towarzystwo li!ewskie,. które przeprowadzi
Jesz,cze 1edną próbę litwiniza·
cji kraju kłajpedzkiego przez
otwarcie tam w tym roku 60
szkól powszechnych litewskich.

b1111·

lo'rłur"'"ll.l
łl IW .

1u Jeńców. Niespodziewane uderzt:'nie

plutonu

wyzwoliło jeńców.

Ad

-'··
w ł o~iego
.

wo.,k..at na "' czele

fl!lti.

.~
~

~

Wiik wiilanJ

-„

Burzliwe życie marynariy,
pełne przygód i niehezpie-czeństw interesowało mnie od
najmłooszych lat, Czytałem
wiele powieści morskich i ostą
tnio postanowiłem sam napisać
powieść z życia w-i•l ków morskich.
sobie po.nie
na•
podróż,
zwolić na większą
razie więc dla zebrania wra·
żeń i wiadwności z życia ma-ry;
narzy, wybrałem się do Młorin wiślanym ~tatkiem sp®e·
rowym „Mewa".
kapitan
Ku mej radości,
„Mewy" okazał się stary, d~
świadczony wilk wiślany, któ·
ry odbył już kilka tysięcy pod
róży z Warszawy do Młocm i
znał każdą trawkę nadbrzet·
tym odcinku.
ną- naTaki
człowiek - myśla.I.em rnbie - na pewno dostar•
mi dużo materiału do poczy
wieści.

Ponieważ

mogę

·kJ.~ntarZ~k~ł.emk_rz-esdięstanwaiłemmosts~
~

star~mu: \vil owi i nawiątat:/ L_em
Z 'J1jfil rOZińOWę.
r .. .
_ Panie kapi-tanie, czy
fatdU
P.rzywódca Frontu Młooo- mógłby mi pan coś opowie.
żydowskiego adw. Ryppel, dzieć ze swego pełnego przy·
który był inicjatorem mars.z.u gód życia? Czy przeżył pan
pieszego do Palestyni· kończy już kiedyś na s-tatku jakąś
·
ra .idu więksżą katastrof„...
·O
J'uz· przygoto\vania
·
:- _Katast~ofę?· - za'St~omotocyklowego z Warszawy
'

'-'I:

0

wił ~tę kapitan. - Owszem,
do Ameryki.
Uczestnicy raidu nosić ma- przez).:łem.
ją mundury koloru khaki, o ;-NJak to .była? Jak .to by„
ło. Utech .mi pan °P. owi.el
zab1·eir"'
legal1'zacJ·"''"' kto'rych
ed •
~"'
organ:1zator radidu. 100 moto-I - . waza pan,. me wi. z~·
cykli wyrµszyć ma z Warsza· ł~m, ze. na ~tatku _Jest mo1a t~·
wy w d.iiiu 18 lipca, zatrzymu c10'Wa i ohJąłe~ Je?~ą pasa~er
jąc się we wszystkich kra- kę... Naturalnie tes~1~wa miajach europejskich dla doręcze ła .parasolkę:,-: Tydzien po tym
., ,
nia rodakom 'za gr&n.icą, sym- lezałem. w łozku. .
- N~e o t? mi chodzt. - i
w
żydów
od
pisma
bolicznego
·.
skrzywiłem się rozczarowany.
Polsce
- Czy pan w związku ze swo
·
ją dużhą nie przeżywał ja
, ·
Pllk. Kac podczas zebrania ski ej przeszłości - są one ży· cze~o żądać będziemy, aby u·
(...'ZVT AJCI~ kichś simiejszych wrażeń?
orga.ni.zacyj.nego O.Z.N. w Ka wym tprzykładem,. co może spoieczmić stosunek do spraw
, itowicach w dniu 28 b.m. wy- sprawie kamy cLucli ludu pal- r0obotiniczych tych czynn.ikÓ:W, Wesołe Wiadomości
1~kbyto?eszłym roku.
głosił następujące pr.zemó· skiego, są wielką naukib gdzie które byt P.ohotuilka ;polskiego
mi pensję o .15
Obcięli
-.CJRUSZ~.
·tV
,
t;ENA
należy ·szukać , źródehdły pol· poza nim kształtują.
wienie:
procent.
W pierwszym zakresie sp.ra
· „Pierwsze miesią0e budowy ski~j i łak przyszłość. i N aro·
Westchnąłem ciężko.
wie mamy, aby robotnik poi·
•Obozu zł· ednoczenia Naro<lo- du I Panstwa budować.
- To wszystko nie to! Czy
.:~e~ wk adają na mnie oho- , ~ląisk w 'Yiel~:iej ·:: roązinie ski nie czuł się tylko tech·n icz
ł i>
' k' t t k . t
d
•
łlOPA, d11, fe "erwca tfl7 r.
ka. 6.38 nig Y pans 1 s a e nie oną .
'. wiązki i tyle pracy, że nie mo rozny~h dzie1n1·c ·P.ol&~1 ~a ną siłą roboczą, ale aby stał 6,15 „Kie<; / ranne" „ 6, 18 ę.tmna•IY•
buntu?
jakiego
było
nie
(płyty) . 7,00 Dziennik poranny. 7,10 Czy
g~ w tej ;>oczątkowej fazie wyrazny chara~t~r ~ztelin.1cy się świadomym współtwórc14 Mur(ka
B t? B ł
Muzyka (płyty). , 7,l~ c Audyc:je dla poboro·
1•prac
Un · •• Y raz.
wyc;h. 7,35 . Muzyka (1).1.yty). 8,00-1~ 1 57 Przer
organizacyjnych brać u· prZ?de wszr.s~1m . ·~obotn1- go.spoidarczych i morad.nych wa.
·
ł
·
Był?I
1,57 Sy9nllł c;aalł I helnał z uekowii.
em Się.
UCieszy
•• dZiału w regionalnych zjaz- cz_eJ. R_??otn1k slą·ski budował warfości Nai•odu - w drugim 12,0:;· Dzleńn i k" po}udntowy. 1Z,15 Odjazd
Bunt marynarzy?
RutnUQll Katola. li . do Krakowa. 12,25 daich naszej organizacji. Mi- w1e1kosc ~osp:oda~cut' ślą.ska mobilizuwać będziemy wszyst Króle
N'ie. p as-ażerów.„ Kilk
Konc;ert popularny. ·13,00-1MS Przerwa.
· U
wtedomości - gospód<afc:ze, '6,00 z na·
'mo t.o uczyniłem wszystko, :- robotnilk. sląsk1 porw.ołan~ kie siiły i środki Pafu twa i ca 15,45
uego war~ztatu .- ..-szkic; 11tera.:1c1. 16,15· się zbuntowało, bo w bufecie
aby nie pozbyć się radości po J~t, ~'>': ~tał na :·. stra~y tej lego ~ołeczeń,.·stwa, aby W1S1Pól Ork iestra rnandollnlłt~w, 16,45 Łodzie pod,
1:bytu ·wśród was obywatele wie~kosc1. i aby ~ac.zen-1e ślą- nym, plunowym wyisiłkem sta wodne wczoraj a dJtł - o.dayt. 11,00 Kon· wódki zabrakło. I chcieli, U\V8
' A
bu f et zdemo1owac.
c:er( Kwatletu. Salonowevo-- 17,50 „Nowe •
- pogada.nica. 1a.oo za pan,
le i wytrwale poprawiać wa- i;>omy,ły w lctnlctwle"
~ka dla Państwa gruJitiQ<wa'ł.
'
' śląscy
·
ł
·
·
'
Chwila 1au·u1 $tuCltów. ., 1&,10 Program na I
Dla te.go wśród Wa$ włlł;Śnie runlki, w j8Jkich żyje i pracu· iu1ro. " 1a,15 'Gw1łi1dy · „C1t~no do Paris" e na szczęsc1e, mia em u sle·
. .
, .
(płyty). 18,50 P.ogadarika &ktuatna. 19.05 bie w kajucie butelkę czystej.
sląsk - . ta ipir,astara zi_enua eh.cę powiedzieć o liniach kie je robotnik II!olslki.
i' bunt us'Illl·er-..y·
;...,
dyrygęnci . 19.50 Nasi bilans - zbio· Dałem
,,
""""
rowa 11udycJa sportowa. ·20,15 Plełnl .., wy·
Oba te zaClania mogą być Słynni
rpolska. DaJdłuzeJ od maci~r~y .runkawych svra:wy r-0·b otni·
konaniu Sabiny SZ.yfman6wny. 20,>40 Dzlen· łe
0
naj·
tylko
dobrze wykonane
.rcow cz~i w Po1sce.
oderwdll~, a zasł~ą
m ...
nile w:~czomy. 20,so Pog11dąnka aktua·lna.
Wróciłem z podróży do ~flo~zerwa. 21.00 ~oncert cino·
Musimy prace nasze jedno- żyw.!Yi;ym udziałem samych ro p20.ss-21.00
w~zyc!i ! wa~zą z,a~ ow~~ w
z
tnoW$kl w wykonamu H.enryka Sz!ompki,
wiernosci C?Jczyzme - ,J~t cześnie i harmooijuie rozwi· hot1ni ków. Siła i znaczenie fortepian. 21,'40 „Kaprow ie Zygm1111t11 AJ· Cln mocno rozczarowany. re•
•
· 1•a pO\y.1l('S·
fragment noweli Zotii Konak zygnowałem z
gusta" serou ._polsi~1emu szczegoln1e jać w dwóch zasaidniczych dla świata robotniczego w Pań- p.
pl'san
t. „Strażnicy lnorza" ; 21 ,55 Reportat z
1
marynarzy nie jest
stwie jest zależna od jego po- przebiegu V-go entpu lcllankiegc dooką· ci. Życie
sprawy :kierunlkacłi ~ , -'
droga I umiłowana.
· k awe, J"ak 0
1 takie Cle
la Polstcl., 12,00 l<e;>ortat w Jttzyku rumun1) MUJsiimy . wfodzlec; }ak czucia narodowego i pai1stwo !lclrll. 22,10 Muzyka IQl(ka I tanac;zna. 22,S'l- WCa e
. Dzieje w~lik waszych o na·
O fltąlnie- Vt'lbdQlllołc:l dziennika wie· tym niektórzy piszą.
,:r~dowe oblticze śląska, ositat- chcemy mnienić i ksztaHować wego oraz od jego -0tr-ga.niza· 23,00.
czarnego.' Przęę,t~d pra$y l Komunikat me·
1~
Napozeon sft~
·
.
teorctogicrny.
ezenia.
o
zjeclri.
cy,fnego
polskiego
robotnika
stosunek
walk~-;-Pe>w:st_a
:~a ~arta_ t ych
ąu.e~.
WARSZAWA n tMokot6w)
W ramach Obozu Zjednocze 13,00 Ar;e i pieśni romantyków nlemlec:•
me sląs k1e - .to 3:1aJplę~me1.: do ;-varsztatu pracy; Narodu i
~ I ch (płyty). H,00 Parę informacji i prosze k arty wrnlkieJ h!Storn Panstwa, t a'k, aby ten ~te uu ek nia Narodowego roZJ_poczyna- gram
na jutro. 14,06 Koncert rozrywkowy
15,00 Pog adanka aktualna. 15.10
(płyty).
ju
lepsze
o
pracę
ólną
wsp
my
ob-!
według
nie
UJSpołec2lnić
,Polski~go
~rod~
N
,"}~
zmagań
tycie kulturalne stolicy. 15,15 Koncert se>·
Czy jesteś członkiem
o w011'nosc i w1elk osc Polski. cyCh nam wzorów ego izmu fr.o dla całego Narodu i Pań- lislów. 16,00-22.00 Przerwa. 22,00 Wiadomo·
ści ;;.portowe. 22,05, Muzyka. lekka (płyty).
stwa - z niezlomną wiarą w 23,00 Wiersze Czesława M 1 łoszo, ""'·JS- ~
.
Dla całej Po1ski są one nie klasowego.
Ligi Morskiej?
24,00 ; Muzyk• t!N)Oczna (płyty).
2) Musi•!fl.'Y1 aalei :w~<'l.zieć. jego powodzenie.
;ty1ko w1spomnienia mi bohater

<?·

Rola robotnika w

Państwie

Przemówienie ·pułk. Koca do $1a1aków ·

l

=&

!
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Kril wmundurze polskielo pułkownika
·

·

Moment

wręczania

głemu

21wiolowe
·manifestacje ku ad .DostoinJ<h
.
.

przez Króla · Karola

"

Marszałk.9wi

'

Gości

·

śmi

„ Rydzowi odznak orderu „Krzyża. Zasługi" I-ej kła- ·
· sy, jednego z ·najwymych odznaczeń · rumuńskich.
P.o .zakończeniu ćwiczeń woj zamecik.u -na ·!kirótkii wypoczy

&Ioowycli n~ ~igocie w <B~- nek.
, . . ,
,
:drusku, K!l'ól Karol wyraził O godz. _12.· miln.. .15 Król użyczenie udainia się na teren dał się w fowarizystwie Mar-

homha.l'ld.owany przez 5'amolo szalka Rydiza · na · deifiil.adę, któ
ty i 05trrreliirwainy przez arty· ra się ·odbyła w tym miejscu,
lerię.
gdzie poprzednio J. K. M. oJ. K. M. p?!Zedsta.rwionio, że trzymał s•zefostwo 5? p. p •
.NISpomaiany_ teren ipołożooy
Król uhrwnyjest w mundur
jest w odległości 8 ikm. od put1tkoW1D.ilka Wojsk Pol·s kich,
miejsca, z il.-tórego Król ohser prze~aisany wieliką WTStęgą orwował ów1czenia i że droga Cleru 1 0tła Białe.go. Na pier·
" J~ harQz.o da. J. K. M. pQmi siach widnieją 3"wojenne ormo. to postaDl(JWiił: ' os.otbiście o- dery, wśród nieh „Virtu.t:i Mihe,frzeć skutlki ognia.
iitari:". Na głowie król ma

. Na miejscu . oikazało się, że h~łm stalO!Wy.
. ~i homba.rdow.ania - były
Gdy J. K. M. w mundurze
bardzo &k.nteczne.·Na 36 bomb pułlrnwnilka ·
przejeżdżał
,z rzuconych przez samoloty, W7ldłuż tryhu111, niezliczone
32 trafiły do celu, 1111s2lczą.c 5 tłumy ipublicl2llloś-ci wznosiły
dział spośród 21D.ajdującyoh entuzjastyeme
okrzyki na
się na tym odcinku oemiu.
cześć szef a honorowego 5?' pp.
·Po obejrzeniu m.iej sca bom
W ob.wiłę po przybyciu Kró
bard.owania Król udał się do La rmipoczyna się defilada,
1

·Siostrzeniec Trockiego
uwiezionv·
· WNDYN. Reuter . d{ltllosi z
-Moskwy, iiż aresztowamo tam
„iostrzeńea, Trockie.go, dyr.e•
ktora pol"iu w Leni.nigradzie

)

.

BroniSeima.

Zarzucając mu sabotaż oraz
-loprowa.dzeni·e 16 statków do

stanu, nieZJdatnego do użytlku.

Oprócz Bran.steina ~ostał are
'S~towany jego 7J8.'S!ł:ępca kipt.
Trcńimow.

Minister Blomberg
w Budapeszcie

Wybuch prochu
LONDYN. W p®liiżu granii
;y afgańskiej wyhUJCh prochu
artyl·e ryjskiego na stacji Ta· Fragment- z obiadu wydanego na . cześć Króla Karola i Ks. Michała przez ministra Spraw
xila poczynił . po~a~ne spusto Zagra!1icznych. B~cka w ~alonach . pięknie i ar~ystycznie odrestaurowanego· pałacu Briih
szenia. 13 roboimkow hindus lowskieg'!· • ."'Y1~1ID):' l_('l'ola Karola w rozmowie z p. Jadwigą Beckową. Na prawo od
ki.cli odniosło rany. Dochodze- J. ~ K~. Mosc1 :.s1~'1#. Mał_zQnka. Pana Prezydenta p. Maria Mościcka w rozmowie z Wielkim .
nie Y.: tbo!k~
'
Wo1ęw9d~ Michałem. Obok P.~ J. Beck~wej ~ad.I P.· J:DiniJiel'-AntQDeti<!U.

•

W czo raj o godz. 11.30 przy·
do Budapesztu samolotem 1
z Berlina minister wojny Rze
szy marszałek von. Blomherg, '
witain y na lotnisku przez wę· ,
g.ierskriego ministra obrony '
narodowej gen. Roedera, oraz ,
posłów włoskiego i niemiec·
był

kiego w, Buda.Qeszcie. .

·
''

I

Str.~

ł1usisz

mnie kochaćl„.

dzieje ... 11oścl dzle1111ludu do argstohratg

ll'zruszaJące

czgn9

1.. tajemniczych powodów hrabia Tudziewiea rn.usiał IJO".
Aubić n.emił, sobie podobno bogLtł\ Klarę Dem.sk'- Chciał
jednak zostać jej mętem tylko z nazwy oo m.łod!ł mał:t.ou
kę doprowadzało no siln~go wzburzenia. Tudziewiez był

bowiem zakochany w biednej dziewczynie, Hance cz„rn6W·
nie, która zdradę ukochanego wzięła mocno do serca i po.
wzięła pewne plany. W tym celu zawarła przyjaźń z przy.
jacielem Tudziewicza. Antonim Notylskii:a.
1>o tych myśli skłoniła ilł przypadkowe napotkana Sy.
bila Gojek, podajqca się za wrótktt•
Wiadomość o na.rzeezeństwde Ha.nki z Notylskim.
ntrząsnęła Tudziewiozem. Przyznał jednak w ~mowie
z Notylskim. że dla Hainki znajomość z nim m.OO:e być nde·
bezpieczna. gdyż Demski zagroził „unieszlr.odliw1~1em"
Hanki. To też kiedy pewnego dnia ~zjawił się pod drawiami
wysłannik Gajkowej, pan Antoni Notylski potraktował ra
jako zbira. nasłanego przez Demskiego.
Pa:n .A:ntoni eiedz.ial nawet trzy dni w areazd& i Gojkowa
:· 'postanowiła to wykorzystać. Udała się ze swym przyjacielem
· ..do Demakiego z :l:~aniem odszkodowania.
· Gojtltowa .n.ieufuie spojrzała na DeD118ki~go.
. - Zatem ohdel.iJbyście urobić na mnie troch~
(>ieniędzyf

- Nie a;a;rohić, tylll"'<> ~ ~rarwiedli:wośei 8~at
Ai przez pa,na jesteśmy. ~he.ntek ni~ ••mogł~m
przyjmoW'aC przez trzy dm, bo na pohCJl musi.a·
l~m .wystawać i u P8:na prokura~ra i pod . w~ę·
ziemem ..• A co cm01Wieik wistydu S'lę na1a;dł 1 nieiprzyjemnoi.ści, to już i policzyć tego 111ie moma.
- A ile oh.cecie?
- My tyiNoo do ł.as'ki wielmoonego pana! ~włedziała pok01r.nie Gojkowa. - Nowy garni·
tur 1J1a nim romc.zyt).i, bo się rzu1oih na ni·e~o ~ak·
by na j~iego oprycha, a to społkoj;ny c111orw1eJk,
·
niewinny I
GojlkQWa bez iprrer-wy patr-zyła w twarz Dem&iego, jalkby chciała snvierdzić, oo jej W10lno
j~rore powiedzieć.

-

.

e~ia

Bo ten pam. Notylski - ipodjęła wobec mH~
Ilem&ldegp - to dla pa.na szłkodłirwy

omowiek.
- O, a to dlaczego?
- Bo si'O'.sira wi·elano:linego ipana wyszla za pa·
Aa hra!hiego, który był przecież na•j1piel'!W narzecmnym tej panny.
- I to wiecie? - zdziwił się Dem&ki. - Tak
sobie paini wywróżyła?
- Nie z kairl, al•e przecież lUidrie mówią.
I co jes2laze lu:dzie mówią?
- Nic więcej nie słyszałam.
- I fo już w.am wystarczyło, żeby 0tbmyśleć
ł'zam.taż?

Co

-

O Jezu miłosierny! - jęknęła Gojkowa.też wielmo•Żn y pan z tym sza,ntażem?

PowiedZ'iałam przecież, że

my tylko z dobre-

go serca.

.IAN DIJLIN51(1

AgentkaC46
Sensalrina

powiełł

szpiegowska

- Co się siało? - zapytal zdumiony chfop.
..,;..... Ci dwaj „chłopi" są szpiegami„.
- Szpiegami? Co też pani mówi? ..
- Tak, a teraz jedźcie możliwie jak naj.:.zyb·
cie.j. Czy daleko stąd d<T posterunku Cze~ki?
- Nie, zna.jduje się on w pobliżu dworca. Za
piętnaście min.ut będziemy na miejscu. Co pani
n16wi, ci „chłopi" są szpiegami? - chłop nie m6gł
opan·o.wać zdumienia. - Skąd. pani o tym wie?
- Wiem„. wiem„. jedźcie szybciej„. - rze·
kła gfosem pein)"m niecierpliwości Amina Mo·
ret te.
· Agentka angielska drżała obecnie na całym
ciele. W jej d'Uszy odbywał się stra.szny
przewrót. Po ra.z pierwszy w życiu pl'!zeżywała
tak g<>rf\czkowy nastrój.
.Po kilkunastu minutach furka zatrzytnała l!lię
przed jednopiętrowym .białym b~dy~iem: Przed
niską br8.lllą stał uzbro1ony czekista i rołmerz.
Obaj obrzucili spojrzeniem pełnym nieufności
wysiadają<:ą kobiet~. Czekista pomyślał przy
.

t

.

' ·' uwa. ł : ZWiroc1c
h t•ZlllU.a
~
ym.
- Ostatn1· te l e1·onogram.
gę na każdą k..obietę w czerni. Zatrzymać ją, i
przesłuchać. Ale gdyby kobieta ta była po~ejrza·
na, nie zajechała.frr. prtied budynek Cze-Jo.

\
\

•

Dem.ski wstał.
- No to, teraz wy.ttioście się, zebym wam ko·
ści nie 20łamałl - zawołał groźnie.
Pan Teoś zerwał si~ również.
- Ty ll1oo nie kości I - mrubął groźnie.
Gojkowa, nie ruszaj(\c się z kana:py, pociągnę·
·
nęla go za kurtkę.
- Siad~j Teoś - powiedziała. - Wfolmożny
pan t.aik tylko żartuje. I tak może mieć niepr.zy·
jemność z tym oslkarżen.iem, że siostra wielmoż
ne.go pana narzeczonego dziewczynie zabrała i jeszcze życie chcą jej odebrać, to po oo mu więcej?
Dem.ski wziąił się pod boki.
- Widz~ żeś pani kuta na cztery nogi! mruikmął. ·
Usiadł znów.
- M6gbbym was wyrzucic5 za drzwi - porwie•
dział po chwili mil1czenia. - A nawet W;P,BJko·
wać do więzienia„. Cumo, ni·e prze.rywac! mach!lął r~ką, w1dząe, te Gojkowa chce ooś powiedzieć; - ale nie z:roibię tego. Owszem, możecie
zarobie. · Nawe nieźle. Ale niech się wa-m nie ulaje. że za to gł·u.pie &traszenie mnie osikarże'lliem. Na
to gwi·żdiżę sołiie Możecie mi się jedinak przydać.
Zamyślił się.

-

Niliy· jak? -

spytała 01Stro.iinie Go}k01Wa.

Mo.że byście ·zaraz chcieli wiedzieć? Po.cze·
kajcie trochę, JesZ1cze wa•s doorze nie znam. Po·
dooni mi się wuz _P.ounysł, ~e·hy mnie szantażo·

. -

wać. Pewnie myśilel'l.IŚcie, że natr.aficie na naiwne~
go, k6try wam da troohę pieniędzy za powtórze·
nie tego, co gada pan N otyLs:ki? Co? A jak nie,
to może będzie taki strachliwy jeg_omość, z kt6:rego będziecie ciągnęli pieniąidze? Toście się grubo poimylili„. To wy mnie będziecie pO'triebni.
Nie darmo naw1ralnie. Zarobić możecie pod warUillkiem, że umiecie trzyma6 jęz1'1k za zęhaani i bę·
dziecie robiH to, co ja wam i}(aźę. Zr.ozUJmian-0?
- Przynajmnie pan wieilimo:im}" po ludzku
mówi! - przy.aknęia nie.p~wnie Gojikowa.
- Ale niby oo hrabia zamiar-uje? - zaciekawił się_pan Teoś.
- Cicho hą<lźl - wtrąci.ła po.Spies.z nie Gojko·
wa. - • Przecież wielmoiiny pan powiedział j!Udi •••

Ty~ko po praw<lzie to zawsii~ byłoby l.eipiej wie•
dzieć, co łiy teź wielmotny pan dał zarobić„,
- Pewnie więcej, niż pair1ii myśli. Zmiataj>eie
do domu. Zostawcie ty~kio adres. Ja się sam do was

Na wrórenie! ~ .rozeamiał gię.
- A teru nic nie dOdta.niemy? - s.pytała Gojko·wa.
- Zadatek, co?.•
zgłoszę ...

Anna Morette szyb.lum, pewnym siebie kro·
kiem podeszła do czek:isty i rzekła:
- Prost.ę zaprowadzić mnie do kierownika
m:~j.soowej' Cze·ki.
- Kim jestefoie?
..... To zakomunikuję dopiero komendantowi.
- W jakiej sprawie?
- Również i to zakom.tmiikuję komendantowi.
- Popros.<.ę o dokumenty,
~Nie mam przy sohie dokumenit3w. Mam ty}.
ko rewolwer i ten wręczam pan~ Ter·a z może
mnie jui pan hez obawy w.puścić do komendantauśmiechnęła się Anina Morette.
Czekista zabrał jej rewolwer i przez chwilę
przygl11dal się jej ze ulumieniem, a następnie za·
prowadził ją do gabinetu komendanta. Domyślał
się bowiem, że id.zie tu o niezwykle doniosł4 spra·
w~.

Komendant, mężc.zyina o wygolonej
.
:ta.pytał czeki&tę:

czaszce,

Dem.siki zaczął teraz przygl~clać się w mile_..
niu panu Teosiowi.
- Pan jacrl chłopak do rzeczy - mruJknął. .
- że niby jak wielmożny pan mówi?
- Podobasz mi się pan - po'W'tórzył Dems~i.Wielki spryciarz to pan nie jest.
pod·
- święte sł'().wa, wielmożny panie! chwyciła Gojtkowa.
- Ale kobietOIDl się pa·n podoba, co?
Pan. Teoś wstydliwie się uśmioohnąił i pom„
szył na kanapie na maik, że nie wypada mu si'
chwalić.

.
- I ja tak myślę. Ale zdrowy pan jesteś?
- On? Wielmotny panie od dziecka żadne;
cho.roby nie miał I
- No, to J?eWllie prze.sadal Muszę wiedzieć, czy
pain jesteś zCłr6w. To miJ' est po.trzebne. Dostanie„
cie zadatek, ale pan pójc ziesz do lekarza, który
pana zbada. Ja panu ws:każę te.go lekarza.
- Mogę iść! - wzrUJSzył ramionami TeOt§. ·
- Macie ~u dwieście złoty-eh - wyjął portfel.
. Gojkowej oczy zais:kirzyły się pożąichliwo&ci,,
k1edy zobaczyła diwa &tuzłotowe banknoty, pó k;tc;>
re wycią.gm.·ęła skwaplirwie drżł\cą rękę, i natych
miut wkryła je za stanikiem.
- A tu made adres lekarza - J>?dał im Dem·
siki kartkę z adresem. - Jeszcze dzisiaj niech pan
idzie, I za parę dni przyjdzi.esz yan do mnie. Pa.ni
na .razie może nie przychodzić. jak pani będżie mi
potrzeh.n.a, to sam przyjdę. No to do widzenia!.„
- Ale chcieli.byśmy wiedzieć, niby do ezego
potrzebne wielmożnemu panu mrowie iego Jń!Gje:
4

. dz1.. bo w t e,r.
· otrzyma ł a o d'Powie
go?G 01'kowa nie
chwili rozległo się puka.nie do drZ1Wi,
Do _gabinetu w.szedł Sylwester.
- Telefon, proszę pana.
- Przynieś tutaj. A wy już idźcie. Nie przenkadza}c1e mi dh1żej, I tak długo z wami gada·
·
łein.
Gojtkowa pociągnęła pa.na Teosia ku drzwiom,
kłaniając się Demskiemu. Otrzymane dwieście zło·
tych oozo.JomiJy ją. Trzymając rę:kę na staniku,
czuła na ciele.te dwa zadrwkowane papierki, mają·
ce ta.ką wielką wartość, i kudno jej było w owej
chwili myśleć o czymś i.innym. Już jej było wszyat·
ko jed:no, co mają zrobić dla tego paina, hyle tak
1 sypał setkami jak sy.pnął tera:z, nie·wi.ad'Omo za co!
Bo przecież miał rację. Nie s.p01d.tiewała się Gojkowa, że natrafią na takiego. Miał rację, że .,.podziewali się dbo jakiegoś stra·chHwego, albo na·
i.wine·go, który da się zaskoczyć.
Ale SyLwe.ster już wnosił telefion i Dema!
machał niecietyJ.iwie ręką, żeby sooie poszli.
Sylwester

zamiknął

drzwi.

Hallo! - .rzucił Demski w słuchawkę.
odezwał
Czy pan Alf.red De:m&k.i miły głos ko·h iety.
-

- Tak„. Kto

m6w,i?-s.pytał :zxł.ziwiony

się

A]lfrecl.

- Nie poznaje tn!Ilie pan? - Hwka..•
- Panna Czernówna 7 - D6llllSki był cotaz
budzi_ej roziwiony.
- No taki Ja! ...
!
- Czym mogę pani służyć?
- Nie sądzi pan chyba, że dmvonię dla pu~
jemn~ci do pana. Ostatnia nasza rozmowa nie
U9JX>Scbiła mnie do pana 7Jhyt .,..rzyc.hylrnie. Mus~
jednak sp<>tikać się z ranem.
..... Po. co? - rzuci pytao.ie.

Dalszy

ciąg

nasfllpL '

nie poszukuje Cze•ka.„ A teraz eama się zgłosi·
łam do pana..•
Komendant obrzucał ,. ą takim spojrzeniem
jak gdyhY. przed nim sta gość z zaświatów. Rów·
nież i czekista, który htl świadkiem tej ro2lłnowy, wytrzeszc~ył na kohietę w czerni parę m~·
mionyich oczu,
_ A więc pani .nazwisiko brzmi Anna Morette ~
_ zapytał po chwili komendant służho'!Ym touem, myśląc ,ie<lnocześinie w duchu, ~e kc>~1eta t~
ukr}"'Ya się pod nazwiskiem ni.ebezp1ec:tneJ
a~entki angiels1'ieJ', ~onieważ pr~ie w ten s,po1
· d
1
b
.
& · osiągnąć jej ty 0 wia omy ce •
Nie mógł bowiem uwierzyć w to, że Anna Mo.
reflte samorzutnie pr.zyhyła do Cze-ki, aby dohrowolnie oddać się w jej ręce.
- Nie, to nie jest Anna Morette - pomyślał.
.
- to jakiś fortel..
- Z pewnością pan jes·t w _posiada.niu majeJ
Pa.n
fotografii - odparła Anna Moreite. z pewmością otr.zymał zawiadom!enie, te nale~y
zwrooać hacwą uwagę na kobiety w czerni:··
Zreeztą w <lanej chwili nie :ma czasu na us·t.alaini~
tego czy jestem Anną Morette czy nie. Uc%y~:
pan t~ później., Teraz nale~y możliwie. ja.k naJ·
szybcteJ.. wysłac do la!u, ciągnącego si~ do g~a·
ni.cy, oddział żołinierzy, aby . ujęl~ dw:6ch 9zipteg6w pr·zehranych za chłopów 1 posiadaJących .przy
sobie nadawczą stację radiową, która na pierw·
szy rzut oka przedstawia tyl~o siek~erę, i;nłiolei~
i n6ż ..• Tak, jes1: do tego ~od~JU ~ac1a..„. Ci d~a!
agen·ci „Intelligence Service znaJdUJl\ się r6wnlez
w P.osiadaniu bard·2lo ważnego dokumentu,, kt~ry
znaleźliśmy przy zahH~m„. S.zczegółowrm1 y;yr~z~e. nt·~h
jaśnieniami słu.źę p6źn.1ej ... A na
pan wyśle oddziail żołnierzy_ i to ~ozl~w1e Jak
(Dalszy cuur JUłro).
naiszvbciej ••,

- Kim jest ta kobieta? Dlaczego trzymacie re·
wolweil.' w ręku? Czyście ją przed chwilą areszto· 1
wali?
od.parła
- Nie, nie zostałam aresztowana o:;tr.o Anna Morette,-:-iJi~zybyłam tu sa:mOll'zut.aJ.ie.„
Rewo.l wer jest m6j. Oddałam go tylko w tym celu,
a.by innie be-z prze~zkód w.pusZJCZono eto ~ana.
- Ki.m pani jest,, i cze.go paini z,_da? - zapy·
tał ją ikome.ndan1 posterUllllku Cze·k1,
- Nazywam się Anna Moretie„.
- Jak? - zapytał porwtómie komendant, wy·
trzes·zczając na nią zdwmio.ne oczy.
..... Anna Morette ... słyinina a·gentJka anigieLs.ka„.
.rzekł komen<lant,
- Nie rozumiem pani... drżftc cały z o•szołomienia„.
- Czego tu _pan nie r·ozumie.„ - Anna Mort:"tte ciężko oddychała i z trudem oipano:wywała
wzbwrzeinie, - Jenem 'Ul kohiota. którei tak usi1·

Str. ;

Zrwe
trupr
i szaleńcr w kajdanach
. Straszliwe scenr w Irancuskiei kolonii

krateru wyspy świ~ego J6ze
fa W21Il()SIZą się trzy hUdy-n'ki,
które z daleka wygl'ł<Jają jaik
koszary wojs:kerwe. Na tabll·
c~ umieszcronej nad wej·
ściem wJ.dnieje napvs: ,,Wię
zienie„. Jest -to menażeria Ka
żeinia.
W jednym z ostatnich repor jen.ny, w której zamiast dzitaży Danjou opisuje więzie kich zwi ~IIZąit przebywają lu·
nie w Kajennic, przeznacrone dz ie.
c1la tych, którz~ próbowali .uciec z Kajenny albo dla „me·
pożądanego" elementu prze••Wstępuję do pierwszego hu
stępczego. Pobyt w więzieniu
je.St nie:mvykle zaostrzony, tra dynku -pisze Danjou. - Po
k1:uje się tu ska:zańców gorzej stromych &chodach prowadzi\
mnie na górę. Nagle ujrzałem
niż zwierzęta.
Na wierzchołku wygasłego 50 cel..k.latek, które nie miały
sufitów, i szeroki korytarz z
desek bieg;nący na wysolko.!ei
6 mehów nad celami~
W kaMym budyniku jeet urządzony wielki cementowy o-śRODA
lrop, podzielony :na 50 klatek.
Wspomnienie
Pawła,
Sacyny A nad ok?}>em biegin.ie chodi Emilii.
n~k z desek, dzięki czemu stra
Słowiański: Cicho
żniicy
w każdej chwili mogą
sława (wy).
C'O
l'()•bią ludzie w
Słońca w&<:h. :UB. widzieć
zach.
20.1.
tych
nora.cli.
CZERWIEC Ksu,źyca W!lc:ti. Jest szósta go.dz-i-na z rll'I1,a.
22.21, zach. I O.ff.
Tropiikal~ sło.ńce praży nieIDSTORIA PODAJE:
miłosie.r,nie. Ale tu w ty-eh oo
Wojska szwedzkie zajmują rach i'udzkioh pa.nują prawie
Polskę.
1651 Jan Kazimierz zwycięża Ko- że zukelne ciemno~ci. We
zaków i Tatarów pod Bere- wsz)'ISt i-eh zakratowanych ce
steczkiem.
lach prycze s~ umieszczone
1656 Odebranie Sr.wadom m.. W.ar- prawie że pod sufitem. Wi~·
1651 s~ia.·zi ustępują z Krako· zień, który je.st skazany na
wa.
przebywa.nie w podziemnych
PRZYSŁOWIA:
celach, tak zwanym karcerzt.
,,Nie ciesz się chłopie.
nie powinien w cią,gu całego
Gdy masz siano w !topie.
duia połoiżyć się.
Kiedy je masz w stogu,
Powfodz: „Chwała Bogu".
Ponieważ więźni,owie z roz
KTO NIE WIE, żE:
paczy i wiełkiego ~męczenia
Księżyc oddalony jest od ziemi ,wyciągę.li _e .na betoillowej po
łr §re'W~~6\!,~gBI1~~~~2. km. ałodze 'i nabawiali się wskuPali się dom.
tek tego szkorbutu, dyrekcja
- Popatrz, jak ptomienie ~blizu- więzi,enia poleciła umieścić w
ją te!!,. do~.
.
.
celach kamienne ławki. Ale
_ 10 nic dziwnego - odpow1a la
6 · · ·
ł
k'
k t
1&1adniętr - puaciei. to jest fa· r w.mez 1 te aw• l ~ą ~ ry e
bryka czekolady.
I warstwą cementu 1 s2tkol"bUt

Znakomity francuski repor
ter Henr,j Danjou przebywał
w : ciągu killku tygodni w fran
cnskiej kolonii ·~arnej w Ka·
jennie i obeonie na łamach
••Pariis Soitr" opisuje swe wra

Klatki bez sufitu

Kalendarz dnia

•w.
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lt'eJścle bezpłatne
(A. E.) Na jednym z przed· roa, trupa na wierzch i dalej

mieść roarszatoskich zatrzyma podpalać. Ale gdzie tam. Drze
la 1i.ę buda cyrkorva.
wo nie chce się palić.

N ad
dl'zroiami zaroieszono
Rzucono
roięc trupa ptom
n.a.pis: „Wejście bezpłatne", tia pożarcie, ale psy uciekły o
roięc ludziska tłoczyli się do deri, jak od zarazy.
lrodka jeden za drugim; jak Chciano więc utopić niebosz
'ledzie.
czyka w bagnie• ale i bagno

Wervnątrz jakiś jegomość go royrzuciło.
harmonii ani źle, ani Jakiż z tego mora.I roynika,
aobrze, ale wszyscy bili bra· droga publiczności? Za1tanóro

gtał na

roo, jak najęci, bo przecież nic
nie kosztoroalo.
Późnźej jakaś baba fikała
kozły. Nic ro tym nadzwyczaj
nego n.ie było, ale, jak nie kosz
-tuje, to i to dobre.
Kiedy baba skończyla swój
numel", pojawił się facet ro cy
lindrze i poroiada: .
_ Przyi·eżdźam do Wa.riza„
·roy z dalekiej kl'ain,y, gdzie
roidzialem następującą hi.sto-

riq:
Uma,rl tam bogaty grzesz•
nik.
Wypraroiono mu piękny po
srzeb, gr6b na
cmentarzu
pierro~za klasa, orkiestra z
Przodu, orkiestra z tglu, kroia
ty, wieńce •• ,
Ludzi · na ornentariu pelno;
.
patrzlł i fl>Z d ych a.ją. że t ak ie
mu draniomi to i po lmierci
dobrze.
t
d
b ·
KJ-..J
uwą rupa o gro u i wyo
. braźcie sobie, że ziemia wy
rzuca 'go na roierzćh. Nie chce
przyjąć łobuza.
u,.;..1-:
l
..J_
•
.n~tna zmar ego, raua me
rada., ulożyla wielki sto. tir~·

ł

cie aię ludzie.

Otói nie grzeszcie sz4nowpaństmo; nie grzeszcie/
A
ro6wczM ziemia roas pochłonie
ogień was apali, pap roa1 p_o·
ni

żrą

i ro bagnie utoniecie. Nie
tak, jak ten grzesznik.
No a teraz, program s1coń•
czony, roięc idźcie sobie do do
mul

Publika ruszyla ku drzwiom

ale zamkniqte

były

na

klucz.

A nad drzmiami napis: „Wyj.
ście 25 groszy."
Oburzenie publiczno§ci nie
miało granic.

karnei

w dalszym ciągu sieje spusfo) powtómie ujęci. Za to prze- świetlny i nieco ~wiełego pó
S7!enie wśród więźniów.
stępstwo zostają skazani od wietrza.
Aby korzystać z f.ej nikłej
Więźniom nie wolno rozma pół roku do 10 lat ·„więzienia".
~iać, ani p~lić. Nie d~j.e im , „Pożywienie" d.zienine sik.la· ilości tropikalnego powietrza.
s1~ nawet siatek p~ec1w mo I da się z dwóch talerzy zupy, więzień musi wyciągnąć się w
~1iom, co mogło):>_y ich och.ro której nie można wziąć do ciemnicy na brzu~hu.
nić przed febrą. Kubeł z nie· U1st.
Prze:szed.1em do iinne~o bu
czyisbościami miano wielkiego
dynku. Jest to zakład dla U·
gorąca. _panującego tutaj, stoi
mysłow·o chorych. Tu dostają
w celaeh dniem i nocą. Więź
się więźniowie, którzy dostanfowie nie mają do ewe.go roz
li obłędu w więzieniu. Ale w
porządizenia: wody, mydła, aZwiedziłem również podzie- za.k.ład·zie
dla obłąkanych
ni ręczników. Nie mają nawet mne karcery. Panują w nich wszystkie miejsca są zawsze
prawa nosić koszul.
egipskie ciemności i tylko zajęte. Można się tu dostać
Przestępstwo wię'kszoki wię przez dwucentym-etrową sz.Ea tyEko wówczas, gdy całkowi„
źniów polega na tym. że ucie- rę między drzwiami a podło cie i nieuleczalnie postradał-o
kli z kolonii karnej i zostali gą wpada do celi promień 1się liDlysły.

Podziemne karcery

f1ilionowe zarobki radiowych aktorów

„Radioci

11

uwŁelbiaia swych

Z urzędowych danych statystycznych. opublikowanych
ostatnio przez rząd Stanów
Zje,dnoczonych wyniika, ile w
Ameryce 24,5 miilic>n.a rodzin
posiada gtośnik. Jeśli się pr,z yj
mie, że każd·a ro·dzina składa
się co najmniej z 4 osób, wów
czas doj·dzie się do ollbrzymiej ilości rodzin słuchaczy,
wyinosz~cej 98 milionów osób
na 130 milionów mieszkańców.
Podczas, gdy w Ameryce po
puJarność gwiazd fi.lmowych
maleje z cLiia na dzień, aktorzy radiowi zyskują coraz
większą sławę. Gwiazdy ra·
diowe już obecnie otrzymują
tak wysokie gaże, o których
nigdy nie śniło się ELmowcom
z Hollywood. Towarzyat.wa ra
diowe walczą wprost o nich i
aby ich zatrz)''tmać, podpisiuje
się z ni,mi kontrakty na bar·

niewidzialnrch

mu się w umyśle myśl, że moż
na połączyć kilka takich rur
blasza:nych i otrzy,mać nowy
ins:trlhlllent m uzycz.ny. Burns
wprowadził w życie ten plan,
stworzył instrument zwany
„bacooka" i dzięki niemu zdo·
był nie tylko sławę i miliony.
ł'hilips Lord stał się znów
sławny dzięki zdolności, tak
pla.Jrycznego przed.stawiarnia
napaści g~ugster6w i ich ści·
gań przez po.licję, że radios.łu·
chacz,e midi wrażenie, że. wi·
dzą to wszystko na e~rame.
Ar~·ws_ tlendy ~aiom1ast pr,ze
:zn;cił s1ę na 1:1w-1ergot ptaikow
i piai;i-1e kop-uta. Jest o,n pudob
n~ 1uez~y..1dy w nasla<lowamu gtosow ptaków. Od czasu
g·dy pracuj(; dla radia 'nowo~
jorskiego, mies21ka.ftcy ._ tego
wiel0m1honowego miasra przy!
zwyczaili si~ do złudzenia, że
codziennie bud.z.i ioh praw·
1

I

d.ti0 dł-u.gi okres cza.su. Jnek
Benny jeden z naj.bardziej Ur
lubionych obecni,e amerykań
skich aktorów radiowych, za
wari na przykład umowę na
trzy lata i otrzymuje .rocznie
milion dolarów.
~ławy amerykańs.kicigo radia rodzą się w ciągu nocy.
W ten sposób wybił się na
przykiad popularny obecnie
Bob Burns. BuNl's deszy się
opinią naj•hardziej wszechstronnego muzykanta świata.
Nie ma bowiem iinstr1.11mentiu,
na kt6,rym by nie umiał grać.
Mimo to .w chtąu wieJ..u !at wio
dło mu s1ę bardzo marme i mu
siał się włóczyć po kraju, ja·
ko zwykły włóczę.ga. Pewnego
dnia w jego rękach znalazła
się zwykła rura blaszana. Zadmuchał w nią i wydobył ton
muzyczny. W6wczas zrodziła

ulubieńców

dziwy ko·gUlt. Każd·ego rana
punkLual.nie o godzinie wpół
do si6d:me~ zac~XD:a piać .„k?•
gut now·OJorsk1 1 to pumie
trwa okoto 5 minut. Zaraz po
t)'llll na.stępuje piętnastominUI"

towv świergot ptaków.
Jak od.noszą się do tych ak:·
torów radiosłuchacze? W jaki
sposób aktorzy wiedzą, czy ich
prodtukcje jeszcze ciągle zn.aj
dują uznanie słuchaczy?
O .ynn dyrekcje s1acji ra·
diowych jak i aktorzy dowia·
dują .się z liistów nadesłanych
przez radfosłuołiaczy. A lU.ty
te nadchodzą w olbrzymiej ilo
ści. Tak na przykład towarzy
stwo Colw:ri.bi.a Broadcastilllg
otrzymało w ciągu miesiąca
kwietnia 450.000 listów. Rekordowe te cyfry dobitniej.niż
wszystko inne wykuują jak
popularne ·jesit radio w Ameryoe Półn,ocnej.

--ilim---------..-----------•
Rekordr starszeństwa

W londyńskim City istnie-1 dne z nich nie może tego dodwa prze-di,sitebiorstwa hand wieść na podstawie diokume~
owe, które się szczycą tym, tów,
jak może to · uczynić
że każde z nich istnieje po 250 przedsiębiorstwio
szwedzkie.
lat. 3ie są one jednak naj6tar· Nie ulega żadnej wątpliwoś
szymi
przedsi~biorstwami ci, że ro.dzina Sen w Bengalu
świata. Najstuszy euro1pejs-ki od 11 atulecia gra donio.słą rodom handlowy nie .z.najduje lę w hand.lu na Daleki·m
się w Anglii, a w Szwecji. Wschodzie i że dotychczas wyStar~ Kopparheirgs Bergislags star.czy. ateby jakiś Sen zwró
Akbenbolag w KopenJiaidze, ci się do kogos o pożyczkę i
może się sz.czycić ?OO letnią przyrz.ekn.ie, ze tego i tego
przeszłością. jest to jedyne dnia zwróci pieniądze, a O·
przeds1ębii0rstwo na świecie, trzyma najwięk.ezł\ nawet suktóre może się wykazać doku mę bez wystawienia jakiegoś
mentami, pochodzącymi z 13 z,:ohow1ązania.
stulecia.
Najstarsze dzienniki euro·
Poszczeg6line domy ban:ko- pejskie są niemowlętami w po
we w Chinach i India·a h istnie rówuaniu z gazetą „Ti&ehing ją mo-że jesz.icze dłużej ale ża Pao", która po raz pierwszy
ukazała się w roku 912 w Peltiinie i od 1025 lat służy wier·
nie swoim czytelni.kom iinformacJ ami. Aby wykazać jak
ludzie p1szący dla „Tschin_gPao" po-trafili bro.nić swej <lu
chowej niezależności, pewneAby uzyska~ beipłatn11 poradę,! ni pisze nie myśli o Pani. Musi P1t· go dnia dziennik ogłosił linależy przeałać w 11'cłe pytania, ni o nim zapomnieć. Pozna Pani
imię i nazwll!ko, dokład!IY adres, w październiku człowieka., który stę 800 W!!lpÓłpracown.i:ków
datę urodzema, pseudomm, oraz .pokocha Pani4 głęboki\ miłoŚ<lil\. gazety, którzy w ciągu wieku
kupon.
ZałMycie opus.ko domowe.
zostali sikaza.ni na śmierć tył
Smutna Jadzia. - Uroiła Pani <JoNlest.aę,hwa ,Zula.. - Choroba ko dlatego, te nie chcieli ulec
bie, źe człowiek, z którym Pani umysłow~ m~ta J~tt nieuleczalna ~ woli poszczególnych wł·ad
żyje, nie kocha Pa.ni!\. Widzę, 7.e tym muu '1ę Pas1 pogodzić. Dzi~
~est on szczerze oddany. Oziębłość będq id~ow'<'- Wyczuw~m, że~ m1ę- c6w.

I

·I· ą

'

•
PORADNIA Zli'CIOll'A

- 1'o tak? Wejście bzplat· Jego wyn.ika z tego, ze m11 rozmaite dzyr.zas1e otrzymała Już Pa~ pra- • • • • • • • • • • • • •
ne, a za wyjście placić?
troski. z którymi nie chce podzielić cę. Opanować roztargnien.1e. bl'.
SŁĄBY W GEOGRAFIL
Co .:•-c0 pó tym dzl"lo,
l•"""""'
!łię z Panią, by jej zaoszczędzić ~óc utrzymać alę na posadzie. Pani
•"
ui•vv zmartwień
·Jest tera.z przede wszystkim matką,
sobie wyobrazić.
'
Nauczyciel zwraca się do uktóra musi wyżywić swoje dzieci.
Calą bud~ rozbito ro karoal·
Nadziml.9zka. - Jest Pani -0 50 b4 Mężowi i ta1' Pani nie pome>że, z za# cznia:
ki , bo b y l a ty lko z d ese k s kle. barazo
nmwow14 i przeczuloną. kładu więcej nie powr6ci.
SłyS'zalem. że tw6j brat
Wszędzie widzi Pani wrogów. To
0

I

Pani w1na.
Pani nieufno§ć w
Zaś niefortunn~ kaznodzie- stosunku do otoczenia wywołuje ta
d
ł
nastr6j. Musi Pani tmienić m.ieja osta porcję opnia lc6ro od ki
szkanie i otoczenie. Przyjąć jakągrzesznych słuchaczy, a na do· kolwiek pracę, mimo iż nie musi
miar złego sąd skazał go na ty Pani pracować. Stwo1·zyć sobie cal,
dzień aresztu, gdyż nie miał/co pracować nad sobą, a ~ycie nabicz
-,.,J
ne uroktt. Przyc2yn14 niedyspozyzwo enta na urz.ctUzanie roi o~ cji Pani nie~ choroba płucna, tył

eona..

rois}t..

,kq aorwL

w.Mtlt. ,.,,

~tarva ~a-

J!!ll!l-----------11
KUp ON
· bezpłatnej porady
!ycloweJ

ROLFA NELSONA

..,._ _.__ _ _ _ _ _ __

pojechał

do Ameryki.
Nie, ~anie profesorze.
Miał jecha6 Cło Ameryki, de
pojechał do Afryki Połudw.0w
wej.
- Ach tak? Nfo dziwnego.
Zawsze był bardzo słaby w ge
ografii.
-

Str.6

żywcem połamany

Haniebny kazirodca z Zacisza

przez

taksówkę

Na przysta nku auiobu<;O•
wym w Radzym inie stał Wła·
dysław Warchoł. W tym cza·
-,-,.letnią córeczhę
sie przejeżdżała obok takeów •
• ż
•
milczała, w koń<:u przecie
dziewcz.~'na
,
J
•
-l
po d t errorem I· trzech lat· czvl1·
się
znaJ·dOWllllY
ka, u której pękła oś. Częś~
ewy1aw
na
się
u"-~
..,L.._· zdecydowała
Jv•
Y o·~ee
i
· ł a 11 Ia t k'ed
' a malt -re- mia
ł:yly przez · zh oczenc
wystającej osi zawadziła o
.
. · 01· ca osadzom
nie prawdy
powoln·e nanił sobie z niej .::t..
> ubrani e W a.rchoła, któreg o po
iczego
Zbrodn
-'od
eh
.
towane
zur UICZY.•::.U
Niemo ralny ten stan w ro- -rzędzie swy
ciąg.nęla, ' wlokąc go na · przeze stracnu w więzieniu.
Matka
tów.
instynk
od
<lzinie Giemzó w trwał
kilkun astu metrów .
strzeni
•
"\Varchol uległ złamaniu rąK
i wszyst kich żeber. W kilka
chw.il potem skonal.

Zn ieH 'al al

.l
Od dawna i· uż opowia- uano
wśr6d mieszkańców Zacisza

wą. że zamieEz aW.arsza
JJOd
31-letn i Antoni Giem
Ty tamże
k

za

z

utrzym uje · st0SW1ki

14"-}ełnią swą cól"ką Marią. Nie

dawać

matchCiaoo
iż mówio no, że·wiary.
zwłaszczatemu
ka dziewczyin.J;, o zona Giem-

zy~;:ą;i!i:~ł~łotarła

1

AuIabus \V1·ecbal da cuk·1ern1
. ·Trzech

ao

leczeniu ·wsku.pasażerów uległo poka
mi Tr. ze.i pasaż,erowie

SZYTA JCIE
staniie
w
hr
n.ie
Kń'TV'<P
„n
r1·
nk
k'
NAJPO PULAR NIEJSZ Y
t b
t..·
k. zh -~t.
~tC;JJ, ktora wszcz~1a docho· -.t'~~
""
u P ac:u
Jadący w 1eruiWall'Sza
usie
poo
au
w
szyn
Ity1.A.l
te
d.z:..uie. Zbadan a matka
icą.
ierowto
JW1e p.!!nowa6 nad
twierdziła stawia ne Giemzi e! Teatra lnego w
- ulegli. pokale czeniu. ąą . to: l . TYGOD NIK
ia l!lięł kierow
ek zq>SUIC
Wskut
· in a: nr'cy
'sik'1 ~ ł s~ę
.
ib
wy- Ant.on,1. Federenk.o,, K.azum1erzt
do
WJ·echa
s
autobu
miey
'tl!S
auro
k '\V
R
J
,S b
zarzuty , potwierdziła Je i
dziewc zyna. Jak się okazało gie na pilrucm P1t5udskieg~ 1
~- 0
krn:~dziclił ;:::rin:c ;· . lekI:z
cukier ni Laroell ego.
aTÓwn o matka jak i córka skręolł raptow nie. Szołer Ma- staw.y;
1Wielka
SZY'Da wystaw owa Pogoto wia Ratunk owego . Te- n
w
2'ostała ro~hita oraz uległa ~i- go ostatni ego przewi emono
!
św.
a
szpital
do
m
ciężK.i
stanie
napełszczen iusama wystaw a,
Cena 20 groszy .
.
Rocha.
iczycukiern
mi
wyroba
niona

1
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Masowe ·ataki epilepsji
robotnic

wśród wrcieńczon„ch głodem

__ Kny_

najnow sze modele komple tów plażowych.

ad
pos
a
ryk
fab
a
Hurtow
do pracy na kolejach
rotmistrz

Fałszywy

anga2ował

Do wliadz prokur atorski ch 350 złotych na koszty, związa
Wipłynęła skarga Stefan a Za- ne z wyr.:ib ieniem posady w
rębs.kieg<!__przeci wko Włady- kole_jn ictwie.
sławowi Wen.cl.owi i jego znaPieniądze te miał on ot!dać
jomemi u Aleksa ndrowi Rojko~iemu o oszustw o na po- Rojkow skiemu i prócz i.e~c
sadę. Wence l został zresztą dustarczyć kilku innych kun
osadzo ny w areszci e za inne dydató w na posady , za które
wzeetępstwo.
każdy z petentó w miał t.apia
i
swe
ze
że
on,
się
zy
cić wyżej wymienioną sumę.
Tłumac
strony padł również ofiarą o- w zamian za co Wen..:e! miał
szustw a Rojkow skiego , którv otrzymać posadę za dal'lillo.
podaje się za rotmist rza, .i edSpraw~ przeka zano do pue
nak nim nie był i nie jes!. prowad zenia dochod zenia ł_:'O·
,Wence l wziął od Zarębskiego lic.ji.

adcienie DemuJ1tera a,
ne ośw1
Paekaerona
uta belgijs ki I oowany przez kpt. Janusz

Znany
Demuy ter, .zwycięzca w ostat:nich zawoda ch o puchar Gordon-& nnetta nadesłał następujące oświadczenie:
.,Jestem szczęśliwy z powoau z~cięstwa balonu „Belgica". Nie mogę jednak nie wy
Hzić swego zachwy tu Illad
:wspa:niałym · wyczy nem halonu „Polon ia", który był pilo-

mego znakom itego przyjac iela, ~e&la;rz~ peił1ie~o. entuzja zmu i dosw1a dczema naukow ego. Kpt. Janusz zasłużył na
zwycięstwo tak samo, jak i ja.
Do przyszłego roku! Niech
żyje przyjaźń naszyc h ohu
kria.Tów! Niech żyją: „Polonia" i „Belgic a".
(-) E. Demuy te.r .

H~In~~·~!!o!c~ct ~!!ec!.~~u
0

BERLIN. - Dr. Eckene r, po czył w rozmow ach z przeds ta
powroc ie ze swej podróży do wicielamri prasy, iż prowad zoStanów Zjedno czonyc h oświad ne są obecni e dokładne badaPOQROM KIESZO NKOWC óW
W autobusi e linii „A" w WarA-t:awie kieszook owcy wytworz yli
5~uczny tłok, podczas które~o usi·

łowali ogoł-0eić

z portfolu ·kilku pasa

żerów. Wśród pasażerów znalazł
się j~"lk ktoś uważny i zoriento
wszczął

wawszy się w sytuacji
„Jarm.
Kie,,zonkowcy poczęli wyskakiwać
ll autobus u jeden po drugim, przy
czym nfoktórz y potłukti się dotkh-

P1 .rzęw:racatjąc skię ~a zi·~itę.
zwid·ołe.
. a 1 m.uno o nm nąc z WYJą . e~o, kt?~ego ujęto.
ki<:a ~~®

Ok~-

zc:t Słę mm Eha&z łtozenszta1n
t:::omocza Nr. 55).

nia w sprawi e używania n'iepal,l).ego helu przy budow ie i
eksp1o atacji siterow ców.
Już ohecni e uchodzi'ćl może
za rzecz pewną pomys ne zakończenie tych prac. Wynik i
studiów uwzględnione będą
przy hllldowfo nowego sterow
t ·
LZ 130" W W
aszyng ome
·.
ca "
zapadn ie wkrótc e decyzj a w
sprawi e d.ostarczan~a h~Ju dla
nowQz alozone go memie cko go towarz ystwa
amerykl" ańskie
·
\V t ·
,
~J sprawi e'
z~pp.e I~ow: .
~raw1edh~~TJony Jest całko• W:I<t.Yi opt)'.:m1mi.

'

W rafiner ii cukr.o wej w
Thume ries (Fra111eja), położo
nej wśród rozległych pla'Il.iacji tr:ziciny cukrow ej, wydarzył się niezwykły wypad ek
masow ej psycho zy, który wy
wołał w okolicy wielkie poruszenie.
Przed tygodn iem cały sze"
reg młooY"ch kobiet i dziewcząt zapadł na chorobę~ której sympto my we wszyst kich
wypad kach były te same, a
przy tym dyrekc ja fabryk i
nie mogła wyjaśnić jakie by
ły powod y tej masow ej choroby.
Natych miast cały szereg che
mików do.konał anąlizy powie
trza w s'1dadach fabrycz nych
i stwierdził, że nie zawier a o
no śladu szkodli wych, ani tru
jących gazów. Wówcz as chemicy dos2lli do wniosk u, że
panujące tego dnia niezwykłe
było 33 stoipnie w
gorąco z wilgocią w
wraz
cieniu powiet rzu spowodowało masowe zachor owanie robotni c.
Gdy teraz, po tygodn iu pra
ce w fabryce miały być zmo·
wu pod.ręte, robotni ce ze stra·
chem tlo czyly się na dziedziń
cu fahrycz mym. Nie śmiały
wejść do hal, p o·nimo. że profes.or Lecler q wyjaśnił, że nie
grozi im żadne nieiliezipie·

choza, która ma ścis1y -~iią~
zek ze słahym stanem zdrowia robotni c, marnie się odży·
wiającyich i żyjących w złych
warunk ach higieni cznych . Do
tego dochod zi jesZJcze ta oko~
lic:mość, że większość z ni.cll
musi pieszo przebyć od ' 4 do
6 kilome trów do miejsc a pra
cy i tyleż z powrot em.

wszelk ich szkodli wych sub·
stancyj .
jest zdania,
Lecler
r
Profeso
że mas<nve zachor zenie robotnic nastąpiło wskute k histerii ,
że robot.n ice wzajem nie potę
gowały w sobie strach przed
sal fabrycz przestąpieniem
powod u
właśnie
tego
Z
nych.
powstawała ta masow a psy·

4

wpadł

Samolot

do morza

7 osób poniosło śmierć

BUENO S AIRES . + Donc;r..
z Santiag o de Chile, że po
kilkud niowyc h poszuk iwa niach zagimo nego samolo tu
pasażerskiego znalezi ono zwło
ki jedneg o z pasażerów na
wschod nim wybrzeżu wyspy
Daulin , położonej w odległości 60 mil od portu chilijsk iego Puerto Montt. Zwłoki znajdowały się w stanie zupełnego
rozkładu i zostały zidenty fiko
szą

Otto
wahe na nazwis ko
Letl.Echnera, który był wła$nie
jednym z pi~ciu pasażerów le
.
cący<Ch samolo tem.
Ponieważ szczątków zaginio
nego samolo tu nie znalezi ono,
zacho<l..z.i niemal pewność, że
samolo t wpadł do m<>rza i zato.nął, przy czym ponfosło

Iśmierć pięciu pasażerów, lot.
Fabrykant metryk w potrzaskudostał
nik i mechan ik.

.PRAGA. - Areszto wano tul archiw ów kocieln ych
dr. Egona Prihram a z Frank- się w ten sposób., że przediH afortu nad :Menem, przyłapa- wił s1ię jako uczony , "który
uego w jednym z kośc10iów pracuj e nad historią staryeh
praskic h prz)' kopiow aniu pod niemie ckich rodów.
ial
.
pisu probo.s zcza w starych
a
~us
metryk
acJa
Fabryk
.
księgach metryk alnych
czeństwo.
o:Pr1bram
dr.
u
w:!llem
ar.eszto
i
rewiz.j.
eniu
owadz
przepr
p0
Nagle rozległ się przeraźliwy
hotelow ym, w1 dawac do?re dochod y, gdyz
krzyk i jedna z dziewcząt w mieszk aniu
mał się zatrzymał się w luksuso wym
zatrzy
a
straciła przxtomnoi.ść i runęła gdZli'e Pribram
ikiem, hotelu.
wspóln
swym
ze
razem
na ziemię, Zruraz po tym rozwych ~:;:::~::::::~::;:::;:::;:::;:::::::;:::;:::;::::~::;:::>:::;::::;;::;::::~::;::K:::::::::;:::;::
fałszy
kilka
ono
znalezi
legł się krzyk jeszcze kilkur afialny ch, zrobio- SKŁADAJCIE OFIARY NA
nastu dziewcząt. Upadły i z pieczec i pa.
wwrów .
starych
\vg.
nych
po
się
pianą na ustach wiły
areszto wasię,
o
Qka~ał
Jak
chwil
i1ku
k
,
ciągu
·W
ziemi.
FUNDU SZ
owafabryk
się
ał
ny zajmow
zachoro;wało ?'O kOibiet.
OBRO N\'
N atychm iast dokona na a.na·' niem metryk , mających udoMORSKIEJ
Rzew
m
liza dał.a tein sam wy.nik : po- wodn,ić jego klienrbo
Konto P. K. O. 30680
po:zibawion.e szy aryjski e pochod zenie. Do 1
wiet„z e było

-

en ej a Ba ty
kuwsr „.e
Gr oź na ko nsze
qo
dl
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Podług sprawo zdania Izby wojem i ,rozbudową firmy „Ba

H'

p

O

I

!!iiCe

'V ten sposób „Bata" zdo-

rzemieślniczej w .W arszaw ie, ta", postępuje szybki upadek byłby stanow isko dyrekt or.W skie tak w produk cji, jak i w
groźne zagadn ieuJie dla rze- rzemiosła szewsk iego.
miosła szewsk iego stanow i kon Austrii , w jugooławiJ, Niem- sprzedaży, a co zatem idzie
, która urukurenc1 ' a ,,Baty''
czech, Francj i i Szwajc arii za- głos decydujący ,y- ustalan iu
chomiila fabrykę w Chełmku,
pow. Chrzanow~kieg-0 i posiada około 150 sklepó w włas
nych w Polsce.
r
Koncer n czeski, rozporząd:rn.jąc olbrzym ierui kapHała
mi, dąży do zmonop olizow ania produk c ji i handlu obuach. nie
wiem w wie'Iu paiistw
· ·
·
·
·
·
'~7lącza~ąc .tak~ch .iak .A.nglJa.
~iemcy 1 Sr. ZJedn<X!zone.
:Ws~ :rówuo lede ~ ra&-

interes owane rządy wydały
szereg zarządzeń, ogmniczają
cych rozwój działalności tego
·
koncer nu.
Polityk a „Baty" w Polsce
zmierz a nie tylko do zmonop o
lizow ani a produkc.Ti i ha!lldlu
obuwie m, ale owladnięcia war
sztatam i reperac yjnymi , niszcząc rzemiosło szewEk ie, zatrudniającc ćwierć miliona o-

b~aWL

cen obuwia i surowc ów.

Izba Rzemieślnicza , złożyła
'v swoim cza&ie w M. P. i H.
memoriał wspraw ie działalino
ści „Baty'' , prosząc o ograniczenie jej produk cji i ilości
sklepó w własnych tego koncernu do rozmia rów z 1934 r.
oraz o zakaz p.rowa dzenia
przez tę firnu~ warsżtatow "P.-

1P,eracy,iP~

WSTRZijSAJijCA J?OWIE·SC O

m11:,osc1 r

odezwała się:

bdebska,

zabrać się

z rz.aczamil

Jadrla spokojnie odpowiedziała:
...... Kilkakrotnie już powtarząłam, że nie Jestem
Izdebka, nazywam się Adela Głowacka...
- Nie obchodzi mnie, J. ak się ~i nazywa. U
.nas figuruje pa ni jako Ja wiga lz<lebska.... Proszę
szybko zabrać swe rzeczy, nie mam czas~ karetka
1

skłamał :
Otrzymałem poufne wiadomości, że ter.roryści szykują zamach, by ją wykraść z więziienia ...
Po tej rozm.owie przewieziono wlaśnie J adwigę szybko do Cytadeli., gdzie czyniono przygofo-

kowniik
-

<>.zeka•••

dokąd mam jechać? ..
Skąd mogę wiedzieć i oo to mnie obchdtłzi!..
A jednak może mi pan pow.ie, dokąd mam

-A
-

/echać?

-

Do Cytadeli...
Do Cytadeli? - głos Jadzi zadrżał. - Przecież tam nie ma kobiecego oddziału ...
- Nie wiem zresztą, po co pani tam jedzie. Nie
obchodzi mnie to. Słyszałam tylko, że karetka
uwiezie panią do Cytadeli...
Jadwiga szybko ubrała si~, zilhrała swe rze„
ezy, zawinęła je i zeszła na dól. Karetka pod ko.nwojem oddziału żandarmów udąla się w stronę
Cytadeli...
- Z>ipewne wiozą mnie na e~zekucję - rozmyślała Jadzia ... - Nie uważali n.awet za potrzeb·
ne uprzedzić mnie o tym ...
W Cytadeli znów zamknięto ją w _pojedyńczej
Ali. Kilkakrotnie usiło·wata dowiedzieć się za
po.sśredniotwem strażnikó. w, po co ją tu sprowadzono, ale nie odpmviadano na i~j pytania.
Była je~~ spoJrnjnt o s ') \ lo~ wii:;działa,
J.e wyroku sm1erc1 władae ca
ie ,lteraż nie zdoTąją wykonać. Pr.awo głosi wy ailriie, że nie wolD!O wykonywać wyroku nad kobietą w
stanie
lldmiennym.
Czemu jednak sprowadzono ją tutaj? A może
te bestie pragną jednak znie acka wyk,onać wy~
rok?
Tak było w rzeczywistości. Iwanow naglił wła
dze sądowe, by czym prędzej wykonaly wyrok,
zapadły przed rokiem.
Wobec tego, i,ż Jadwiga uparcie twierdziła, że
nie jest Izdebską, do sprawy może wdać się adwokat i domagać się w.s trzymania egzekucji aż
do nowego wyroku. Sprawa moie się przedłużyć,
a tego nie chciał Iwanow w żad.~rym wypadku.
Iwanow miał urazę osobistl\ do Jadzi, urazę,
która datowała się o·d czasu, gdy nie chciała mu
ulec, a po tym wzrosła, gdy dowiedział się, że od-

JUTRO DALSZY

CIĄG

BILL NA TROPIE

GANGSTERÓW

POSWIĘCENIU .

bił~_ jego córce kocha·n ka.
_
W każd~ bądź razie nalegał, by wyrok wykonano czym prędzej. Bał się painicznie tego, by
Jadwiga znów nie wykręciła się z rąk sprawiedliwości, bo kilku świadków, a między nimi pa.ni
Jeżow, zapewniali, że się nazywa Adela Głowac
ka i że nigdy nie zajmowała się terror~.tyomą
robotą.
Iwanow odbył specjalną konlerencję z prokuratorem sądu, który za:pewnil go, że wyrok śmier
ci będzie w najbli.i.szym czasie wykonany.
Chcąc przyśpiaszyć decyzję prokuratora: puł·

Podczas gdy Tadeusz mylnie poinformowany przez Tanad śmiercią Jadwigi, Izdebska przebywała w oddzielnej celi więzienia na Pawiaku. Dopiero w więzieniu
łidała sobie sprawę z tego, że jest w ciąży. Gromła jej na
QlOCY zapadłego od dawna ~ yroku szubienica, ale teraz wyrok ten nie mógł na mocy prawa carskiego być wykonany.
Pewnego d11ia otW'Olr.zyły się drzwi celi i str.ażniczka
4ię, biadał

-
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wania do egzekucji.
Pewnego dnia otworzyły się drzwi celi Jadwigi. Weszła strażniczka i zwróciła się do nriej z za·p ytaniem:
- Czy ma prun:i jakieś ostatnie życzenie?
- Nie rozumiem tego pytania - udawała Jadzia., że nie wie, o co chodzi.
- W kancelarii czeka na panią ksiądz. Zaraz
tu wejdzie - odezwała się strażni.czka, którą specjalnie przysłano z Pawiaka dla strzeżema Jadzi.
- Nie rozumiem, po co mi ksiądz jest potrzebny - udaje Jadzia przerażenie, śmiejąc się w duchu z lllespodzianki, jaką szykuje tym katom za
chwilę. - Czy mam wkrótce umrzeć?
- A czy nie wie pani o tym, że sprowadzo.no
ją tu dla wykonania wyroku?
Strażniczka wypowiedziała te słowa cichym
głosem, spuszczając wzrok, jak gdyby bała się
patrzeć Jadwidze yrosto w oczy.
- Co takiego? Wyrok śmierci? - załamała
Jadzia ręt:e. - Przecież o niczym nie mam poję
cia! Zaszła straszna pom) tka... Czemu mam
umrzeć? Czy popełniłam f. akieś przestępstwo?
Popełniacie straszliwy błąd.
- To wszystko do mnie nie należy! - powiedziała oschle strażniczka. - Mnie ob.chodzi co innego. Czy chce pani spowiadać się? Czy ma pani
jakieś ostatnie życzenie?
- Ale jak to się może stać ... Nie nazywam się
wcale Izdebska, jestem Adela Głowacka... Niech
tu przyjdzie do mnie sędzia śledczy ...
- A zatem nie ma pani żadnego życzenia? si;ała się straŻl01czka ni~kojna. Ta rozmowa
prizedłuża się niepotrzebnie. Wobec tego za
chwilę przyjdzie tu ksiądz, by panią spowiadać...
Jadzia opadła na pryczę, wybuchając spazmatycznym płaczem. Strażnic2lka opuszcza celę. Nie
chce. słuch.ać płaczu skazanej na śmierć kobieLy.
Rzadko skazują na śmierć tak młode kobiety ...
Jadzia obmyśla plan swej dalszej akcji, gdy
duwi celi otwierają się zn-0wu i wchodzi ksi,<lz.
Jadzia opowiada mu, że jest zupełnie nrew uina,
ze nie wie .właściwie, czego od niej chcą, że nie
nazywa e.1~ fadebska, tylko Adela Głowacka.
- Pop~!niajl} tu straszną pomyłkę, niech mnie
ksiądz ratuje! .Niech się ksiądz nade mną_ zlituje ...
Twarz księdza pokryła się chmurą. Cóz moie
jej dopomóc? Nie moiŻe przecież zmienić wyroku
śmierci. Zaproszono go tu tyliko po to, by niósł pocieszenie skazanym na śmierć w ostatnich chwilach ich życia.
- Niech ci Bóg odpuści wszystkie twoje przewiiny - powiada do niej ksiądz, pocieszając ją.
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namyślała
się
ciąży?
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Jadzia
czy ma powiedzie\_
dzu.
jest w
Nie, wyjawi
tajiJni
prokuratorowi w ostatniej chwili dopiero, g<l
poprowadzą na szubienicę ...
Wtedy rozczarowanie tych
jeszcze bardziej.
Gdy ksiądz wyszedł z celi, została Jad
ma. Znów poczuła wyraźnie, jak pod jej ·
pol"UlSza się żywa istota .
Prokurator czeka już, by sprowadzić
na śmierć. Już ma prze d oczyma papie
kiem śmierci, już chce go przeczytać p
kucją...
A wtedy nadejdzie chwila rozczaro
'irykrzywi twarz, prokurator opuści
tę ...
To dziecko, które jesizcze na ś
szło, będzie jej zbawcą!
To dziecko, które jeszcze in ie nie czuje,
nic nie wie, zamieni się nagle w zbawcę lu
istoty, swej własnej mat.ki ...
O, co za dziwne skojarzenie losu!..
Jadzi.a uśmiechnęła się ze szczęścia. Ja
gie uczUicie ogarnęło ją całą. Niestety, t
za chwJlę zczeźnie ... Musi nadal grać ro
nego człowieka, który nie wie, za jaki
prowadzą go na szubienicę.
A gdy drzwi jej celi znów się otw
mala Jadzia ręce i dostała spaz.tnów:
- Czemu mnie tak gnębicie? ż
stępstwa _przecież nie po.pełniłam g łos. - Co ode mnie chcecie ... Nie~
ska, nie znam takiej ... To strasz.ina
d2lie, ratujcie mnie! Jestem niew·
Dwaj żandarmi ujęli ją silnie
dą wąską ścieżyną na miejsce eg
się, krzyczy bez przerwy, że nie ·
n i ewinn~ prjlgną ją str acić ...
A tymczasem na miejscu
r uż pro.K'.urator, przewodni
go, lekarz i pułkownik I wa

że

tę

siątka żandarmów.

Adwokata Jadwigi Izdebskiej.
na plac egzekucji. Nawet nie powiadomi
że eg·zekucja ma się odbyć ...
Prok~rator wyjął z teki arkusz papier
zawierał sentencję wyroku śmierci i m · ał j
począć odczytywanie wyroku, gdy 1
·
lała:

- Panie prokuratorze, jak może
wyrok śmierci na dwóch o-sohach na
w ciąży, z jakiej racji zabijacie rńój
Dalszy CI
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T„GODNI

Cena 20 gros
Ucieszne prz
Walentego G

z kic his tor yc zn y
dzie jów Pomorza

/\a /ali radiowej
Tydzień radiowy rolnika

Od dn. 4.Vll do dn. 10.Vll 1937 r.
W niedzielę dn. 4. VII w po·

rannej części „Audycji dla wsi"
o gedz. 8.15 „Gazetka rolnicza".
O godz. 8.45 pogadanka p.
Fo1tunata Starzyńskiego p. t.
„Przed żniwami'' w której aupowracających z wojny Pola- tor podzieli się z słuchaczami
ków w różnych organizacjach , praktycznemi i aktualnymi wskaktóre weszły później w skład zaniami, związanymi z okresem
Organizacji Wojskowej i Po- żniw.
W popołudniowej części „Aumorza (0.W.P.).
Organizacja ta rozszerzyła dycji dla wsi" o godz. 15.00
się z niebywałą szybkością na „Przegląd rynków produktów
terenie nie tylko całego Pomo- rolnych".
O godz. 15.15 z Torunia tranrza lecz także na Warmii i
Mazarach, tworząc zakonspiro- smitowane będzie słuchowisko
wane komórki we wszystkich p. Marty Wróblewskiej -Stankowej p.t. „ Wieczorem przed kamiastach i wsiach.
pociągnięciem szubską chatą". Audycja ta w
Doskonałym
taktycznym O.W.P. było wy- wykonaniu Koła Kaszubskiego ,
zyskanie w całej pełni rozpo- częściowo nadana zostanie w
rządzenia pomorskiego ministre gwarze kaszubskiej. O godz.
spraw wewnętrznych, dotyczą- 15.45 pogadanka p.t. JlłSport i
cych organizowani a t.zw. „Ein- wychowanie fizyczne na wsi".
W poniedziałek dn. 5.Vll o
wohnerwohr" . 1W wyniku tego
straże ludowe stały się jawny- o godz. 12.15 p. Janina Kosomi ekspozyturam i zakonspiro- wa, gospodyni wygłosi aktualną pogadankę dla iOspodyń
wanej O.W.P.
Jeżeli mimo to nie doszło do wiejskich p.t. „Organizacja zapowstania zbrojnego na całym jęć gospodyni w czasie żniw.".
We wtorek dn. 6.Vlll o godz.
Pomorzu to głównie dlatego, że
Naczelna Rada Ludowa w Poz- 12.15 „Skrzynka rolnkza" inż.
naniu zajęła pod tym wzglę- Wacława Tarkowskiego .
O godz. 20.55 „ Wiadomości
dem stanowisko zdecydowane
przeciwne wybuchowi powsta- rolnicze".
We środt dn. 7.Vll o -godz.
nia.
inż. F1anciszek Chełkow·
12.15
nadzieswoich
w
Zawiedzeni
jach członkowie O. W. P. po- ski, kierownik doświadczalne
częli przekradać masowo priez go folwarku Uniwersytetu PoKordon Grenzschutzu i b. gra- znańskiego, wygłosi pogankę
nicę Kongresówki do Wielko- p.t. „Mieszanki pastewne ozi·
polski i wstępowali tam do od- me". Tegoroczna susza niewąt
działów powstańczych. NapłY,w pliwie ujemnie odbije się na
ochotników pomorskich był tak jakości i ilości paszy dla inwenliczny. że poczęto tworzyć od- tarza. Mieszanki ozime, takie
dzielnie jednostki pomorskie ja- jak wyka zimowe i mieszanka
ko zaczątek późniejszej Dywizji poznańska na wypadek powtóPomorskiej. W walkach o wol- rzenia się upalnego lata w roność Ojczyzny i ustalenie grd- ku przyszłym dostarczą paszy.
nic Rzeczypospol itej oddat9„z Temat ten poruszy w swej ponich swe życie-jak dotąd lj!do~ gadance inż. Chełkowski.
W czwartek dn. 8.Vll o godz.
łano stwierdzić 16 oficer,ów ·
12.15 inż. Antoni Kożuchowski
542 szeregowych.
Ziścił siq sen o odrodzeniu wyiłosi pogadankę p. t. „Po„
wolnej Polski niedoszłych pow- myślmy o dobrych sadzenia~
stańców pomorskich. Nie stał kach na rok przysz y". Przy„
się jednak tą rzeczywistością, szłornczny plon ziemniaków Ja„
o jakiej marzyli. Gdańsk, War- leżyć będzi w dużej micrze od
nia, Mazury, Powiśle, Złotowi· tego, jakie sadzeniaki użyte zo·
śle oraz Zęborsk, Bytoń i Słupsk staną do obsadzenia pól. Tro·
nie powróciły do Ojczyzny, a skliwy rolnik już w okresie
setki tysi~cy Polaków pozosta- wzrostu ziemniaków wybiera
ło poza granicą wyzwolonego . na poli• zdrowe krzak.i, oznaK. K. czając je palikami aby w ten
własnego Państwa.
sposóił łatwo przy kopaniu oddzielić ziemniaki przeznaczone
dla sadzenia. Praktyczne uwagi prelegenta, to zadanie znacznie ułatwi.
O godz. 20.55 z Poznania na·
dany będzi~ reportaż p.t. „Osadnictwo w Mąkoszycach", w
• którym dr. Jerzy Pilecki po·
dzieli sic; ze słuchaczami wrażeniami, wyniesionymi ze zwiedzenia w powiecie jarocińskim
i ktipińskim osad powstałych
z parcelacji.
w gminie Ręczno
W pląlek dn. 9.Vll o godz.
W dniu 25 bm. we wsi Że 12.15 inż. Wacław Tarkow1ki
rechow a, gm. Rticzno w zagro- wygłosi „Skrzynkq rolniczą".
dzie Szczypińskiego Stanisława
w sobotę dn. 10. o godz.
wybuchł pożar od którego spa- 12.15
praktyczna pogadanka
liła się stodoła, 2 szopy drew- Józefa Zdziennickieg o p.t. „Poniane, i obora murowana, stra- plony".
ty wynoszą około 1400 zł.
O godz. 20.55 z Wilna tranPożar spowodował Edward smitowany
bc;dzie „Przeglitd
1eł ka, lat 7 który zapalił gałę prasy rolniczej" w opracowa·
zie znajdujące się około spalo- niu Ireny Niewodniczańskiej.,
nych zabudowań.
\YJ C7.;1sie pożaru została lek·
ko popażona Szczypińska żona
posrkodowan ego .

(Z okazj i „ Tygo dnia Morz a")
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i jego „rngom
wreszcie ustawom
n hakaty i potoko Komisji kolonizacyjz ''*'oj ny napoleońskie,
( · ~w

i powstania w
Księstwie, lud postawał w manifeej przynależności
dów myśli po!-

6

zapisał w dzieganizatora poc
rdzkiego d-ra
•ą, którego gło
;zafocie, gdyewolta ber-

wstaje Komisja Kolonizacyjna ,
która rzuca przeszło pół miliarda marek niemieckich na
wykup ziemi z rąk polskich,
ustawy
następują drakońskie
wyjątkowe, wymierzone przeciw żywiołowi polskiemu, rusza przeciw niemu osławiony
gospodarczy i administracyjn y
„Drang nach Osten", bezprzykładny gwałt eksterminacyj ny,
ukoronowany mową toruńską
Wilhelma II dnia 22 września
1894 r.
Jednak Komisja Kolonizacyjna natrafia na tak zacięty opór,
że po roku 1885 zmuszona już
jest kupować ziemię od Niemców, nie chcąc narazić akcji
kolonizacyjne j na zupełny zastój. Milionom pruskim Polacy
przeciwstawiają drobne kapiły, zaoszczędzone i skupione
w polskich bankach ludowych,
w spółkach zarobkowych i parcelacyjnych. Od r. 1896 Niemcy lraC"ą z roku na rok coraz
więcej ziemi. Do 1900 r. wyPolacy na Pomorzu
kupują
14.620 ha. Cyfra . ta wzrasta do
1904 r. do przeszło 100.000 ha,
pokrywając z nawiązkę straty,
poniesione w pierwszym 10 leciu Komisji Kolonizacyjne j.
odwetowy żywiołu
Napór
polskiego nabiera rozpędu i opanowuje stopniowo również
miasta i miasteczka. Organizuje handel, rzemiosło i przemysł,
wypiera Niemców z wolnych
zawodów i tworzy rodzimą inteligencję mieszczańską - stan
średni.

Zgęszczająca się coraz barsieć kółek rolniczych,
dziej
któ' 1863,
-.P.w-Pomo· spółek mleczarskich i melioracyjnych, budowlanych i osadniczych,spółdzielni handlowych
i kredytowych, związanych solidarnością narodową i gorącym
patriotyzmem , staje się niespo·
żytym arsenałem sił i środków,
energii i inicjatywy.
Mimo, ie zmagania z przygniatającą przewagą ekonomiczną nieprzebierającego w śro
absorbowały
wroga
dkach
wszystkie siły i całą energię
społeczeństwa pomorskiego, umiało ono mnożyć także swój
dorobek kulturalny, zakładając
liczne placówki pracy intelektualnej o szerokim ~asi~gu towarzystwa naukowe, czytel-

'tkał nadtie-

Kazim ierz

arczews8ki
ul.

Słowackiego

ę;~~sz~ skład galanteri i ikon-

m zkiej. Wykwin tna bie, Na. nowsze modele kapezy i b©gaty wybór krawatów .
Firma egzystuje od roku 1880.
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nie ludowe, teatry amatorskie,
muzea, galerie i zbiory prywatne i publi czne, wnosząc do
skarbca myśli polskiej nieprzemijające wartości.
Współczynnik ideowy

znajduje zdecydowany ch ofiarnych
wyznawców również u dziatwy
pomorskiej. Września powtórzyła się na Pomorzu szeroko
wezbraną falą ciehego bohaterstwa, organizując Bory Tucholskie, Kociewie, Karnby, Ziemię
Chełmińską i Lubawską a nawet Warmię i Mazury.
Wyniki pracy w tajnym skautingu i polskich drużynach
strzeleckich na Pomatzu okazały się dopiero po zakończe·
niu wojny i po wybuchu rewolucji w Niemczech: Członko
wie tych organizacji wspólnie
z członkami Sokoła i innymi
narodowymi zadziałaczami
brali sic; natychmiast z dołwia
dczeniem i wielkim zapałem do
nad zorganizowan iem
pracy

Sport wPiotrkowie
zwynad
Strzelcem 5:4 (1:2)

Ciężko wywalczone
cięstwo Concordii

Maruder klasy B wolborski
Strzelec walczył w nied~ielnym
meczu z Concordią w Piotrkowie bardzo ambitnie choć nieco
brutalnie. Były momenty kiedy
zdawało się, że drużyna Strzelca wywiezie 2 punkty. Na szczę
ście dla miejscowych nowozatwierdzony kierownik ataku
swoimi dobrym zagraniami strze
lił decydującą o zwycięstwie
bramkę. Stratę 4 bramek należy przypisać niedyspozycji bram
karza Gudemajera, który puścił
bardzo łatwe do obrony strzały. Z Concordii wyróżnili się:
Jędrzejkiewicz, Jezierski i Parol, Pawlikowski bardzo słaby.
Pomoc dobra.
W drużynie Wolborza naj·
lepsi Puchała i Łaski zdobywcy po 2 bramki.
Drużyny wystąpiły w skła
dach: Concordia: Gudemajer,
Wolski, Kupczak, Malinowski,
Jezierski, Wąchała I, Chojwa,
Parol, Wąchała II, Jędrzejkie
wicz i Pawlikowski.
Strzelec: Błażejewski, Krela,
Pacewicz, Gulanta, Swisterski,
Jaros, Dorski, Łaski, Puchała,
Szusterowski, Adamczewski .
Sqdziował dobrze p. Podku ·
!icki z Tomaszowa.
W Moszczenicy po ambitnej
grze miejscowy M.K.S. pokonał
drużynę Ruchu 3:2.
W Tomaszowie Lechia zwyciężyła K.K.S. 4:3.
11

pkt
20

11

15

11
11
11
11
11

12
10
8

gier
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lechia
Toma11zowianka
Concordia
Ruch
K. K. S.
M. K. S.
Strzelec

8
3

st. bram42:9
22:22
. 30:23
25:20
21:22
15:32
11:32
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Mały

Lord Fauntleroy
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NOWOSCI

ny Fredie Bartholomen i Dolores Costello- Barrymore

w Piotrl<o w i ~

na FON

N;ijbardziej ernocjom1jący film sezonu, wsp&niałe
sceny walki marynarzy z przemytnikam i p.t,

KI N ( 1- t'F.r'\ ·1 k'

w roli gł.: bohater „Dawida Copperfielda" genjal-

„TYGODNIK AKTUALNOS CI"

pożar

Składajcie

•1„„„„„„„„„„„„„lllmllli„11!!!!!

Najcudniejszy film obecnej doby, film najgłębszylh
wzruszeń, film łez i uśmiechów p. t.

--

Wiekszy

Na stra !y prawa.
w rol. gł. Johnem Wayne, Nany Grey
Początek

„OGŁOS.ZEN:

o lfOdz. 6 p.p., w niedziele i

święta

o godz. 4 po poi.

I-sza str. 1 wiersz '1lif: jednołamowy ~?:Jr, w tekście 60 i l
Os tnia s ron,a 40 gr,,...4robne 20 r ·,' wyraz.
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