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Pl

yśpiesza

w wskuZanieczyszczona
tek zlej prz:miany mat rii może
powodowac szereg rozmaitych
dolegliwości: . bóle artretyczne.
łamanie w kościach, bóle głowy,
fpodcn~rwow~'_lie,. bezsenność,
wzdęcia,. odh1Jama, bóle w wątrob1e, niesmak w ustach, brak
ape!ytu, swędzeni~ skóry, s~łonnośc do obstrukc11, plamy 1 wy·
rzuty na skórze skłonność do
tycia, mdło§ci, język obłożony.
c.horoby. złej przemiany materii
mszczą organizm i przyśpiesza-

TRKOWSKI

Adres Redakcji i Adn. Plotrk-&w 'Fcyb. Sło.wacldago l8 tel. lł.i>!t. Drukami 18·65.

J'ł starość. Racjonalną

·-

z naturą kuracją jeat norm
nie czynności wątroby i n
Dwudziestoletnie doświad
nie wykazało, że w cnorob
na tle złej przemiany mate
c~roniczne~o zaparcia, kami
mach żółciowych, żółtaczce
artretyźmie ma zastosowanie.

Cholekinaza" n n1·emo1·nws1rinu

lłł:lfV
Il
•
"
Broszury bezpłatne wysyJa labo.-.
ratorju'!' fizj~logic~no-~hem!cz-.

.,[bolekrnaza H. n1emo1ewsk11ao
Warszawa, Nowy Swiat 5, oraz

zgodną apteki i składy apteczne.
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•
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marł

wielki

kapłan

. ·w

Zmarły dostojnik Kościoła pQ
ks. arcyt.iskup Kakowski został dzielił w Warszawie sakry bisRady Regencyjnej kupiej ówezesnemu Nuncjuszo- siadał na:jwyższe odznączema
członkiem
Królestwa Pc.lskiego i ten odpo wi Apostolskiemu w Polsce mgr. pciskie: wie:kie wstęgi orderu
wiedzialn:v urząd wraz z dwo- Achi11esowi Rattiemu, dzisiej- Orła Biał~go i Polonii Restitutą
ma inny mi rzłonkami' Rady Re- s.z;emu Ojcu Swiętemu Piusowi i in. Był kanclerzem kapituły
pierwszegc ~ tych orderów.
gdy wybiła go- 11-mu.
gencyjnej,
W r. 1936 ś. p. ks. kardynał
Dn. 14 grudnia 1919 r. Ojciec
dzina odzyskania Niepodlt:gło
50-lecie
obchodził
ści, - złożył w listopadzie 1918 $więty Benedykt 15-ty miano- Kakowski
r. w ręce . Józefa Piłsudskiego. wał ks. arcybiskupa Kakowskie swegll' kapłaństwa, a w roku bie
Dnia 28 października 1918 r. go karciynałęm prezbitorem ty· żącym 25-lecie swej sakry biskupiej.
ksiąclz arc1bh;kup Kak-Jwski u- tułu św. ,Augustyna.

p!ątek o gołz. 21.15 zmarł
s. • ka.-d.vnał ek,;11nder Kakuwski, 1ncyt'lS p metropolita
W.l!l.~Z3W!'ik;

rn~ ło:i~ u
ohten!\ kapit\Jła etropolitałua
oraz UitjbUisze oczenie zmar-

l(>ao

~llrdypała.

•

•

$. p. A leksand · kardynał Ka~
kbwski, ,arcyHs p, metropolirymas Króle·ą Polskiego. regent Zmartwycnwst4jącej olski, doktór
ŚWiętej t.eologil prawa, urodził
ta warszawski

się dn.
łiitięch.

5 iutcg
pow1u
w rodzinie sit:
ciszka 1 Pauli

i wielki patriota·.

kompromis
na
idzie
Rzrm
ocr1reienie " stosunkach fr1ncusko·wloskich

1862 r. w Dę
przasnyskiego
eckiej z Franz Ossowskich.

Z ostatnich doniesień praso~ Ina ponądlku ddennym było ma
wych i ttlegrafic:nych wynika, newrem dyplomatycznym, któQ
że zatarg francusko ~ włoskirstrrnry irliał na celu wywołanie ,,DO#
ol swą ostrość i na tym oddn~ wego .Mo·nachium". Gdyby do"
ku naleiy zanotować pn:ynaj„ sdo do ponownego . spotkania
citerech mocarstw, wówczas
mniej czasowe odpr ienie.
· · r ·=~· i Berlin $po od\lwulyby
~·
}ak nal y nio
tatnii;:h posunięć Rzymu, posta• dyl't.l15k g neralną na t mat ko„
wienie spra y Di.ihuti i Tunisu Jonii.

·po ukończ.m szkoły średniej
w War~wi~ roku 1878 wstą
pił' do warsz sltiego semina-

Francja i.dolała zlokalizować
zatarg do spraw spomyCh mię"
dzy Rzymem j Paryiem, wobec:
czego sprawa straciła swój szero
ki zasięg. Niewąt . liwie doicłzie
do kompromisu, francusko-wio
skiego. ·Widmo wojny Pf:estało
w tej chwili stras:yć Europę.

riQ.m duehow go. Po ezt.erech
zo!!tął na d,alsze
lat.ieb wysł
ne do !łka emii
stt.Jdil teol.tł
Peteraburgy, a
du.cłwwnej
n.iwersytętu grenutt:pnie
Rzymie, gdzie tropolitamej war.szawskiej.
guriańskiego
W r. 1910 r:in!3t.ąpiła nominacja
Ukończył W} · ał prąwny.
do kraju otrzy- ks. kąnonlka Kakowskiego na
· Po powro
kąpłańakie dnia rektora rzymsko - katoJickiej ą.
n;iał świ~e
-S(.I maJa l 88 r. i został miano- kadem1i duchownej w PetersUJ HoraHI
~Y wikar szem przy parafti burgu, najwyższej uczelni katośw. Andrzej w Warszawie orą.z lickiej w imrerium rosyjskim.
·• •
·
"'· WczoraJ· i· s al ą t eat rama,
MOR QSTRĄW P>
w któ reJ· z re- goscm1.
Po zgonie ś. p. arcybiskupa
sa amentu małżeńobl'f)pcą
Pobito dotkliwie j po·ra.niQłlq
stw• i pro ratorem w sądzie Wincenfogv Popiela, Papież w godzinach wieczornych µie,. gtJły odbywają się wszelkie polrestwracji PPla.b.
właściciela
iinprez;v.
skie
ręgranąt
rzucili
sprnwc.:y
znani
ro,,.
w
mianował
lO·y
Pius
1913
~toc:ybisku!) .
kelner.a i pła~c;~"
biczyka.
To
restauracji
do
czwarte~
We
Mow
Polskiego
DoP\u
do
czny
arKakowskiego
rektora
ks.
ku
W !'. 188 ks. K'.akowski pe.gości na.rodow9śkilku
oraz
go
obkzyika
T
Frandszka
polskiej
Ostrawie,
rawskiej
warmetropolitą
cybiskupem
woł~y zostił na profesora se.
Grana . eksplodujl\c, zdemo- w godzinach wieczornych wpad cl polskiej. 8 ci~żej ranionych
rnmarium dich.>wnego w war- ~zawskim Konsekracja odbyła
SQwie, gd.e wykładał prawo s.ię 22 czerwca 1913 rolm w pe-,. lował okno : wnętrze jednej z ło 9 młodych osobników, uzbro osób pogotowie odwiozło do
k~niczne, homiletykę, teolo-- tersbmgu w kuściele św. Ka- klas. Jeden z przechodhiów zo„ jonych w „bykowce" i bez wi~ sz.pitala miejskiego. Napa.$1icy
powodu wszczęło bój zdołali zbiec. Policja prowad-zi
gię pasters~ą i literatqrę pol- tarzyny, a dn. 14 września tegc;>ż stal ranny. Dochodzenie pali- docznego
na sali docliodzenie.
~ebywającymi
z
kę
wydotychczas
dało
nie
cyjne
u„
odbył
arcypasterz
nowy
roku
ską.
Wf. 898 bjął stanowisko re- roczysty ingres do swej ąrchi- ników.
W bu4ynhu Domu Polskiego
kktra tegoż seminą.rium, 11. w r. katedry.
Podczas wojny światowej za rpieści alę pol~ka szkoła luda·
, l~Ol z stAł mianowany kanonikiem '1"~!!łJalnyrr. kapituły me- okupacji niemieckiej w r. 1917 ł wa, bi'tłta pulskich organizacyj
w tonażu angielskimi łodziemi
LONDYN. Niemcy zawiado- nyrn globalnemu tonażowi bryrrdly Anglię o zamiarze skorzy- tyjsWch łocl:ti podwodnych.
Delegacja brytyjskkh ekt;..
stania z prawa, przysługującego
im w myśl układu angielsko-nie pertów morskich, znajdując.lł się
miecltiego z 1935 r. btłdowy ło- w Berlinie, omawia obecirle tę
dzi podwodn:c, eh o tonażu, rów- sprawę.

~brodniczr

Dom Polski
zamach naOstrawie
kieJ

Nfem:e<kfe ladzie podwodne
z

zrown1ne zastana

P ARYZ. Pomimo bły1>kawicz

ęgo. tetµpą, w jąkim odbywały
~ę cl~bą.fy budżetowe w Izbie

Deputowanych i w Senacie, staje się coraz bc.rclziej widoc:z;nym
że uzgodnienie między obu izba
tri.i ostatecanego tekstu ustawy
bydżętDwE:j przeciągnie się, podc.l:>Qie lałt w obu poprzednich
latach.

cz~~~ft:ci~ar~~~~~;~~~c1!: ~~~:ń\;::~~!~~r;;1r~~~z0:!:

Zwrcceska ofensrwa

•

powstańców

celot\skie poniosły tu wielkie
straty.
Na odcinku południowym
okolicy Borjas Blancas zdobyły
wojska powstańcze o świcie miej
scowość Bobera, która prz~
wojska barc~lońskie została pod
palona przed jej ewakuow ·
lornetry naprzód, Wojska bar. niem.

Ofensywfł,
SARĄGOSSA. ilości popią.wek, włącz011ych ły dzień 1 stvctnifł.
Zeg'"'° zatem zarówno w Izbie wcjsk r-owstańczych poczyniła
pr~ez Senąt do budżetu, a wyta
żc.jących się zarówno we wnio- Deputowanych, jak i w Sena- w ciągu piątku dalsze postępy
skach skreśwnych podwyżek, cie, będzie i w tym rokq prawqe na wszystkiuh odcinkach fronjak i w przywróceniu specjał- podobnie zatr:zyinany, aby u- tu katalońskiego.
Na odcinku północnym w onycl;i uprawni~ t. zw. komisji triyniać fikcję, że budżet załatprzesyłaąie wiopy zostął przed rozpoczęciem koli~y Tremp po~unęły ~ę one
o:;zczęd.10ściowej,
do godzin pałuclniowych o 4 kisobie wzajemnie budżetu przez. się roku 193$.

nej

I

0~!!~ent6w
'.!..!!!'J~~!!'!re.!!!.
?)uźe
·
dOWCID
O
dJplamatrcznr
Zatarg
Prz.rczrnv zerwania stosunk6w tranu z Francja

łąwru.ków miejskich, uległy
bv odro..:zenb do m. lutego.
Po oświacfozeniu właja Stron
Poseł francuski w Teberaiiłe
PARYŻ. Ja1' wynika : 1'o• ' tytule szacha perskiego. Szach
mctwa Narodowego, i2 protetntmihtu ffancuskiego Mi.nister Riza Chan Pahlevi - czuł się wyra~ "Qbolewanie z powodu ac
stu wyburcz~~" w Wlil'Szawie
stwa Spraw Zagranic:z:nych, przy dotknięty tyti1 wystąpieniem pk; taków prasy francuskiej. M :nisIL.e- zgfollzą zaistniała możli
terstwo Spraw Zagranicznych
CZYftł zerwania stosunków dy• ma francuskiego.
wość, iż w Olf.'6le wy!lory stołe„Paris Soir" donosi. ie rów• stanęło jednak na stanowisku.
plomatyczayeh pomitdzv Fran
<?Zne n!~ bę·ją zaprotestOwane.
cił a Iranam było wysłłpienie nici receniie. jakie ukaz.ąły i;ię ie nie ud-zic:lono . dostatee~tj sa
Kandydat 'Z Hst.y samodzlęlne'
łlancuskieso dziennika humo• w dziennikach francusikich 0 wy tysfakcji, co się stało przyczyną
stawie sztuki staro • perskiej w zerwania stosunków dyploma"' prz~wióziane są już w połowie aow. Hofmckl - Ostfowsk! ko·
rystycmego ,,Os Et Moelle".
• p?.iennik. ten ~amieścił ~ow.s P~u. '"'.ywołały złe wraimie ItvcznYcl.t pomiędzy obu krajami. ui stycznia 1939 r„ \'li razie zaś munikuJe że protestu wyborcze
1zgłoszenia protestów wybory go nie wniesie
.
!CIP, polegaJąey· n.a grze ełow o w T eherame.
.1.
wdąż sprawa aaprotestowan1a
wyborów do rad miejsidch.
Wniesienit protestów. które
muszą oyć 10~patrzone przez
wł~dzę .1atłz ...•rcze spowodowałc.by op0źr.ienie posiedzeń konst~tuc'ljnych nowych reprezentacyj samorLeJowvch.
Jak Wi-adomo, posiedzenia te

I

i

~

Polecam i wieży tran
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Nr. t

op a w ob lic zu wo •
Wielk ie chmu
ry, które nie spł~nęly poto kami krwi w

Niejeanokr otnie w ciągu rolću, który minął, kobiety drżały
o los swoich najbliższych, a męż
,czyźni z kolei spoglądali na swo
je dokumenty wojskowe.
Burza WOJt::nna groziła kilka&otn\e i niemal w ostatniej
dlwili udawało się uniknąć kat&strofy. Czy na długo? Tylko
jeden Bóg raczy wiedzieć. Ale
za te chwile pokoju, które dane
było nam żyć, płyn~ły ze wszyJtkich 5tron mod~ dziękczyn

stanawiano się nad sytuacją.
Przez kilka dni byliśmy świadkami cichej próby sił. Zwycięży
ły Niemcy.
Czechosłow acja otrzymała zapewnienie. że granicom jej nic
nie grozi. To wystarczyło Pradze. W kilka dni później poszczególne państwa .u.znały fakt
zajęcia Austrii przez Niemców.
Zaczęto likwidować placówki
dyplomatyc zne. Austria przesta

ła być niepod!egłym państwem.
ne.
ZATARG
POLSKO - LITEWSKI .
My w Polsce czulifilny może
W tymże samym miesiącu
najmniej gro:ię sytuacji. jakkol

wiek dwa racy znale!liśmy się
oosłownie w przededniu wojny.
Jeśli zachowany został u nas peł
ny spokój nawet w takiej sytuacji, to tylko dlatego, że mieliśmy pełne zaufanie do kierowników naszej nawy państwowej
oraz do zbrojnego ramienia naszej polityki zagraniczne j, to
iest wojska.
GRQŻNY MARZEC.

Po raz pierwszy ciężkie chmu
ry ołowiane zawisły nad niebem w początkach marca. Stosunki austriacko - niemieckie
były pozornie dobre, ale w rze1czywistości bardzo złe.
_. Hitler zmierzał konsekwen tnfo do opanowania Austrii, kanclerz Schus_;hnigg bronił jak
mógł niepodległości swego kra~ Rzesza Niemiecka popierala nielegalną partię narodowo~cjalistyczną, a rząd austriacki

~Il prześladował.

·

Oczywiście kiedyś

to musiało
Kanclerz Hitler
·~ógł na Schuschnig gu wpro
.w adzenie do rządu narod?wyc h
.socjalistów . Dla nikogo rue ulegało wątpliwości, że oznacza to
bniec samodzielności Austrii.
~ Schuschnig g postanowił się
tironić i zarządził plebiscyt. Ber
lin wiedział, że w głosowaniu
ludność opowie się po stronie
Schuschnig ga. Wojska niemieckie przekroczyły więc granice
'Austrii. Plebiscyt w kwietniu
wypadł na rzecz Niemiec.
Niepodległość Austrii
była
gwarantow ana przez różne pań
~Włochy, Francja i Anglia
uroczyście wypowiadały się za
nienaruszalnością granic tego
państwa,
ale w krytycznyc h
dniach 10 i 11 marca nikt nie
myślał o zbrojnym poparciu Au
strii
Tylko w Pradze poważnie za.ałę skończyć .

ciężkie chmury zawisły n:ad nie
bem Polski i Litwy. Na posterunku granicznym padł od kuli
litewskiej żołnierz polski.
Krew bohaterskie go żołnierza
przepełniła czarę. Polska postanowiła skończyć z absurdem,
który wyrażał się tym, że Kowno nie utrzymywało stosunków
dyplomatyc znych z Warszawą.
Wystosowaliśmy do Litwy żą
dania ultimatywn e. Za granicą
sądzono, -że pokój wisiał na wło
sku. Utrzymywa no, że Polska
chce maszerować na Kowno.
Tak jednak nie było. Polska nie
miała żadnych zamiarów zaborczych, chciała tylko pokoju
z sąsiadem i \\ tym celu musiała
się uciec do ultimatum.
Na granicy polsko - litewskiej znal&.zło się wojsko polskie i posłusznie czekało dalszych rozkazów. Litwa przyję
ła warunki Polski i wojsko wróciło do swoich
stałych miej$c
postoju.

Najwybitniej si lekarze dermatolozalecają stosowanie środków ko1metycznych, zawierających witamiD1'· Odkrycie witamin jest dla
kosmetyki ukoronowani em jej dą
teA l celów. Puder ,,Penny", zawierający witaminy, odżywia, konserwuje i uszlachetnia cerę, czyniąc ją
zdrową i powabną. Przy stałym uży
waniu witaminoweg o pudru „Pen'Q"' cera nabiera wyglądu młodzleń
czqo, staje się aksamitna i idealnie

I

Budujemy
karta

Piękna

miały słuspretensje

rialne.
Nie uda~my

się

teryto-

do Mona-

!fs.lJ~~
STOSUJĄ SI~;

wco IHUlUJ(Ot,\ Dfl<..
JHY CIHPlłNIAVĄTll08Y.

'

•ADMtl!RPl)TY lO .S Cl.
U~HltRZAJ4EMOao1DY
ł •UY SKlONllAC"
DO OISJIUK<JI ~DlfYM

PRZE-ttCZAJĄC\'M.
llłvc •~ • • a .t.JU u MGC.

HODKllN

Wyśłnegać się wartościowych •
śhittictw.

chium, ale na dze bezpośred
nich rozmów ·skaliśmy zaspo
kcjenie
nash pretensyj.
Zbrojnym ra:niem obejmowaliśmy w polanie utraconą
ziemię.

I znów dopi po ultimatum
Praga przyjęłiasze warunki.
Nie doszło do ny, ale jednalr
zo~tawiliśmy nolu chwały kil
ku żołnierzy_ hy padli przy
zajmowaniu 11nu Jaworzy•
ny.

Ostatnie dni 18 roku cłmm
ry .wojenne zrr przysłoniły'
horyzont. StcsUi włosko-fran
cuskie, które 1.adały się jak
najgorzej w ci~ całego roku
uległy znaczner. pogorszeniu .
Włoskie żądani3!windykacyj

niepodleglośi · gospodar' ą

w histo rii gosp odar stwa narod OMeg o

W r. 1938 zyskaliśmy elfa iy
cia goSipodarczego Polski niietsły
chanie wiele. Zdiobyde Zaolzia,
prowmcji naiwsikroś przem)"Sło•
wej, %1Wi.ększyło uprzemysłowi~·
niie PO'lstki. Zyskaliśmy bardzo
cenny koks, rudy or<!% olbrzy•
mie zakłady hUttnicze w T rzyń•
CU.

Oczywiście na go.spod~twie
namdowym w. 1938 nie odibiło
się to jeszcze poważnym śladem

matowa.

.
Panie! Wdzięk
i powodzenie zapewni Warn idealnie
matujący Puder Witaminowy ,,Penny".
Bezpłatną próbkę Pudru Witaminowego „Penny" otrzymać można po
nadesłaniu wyżej umieszczoneg o kuponu za załączeniem znaczka pocztowego zą gr, 15 pod adresem firma
„Gilot", Warszawa - Wronia 71.
Pamiętajcie Piękne

Imię

oczywiście zupełnie :wo• że rozwijamy się z miesiąca na gnięcia ostatniego :Jku, to 'Wi•
z.umiałe. Zaolzie przyczyni się w miesiąc. P01woli, ale za to pew- docznym jest, że ni stradliśmy,

co jest

pierwszym rzędzie do w;z.rostu ni~ • •posuwamy się n.a.przód.
eksportu .przemysłowego w najPaństwo otaczało specjalną obliższej przyszłości.
chr.oną C. O. P. Dzieło to bę•
Trzeba przede wszystkim dziie dumą całej Polski. W roku
s1J;vierdzić, ż.e w roku ubiegłym bieżąicym w C. O. P ..-ie rozpo,ogó1na sytuacja goSipodarcza je częto już produkcję sp!rzętu
szicze bardziej się poprawiła.
wojenm.e go. Dymią kominy noJedyny bodajże ciemny punkt wych fabryk, które nie t1'lko
ro ceny artykułów rolniczych. zwiększają bezpieczeństwo Pol
Na całym świecie ceny roLnl" ski, ale wzbogacają cały kraj.
cze ZllWW!ll się załamały. Dla PoJ.
Polska nie forsuje iadnyoh
ski, kraju o przewadze ludności formułek gospodarcz ych. Wierolniczej, opłaicałność rolniictwa f my, że jesteśmy cząstką wielkie
ma podstawo:we znaczenie.
go orgai.."lńiz.mu gospodarcze.go.
Dlatego tei Rząd
zirobił 1 Uzaileżniamy nasz stosunek do
wszystko, by p1rzyjść rolnidwu innych państw od ich zachowa~
z pomocą. Rząd otrzymał spec" nia się do nalS. Musimy jednak
jalne pełnomocnidwa do Sejmu zawsze dbać o nasze ·wbsne inte
dia uregulowan ia cen zboia. u„ resy, o rację bytu naszego Pań~
dało się ponadto zawneć wmosr stwa.
wy. m~ędzynarod?We na wywóz!
Stałość wałuty w::mooniła zaz.m1eJlil•ono prz.epl.Sy przemiału 1 ufanie do nars nia ryI11ka1ch zewt. p. ~'?~ć, Że nlĆlldiwyżkę z.dolano nętrznyoh, a na rynku wewinętrz
wywiezc. .
nym umożliwiła Wirową kalku~
N<1; odcmllw przc:mysłOl\vym lację. Mając zd.rowe finanse, moi
noru1em:iY. daJs~e post~'Y· Jest na bt11dować trwały gmach.
ro wyniik1em me tylko raz.budo Jeśli spojrzymy wstecz na osią
wy Centralnego Okręgu Przemysłowego, aile zwiększenia się
wydajności prodiukcji
ws.zyst~
kich gałęzi przemysłowych.
Dane stałystycz,ne wskazują,

nic z; tego cośmy }>Siadali, ~~
jeszcze ugruntowal iny i pogłę
bili dorobek.
Działając ostrożw, d!Ziałamy

równocześnie pewtru. Polity(<a

pod kierownictw em wicepre~e
ra Kwiatkowskiegowzmooniła
wydajnie ~tanowi1Sk< Po ski na
zewnątrz oraz wewntrz. Bud'll!I
jemy naszą niepodJe~ość\gospo
darcz.ą, gruntujemy s.vój 'dobro
byt.
-> \
.
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Nazwisko
Adres

. . .• • .••
.

•

używanego

IBAI NIJS llJI
ja chcę mieć zdjędle dokonane w do•
mu przy moich :z:aba.wka.ch.
Pięknie pozujemy &ieca na tle łó•
teczka.
Można przebierać bobo coraz ina•
czej - jest s.pokój o zdrowje w dnie
chłodn,e:

Fotografie domowe najlepszym upo•
dla rodzmy.
Fotografów do mieszkafl wysyła EJ.
Cha Film Bracka 17. Telefon 2·78•60.
Fotografujem y be:z: magnezii.
12 różnych fotografij złotych 5:70.

mńmkiem
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Francja powołała część roczni
ków pod broń, gdyż Niemcy
mieli pod bronią 2 miliony ludzi. Było to we wrześnitL
Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę. Po obu stronach granicy stało wojsko, gotowe do akcj:. Nikt :qie miał wąt
pliwości, że jeśli wojna wybuch
nie, to nie będzie ona miała charakteru lokalnego.
Przecież Francja związana
jest z Czechosłowacją, toż samo
Mała Ententa i Sowiety! Trzeź
wi politycy nie wierzyli w czyn
ną pomoc tych państw, ale w
każdym wypadku trzeba było o
tym myśleć.
Jasne jednak było , że mocarstwa żachodnie, a ściślej mówiąc, Anglia i Francja nie chcą
wojny, że gotowe poświęcić
swoje interesy w tej części Europy, sprzeniewierzyć się nawet zobowiąJ:aniom, byle oszczę
dzić sobie wojny.
Bić się o Czechosłowację? ..
Kto na prowincji angielskiej,
czy francuskiej wie co to jest
ta Czechosłowacja? Nie ma prze
cież wroga na naszych granicach, nie trzeba się więc ruszać
z miejsca.
Te przesłanki spowodowały
podróże premiera Chamberla ina i w ostatecznym rezultacie
konfere!lcję monachijską. Niem
cy dostały Sudety.
Nie na tym jednak wyczerpywał się problem Czechosłowac
ki. Zarówno Polska jak i Węgry

ne wywołały ostkampanię we
Francji. Na gral\\ch kolonial„„„„„ „„„„...„„„„„ „„„„„ „...„„• nych koncentruj.ię wojsko.
CZECHO-SŁOWACJA
ODMROŻENIA, ta•kż.e :z:astanałe, swęd~e. egzema, liszaje. plamy, zmar•
Wchodzimy wi w rok 1939
CENTRUM NIEPOKOJ U
szczki, szo.rstkość, usuwa „Krem Regeneucyjn y" mgr. Grabowskiego , z poważnymi obl.Żeniami, kt6
Nastrój podniecenia ~e zhi- 1 \łarszawa, 3•go Maja 2. Tuba 1.50, 3.00. Bez.pośrednio pobrmee J.SO. re bynajmniej n wróżą nam
kał jednak. Centrum niepokoju
Apteki, drogerie.
„dni sielskich i ielskich".

ZDOBEDZIESZ POWODZENIE U MEZCZYZN, PIELEGNUJAC
RACJONALNIE CERE I
dzy,

mieściło się w Czechosłowacji.
Anschluss spowodował załama
nie niemieckich partyj proczeskich. Panem ludności niemieckiej został Hmlein, będący pod
bezpośrednimi rozkazami Berli
na.
z końcem maja Czesi zaskoczyli Europę wiadomością . o czę
ściowej mobilizacji. Oświadczo
nc, że została ona wywołana podejrzanymi manewrami wojsk
niemieckich na granicy czechoł
ki ·
s owac eJ. .
.
Rzą~ angielski. wszczął natyc~ia~t . kroki. . A,mbasador
~IJ:'tY]SkJ mterwen10w~t ~ Be:
hrue i ostrze~ał rząd m~m1eck1,
R~esza zaprzeczyła .. Wla?omośe:10~ o koncentrac~1 WOJsk ~a
gr~mc!', ale stosunki czesko-me
mieck1e. uległy znacznemu pogorszemu.
Po kilku tygodniach zwolniono wprawdzie częściowo rezetwistów, ale stan wzmocnionego
pogotowia trwał.
Wymiana <.dań między pań
stwami miała charakter więcej
aniżeli ostry. :Mniejszość niemiecka rozsadzała czeski organizm państwowy. Znowu powołano rezerwistów pod broń.
Gorączka wojenna ogarnęła
i inne państwa. Anglia wysłała
do Czechosłowacji „anioła poko
ju" w osobie lorda Runcimana ,
ale pośpiesznie budowała umoc
nienia i schrony przeciwlotn icze.

r

PRIY PRZEZIEBIENIU

GRYPIETKATARZE

Fm.._

Nr. t

CZY TELN IKOM I
PRZ ·Y..IAC IOLO U
Zdzisław lł'óJtofllllcz

DOSIEQO ROKU

•

1ans noworocznr

dzieło prac g UJ Pols ce rosło naJpotężnleJI
Bacłosoy ten bilans mustn.y
Od wielu lat z tego miejsca za I ro nami dym6w piszą na nie- własne siły nas nie ~wtodłe. o- Bzplltej
w aercu i pamięci, nie ~l·
mi•
Pnez roztropu11, łalekos•ęfną
jeden m'*9

Obg

bieramy głos, aby zestawiE bi- bie dosu: pracujemy!
Człowiek pracy otrząsnął się
lans noworouny. Nie zawsze
gnębienia i chce żyć! Chce
los był łaskawy i pozwalał na z
człowiek, jak prawdzijak
żyć,
na
i
wstecz
patrzenie
radosne
pogodne spoglądanie w jutro. wy człowiek. a nie zwierzę roe! Nie łaknie ehleba, praRok rocznie jednak szliśmy do
Czytelnika ze słowami pokrze- gni czegoś więcej, chce, a nat żąda i jego żądanie musi
pienia i otuchy. z wyrazami głę
wysłuchane!
b)ć
że
lepiej,
będzie
że
bokiej wiary.
rawda, Żt> i dziś wielu ludzi
przetrwamy chmurne czasy, aby
w słoneczne dni tym żywiej od- w Polseti łaknie pracy, prawda,
że ie wszyscy jeszcze korzystaczuć radość istnienia.
Bilans, który mamy uczynić
za rok 1938, śmiało możemy nazwać radosnym, bo stoi on pod
makiem wielkich dokonań pań
e.
stwowych, bo przełom społecz
~"':t";";?-1
IE.
PRZEZIĘBIĘH
no - polityczny w dużej mierze
jm es e
jui si~ dokonał, bo wre.v;cie w
egzystencji pojedyńczego czło
wieka dużo poprawiło si~ na
przestrzeni roku.
Aby lepiej uświadomić sobie
olę dnia dzisiejszego. trzeba
sięgać daleko w głąb lat, trzeba

byśmy

mvśli znaleili najrado
śniejszą wspólno~ i najszlachet
niejszą rywalizację, by Polska
rozrastała się i potężniała, two-

rząc w sercu Europy państwo
mocarne!
W tym kietunku zrobiliśmy w
roku 1938 olbrzymi krok naprzód. Uregulowaliśmy nasze

GRYPA ?

:!:!l:en::i:~a:=~

Dobro rada w csasł•
epidemii qrypy: struż·
efe Il, pned sćz:kaieniem

oblegadjesł
ichorob&i.Ząp
1

~1;'~J :b'J"J:~c~

py. przezitbieni a stosu·

Jesłet<tbletklToqal.Toąal
powoduje spadek ąorącz·
Kilka
Jd iprzv:!!Osi W9'ł•
. zażvtvc:h
tableleltToąalu

ibfec
1
w porę mose za~ ~.
rDozw~i,~u •it t k:ch.
-· _o_ n~yc:ia w ap e a
~

--•
---·
- - -Bożych,
-ale-przecież
ją a da.i-ów
i to prawda, że nigdy tak nie by
Soczęillwi, dla który~EX
'ć wało, by wszyscy opływali w
eJi
-L-•·•'u·J111NU pracy, • mUSl
I
· --L•- ami l każdy w
• dostatkach Miejmy jednak na11ę llJIQU.ilp
Jak zły pies, o kość pracy Za- dzieję, że ludzl bez pracy będzie
~bid. s~ada~ niemal ~- ka: w Polsce coraz mniej.
Dopie:ro wkroc'ZVliśmy w 0 _
"1cmue 1 ktoz J1!6gł bronic weJ
płacy, gdy. ~dy praco wca kres pomyślności "'!"gospodarczej,
m6gł przeb1erac w rękach bo- dopiero budują się fabryki i war
Q)'th jak mu się tylko mat.Eylo. 1sztaty, które z rynku wyłowią
bezrobotnych. Polska j~t za
A dzU pneciei klęskę
• biedna, by mogła pozwolić sobie
lloeia mamy już poza sobą
IYS gospodarczy przesta byc na to, żeby marnował się olbrzy
koszmarem który sen z Jt>wiek mi kapitał pracy, który tkwi w
płoseył. Kominy fabrycz• pló- rękach i mózgach bezrobotnych.
Buduje się Centralny Okręg
0

rao-

Przemysłowy. Rumieńców ży-

ym dostala od Niego aaszynę_ do
a, haftu I mcreick x iirmy ,,Pot.

Oom Haadlowy KRISCHER",
, Zwierzyniecka ~ Wydz 14
nuc jocst droga. bo do nabycia
zł. 150.- gotówlą i na do.
ty. Na i4danii wvsvła ~ie
płatmc.

I

si. Sląsk Zaolziański wrócił do
Macierzy i dumni jesteśmy z tego, ie wszystkie ziemie polskie
znajdują uę już w granicach

llapol eon

eia nabiera wieloletni plan gospodaro:y Musimy budować dro
gi, kol~je i domy. Uspławniać
rzekł. Miasta ł miasteczka zamienić w nowoczesne osiedla
ludzkie. Musimy 'Wznosić szkoły, SZJ>itale. Zaprowadzać urządzenia użyteczności publicmej.
Wielka praca nas czeka na mo:rzu t nad morzem, a przede
wszystkim obowiązkiem powszechnym jest wyposażyć niezwyciężoną Armię naszą w taką siłę techniczną, takie musiuzbrojenie, by nikt
my jej . dać
. prowok owac• u d e. wazy ł sit:
we
rzenia i:brojnego ramienia Rzpli
tej!
To gigantyczne dzieło musi
być dokonane! Dzieło to budo-

wać b~dziemy

polityk' ugraniczną utrwalili„
imy naue stanowisko moeai"·
stwowe w rcdzłnłe pa6stw europejskit-h.. Pned sob11 mamy
pnyszłośc. o której wczoraj ni
mar:eyć nam było wolno.
W zakresie polityki wewnętrz
nej nastąpiły :im.łany, które pozwalają spokojnie myśleć o ju·
trze. Z woli P. Prezydeota został rozwiązany Sejm i drugi
wybrany, który ma opracoweć
nową ordynację wyborczą i dzię
ki niej ocipowieclzialuość ia losy Państwa upownedmi~! Społe~eństwo włoży, ie zmiany te
iyt'ie w Polsce uaynill bujniejsze i godnieja.ze.

Sędek
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Daj pyska! Wm.szulie cit Jui od przyc.hod:ci wu~dzie jednoc:epieciu minut jest Nowy Rokt śnie!
_ Do nu m6gł sie sp6hit!
·.
1939-tylt .
Pant. Zosia spoJnała chłodno - ·-Ą..ta si„ pa.n.i Zofita - U
nas j~~ za 8 minut l2•ta. TCS'4
•
na m~: • . .
cze mamy przed sobił 8 minui
- U mnie Jeszcze n1e!
Starego Roku.
•
- Jak~ ~e?J
Pan Szpaczek __ i ___ , r•ce i
jest t'dk
- U mnie. _Jeszcze
Spo!rz na zegar. 0 o, opadł na krzesło. ~ li
1938
• .rmy.
.
p1cro :ta 15 mmut dwu.nasta!
w ~łG
- Ha, ha, hal - zaśmiał się .- C:u1e iup~y
.t~
tory
k
poW1ęoki~·
mamkt
Nstie
wte!.
zawraca1·
Nie
pan Szpaczek Y wa1scy tu.i
Rok raz JC ro
k eh . I N
ł:Ylo
.
k 1939
d
owy
.o. anie
ro wy,
-tym. a
przyszedł JU% na pewno! Przed a~o. S<l ~ ro. u
chwilą witałem go u Wykiwa1$ DlOJa zona. Jest Jeszcze w 193&.
VkiD?-1 Wysiedłem od Wykiwał,
skich.
s eh w roku 1939-tym, a wró..!
:
.
_.
.
.
.
.
.
k -=
p · S
do domu w roku 193811
~ru :pacz. owąr to ~wiac• ciłem
.• ·w
·u
! Jak to
~~1e wcale me spcs:vło.
moz we 1 0 1e1 1
ym
1ętn1c wuuszyła ramionami
- Możliwe ie do Wyki~at„ głowie mi sie kręci} Daj mi wo-. dy, bo· czuję, ie zemdlefęl
ś ..
dl
kich
pnysze wcze meJ. 0 ru
s
micsz.kaią na pierwszym piętrze, P~1 . ofia pod~ m~żow!
a ·m"'7 na czwartym••• Do nas si„" d.y 1 usiadła:L,czekatąc cte...,,ltwie,
•t>
az zegu wyoije 'PÓłnoc.
idzie dluie1••
\.
Wres:z:cie zaczął bić.
- Zosieńko! - %3łamał r~e
- Not - podniosła sie l)'ani
stwa wygadujesz?! Widocznie
nasz zegar źle chodzi1 U Wyki• Zofia - Nareszcie u nas też iut
Nowy Rok I Nie masz: się fti.i:
walskich jest już po 12-tej.
- A co mnie obchodzi zegar czego den.erwowaćt Napijesz sic
Wykiwalskich ?! -· obruszyła wina, to ci przejdzie zdenerw°"
sił pani Zofia - Ja witam No- wanie.
n wy ~ok. według ?Uoiego zegarat Wyjęła z kredensu butelke
• • wina Ale w żaden sposób nie
Dopiero za 12 rmnut.
Pan S;paack westchnął oev mogła znaleźć grajcarka.
- Mój drogi I - zwróciła sic
Ubuło się wyda"'1'Jlł.otwo, kł6re nie ko.
włtPllwic ułam mima:k.am&:.om Stioll• -=- Wiesz co, dunko. 1)6ide do mtia - Zcfdi do dozorty i
z=.~ę kD właanąo ges~ do Sł$iadów. Spytam sic czy oni pofya grajcarka..
Pan Szpaczek podniósł się ~
•.
Ułotenk budłi* ~go, roz,, jui witali Nowy. R?~l.~yszcdl do Slent 1 po diwili '~rzesła i wyszedł.
planowa.nie wydatków, systeinaty-oz;ne
Po chWili wrócił 1'1a.dy, iali
prowad:2:.cnie rachunków - cło spra.. wrocił :z:d.enerwowan„.
- No 1 co? - spytała m,ał„ kreda.
wy ~. wn<>żliwlaj4ce w a.
t
?
" -.a.-'
Co !tę
żonka.
gromnyin ~u nkle tylk<?,
- -tn'%tS ra.'
M.ćilO
d •
• d
t:
„zwi;µ:anłe .owflca :i: oilce:m , ilJI<: na•
żona.
się
~tnasnęit m1 •I'ZWl pne s:z:yła
wet i u~czędunaie po1W.nyicb. sum.
•
· .
Podręa.n.ik p. t . ..Budiet i R.tdlun.. nosem 1 nawymyślali od dur,
- Zosiul .- .J.ęknał na_n Sz~f
kowość domowa" wydainy układem niów, ie ich bud%ęl Do n.idi No
~- K. O. m. st. '!"':i.rsżatw!y: ma właś• Wy Rok jui J)l'zyszedł przed go- c;e~ - CzuJę, ze.za chw'!lę zwa..
nie n.a <ltlu ułatwien.le P.miom Obn\.11 d:z.inł1 Na ich zegarze jest jui nu1ę. U dozorcy 1eszcze 1est sU.•
ry rok 1938-mytJ On liczy, ie
prowadz;e;nie tt:j bu<:hałte:rii dO!llO- pierwsza!
1
Pani . Zofia 1'0gardliwie wy, Nowy ~ok t»'%Yidzie dopiero
:k/~d !~:e =t~1i.
za 15 mmut.
4 na <>gT.aniaenie do mini,mum ou. dęła wargi.
------------.
obchodził
nie
- Nic to mnie
su. poświęconego ra.cbunkom domo•
PODAJ BRATNIĄ DLO"'..,
zegara.
swoiego
według
zyie
Ta
.k
dr
'-· t ępna cena - oo po ęcz;ru
wympnys
J."'I
. kn4ł
. 'ko l - 1ę
Zosten
pan
'ł1
kosztuje :a.ledwie 20 grony _ daje
BEZROBOTN YM..
Zrozum, że ieieli
możność zaopatn.~nta słę wt<> bat&o Stpaczek praktyCUlc wydawnictwo htdcj Watt". u Wykiwa.)skich .iu~ jt!t Nowy Zl.02. OFIARĘ NA POM.OC
Rok, u sąsiadów 1ui 1est, to '%na
s:::awłance.
ZIMOWĄ.
Nabyć Je można w Centralł K. K. czy że u nas talde11 Nowy Rok

Rok 1939-ty, jak każdy N°"
wy Rak, pnyszedł 'Pllnktualnie
0 dwunastej.
Nan bohater, pan Szpaczek.
był wtedy .u %.lldlomvch. twl"
stwa Wykiwa:lskich .
Zgas%ono na ~~ę św?tlo,
pot.em rozleg.ły sit wiwaty i po~
.
winszowania.
Pan Sz.paaek trądl się :: gospodana.mi, wypił kieliszek wina
i zaa"ł si„ l'\ospiesznie ;....,...,,.ć,
-:-~
„ • "' .
- Czego pan. się ta:k sp1es:y?
spodan
_ ulziwił si
d.
C go
-:- • iłona, 1cstSsama wk om~wy1asn ttan zpa.C%e - P c.ziębiona biedactwo. Przykro mi,
że bei ni~ przywitałem Nowy
·
· ·
h
k Wi
ięc c cę J~l ~!~1 '
Ro.·.
zaraz po 12-teJ :.łozyc :r.ymn1~1
czema.
• • •
"-""· k aJ DtC"OV
-·' - lDlCSZ
S
Pan zpaC%t:K
· uli
d.ru · •
cy.
leko, po · gie, stronie
Galopem przebiegł przez iHd
nię i po chwili zdyszany wpadł
__ ,_
ł,
do mieszkaknia..
- Zoś al - z~v:_o a: ~k501'0,
sz.ykułąc ramiona 00 uscis u .

:amtt.

·

UlATWIENIE DLA
DOMU

.!: ~~~\.Targow.i

9bo.o

z

'!O,

PA"'

:._zw.

z

roioe:,

O. m. st. \Vars:i:awy, pt'zy uUcy Tr-au•
gutta Nr. 5, oru w Oddziałach: Bie•
dlatego
i
sami

:::t~e=~~b;ę'!;iik:U::r~d

no jednakie nam zal»Ontłnal. iż
nie żyjeiny na wyspie, którą od
reszty świata bronią grotu skaly i nfy podwodne. Zły ...W
(dalszy f%Y bliższy - to obojęt
ne) może z4'chee siępąf po la·
komy kęs, może uroi mu się, łż
sięga~ mu wolno-·
Zawiedzie się sromotnie! Nasz
żołnierz nie nosi karabinu od pa
rady. a w ładownicach kul do
zabawy. Gdy pad.nie rozkaz:
strzelać - będzie strzelał i ani
.
kroku wstecz!
Oby co do tego nikt ule miał
złudzeń! Tegc. sobie życzyć mu·
simy, by dzieło pracy rosło w
1Polsce najpotęiniej!

•
1
I
Iz
p unn
-eJ
o
nie
tua
2
I

z

wej.

Brlabym bardzo 'rada

Litwę,. a więc Z&llia·
liśmy: pokój na granicy, która
była niczym jątrząca rana.
Naprawiliśmy krzywdę, któtą
nam podstępnie wyrządzili Cze.

stosunki z

r':=======::::----.

stmd (tak jest w danym wypadku) "1usi z korzyścią wypaś
dla obecnych czas6w, w cieple
111cla kolorach jQ nam przeds
wlL
WspomniJ!ll7 tylko osta •
late. Drżeliśmy na myśl, że ro·
poczynający tł~ rok może b
~pray od swego poprzednika.
dar
• ..._.
Cięzar
A&.,.zysu gospo cz
eo ..W się na całe społecze
stwo i tłoczył je niemiłosierQ.
Z trzaskiem zamykały si• drzt-i
gasał :' ..:. d
_ _.fttó
ogieu pl
w, wy
.....,.... parowymi,
„lrotlami
maszyny
nły w bezruchu. a coraz wi "' fala bezrobotnych wyle wi
uli
Ja a
ęce w
ce, coraz
' M
izbach robotniczych i pra
nleąeh zjawiało się widmo Io
'da, ehlodu i poniewierki Ż)1io-

wszyscy, jak

w jednej

65,

Bagatela 14 i

'

C::a:l!!91-----=-----------~*'--•

DlłłOL

-

DONY .„.e:..~ 4o ZEBOW,

N„, 1 ·
co się stal~opiero gdy Tomek wyjaśnił im wszy•
stko, zawo·z radością:
- A "; tak mają się sprawyl Ona iest twoją
córkąl.„
·
·
- Wł.e tą, którą przyrzekłeś sprowadzić do

nas?...
- On :nici -

zawołała NelJy, która driala z
oburzenia ~ie jest moim ojcem! Niel Proszę mnie
wypuścić l ~rwała się z miejsca i pobiegła w stro•
nę drzwi.
- Miki - wrzasnął jeden z gangsterów ;
pchnął ją z ~ siłą, Że zatoczyła się jak pijana DZIEJE TIOIU
FALE L
Należysz dos i będziesz robiła to, co ci rozkaże
my •••
Wiosną 1914 roku Józef Biernacki zakochał sł4= w Niemce kii zupełnie przypadkowo, chcąc z · nimi omówić pew1
- Nie!
Marcie Schultz I porzuciwszy żonę, Wandę, która była w chtną sprawę...
.
- Jedna tak będzie, Nelly._
ty,
uciekł z Ikochanką
do Kali&a.
Wkrótce
rozczarował
się
A tu n~alc
-ekała go tak· oszałamia]·~„
_ Nigd) życiul _ spazmatycznie rozpłakała
do kochanki
zerwał z nią,
zamierzając
W"'Ócić
do Wai:szawy.
..,.,
~
~- niesp~
Wybuchła jednak wo'ana. Niemcy wkroczyli do Kallml, urzą.:
dziankal...
się Nelly.
·
dzając pogrom. Józel został UJęty i miał być routrzelany.
Zmieszanie
ogarnęło
również i „%bawców"
- Łzy nij nie pomogą, Nelly_. Mogą one tyli
Zdołał Jednak uciec. Po wielu przygodach dotarł do Gdań- Nelly.
.
·
ko zeszpecić ~ ładną twarzyczkę •.• Nie bądź tak
ska.
skąd zakochał
na statku si4;
amerykańskim
dostał się do Nowego .Jor_ Co to? _ ""„apytali· _ Co to ma zna~c·?.
_
uparta, szczeg J"eśli życzy sobie tego i twói oj.
Jcu. gdzie
W córce bogatego przemysłOWC8 f oże.
w• T
nil -1ę z nil\.
ich spojrzenia pełne ciekawości biegły z Tomka na ciec„.
Tymczasem w Warszawie, gdzi.: uwatano Józefa za zabfNelly i z powrotem.
- On ni~t moim oicem•••
tego 1 gdzie skazano za zabicie go jego przyjaciela I dawnego
Przypu\y że nie ale wvchowvwal cię iak
adoratora Wandy, Jana Siwka, na 15 lat więzienia, Wanda
Zamiast jednak odpowiedzieć,' Tomek podbiegł
ł - d • k
d
1' • ·1 •
d
a a
1 dwuletnią córeczką Wikcią głodowały, jak większość miez rzekomym zadowoleniem do Nelly,
która silnie
w asne ziec O\ 0 ezwa a się si n!e. n~P!! row I!
szkańców Warszawy po zajęciu miasta pnez Niemców.
drżała i zawołał:
·
kobieta - Gd~ nie on, z pewnosc1ą JU.Z byś me
W końcu Wanda dostała pracę w kasynie oficerskim. Nie
Żyła
'
dlugo tam zagrzała miejsca. Zaczął się bowiem do niej zale- Kochana córeczko! Tutaj się ukryłaś?.„ ·:_ Byłabvnówczas szczęśliwa„.
cać jej przełożony, a gdy dala mu odkosza, oskarżył ją o knrzekł Tomek takim tonem, jak gdyby przed tym nie
_ Dotychc żaden umarły nie zdołał opowie.
dzieżPopieni~
i powędrowała
do więzienia.
było między nimi żadnych tarć„.
dz1'ec·, czy 1'est sęs'l.iwy ••• A wi·ęc uspokó• się Nel~
opuszczeniu
więzienia dowiedziała
się, że jej córeczką
Wlkcią zaopiekowali się niejacy Tomkowie, którzy wyemtgroGangsterów ogarnęło teraz jeszcze większ.e zdm ly i zjedz coś...
.
wali do Ameryki. W tym też czasie odbyła się· rewizja promienie.
Ta ładna dziewczyna jest więc córką T om1
- Proszę m stąd wypuścić - zawołała z roz,
cesu Jana Siwka I .Jan został uniewinniony. Jan, który jeszcze
k ]?
•
ł · lt
ciągle kochał Wandę, poprosił o jej rękę. Wanda zgodziła się .
a • ·paczą w ~ oste i1y.
zosLać jego żoną i po ślubie wyemigrowali do Ameryki
I zanim Nelly zdołała się opanować, Tomek móCała dostojna dwórka usunęła się w kąt, aby
Od I.ego czasu minęło dwanaście lat. Z małej Wikcl wywił dalej, jak gdyby pragnął
zaspokoić swą chęć się naradzić, co nźy uczynić z Nelly.
• •
rosJa pii:kna, szesnastoletnia Nelly, która zdobyła' drugie miejzemsty...
•
Mieli nawet '"'róbowainy środek, który z m. 1C1"'
fiC8 na konkursie piękności Gdy wróciła z konkursu do do"'
d
IDU. jej przybrany ojciec, Tomek, który żywił ·dla niej inne
- Skąd się tutaj bierzesz, moia premiowana sca czynił posłus~ i uległymi tak uparte ziew"
uczucie, niż ojcowskie, oświadczył jej, że jest jej przybranym . piękności! O, teraz już wszystko wiem. Przede mną częta iak Nelly„.
ojcem. Zrozpaczona Nelly. obawiając się prześladowań ojca
chciałaś grać rolę cnotliwego niewiniątka
..•b Ale to1 nic
Tomek. 1· edna~
. _cdzil .ich, ie. w
.. da.nym wvpostanowiła popełnić samobójstwo. W ostatniej jednak chwili
tk
n"'~przeszkodził jej popełnić samobójstwo handlarz żywym toszkodzi, moje dziecko ..• W szys o ej wy aczam „.
padku nalezy pos~ć macze}, ostro~nteJ.„ •
Warem. Morston, który zawiózł ją do lupanaru. Nelly cudem
A gdy chciał ująć ją za rękę; Nelly odskoczyła
- Ona pracu~rzecież w sklep1e -: pomf~°!
miało· się stamtąd uciec.
jak oparzona i zawołała głosem l'ełnym odrazy:
wał ich szeptem -fei sz~ z. pewnośc~ą .. będzie 1e1
A tymcz..u.:m jej pr.iwcb:iwy ojciec, Józef Bierna&.i, który
- Precz ode inniel„. Zbrodniarzul...
szukał ••• Z pewnoś :.wróci s1ę do pol~ci.1 ... N":lezy
kupcem i
sic; Joseph
przez
..:.. Cha/ cha,
·sif Tomek Nelly
pewnym mieiscu, az
Nie mając gd:zte spać Nelly. spaocrowala po ulica.eh No• Nie możesz odżałował ieii śmierci?.„ Przecież nie by~ chwili gdy „:zmięk\' ••• a jestem
przekonany, ze
"'80 Jorku. ~ k<>ńcu ?Puściły ją s.idy i :z.c:mdJ.iła. Pech ~~ci~.
ła twoją matką...
prędzej lub późnieilmiękni~"···
•
•
ie u.tkn~. się na nią ba~ ~ustów'. k~órzy . trudnili stC
_ Ale tyś ją zabił...
'
Gansterzy prz~i racię Tomko~. Wv:łomło
Jant.a:towaniem bogatych męzayzn. Wn.iclli oru Nelly do
J .., K .. k . kak •
•
•
?
•
•
b
• ty · dn
adni'en1e• g-'-1e nafluOjCfO auu. z.aw.id.li ją do siebi.e i ocucili. Gdy Nelly odzy•
ar... t'? rei aza1 s
ac z piątego piętra.... st~ v.:ięc o e~ntc
' 1e o zag
• u.
~b przytomność, oświadczyli jtj WTc;c:z.. czego od niej wy•
-- odparł z cymzmem...
·
lezy Ją ukryc.„
•
•
9'agajf. NclJy .wi~c. ie ~e zdoła si~ im .wymkn4ć postano- Nie dotykaj mnie! - zawołała Nelly, gdy To.o
Sądzę, że Wi.1S%ej podzi~e1 krviówce -:
..U ~t SJę na ~cli p~o1ekt, aby. ~eł Wll~ swo~c ru• ( mek chciał zn6w u1'ąć ,·„ za ręk„
•
zaproponował
Tome, lest to, moim z:damem,.na1•
rhcnr 1 móc ~e uc1« W chwili gdy chaaJa wyraz.ić swo.
.
:•
• . ~:··
• •
· ·
IVr
· ·
adzoM zjrodę do pokoju wszedł pewiem mężczyzna. n.a którego 'Nil • ,;- ~a konkursie pięknosci me ~yłaś. tak. „wsty~· pewn1e1sze mie1~ce„.. i!11o enałerg1~nte talp~~w chi•
_. Nclly wydała okrzyk przerai'Amia.
hwa , coreczko... Ho, ho, wcale me wiedziałem ze nych dochodzen po~ nie ud o się us 1'., g
,
Równie% i przybvły męiczyma stał przez chwilę jesteś a:ż tak piękna.„
·
znajduje się loseph... • • •
onołcrniony i przyglądał się Nelly w taki sposób,
Tomek wyijął z kieszeni gazetę i wymachując nią
- Dobral - .zgeih .si~ gang;;terzy. T
1'
jak gdyby nie dowierzał własnym oczom. Przyby1 w powietrzu, ciągnął dalej:
- .J~szcze .d:.1~ \ewieziemy Ją tam„. am ~
łym był bowiem nikczemny Tomek, rzekomy ojciec
Tak, teraz jestem już przekonany, że zrobisz , dzie ·Tuz 1~acze1 śp1e~ a.„ . k' .
'b
'ć.
~clly„.
wielką karierę.„
Pytan1e ty)k.o by w 1a· i SJ>'?~o to uc:vn1 „
! .,zbawcy" Nelly należeli również do bandy
---: Wyprpwad.ź mnie stąd! . - zawołała Nellv.
Należało prze~1ez Nellwyprowadzic z domu 1 prze.
~gstcrów, którzy porwali mister Josepha. Tomek
- Możesz być spokojna, nie pozostaniesz tutaj...
wieźć przez tntasto.„
l
• i
)
był z nimi w stałym kontakcie i obecnie odwiedził
Gongsterzy jeszcze wciąż nie mogli zrozumieć,
(Da szy crąg ttłro •

1

~GIClNE

:!!::1'~

na.zywał

-~·wr..--

UlllllRIUCONYCN NA.

został poł"Wany

cha.~·

:roześmiał

więc

trzyma~ iakimś

~o

I-

I

J

Wrótbici

I

-

.

mają głos

Przepowiednie, kt6re mo111 sie s11rawdzH, albo i nie
głB wywołała w kraju, jak i

I

u granj,R . dzą wojskowi.

daleko 1<4ce :z.miany''

NIEMCY

swój presij.i i zdobęd:rie jeszcze więk
są popularność na świecie
W Polsce nasti}lią równict, pewnie
niepokoje, które b~ sygnalizowane
jui 27 styia.z.ni.a. W &uu 12 kwietnia sy
tuacja w kra1u bc;dzń~ n.a.pięta. Na.stro
je opofycyjnc wzrosną z.nowu 12 pai
eł.ziemi.ka. Zostanie opracowana nowa
konstytucja, dU,ękii której wyjdą na
powierzclm.ię nowi ludzie i :za,jaśnieją
bleskiem. Przyjaźń polsko , francuska

Pan Priv.at stwierdza ie rok 1938
był dh Hitlera tym. aym rok 1811
db Napolecna N'ic więcej go jui nic
czeka w tyciu. Pochód, jaki obeatlc
roa:pocąl. bedz.jie trwał do roku 1941,

ale opuśqj go szczęście.

Wizjonerskie

właściwości

kanele.
co skło
ni go do zagłębienia s«ę w wiedzy ta
jcmnej i pracy Dad sobą Praca t.a da
wspaniałe wyniki w dn:iach 11 czerw•
ca 11 l 22 t>Ucb:iemi!ka 1939 roku i
lS lt.tttgo 1940 roku.
rza Niemiec

17

me

spotęgowaly się,

wncśnia 1939 roku kamderz zapad
na dętką ~ któn może dać

fatalne wyniki.

Wróż.bita wid:zł rówiniet

wuastAj4•
kres
Mtl~u. n styc:z:nia i 16 lutego
~d niemieclci w sposób brutalny za
ła.twi killta palących spraw. Ważne dła
d'Zicjów Niemiec Sł 'równie! daty 8
maja, 1 lipca ora:r. 18 i 25 ~
1939.
W dniu '.5 ma)a i 28 patd:ziem.ilta ca

oe nastroje opMycyjne, i

!ANGLIA
Pa.~ przewiduje dtutsq ehotlObę k.ró1a an8!iel.ski.cgo Jcr:z.ego VI,
hóra moie spowodował dakko idą•
q depresje; duchową monarchy. Daleb podróż, jaką od:będiz.ic luól w ro
Iw 1939 pogąrszy jego stan :zdrowia.
Natomiast Księcia Windsoru czeka
wielkie powodzenie, któl't' osiągnie
sw6j sza:yt dol)Lero w roku 1941.
Dziefl 18 lutego ma być krytycznym
.dla rządu, a 16 lipca nastąpi olbrzym.i
kracii giełdowy Około 1 czerwca na,
stą.pi na teremiie imperium brytyjskie•
go trzęien.ie ziemi
Dalszy ciąg przepowiedni brzmi
dośt niejasno Astrolog twtierd:z:.i mia•
nowicle. że: ,,iałoba narodowa w An

rychły

Dzięki armil wsmoai.ł

za.de.śni siię.

WŁOCHY

Od 29 lipca. 1938 z.aczął się z.dan.iem
astrologa ok.res niepomyślny dla ~u..
ssoliniego. Wewnętrzny kryzys grozi
fas:z.yzmowi, a zdrowie Mussoliniego
jest zagroione Ważne dla faszyzmu są
dni 20 maja i 17 czerwca 1939 roku.
W tych din.iach Mussolini będzie mu
sial się poddać jakiejś „wymcj ko•
niecz.ności" i przechoruje ten wst~.
Ale najczamiejszc chmUt"y nad Wł<><
chami. zgromadą się w dniu 10 grud'
Na.

ły świat :.wróci uwagę na Niemcy.

CZECHOSŁOWACJA
Będ.m pneiywać cięłlcme. pełne lę
ku okresy Na.jn.icb~piecz.nitjsllC dla te
go kraju będą daty: 12 i 30 ma1a. W
dnqach 11 lutego i 11 sierpnia nastą•
pią gwałtowne przcsilc:Ma gabincto.

we.

Polska zcłanłem wróżbity będzie od
grywaf role połrednika w zatargach
politycznych a szćzególnie w tych,
które dołycz.t Czechosłowacji. W pew .,.
nych okolłcznoścjach Polska. będ.zie
orędowniczą pokoju i wbr~w wła5"
nym interesom będ~i~ u~pakijać wzbu
rzone umysły Polska wyjdzie dQ•
brze na tym ie w Uład jej rqda we.ho

1

wncśnla clę!ko uchorujie 20 li~

da z.bi.erze się amcla.vc I pa.piciem ZOo
st.anie jeden :z. młodych książąt K°"
' śoioła człowiek o wybitnych ulolnoś•
c.'laoh dyplomatyc:cnycli i wybitnym u..
myślc.
Za rz.ądów

tego papicia może dojść

do wojny dwóch Rzymów, która mo•
że spowodowat wyjazd papieża na pół
noc kraju.
FRANC).\
W du 1939 dojdrz.ic do utargu
między Francją a jednym z jej sąsia•
dów na tle Hiszpanii. 21 marca Franc
ja ochyska skuteczne metody rz.ądzc
nia. Do 1·tdne1· z kolonii zamorskich
Francja wyśle ekspcdytję karną któ•
ra położy kres intrygom nieprzyja•
ciół.
PRZEPO"'" „DA MNICH
w

&n

cech·ać b--1-~c silne nat>Tężcnie, u
.......,,
.>-~
•
stróji.epokoju i pouuiot.'!Oenta n~
wegq>ytanie: wojna czy pokóJ? u
prz.ąt będzie wszystkie umysły. Na.
strój 1 snnt„guje się specjalnie w po
...- "
kr
t
łowie>ku prz:ypommając o. es ~
nych taili.ich dni prz.d woJną świa.
tową ~kres zatargu :z: Litwą i Cz.echa

PUSTELNIK
Batdzo ponuro brzmi pn.cpowied• mi.
n~ ~~ego ~ego:Cte~ Wojd jednak nic będzie bo urałU•
~ ~.fccgo w
~
· W1
·je pok. ulecydowane i mocarstwowe
d:it on :z.~ w. roku 1.939. r.~rop~ ~"': stamom,0 Polski o której względy
IllLe n.tW!],ed.ziona w1cllcim.i wo1na1I11 1
b" ...._, b ..i~
L'-'e państwa
woI · · • ·ei ot · h
· tw u 1ega'P'ę ę""ł wszysuu
re . UCJanu. 1 ~ c P ęzny<: pans
śwj.ata. acieśnimy węzły przyjaźni z:
nuire po teJ zawicrosz.e.
Francją Anglią co pociągn~e za sob~

I

INZ. OS.SOWIECKI

fakt

PRnNANIA NAM KOLONII
Gospcarcz.o dźwignie się Polska
jeszac 1rdz:icj C. O. P. stanic się
wzorem \a zagranicy, dzięki zaś sta
nowiskuPolski rozwiązana zostanie
kw.t:stia ndgracji żydowskjej i nast~·
pi ogóln odpri;ienje w tej sprawtf
na całyuświecie.
Z wsch:łnim sąsiadem stosunki na
sze popra1ą się i nawiązana zostanie
wzaj~mnavspółpraca gospodarcza. To
samo. naspi w stosunkach z Litwą.
Z C:ux:h<>Qwacją za to wzajemne sto
sunki pog:szać się będą coraz bar•
dziej.
w :z.wiązu :z: zamieszkami na r
Podkarpac~j sytuacja poliryczn
ogni się ie:cze baTdzjej. Polsk
nak wyidz:i z ty.:h · zawikłań
bardziej wzocniona, poniewa ·
i ' wy5iłki w,.vołania ferment
ni ś.tłtimion w zarodku.

Nr.1

RAD I O
WARSZAWA I (Ruzya)
NIEDZIELA. DN. 1J 1939

L

7.15 Kol~ch ,.Nowy Rok bteży"
7.20 Muzyka pora.nna 8.10 Program na
dz.iś 8.15 Noworoc:zu.a g~etk.a rolni.t
cza 8.30 Polscy anyłci w 00.--ym reo
pertuanc 9.25 „Sląscy betlejka.ru" audycja muzyczno • s~ IO.OO
Transmii5ja n.aboż . fistwa z Katedry
11.57 Sygnał c:usu 12.03
RZYM Z Mediplanu donoszą, Pozna.ńSkitj.
Poranek symfooic:my n .oo Wyjątki z
północ
że w całych Włoszech
Pism Józefa Piłsudskiego. n.os Mię
nych panują nit!zwykłe chłody . dzyna.rodo0,va .wdy<:ja noworocz.n.i
W niektórych miejscowościach 13.20 Koncert ro:r.rywkowy 14.45 Audła
termometr wskazywał dziś o 170 dycj.t dla dz.ieoi. 15.10 Audycja
wsi. 16.30 ,,żółta szlalm)"ca albo ko•

Kalendarz dnia Wlochr w okowach

1

Stvania

. ' W STOLICY
. MIESZKANCO

mrozu

NIEDZIELA

Nowy Rok. Mieczysław

Jutro: Makary op.
Słońca wsch. 8.08
zach. 15.58.
Księi. wsch. 12.31
zach. 2.Sl.

poniżej

OSZCZĘDNOSCI

LOKOWANE WK KO M. ST. WARSZAWY
ZVSKUJ~ NIE TYLKO CAŁKOWITE ZABEZPIE·
CZENIE i NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI
OPROC~NTOWANIA, ALE WPRZĄGNIĘTE
DO PRACY WPOSTACI POŻYCZEK NA CELE
WAŻNE POD WZGLĘDEM SPOl:ECZNO·GOSPODARCZVM, PRZVCZYNIAJĄ SIĘ DO
WZROSTU ZATRUDNIENIA i DOBROBYTU

O

lęda na Nowy Rok" - komedio • oo
pera 17.30 Koncert rouywikowy 19.00
KRONIKA HISTORYCZ NA
Noworoczna audycja sportowa 19.35
1~7 Urodziny Zygmunta I Swego.
Utwory Moz.arta (płyty) 20.15 Au.
t683 Wejście w życie Kalend. Grego•
dycje inform.aąrjne. 21.05 „Cyklon"
zmarle wypadków. Szereg osób
rjańskii. go.
- powieść mówiona 21.20 Mu:yka ta
PRZYSLOWIA LUDOWE
łe z powodu zamarznięciłl Mię ~a 21:40 „Telegramy nioworoc:me
Nowy Rok pogodny
tb y in. wypadki śmierci wyda- - ~soła audycja 22.20 Dainy cl~
Będzie z.biór dorodny
wiarzyły się w Ferrarze i Piacenza. mm:yki taneantj 23.00 Ost.ainie
ZŁOTE MYSLI:
domości 23.05 - 23.55 M~yb tanec:
A kto w początku nie z.a.pobiega złe•
n.a (płyty).

Większość rzek zamarzła, a
m. in. stanęła częściowo rzeka
Po, na której wydarzyło się wie

'

Dl.U,

Ten sam jest wmien ndcsz.c:z.ęśoi.u wła&
nemu

KUPON

BEZPŁATNA

ROZMAITOS CI

Najwyższym budynkiem Warszawy
jest 16 piętrowy gmach Tow. Ubrz:p.
,,Prnd.encial" wysokości OO metrów,
przy placu Napoleona.

I

-..~.

I

sucznE.BIAtE

WARSZAWA Il (Mokot6w')
14.30 Polskie utwory fortqmnowe

NA

1450 Muzyka popularna (płyty) 15.10
Kon.cert solistów 16.00 Lekka mu;r;yka
.Er.ain.ou.s.ka 17.30 - 21.05 Pr:r.erwa 21.0S
Muzyka angielska 22.00 FOl'IDy twór.
ctz.ości wialk.ich kompo;ytorów . 23.00
- 23.55 Z twórczości Brahmsa

PORADE PRAWNI
Dla uzyskania porady należy
kupony.
dwa
przedstawić

ręka

K A Em

•ATO' W
n
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(A. E.) Na jednym z przed=
.nieść naszego miasta znany jest
pana Szapsze=
iaklad kuliTl4rny
la Pomeranca, którego oryginal•
"łie wymalowan y szyld opiewa:

najry chlej sit; spełniły
łopatach I os&rzdołały. Filo::ofom bowiem uda- wanie się do przetrwania skró- wić móc przy
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S•iat Pracr ,u progu 1939 r.

odwieczneNiewidzialn a
to wynik stałego plelęgno- go RachrnistJ"za lat zamknęła
wania. Po każdym myciu ostatnią stronę zapisanej księgi
należy wcierać w skórę minionego roku, obnażając jedwydelikotniajqcy I wy· nym najmagiczn iejszym zrybielojqcy. odżywczy. wem cyfrę ,)939" na wszystchroniqcy przed czerwo kich kalendarzac h wszystkich
no~clq I opferzchnfęciem domostw ludzkich, we wszystkich państwach i u wszystkich
narodów cywilizowa nego . świata.
Dokonała się ceremonia, któIJ
f'l
· d
d kt
. · dn
za . e o ryny, za ~e i ~
T I O reJ.
p E R F E,,..
zofie, zadne prądy obalić me
v

PRA

G
!
.~
VUlM~~-fA~

b a

'"I
• bezgoto'•nko
w
w

•wstał i skierował się leu wyj•
ściu, wywołując tym ' niepok ói
pana Pomeranca.
_ Panie klient! Jak się je, to
się płacił

k

l

które : oby

wstrzymywać krążenie ciał nie-

bieskich, słabym jednostkom po
tężnych przewrotów dokonywać
- ale· dotychczas jeszcze nie
znalazł się taki mocarz, który by
potrafił zatr7ymać lub choćby
tylko zwolnić', lub choćby tylko
przyśpieszyć lawinę przewalających się systematyc znie dni,
układanych w tygodnie, miesiące, lata!..
Świeżo rozwarta księga 1939
roku błyszczy jeszcze dziewiczą
bielą swoich kart. Przeznacze nie wprawdzie zapisało ją już
tajeińniczymi znakami aż po ostatnią kartę, ale nikt jeszcze
nie zdołał tych znaków odczytać, tak, jak nikt nie zdołał zgłę
bić potęgi zarządzeń, wydawanych światu całemu i poszczel.
gólnym jegc, istnieniom przez
Moc przemożną i niewidzialną.
Każde narodziny Roku N:owego, to jednocześnie narodziny
h
nowyc pragnień ludzkich, nowych nadziei, nowych oczekiwań.

.
p an S zczyprors
Bezdomni - dachu nad głoi zatrzyma
w tym dniu oczekują, bezwą
się.
czoną kaczką
- Za co? - spytał zdziwio• robotni - upragnione go zatrud
różnych potraw do wyboru''.
nienia, armia skrzywdzon ych Do powyższego przybytku za ny.
zwycięstwa i triumfu sprawied
•
.
rybkę.
August
witał pe~nego razu pan
liwości.
Szczypiorski, który, rzuciwszy Gosć wzruszyl ~amzonamr._
Czego zatem w tym nowym,
- Co pan. będzr~sz warra~a
krytycznym okiem na rozlożone
dziewięćset trzydziestym
tysiąc
ze
Malo,
kupiec.
~anie
odwalał,
rzekł:
zakąski,
pod szkłem
- Panie kupiec! Test co kla~ pan.u gęsinę za rybkę oddale.'?, dziewiątym roku, oczekuje dla
to 1eszcze .Efo.tówkę ~am bulle~ siebie polski świat pracy? Arwego do frygania? ·
. - Prze~re; za gęsinę pan tez mia wyświeconego smarami ryrozplynę
restauratora
Oblicze
par rąk
zapłaczles/
me
~ . ·
i 1ony
d o bro d usznym u~mze•
•
1_
od cers t wa czynu.? M'l'
A b . . . dl ?
io się w
ich
inteligenck
i
h
robotniczyc
•
em·
z1a
l'l
1a
o
r:hu .
parł pan Szczypior.ski. Po czym mózgów, powiązanych ze sobą
·
--~ "ł restau• w celu tworzenia nowych, konlekk"im k ro k"rem op~c1
- Dlaczego nie ma być?
kretnych wartości'?
0
]est! Gęsinka ;est, rybuchna r.ac1· •
Bilans za miniony rok 1938
chwi
Pr:ze~
stal
Pomeranc
P;n
pa
mogę
jest„. Co się panu chce,
świat pracy dość znacz
zamknął
.;a/ra•
dlOni~
Tarl
wryty.
iak
Tę
nu dać.
sowane czoło i;w końcu szer'nil: ną nadwyżką po stronie zysków.
- Co kosztufe .rręsinka?
Dziwnie mi· jest teraz na ·Poderwane kryzysem warsztaty
- Osiemdzies ift groszy
duszy, z powodu nil wiern kto pracy dźwigać się poczęły w tym
- A rybka?
roku powoli z ruiny, potrzeboma racię: on, czy ja?...
- To samo.
wały rąk roboczych do wprowa
przei:
.
to
rację,
mam
ja
Jeżeli
- No to daj pan gęsinę1
dzeniach w ruch motorów, stąd
Pan Szczypiorski usiadł i przy cież muszę go gonić.
Jeżeli on ma rację, to .przecież i zatrudnieni e nieznacznie wzro
sunął do siebie podany talerz .z
sło, powodując automatycz nie
muszę.
nie
tvl•
jednak,
jej
tkn~ł
Nie
gęsiną.
zmniejszen ie się bezrobocia.
mu.
No więc muszę, · czy ·nie
ko dumał przez chwilę, po czym
Sezon budowlany, dzięki niew1tpię,
ie
m,
Przypuszcza
szę?
rzekł z westchnieniem:
zwykle sprzyjającym warun- Rozmyśliłem się, panie ku- ażebym nie musiał.
Pan Pomeranc ruszył w po- kom, przeciągnął się aż do popiec. Weź pan te gęsinę i za•
za darmowym gościem i u- łowy grudnia prawie, co oczygoń
·
mień ;ą pan na rybkę.
rybka zaięla jął go. Skutkiem tego s~d skazał' wiście olbrzymiej rzeszy robotFaszerowana
miej.$ce gęsiny i pan Szczypior• amatora faszerowa.!lych . rvbPk ników budowlany ch umożliwi· ło bardziej . dostatnie przygoto•ki zjadł;~ ze smakiem. Po czym na miesi~c areszt.u. · · · ·
„Restautacja pod Upie

?a

wyjątków armi~
okresu zimowej bezczyn dach całą
bezrobotnyc h, poza wszelkimi
Wspaniała praca nad rozwo- na.dziejami i oczekiwani ami, poi
jem i uprzen.ysłowieńiem miast ski świat pracy będzi'e miał śmia
Centralnego Okręgu Przemysło łość wysunąć w tym dniu żąda
wego przyczyniła się nie tylko nie szersze i nie na jeden rok
do wzrostu :tatrudnieni a, ale i tylko obliczone:
Żądanie istnienia ludzkim iJ'•
do bardzo korzys,t nego dla świata pracy przetasowa nia sił, ot- ciem i w ludzkich warunkadl
wierając jednostkom wybitniej bytowania!
Robotnik polski, który bars2ym drogę do przeliczenia ich
wartości fachowych na prawo dziej może niż kto inny odczuawansu nie tylko zawodoweg o, wa dumę przynależności do
wielkiego narodu, do mocarale i materialneg o.
stwa, z którym świat cały liczy~ •
Również w dziedzinie ustawo
dawstwa pracownicz ego podkre się musi, nie może już dłużej cie
ślić należy znaczny postęp przez szyć się nawet 8-złotowym zawprowadze nie systemu rozciąga robkiem dzi~nnym, skoro wania korzystnyc h dla robotnika runld, w jakich żyje, kwalifikuukładów zbiorowych , zawiera- ją się niejednokro tnie dla jaskinych przez j~dno tylko środowi- niowców.
Robotnik polski nie może już
sko, czy jedną Żałogę, na całą
gałęź wytwórczości, względnie dłużej mieszkać na strychach,
na całą branżę. W ten sposób u- w norach i piwnicach! Piwnice
dało się uniknąć licznych zatar- przydadzą mu się na przechowa
gów, które kończyłyby się tak ·me opału i zapasów żywnościoczy inaczej zwycięstwem robot- wych na zimę.
1 ki ·
In li
ał b
dnak
te 'gent po s nte może jut
musi y y się
ników, je
zgubnie odbić na ich ·stanie ma- dłużej po kilkadziesiąt kilometrów dojeżdżać do miejsca pracy,
terialnym.
Wystarczy że wspomnimy tu aby móc mieszkać w jakich tatylko o zatargu przy robotach kich ludzkich warunkach .
Masowe budownictw o mieszkanalizacyj nych na Kole, o zatargu w garbarstwie , rymar- kań dla świata pracy staje się
w tych warunkach zagadnie·
stwie i t. p.
Wreszcie ogólny i bardzo zna- niem najpilniejsz ym. Każdy kto
c:z.ny spadek liczby strajków w buduje nową fabrykę, musi w
roku 1938 podkreślić tu należy je; obrębie, albo pobliżu wybujako objaw nie tylko dla świata dować domy dla projektowa nej
prący, ale i dla ogólnej gospodar załogi i to domy wyposażone w
ki państwowej wysoce pociesza nowoczesne urządzenia. ·
Drug<>„ ru·e mn1'eJ· palt>cą
J"ący.
.... 4..„ ia
ubezpieczen
to
sprawą
szcie
na
pracy
świata
a
Oczekiwani
rozpoczynaJ'ący się rok 1939 nie socjalne. Rozbudowa ich, zwła- •
b~dą się wi~c obracały w sfe- szcza w odniesieniu do sfer ro·
... d ·
eh ~- ·
ó' b t ·
· ' 1·
k b 1 kich

wało się kierunki myśli ludz- conego
astronomom ności.
zmieniać,
kiej

~!rs~c~ a~rzewi~~:~. ~s~ n~ 1:J!cz~ni';;' ~~~aaJ=si!j~

świat pracy, . opierając się na szego dnia. Trzeba nareszcie
niezbitym fakcie·; że życie gospo wziąć się do radykalnej walki s

darcze Polski po zwjrcięskim od dziesiątkują~ą szeregi robotniparciu przeszkód i dzięki impo- cze zgnilizną i chorobami sponującej ofiarności tegoż świata łecznymi. Trzeba pomyśleć o roz
pracy wkroczyło na właściwe to budowie szpitalnictw a, o budory swęgo mocarstwow ego roz- wie wielkich sanatoriów dla rowoju, przyoblecze swoje ocze- botników i ich rodzin!
Oto życzenia noworqczne poi
kiwania w szaty najzupełniej
skiego świata pracy!
realne.
Czy tylko na rok 1939?
Poza przek.onani em, iż w tern
Oczywiście, że byłoby to mApie jeszcu szybszyl?l niż dotychczas wzrastać ·będzie w kra rzeniem zbył; śmiałym, ale nieju zatrudnier.i e, poza pewno- chaj przynajrrurl ej pierwsze pra
ścią, że Rzą1 i jego resorty do- ce nad realizacją ich zostaną
łą.żą wszeJ.kkh wysiłków, aby podjętt: w tvm nowvm roku
Jot.
przynajmni ej w sezonie posta- 1939!
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STRZĄSAJACA POWIEŚĆ
WOJNIE, BOHATERSTWIE t Mil:OśCI

"ff/

Było to w roku 191~. .Młody major austriacld Toa Me•
• ~ adiutant wielkorządcy Bośni i Hercegowiny, pozostawał
11& lłuibie wywiadu rosyjskiego. Spiskowcy młodoserbsc:y wy•
ślcdDli działalność majora. Do majora przybył wysłannik spi>
skowców i okazał mu dowody jego dz.iałalnośd szpiegowskiej.
Za. cenę milczenia zażo}dał by m.ijor zamordował zn!cnawidzo•
nego prze: lud serbski namiestnika. Major nle wykonał ro:i:.kuu spiskowców, zniecierpliwiony pr:z:ewódca ich, Milan Cza,
brinowicz posłał do Diego SWł narzeczoną, Polkę, Anielę
Grywlńsk.\. która współpracowała z rewolucjonistami. Gry•
zażłdała wykonania ultimatum, ale von Merizzi pod•
stępem uciekł za granicę i porwał ze sobą Polkę.
Do Sarajewa nadeszła wiadomość o mających odbyć się
w CUl'WCll 191-ł roku m.ao.cwrach nad granicą austriacko •
scrbsq. Na manewry przybył również austriacki następca
tronu Ucvksiążę Franciszek " Ferdynand Milan Czabrinowicz
zwoW zebnatlc czoło~ spiskowc6w serbskich, by omówić
sprawę z.amachu lia arcyksięcia.. W :i:cbraniu uczestnic:i:ył mię•
cłzy innymi. Gawryło Prineyp.
Na zebraniu post.anowiono wykonać :tamach. Naaclnik
~cji terrorystów młodoscrbskich, szef sztabu serbskie...,,
..Apis zatwicid:i:ił projdct zamaclw..
Arcyksi~ Francis%ek " Fcrdynad udał sit na manewry
efo Bośni i Hercegowiny, mimo it uprzedzano go, ie spiskow•
cy młodoserbscy prrygotowuj4 zamach. Terrorysta GawryHo
Prlncyp zdołał celnym str:i:ałcm zamordować Arcyksięcia i jego
mdżonkę. Politja wybyła spskowców i skutych w kajdany
odprowad~o do witz.icn.la.
Aniela zdołała zbiec 2: domu von Meriuiego i pnybyła
.
do Bclgrada, sk.ad udała SJę pocqgiem do Sarajewa. Ale w
drodze :i:ask~yfy ją wielklc, d:i:iejowe wydarzenia.
N.a dworze cara chłop sybirski Rasputin zdołał sw4 siłą
hłpnotyc:z:q wylcc:z.yć następcę tron!L
D:i:icki temu zyskał niWNykły wpływ .na Cara i Carycę
i metyblność, którą wykorzystywał, dla brania łapówek i

wi6su

«Iii~

Hr~ lgna~cw, J"Jłkownilt carski wyr:.uc.ił :i:c swego
młeszkama Rasputina, ktdrcgo zastał w sypialni swojej małion
Id.. Odop sybirski umAcił się, i hrabia został wysłany do Bel•
gr.idu ,Jllo attar.bc wojskowy. Tam ro:i:szedł się z żoną, któr.i
wt6dła do Pctersburg:a. Po wypadkach w Sarajewie 'tftacał
~tiew do Petersburga i w poc.i4gu spotkał się z Anielą,
kt.6q pokoc:b.ił od pierwszego wejrzenia. Jcchali tym samym
przedziałem do Sarajewa.
Dwonec Y Sanjcwte był pełen policji, żandarmerii i
•
wywiad~, ,.,obce. tego hrabia lgnatiew skłonił Anieli;,
br 1IClała się .... dalsq drogę.
Anfe1a dowiedziała się w Krakowie o śmierci swej mat-

Jr:i;

zro~cr.ona zgodziła 6ię na propozycję hrabiego i udała
Dę Z rum do PetenbUl'I L .
.Minister spraw zagranłc:nTCJi Austro • W~cr. hrabia
·
Ber~ otrzymał wiadomość o zamachu na arcyksięcia w
Sara1cwie. Postanowił zamach ten wykorzystać dla ostatcczne.f rozgrywki z Serbią. Ale jego podsckrcta~ stanu przy•
pomniał mu; te «a.n Franciszek Józef pncciwstawił się pro•
bom wojcmnym.

Rqd Austro - Węgierski WySłał' gro!ne · ultimatum do
Bełgradu.. stolicy Serbii. po c:i:ym ministe.r Berchtold roz.kauł
z~at ~ ~yplomatyc:i:ne. Działo się to w porozumie•
i minister
JUll : Kaiserem . Wilhelmem IL Premier austriacki
spraw zagranlc:i:nych pr:i:ybyli do Cesarza Franciszka J6zela z
,aktem mobili:i:atji do podpisu.
. Mimo usiłowl.'6 ~ unikłęda zbrojnego konflikłlt. W"f• ·
Docbła .między Ros}ł a IUCS%ą wojna. Rasputin dowiaduje
lllł o łJlll w .tt.pitalu na Syberii, gdzie lc!ał po ranach, zada;

r,dl mu pne: cbloPkę Gusłc wą. ·
.IWipu&cłał postalllOWił wracać ruitychmia.st do Petersbuł-ga:
tu

11

9'ę

do hoieclu.

Do hotelu, w którym mieszkał hrabia Ignatiew pr:ypadko•
';o przyjechał ~uti.n. Hrabia pro6ił Rasputina, a.by podj4ł

~ lec:Ua.la An:i.eli; przybył sam :i: chorą do hotelu Rasputin
~ał, ahv go POZOtSławdono sam na sa..m z chor4: lwabia za•
W'ilWlil - -

'

Hrabi.a. słan.\ł wobec trudn'Cgo wyboru:
Nie mógł zdecydować się na to, a:by pozostawić
Aniele sam na sam z a.łowiekiem, który uwiódł jui
tyle kobiet,. i to ze sfer arystokratycznych. Krqią nawet legendy o tym, ie zniewolił również córki cara.„
Ale, czy wolno mu ueiygnować z wyleczenia
Anieli? Wszyscy lekarze osądzili jed,inogłośnie, że
Aniela jest nieuleczalnie chora, ie nie ma najmniei111
szej nadziei, aby dziewczyna wróciła do normalne~
go stanu. Jedyna nadzieja w Rasputinie.
Jakie moie wyrzec się tej ostatniej iskierki nadziei?
A wi~. co ma teraz uczynić? Czy nie lepiej, r:by
Aniela pogrążyła się w melancholii, niżby owłosio11
nc ręcę Rasputina miały dotknąć · jej ciała?
Hrabia przełknął słowa Rasputina, po czym .za- ·
'
l)ytał:
- Oj.cze Grigorij, czemu zawadza panu moja
·
obecność?
- Wtedy, gdy Duch Boży wstępuje w moją du~
s:ę, gdy wkracza w moje ciało, muszę pozostać sam
na sani z chorym ... - odrzekł Rasputin - Powinie"

neś to sam zrozumieć!... Ale ty, mając przesądy ary~
stokratyc:zne, driysz, abym czegoś tej dziewczynie
nie zrobił... Zabierz ją sobie i idf ode mnie prec:z...
Powinieneś mi być wdzięczny za to, że po owej sce~

jeszcze z tobą rozmawiać, a ty
w taki sposób?.„ Jesz.cze pełen
jesteś zakłamanej dumyl...
- Czy moie pa.n mnie zapewnić, że tej dziew"
czynie nie stanic się nic złego? - usiłuje hra:bia WY"
dostać od niego przyrzeczenie, aczkolwiek jest prze,
konany, ie tu żadne obietnice nie pomogą.
- Co masz na myśli? - zmrużył Rasputin
oczy.
- Grigorij Jefimowicz„. Zechciej mnie pan zr°'
· zumieć„. Dziewczyna jest jeszcze niewinna."
Nie rozumiem, co JDM% na
- Cóż z tego?
nie w domu,

odwdzięczasz

pragnę
mi się

myśli?

- Nie chciałbym - powiedział odważniejszym
głosem hrabia - Nie chciałbym, aby tę chiewczynę
spotkało to, co mo!i~ małżonkę wtedy, .gdy pan był w
sypialniz piersi Rasputina wyrwał się donośny, grzmiący ryk. Na odgłos takiego śmiechu, nawet Aniela ~
driała, i wzrok ;,eJ°, dotąd przykuty do jednego miej!f

sca, przeniósł się na Rasputina.
- Gwarancje mam ci dawać, cha, cha, c.hal Cho.
cho, choi Teraz rozumiem, bracie, że ta baba 1est
twoją kochankąl Tylko ty moiesi dotykać jej ciała,
meo ka.idego obcego••..? Państwowy
·jesteś za:drosny
L'L,...._
..-i
nopol... Moic vp.iaciS% patent na n14 '-'"a• CJJC1.t Cllilo•·
Stąd powstają wsi.ystkie ~echy, kaidy stdi:.i. ie
jego żona to własność i on ma na· ni, patent... Kaidy traktuje swą żonę jako r:ecz, jak szaft, pnedmiot,
który on kupił, i nie wolno go dotykać ••• Cha, cha,
cha... Chcesz gwarancji?..• Nie, Rasputin nie udziela
Albowiem, gdy Swięty Duch
nikomu gwarancji.„
mnie ogarnia, sam nie panuje nad whł... Nic m~
dla nikogo wtedy współczucia... Ale czym zgłupiał,
ie się pned tobą usprawiedliwiam? Nawet wobec
cara nie zwykłem usprawiedfrwiat się... Odpowied'Z
mi na jedn<> pyta.nie: .chcesz, c-z.y nie chcesz, aby ta
dzicwayna wy.tclrowiała?
'.Hrabia stał. śmierttlnie blady i mą!ł się ze wz,ou"
rum.a. Ach, z Jaką 1'02l'kos?Jł •• ~po!ic:z.kowałby te~?
obłudnego .„św1~egol" Ale c0'% :tµoze na to :ixnadzic,
jest zupełnie be%lbronny wobec tego C%łowieka...
- Ale c:.y dziewczyna na pewno powt'Óci do
zdrowia? - pyta Ignatiew i spostrzega, jak Ras•
putin swym wttokiem obnaża dziewczynę.
- Powie&iałem jui ci, że nie daję iadn~ gwct<=
raneyj, wszystko zależy tylko od Opatrznosc1, wo•
bee kt6rej jedynie jestem zobowiązany składać s,pra~
wozcła.nie.„Iądakl Nik~emnikl Oszustl" - 'Pragnąłby
I aticw krzyknąć mu prosto w oczy, a.le równocze,
C1:U cudotwórcy"
· ·1 ·aka bi.
-~
. •. ;
•• .
Je i. o
snte czu1e S1 ę, J
- R~ jes>zcze .proszę pana, 01~:.e Gng?rtJ, aby
pan zechciał przyiąć pod uwagę •. ze taN. chhie~czyna
jest ni~win!1a·:· ie to ~iecko prawie.„ tec się pan
.
. . . .
nad nią d1tu1e.„
- Zabien ją stąd1 Odejdi i nią t nie :awracaJ
.
mi głowy!. ... - krzyknął nagle Rasputin.
- Grigorij Jefimowicz, niech się l'an nie obra•
ża!„. Mam jednak prawo przypomnieć to panul... ~
hrabia ze wstydem wypowiadał te słowa.
- Nie mas::. prawa tak mówić, Gdy car # bad
tiuszka zawezwał mnie, abym uzdrowił następcę tronu nie stawiał mi równiei żadnych warunków, nie
wysuwał żądań„. A nie mal mnie wtedy prawie wca'

CZYTAJCIE

NO WE GO
SPORTOWCA
..

le„. Wstydź się, hrabio, gdy tak do mnie mow1sz„ .
chcesz, a.bym uzdrowił te kobietę, wyjdi stąd,
wracaj do swego pokoju, i pozostań tam tak długo,
póki ciebie nie zawezwę„. Nie śmiej przed tym po~
wracać, zresztą zamykam drzwi na klucz ..•
Jak człowiek, który udaje się na ciężką operację,
tak hrabia z trudem wyszedł z pokoju.„ - W {ego
oczach ukazały .się łzy bólu, gniewu i zmartwienia...
Nie mógł więcej ani słowa wymówić. Zgrzytając ~ę~
ba.mi, z zaciśniętymi pięściami wyszedł z pokoju. Nie
miał innej rady. Ostatnią jego nadzie14 był RasiptJtin:
ten człowiek może jeszcze dokonać cudu. W S'Z.Y"
scy l~e i profesorowie twierdzili, ie następca tr0<>
nu jest nieulea.alny, a on jednak uleczył ~o.
Rasputin zauważył z jaką miną wvc:hodził hrabia
z pdkoju. Dostrzegł jego za:ciśni~te pięści. Uśmiec:'hat
si~. Uld<>wolony z gniewu hrabiego. Spra~ mu
ptzyjemność świadomość, że hrĄbia jest :.rozt'a.c::óPY·
Rasputin zamknął za sobą dn.wi, prowa~e n.ł
korytarz, jak również drzwi pokoju, w kt6rym sam
pozostał z Anielą.
Po tym stanął pr:ed meslem Anieli i ~e
payjnał się j,ej postaci: tak, w Petersburgu nie zna,.idzie innej tak pięknej kobiety!.„ Twarz iei i>ok.rYła
sit rumieńcem, jak dojr:ałe jabłko, wargi purpuro.
we, jaik maliny, a jakie kształtne są jej r~c i n~l .
Ujął jej dłonie, %.ałoiył ie na swe b.Mki, nacliyliJ
się nad nił, po czym zbliiył swą owłosiotią twa.u de
jej
•'
• J~
Chi , eh"t, chi .„ - śmt"ał Sl~
-t.
t.
, cne, cne...
• prosto w twan.
.
piersi Anieli wydarło się westdinieie.
_ Jak się nazywasz? - zapytał i :zdi~ł ief ~
u swoich buk6w. - MaS'% natychmiast ocltx>'Wieidziećl _ dbf.11 ił w pół..
Oc:r.y jCJO miały jakiś dziwny wyraz, promicńiejąc wokoło pn:edziwnym blaskiem..
piersi Ani~i mowu wyrwało sie wcstdn'lienie;
uczyniła ruch, jak gdyby chciała wyrwał się z iego
Jeśli

twand;;
z

z

rąk.

• ..,_·
__,_ Od
powie~
. - Kim ••• Ja.„ Jestem.„ Odl'Q'Wicu:i.1
powiadam cit - ciężko oddychał Rasputin.
- Boże... Ratuj... Mnie... Boie- - wvrWał sił
z piersi Anieli głos, nabrzmiały bólem.
- Spójrz mi prosto w oczyt Czy wid;is: mnie,
ha? - ujął w dłonie jej głowę i przyglądał się iei
. oczom badawczo, przenikliwie. Nie mogąc znieść jego spojrzenia, Aniela opuściła powieki.
Nie mogła mieść jego hipnotyzującego wzrok&
. - Otwórz oczy. powiadam tobie, .i to natvch"'
..
.
m1astl :- krzyknął.
. !i-mela ro:z:warI:a s:erc;>ko ociy•.~vr~ tch Zlmf"
mł się: malowało się w nich prier~enie 1 ~oga..~ .
wyszczerz'Ył J:lasp~tin zęby, l.ak dziki
. :'!ter.z, 1 twan Jego. ~m1en1ła się - ulegniesz m~
•
JeJ władzy •. tak c%y nie..
głosno
- Boze, ratu1 mn1el. .. - westchnęła
Aniela.
- Chi, chi, chi, cho, cho, cho - zaśmiał si'
Rasputin dotykając swą owłosioną twarzą lei delt"
katnej ~anyczki.
- Niech mnie pan puści l... Niech mnie pan r.u„
ści„. Iliada mi1... - łkała Aniela.
- Powiedz, kim jestem? - wybałuszył Raspu."
ti.n oczy.
Ach, co się ze mną dzieje!.„ Milan ... Milan„:
Ratuj mnie ... - poczęła głośno kr?.yczeć - Ratu J
·mniel...
W tej samej chwili rozległo się przy drzwiach,
prowad%.ących na korytarz, głośne pukanie. To ł'>t1d
kal hrabia, który stał cały czas pode driwiatni i l'l"ZV"
słuchiwał sit;. Wobec tego, że Anielę dzieliły od lgną."
tiewa jeszcze drzwi, dochodziły go tylko pojedyńcte,
oderwane cliwi~ki.
Ale gdy Aniela krzvknęła tak Rłośno, tak roz„
paczliwie, echo iei krzyku rozniosło si~ l'O koryta„
nu. Hrabia zadrżał cały i zaczął pukać do drzwi.
Jakieś sąsiednie drzwi otworzyły się, wvchvliła
si~ z nich dowa stars%ej kobiety, o napudrowanej
twaay, i :apytała:
- Kto to tak krzvaał? Jak.a! kobieta wzywa
pomocy. właśnie tam, gdzie i:>an pukat
Cói mógł hrabia odpoV1riedzieć na pytanie na„
pudrowanej damy( Czy mól?ł iei opowiedzieć, co si~
·
diieje w owym sąsiednim pokoiu?

l
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ZYGMUNT CZARSKI

GRZECH NIE POPElNIONY
Po wieś ł ws 116 I cze sna. osnuta na prawdziwvch wvdarzeniacb
Pani Eugenia Charecka
nakrywała tego dnia
stół staranniej, niż zwykle, nadając mu wygląd od"

świętny. Był to dzień imienin jej męża, Tana, zamoŻ•
nego właściciela domu bankowego. Kochali się ser"
decznie. Byli wzorem małżeństwa, którego owocem
był dziarski chłopiec, dziesięcioletni Piotruś.
Rozległ się dzwonek. Pani Charecka była priee
konana, Że to jej mąż, pobiegła więc sama do drzWi.
Pomyliła się jednak. To Lusia, dziewczvnka od kwia•
ciarki Lebasowej, przyniosła zamówione przez Cha~
recką kwiaty dla ozdoby stołu. Lusia, urocze· dziew•
cz.ątko lat dwunastu, kiwn~ła przyjaźnie Piotru~i.o"

wchodziłeś, właśnie ozdabiałam st6ł kwiatami, ptty„
niesionymi na chwilę przed twym przybydem przez
,Lusię ... wiesz tę. wychowanicę kwiaciarki, zawsze tak
mile uśmiechającą się do naszego Piotrusia.
Imię ukochanego nad Życie synka wpoiło w Ja„
na moc i odwagę. ·
- Masz sluszność - rzekł - Dla niego musi•
my walczyć, dla niego bronić się przed .zagładą.
I rozpoczął się obiad imieninowv, smutniejszy,
niż kiedykolwiek.„

Wt„.

Pani Charecka nie zdążyła jeszcze skończyć
ozdabiania stołu kwiatami,
gdy rozległ się di:ugi
dzwonek. Tym razem był to jej mąż.
Obsypany pocałunkami pttez żonę i synka, ia•
koś niechętnie dziękował za te objawy miłosci. Padł
na fotel i pogrążył głowę w dłoniach.
- Co się stało, Jasiu? - zapytała pani Eugenia.
zaniepokojona.
- O, Geniusiu, gdybyś wiedziała ..•
- Coś złego?
- Coś straszliwego. Katastrofa. Testeśmy zg,~
bieni bezpowrotnie„.
- O, Boże, co ty mówisz? To nieprawda?
- Niestety, prawda najsmutniejsza. Mój wspól•
nik sprzeniewierzył pieniądzę wszystkich naszych
klientów i moje. Zniknął bez śladu. Nie tylko, że
zostawił mnie be% grosza, ale w straszliwe1 sytuacji,
bo j~stern odpowiedzialny przed klientami za wszy„
stkie wkłady.
- To okropne 1 I cói teraz będzie?
- Boję się nawet myśleć o tym. Tui chciałem
sobie palnąć w łeb, ale zaniechałem tego na myśl o
tobie i Piotrusiu. Zbyt wiele szC%ęśliwych chwil wam
zawdzięcząm. Was tylko miałem na świecie od c11wili
zerwania z matką i bratem. Więc chciałem choć taz
jeszcze ~jrzeć na was. Ale teraz... 1ui sam nie

wiem. -

Jasiu, ódwagil Nasza miłość doda nam sił

do pnetrwania.

Ale jak? Wszystko na mnie spadło naraz.
ostatni termin płacenia komornego, a nie mam
nawet stu ?lotych w całym majątku ...
Więc możebyś
jednak udał się do matki?
Uwzględni chyba tak wy!jątkowe okolicznoś~i •.•
- Moja matka? - zapytał z goryczą - Giv
nie odmawiała dotychczas nawet poznania cię, nawet
ujncnia swego pierwszego wnuka?
- Niestety, wiem o tym. Nie chce ci przebąc:zv.ć,
ie wbrew jej woli ożeniłeś się ze mną, zwykłą miesz,.
czaneaką, sierotą, bez posagu. Bvłam ni~godna ~tać
się synową pani Chareckiej, podówc.zas już z dru•
gicgo męia hrabiny Kastalskiej.
- Pycha rodowa, niedorzeczne i okrutne prze„
qdy - syknął gniewnie Charecki.
- Spróbuj więc może udać się do twego o;„
-

futro

czyma.

- To bezcelowe. Hrabia rest pod wpływem źo„
ny i nawet od niej zależny, bo to przecież ona wnio"
sła do ich małżeństwa ogromne bogactwa, on zaś· ty...
~ hrabiowski, o którym moja matka zawsze zńa.,,
nyła.

ł.iy trysnęły m.u :z: oczu. Pani Eugenia po raz
pierwszy ujrzała męia płaczącego. Taki ból i żal ści"
snęły jej sercem, że po namyśle rzekła:
- Posłuchaj, Jasiu. Jest sposób ratunku. Panie"
wai ja właściwie jestem przyczyną, ie twoi WYrzekli
5ię ciebie,. czyli ie bezemnie mógłbyś nie tylko się
nratować, ale Żyć spokojnie w dostatku na łonie roe
dziny, więc .•. odejdę.••
- Genieczko, co ty mówisz? - krzyknął Jan.
- To nic strasznego. Poszukam sobie pracy. Za„
robię na utrzymanie dziecka i moje. Będę Żyła wspo~
rnnieniami naszego
dwunastoletniego szczęścia bez
granic. To mi wystarczy. Ratuj siebie, ratuj dobre
itnię naszego syna. Zgódź się, błagam.
- Oszalałaś? - zawołał Jan, zrywając się z krze„
sła, - Jak mogłaś tak mi ubliżyć, przypuszczając,
ie zgodzę się na coś podobnego? Za kdgo mnie bie~
uesi?
- Wybacz, Jasiu - jęknęła, przerażona pał„
łownością jego wybuchu - myślałam.„
Wybuchła płaczem, rzuciła się męźowi na szyję
z rozpaczą i skruchą. Tuliła się do serca, kryjącego
tak bezcenne skarby miłości dla nie-j. Połączyły się
strumienie ich łez. ;
- Nie upadaj na duchu, Jasiu - szeptała pa.ni
Charecka, - Zobaczysz... we dwoj~... obronimy się
t>rzed biedą.
- Oby Bóg dał - westchnął Tan.
- Więc na razie jednak siądźmy do tego stołu,
który tak odświętnie przystroiłam, myśląc, że rad~~
*1ie będziemy obchodzić dzień twych imienin. Gdy

- W tej i1amej chwili hrabia Kastalski r01:mawiał
poufnie w swym gabinecie z pewnym osobnikiem o
podejrzanej powierzchowności, mianującym się Tu"
licz. Był to blady i wysuszony człowieczek lat 40 50 o przebiegłych oczach.
- Może pan hrabia w zupełności zaufać memu
sprytowi i doświadczeniu w tycb sprawach - mówił
uniżenie. Na pewno wszystko załatwię ku ~ado•
woleniu pana hrahi~go.
- Na to liczę - odparł hrabia - Proszę więc
zapisać sobie dokładnie, w czym rzecz.
Julicz wyjął notes, hrabia zaś po namyśle rzekł:
- Jeden z moich przyjaciół, zmarłv niedawno,
prosił mnie w swej ostatniej woli, bym odnalazł ier.o
ńieślubną córkę. Strac;ił ią z oczu, gdy miała trzy la•
ta. Musiał zerwać wszelka znaiomość z iei matk;J,
którą przed ślubem bardz~ kochał i poważał. · Ale
trafiła mu się okazja ozenić się bogato„. ogromnie ...
więc...
·
- Stara historia - wtrącił Tuli cz. - Czy ta ko•
{,ieta thiała zajęcie?
- Pracowała w inagazynie mód. Na~ywała się
Marta Darska. Przed dziewięciu laty zachorowała na
za.palenie płuc i zmarła w szpitalu. Co się stało z iei
córeczką, podówczas trzyletnią, nic nie wiadomo.
- Jak się dziewćzynk<l nazywała?
·
- Lucyna Darska, bo jako nieślubne dzi.!cko
nosiła nazwisko matki. Nzy,v.1no ią Lusi~. Za wsze}„
ką. cenę muszę odnaleźć to dziecko - rzekł z naci"
ski em.
- Oho, widzę, że w tym coś iest - pozwolił so•
bie rzec Julicz. - Coś specjalnego.„
.
Hrabia zmarszczył brwi i rzekł :: lekka zmien1 0•
nym głosem:
- Tj1lko chęć spi'łnienia ostatnie.i woli zmarłe
go przyjaciela. Chciał koniecznie pr~ed ~mierc\a t•a•
prawić krzywdę, wyrządzoną matce I dziecku. Przy•
rzekłem, że to załatWię.
· - A c.zy ten.,. przyjaciel hrab.iego„ .. miał dzieci
ślubne? - zapytał podst~pnie JuHcz. .
,
.
- Nie. Ożenił się z wdow<'l. o wiele od mego
bogatszą, m~jącą dwóch synów. ~onieważ jeg? Żona
ma majątek wprost olbrzymi. więc postanowil całv
sw6i majątek osobisty, a będzie tego też około pół
miliona, zapisać swej nieślubnej córce...
·
- I umarł, zanim zdążył tego dokonać? A, to
rzeczywiście szkoda...
.
- Przeciwnie, z.dążył dokonać te~o zapisu„: .
-Ale żona i pasierbowie na pewno sprzec1w1ą
sję temu?
. . •.
.
- Nie przypuszczam, zwłaszcza, ze mól! przy1a~
cid zastrzegł. w testamencie, iż pieniądze te przypad„
ną jego żonie, lub w razie jej śmierci. jego pasierbom,
o ile jego nieślubna córka nie zosta~1e odnalezona w
ciągu dziesięciu lat od chwili otwarcia. tes~amentu.
- Sprawa jest jasna - rzekł Tulicz t dodał: Ileż hrabia poświęci na to?
- Myślę.•• - odparł 'l?° chwili n.amys!u.h:rabi:1-ie gdy dziewczyna zostanie odnaleziona 1 1e, t.oz~a
mość dokładnie stwierdzona, otrzyma pan... dz1es1ęć
tysięcy.
.
- Co? - zaśmiał się Tuhcz - tyle tylko za
odnalezienie clziewczyny, zaginionl'li od 9 la.t i mają~
ceij p6ł milionowy posa~? . Ileż tu wvniocą ~t:óźe,
staramia, koszty nieprzewidziane„. A praca mo1a 1 m°"'
ich pomocników?
- No, więc dam piętnaście tysi~y. ale ani grosza więcej. To moje ostatnie słowo.
- Ha trudno, w takim razie nie podejmę się
tej sprawy.' Będę czekał na dalsze propozycje ze stro"
ny pana hra:bi~go, a. na razie i~~atrt.
•
•
Wid:ąc, ze Juhcz rzeczywiście wy~hodzt, hrabia
usiłował go zatrzymać, ale ten rzekł krotko; :. • .
- Grajmy w otwarte karty. żądam p1ęcdz1es1ąt
tysięcy i ani grosza mniej za odnalezienie .•• córki pa„
na hrabiego.„
•.
- Co za bezczelny szantaż! - krzyknął hrabia.
- Spoko1nie, panie hrabio, spokojnie. Widzę, ie
pan hrabia nie :z:aprzecza i. s.łusznie. !'l!e mnie. br~ć
na takie komedie. Przec1ez to własn1e hrabia •Sl~
ożenił ze strasz;nie bogatą panią i ma dwóch pa.ster„
bów. \Vięc teraz nóżki na stół. Albo dostańę !vle,
ile żądam. albo.„ ten i ów dowie sie o wszvstkim .••
Zg-oda?

silny.

Zgoda ·

mruknął hrabia, wściekły, ale

.

~ Poproszę więc o maleńki iedateczek. (.)t, pó)
tysiączka .••
Hrabia cisnął mu żądaną sumę z pogardą.
- Sługa uniżony pana hrabiego - ukłonił si
Julicz, - Już się biorę do roboty.
Hrabia Kastalski został sam. Taik, to on rze•

czywiście chciał odnaleźć swą zaginioną córkę. P'r~
gnął mieć kogoś sobie bliskiego na starość. Miał JUŻ
54: lata, czuł się bardzo samotnie. Nie mógł liczve
na -żonę, starszą od niego niemal o dziesięć lat. Lada

dzień może mu jej zabraknąć."

To mu nawet przypomniało, ie Żona dziś mił
ze wsi. Zadzwonił na lokaia i rzekł:
- Leonie, proszę iść po panią na dworzec. Wraca dziś albo Ó dziewiątej albo o dwunastej.
I znó.w pogrą.Żył się w rozmyślania. Wyrwał go
z nich dzwonek. Przypomniał sobie, ie porozsyłał ca.o
łą służbę, więc sam poszedł otworzyć drzwi. Był bardzo zd~iony, widząc, kto stanął we drzwiach.
- Ty tu? - zapytał - czego chcesz?
- Mam bardzo wainą i pilną sprawę do hra,..
biega - rzekł przybysz, bez ceremonii wchodząc do
gabinetu. Był to młodzieniec lat 27, ubrany z pr:.esadną elegancją, przystojny, ale nie budzący zaufania
swym wyrazem twarzy. Siadł w fotelu.
- Nie będę obwitał w bawełnę - rzekł oschleprzyjechać

potrzebuję pieniędzy.

- Znów? Ile?
· - Dwadzieścia tysięcy.
- Zwariowałeś?
- Nie, ale _jestem w krytycznej sytuacji. Gr?%i
mi eksmisja. Lada dzień mogę być na bruku. Wte"
rzyciele mnie osa(;zyli ze wszystkich stron. Mam teraz
sposobność podźwignięcia się, ale do tego potrzeba
małego kapitafiku. Więc myślałem, ie p0mimo, ii nie
jesteśmy w przyjaźni, mógłbym jednak liczyć na hra~
biega. Tym bardziej, że naprawdę nie mam do. kogo
się zwrócić. Nikt inny mi nie pomoże.
- Ja też nie.
- Uprzedzam, że jestem u kresu ro:z:paezy. Testem gotów na najgorsze. Szkoda plamić nazwiska.
- Nie nosimy tego samego, więc co mnie to
obchodzi? Poza tym nie wierzę w twoje haiki. Testeś
próżniakiem, pijakiem, hulaką. Pracuj, to będziesz
miał pieniądze.

- Człowiek o moim nazwisku nie może trudnił
byle czym.
- żadna praca nie hańbi.
- Tak mówi wstrętny egoista, skąpiec, driąo.
o swe skarby.
Oburzony, ale i zniecierpliwiony, hrabia 'KastaL
ski wyjął pięćsetkę i rzucił przy?ysz.o~i, mówią~:
- Po raz ostatni jeszcze daJę. Am grosza mgdy
więcej. Zapamiętai to sobie.
- Co? TałmhŻna? - krzyknął przybysz oburzony i obrażony, odsuwając banknot - wyprastam
sobie traktowanie mnie jako żebraka. Czy hrabia nie
boi się, i~ mogę ... wybuchnąć i to.„ bardzo dotkliwie
dla hrabie~o?
- Niczego się nie boję.
- Przebrzydły skąpiecl Ożenił się :z:e słal'ftł
od siebie kobietą dla pieniędzy, a mnie ich odmawia•••
Hrabia był u kresu oburzenia. Zerwał się i
się

krzyknął:

- :Precz mi z oczu, niegodziwcze! A gdy sic
osmielisz jeszcze raz tu zjawić, psami wyszczuć
każę!...

A ja ostatni raz radzę: Qstroinie ze. mnąl
mnie nie doprowadzać do ostateczności.
- Precz
łotrze łaiidakul - krzyczał hrabia,
wskazując; pr~ybyszowi drzwi.
·
- Nie wyjdę stąd _:... syknął młodzieniec - pó.
ki nie otrzymam, czego żądam.
- Wyjdziesz natychmiastl - wrzasnął hrabia i
chwycił natręta za kark, pchając go z całej siłv ku
drzwiom. Ten jednak chwycił hrabiego za gardło.„
Dusił go i syczał:
- Pieniędzy, pieniędzy, bo zaduszę jak psal.„
- Kanalio„. - wybełkotał hrabia i nie zdołał
wydobyć ze siebie ani dźwięku więcei. Oczy mu na11
biegły krwią i wyłaziły z oczodołów. Tymczasem r~
ce, ściskające mu szyję, jeszcze bardziej wzmogły nat
tężenie. Hrabia padł na dywan bezwładnie ..•
Złoczyńca był jawnie przerażony swym czynem.
Chciał zawołać pomocy, ale krzyk uwiązł mu w gart
die. Bo przecież gdy zawoła, zdradzi się„.
Wypadek czy morderstwo? Jedno było pewne,
ie posunął się o wiele za. dalek.o '!" swych. ~o~bach
i napaści. I co teraz będzie? Tezeh hrabia zvte t od..
zyska przytomność, oskarży go o napad rabunk°"
wy...
.
•
Na wszelki wypadek szvbko schował do k1eszen1
ową pięciosetkę hrabiego. Nie tracąc ani chwili dłu"
iej, wysunął się :z: gabinetu, pośpieszni.e dobiegł wyi11
śda i wyszedł na schody,
nawet me zatrzasku1ąc
drzwi, by nie wywołać najmn!ejszego szełesi;tt.
•
Szybko wybiegł na uhcę t postarał się iak ?lal"
prędzej oddalić od miejsca przestępstwa.
-Domero
gdy był dość daleko, poszedł wolnieiszvm krokief!1,
myślłc jaki będzie wvnik. t~J?? .zaJścia. ~~ hrah1a
Żyje 1eszcze czy umarł? A tezelt :vte. czy t Jak zdoła
udowodnić, ie został napadnięty?
· -

Proszę

(Ciag

aalszv 1titro}.

gr
Na terenie Tomaszowa dra6
sował oszust, który podając
się za Aleksego fligera, lekarza

•

e · cze nigdy ni zdradziła.
mie z unosza-Stę owsk'1,
Misterna sieć kłamstewe
lena Orossówna, Jerzy Pichelski ł
Józef Węgrzyn, Józef Orwid i gmatwa się coraz bardziej, by
inni. Kierownictwo produkcji stworzyć jedn~ w swoim rospoczywało w doświadczonych 1 dzaju intrygę filmową, naszpiręk_ ach Alfreda Niemirskiego, kowaną humorem i niespodziek I
d B
L
ucz o· rwanymi sytuacjami. A że grają
rez~ser?wa ł eonar
w1k1, kier. art. był Jerzy Gabry- i Irena Dunne i Cary Orant, więc
ełski, operatorem St. Lipiński. ) łatwo sobie wyobrazić czemu
(film ten w/g Motion Picture
1 Herald zaliczany jest do najNaga prawda
On, ona i ten trzeci. .. A za. lepszych i najkasowszych obrah" 1 zow nowego sezonu.
b
. d
.
t
k •
d "
p
N
ym Jeszcze Je na ana 1na 1- •
u aze .się
raw" a
stGria - powie każdy po prze-' " . ~ga
czytaniu tych pierwszych kilku w kmie "Roma ·
słów. Otóż nie. "Tym trzecim„
jest Mr. Smith, a Mr. Smith
to piękny, ostrowłosy„. terier ... (
To był jedyny świadek ich \ S. A. Handlowo • Przemysłowa
Ł. J. BORKOWSKI
kłamstw o zdradzie i przemil- ~
Oddział w Piotrkowie
czanej prawdy o tym, że się

weterenal'ii, naraził na dość
poważne straty miejscowych
kupców.
WSZYSTKIM SWOIM ODBIORCOM
Rzekomy Fliger, przedstawia·
jący się również jako Garbowski, zamieszkały w Tomaszowie
przy ul. Spalskiej oraz przy
SKŁADA
ul. Zgorzelickiej 37, odwiedził
skład manufaktury Rubinka.
gdzie powołując się na referencje miejsc. lekarza weteryELEKTROWNIA w PIOTRKOWIE
. narii, dr. Hamczura ()raz kierownika Wydziału TechniczneSP. AKC.
go Zarządu Miejskiego, !nż.
ul. Słowackiego 54,tol.10-61
Bauma, „zakupił" na kredyt kochają.
W ęglel hurl•detal od pół fonny
On wyjeżdża interesownie na
dwa kupony towaru ubranio·
•o młynów I centr. ogrzewania
Koks
f wego. Referencje znanych o- Florydę, a w rzeczywistości
Portlandzki
Cement
fsób w Tomaszowie skłoniły cały czas spędza w mieście na
Żelazo - Belki - Blachy
~ kupca do udzielenia kredytu grze w karty i wraca do domu
. Blachy Cynkowe
I trzekomemu lekarzowi. W skle- opalony„. lampą kwarcową.
Cyna-Ol ów-Stal
I ł pie galanteryjnym Burchardta Ona uważa, że wierność mał.
Nafta-Oleje-Smary.
-~-"""""'"......,,. na Placu Kościuszki przedłożył żeńska jest przesądem, ale jesz- ,
„ "'
Clllll_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
c;;;;~---si::--nm:iai:
wzruszyć nas może swe· · piśmienną gwarancję, rzekomo
ckiego
fali rą,diowei
,
,
fabułą. podpisaną przez inż. Bauma i
ją nieskomplikowaną
100 szkół Kresowych otrzyma Zółta szlafmyca czyni właści- ł kupiec ten również padł ofiarą @1~.~K~i~~~~!~ ~~~@1.1:>..x.~~..,~:::;,d
ciela ,.odgadywaczem" cudzych ; oszusta na sumę kilkudziesięciu ~~
odbiorniki dla uczci;enia
, .
.
.
miliona abonentów Polskiego myśli Na tym bajkowym moty· f. złotych. W taki sposób nabrał ~(9
wie oparł. Zabłock~ temat ope- 1jesz.cze sklepy: Rozpędowskie- @) Szanownym Bywalcom 1 miłym Gosc10m
R•dia
Restauracji Europa"
.
.słu<:_ha i go l Kuleszy.
Już w najbliższych dniach rr. Muzyki. Oaet~n.1ego
"
się z przy1emnosc1ą. N1ektore j Z Tomaszowa fhger-Oarbo- ~
spodziewać się należy zarejesskła,da najserdeczniejsze
i harmoni· ; wski pojechał do Brzezin, gdzie @J
melo~yjne
pomysły
trowania w którymś z Urzędów czne idą wprost do Cimarosy, i z wyłudzonego a Rubinka ma- ~~
pocztowych. pierwszego "mil- Paera, Paesiella czy Mozarta, ( teriału uszył sobie garnitury u ~
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
ionera" Polskiego Radia, a a nawet zaq;erpnięte są z pol- ) Klein mana, któremu również
więc abonenta, który ma kolej
skiej twórczości ludowej. 0?,rali nie zapłacił należności.
ny numer 1.000.000.
d R
cowanie radiowe opery - Sta- . Rozpisano za nim listy gońZ tej okazji Polskie Radio nisławy
esfauracji
arzą
cze, w· wyniku czego ujęto go
Harasowskiej.
ofiaruje dla najbiedniejszych
;,EUROPA"
.
w Skierniewicach.
szkół kresowych 1OO odbiorni·
I Właściwe nazwisko kombina- ·
Kolędy na Nowy Rok
ków radiowych, które przez- Noworoczne koncerty radiowe tera brzmi Józef Perkowski, ~ Piotrków, 1939 r.
0
1
naczone będą dla województw:
Podobnie jak w roku ub ie- ! lat. 23, po~hodzący z osady I~~
poleskiego, nowogródzkiego, sta
•
- w dzień Nowego Ro-1 Osipy Wydz10ry, pow. Wysoko- ~(9
głym
nisławowskiego wileńskiego i
~~~@)~©
województwa~~~~
M_azowiec~iego,
Międzynarodoorganizuje
ku
wołyńskie.io.
..
,
.
_
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Białostockiego.
audy-,
Radiofoniczna
Unia
wa
1
Ponadto milionowy abonent
0
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1
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1
Polskiego Radia otrzyma pre'.
w
mię w formie książeczki oszczę
·~,.
S
sfalszo- ...:::
dnościowej P. K. O. na sumę życzenia szczęśliwego Nowego ne1 ~a oszust':Ya 1 z~
=
1939
Roku
Nowego
zczęsl1wego
~
Roku. Audycja ta odbędzie wanie dowodow asob1stych.
4.000 złotych.
1
życzy swym Szanownym Bywalcom
§.
Odznaczen.
Dwaj jego sąsiedzi, a miano się o .godz.. 13.05. . Poza ty!l'
"
.
,
.
I
dniu
w
nada)e
Radio
Polskie
wicie radioabonenci Nr. Nr.
1 Gosc1om „ITALIA
omaszowianie
999.999 i 1.000 001 otrzymają 1. stycz~ia szere_g audycyj oko-,
_
=
hcznośc1owych 1ak np. o godz.
książeczki oszczędnościowe po
~
Wacław l:.adoń
Udekorowani zostali w loka- ~
9.25 audycję muzyczno-słowną
1.000 zł. Również dwaj najstar-=
Kawiarni
właściciel
Po~
Starestwa
Ekspozytury
1u_
·
ślą"Betlejkarze
pt.
Katdwic
z
si abonenci Polskiego Radia. a scy" która przyniesie nie tylko w1atowego w Tomaszowie przez
mianowicie ci, którzy zarejesllWlll1111111111111llllllll111111111111llllllll1111111111111//lllll111111111111llllllll111111111111\lllllll11111111111111111111111111111111llllllll111111111111111l!I
trowali się w roku 1926 i 1927, ~~~ ~i~ac~~ 1 ~~~z i :~~;~y ~1by~ i~~ł~~~r~~~ę ~<l~~ mi~~iJżj;:1~
i od tego czasu są bez przer· czajowe, a nawet krótkie insce Polak - za pracę na polu
wy abonentami Polskiego Ra- nizacje.
filantropijnym, Jadwiga Skrzy- >=>'U-C.......,,_..
dia - otrzymają jako premie
Zyczenia noworoczne złożą pińska, urzt;dnicza Ub. Społ.- ~:Wl:Có..<1U;:c~=~......c~~~:x:e.:.lk,co:y:a~U!.1~2Sll:~~~W;..JJt~
książeczki oszczędnościowe po
radiosłuchaczom Szczepko i za pracę zawodową, Antoni
N ajserdeczniejsze
1.000 złotych.
Tońko w ramach lwowskiego Socha, kupiec - za akcję saŻyczenia 1Voworoczne
koncertu rozrywkowego o godz. nitarną, Feliks Tyszko, urzędnik
Tradycyjne przemówienie
Noworoczne Nacze1ne90 Dyr. 13.20. Obiecująco zapowiada f Ub. Społ. - za pracę zawod., ·
składa swym Sz. Bywalcom i Gościom ·
· się również o godz. 16.30 au-f Władysław Wolak, ':'rzędnik T.
Polskiego Radia
R I d · ! dycja z Wilna - "Zółta szlaf- · f. S. J. - za akc1ę pomocy
·· N
Z 0 ka~JI okwłego dom ;J~lmyca - albo kolęda na Nowylzimowej, Bolesław Wolski Wincenty Prus
1 s t yczma o o o go z.
kupiec
k"
bł
d"
k" 1 k
·
właściciel restauracji
·
ome wopera . a oc iewygłosi przez radio tradycyjne ro
Udziałowa)
(dawniej
przemówienie do radiosłucha- go z muzyką Oae~amego.. Mu- - - - - - - - - - - - - .
Piotrków, 1[;39 r.
Na srebrnym ekranie
czy Naczelny Dyrektor Pols---d R a d'ia p. mi· n. Konrad 17zie
,..,..,~~
• . z d 1 na o kgo z.
30 rowmez
. k.ie6o
~~~~·~e:t:ji!>..l.:,&,LJ•~~f1:fj~W)ł~~~~~j!:lj?I
wielki ~~ll'lr~~~nir.J...-y,;='§:ir.?~,......,,.,........
nowy
„Florian#I
onawroznoro nym wy
Libicki. Przemówienie to trans- . .
+11
•
•
•
ę zie z Warszawy mu.T l
m1·tawane bd·
li' o
polski
film
na wszystkie rozgłośnie Pols- f l·: ed~gra~y n_?lWołrochzne na
a 1ra ioweJ przes e s uc aczom
R d'
k"
W szeregu nowych filmów 1111ZBm--~------------am1-----całej Polski zespół "Sląskiej
iego a ia.
Polski film o którym mow1ą i wiedzą wszyscy'
„Złoła szlafmycaJ' _ opera z,, pozytywki" o godz. 2140. M:i- produkcji krajowej nie"wątpliwie
Według popularnej powieści K. NOJłDENA
miejczolowe
lał dla radiosłuchaczy 1 zyka tane~zna o 23.55 zakon- „Florian" zajmie
rzed
150
sce. Osnuty na tle pięknej po- Kino-Teatr Jednocześnie z Warszawą można zobaczyć w kinie AS
~I czy audycje noworoczne.
P
wieści pióra znakomitej autorW dzień Nowego Roku o
ki Marii Rodziewiczówny, z rea•
Wilno na
godzinie 16.30
l
lizowany przez wytwórnię Elek "
fali ogólnopolskiej operę w ~I Od wydawnictwa
1
tro· film Sfinks z wielkim na- p· t k i R '
trzech aktach z tekstem f ranDp .dzisiej~zego n.akład~ kładem kapitału i pracy artys- w w r ·ew e o1e gt.• J unosza s tępowski, Jadzia Andrzejewska,
ciszka Zabłockiego i muzyką
Brodniewicz, Gorczyńska i inni
Gastaniego zatytułowaną Zół- „Dz1enmka Piotrkowskiego I tycznej, film ten już dziś pl. Niepodleta szlafmy~a, albo kolend~ no- Tomaszowskiego"dodaj~my na- ukaże się na ekranie kina głości nr. 2. Jl Początek o godz. 5 pp, w niedzielę i święta o godz. 3 po poł.
d
d
· s~ym prenumerato~om nr. ~1 Czary zaskarbiając sobie niewego roku".
J!roźny B~
Popołu niówk:., o go z. 12.30
Operę tę wystawiono poraz i ciek?we~o Tygodnika "Zycie wątpliwie uznanie wszystkich Nflil
prawdziwych miłośników rodzipierwszy w roku 1788 w War- Kobiece ·
I ·.,V·~_;. I ·• • : '.
mej kinematografii.
szawie Przez 80 lat figurowała
W głównych rolach ujrzymy
lub dwa ładne pokoje do wyzar~z do wynajęcia wiadom0ść na miejsc~ ulica
ona .w repertuarze teatrów
B najęcia I piętro, ul. Piłsud- artystów tej miary jaK: Stani·
,
polskich
Słowackiego 98
sława Angel - Engelówna, KaziDzisiaj jeszcze utwór Zabło- skiego 40 m. 8
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Dziś czołowa premiera sezonu
wielki film romantyc;zny. Chluba polskiej produkcji
w/g porywającej powieści
M. RODZIEWICZOWNY
Wspaniała karta dziejów z czasów burz świtu i wolności
Wspaniała obsada gwiazd polskiej sceny i ekranu Angel - Engelówna, Junosza - Stępowski, Grossówna,
Piche~ski, Orwid, Węgrzyn, Skonieczn~ i inn!:..._

I

Dziś uroczy mundurowy film z życia węgierskiego

o milionowej wystawie p. t.

FLORIAN

Kino - Teatr

GZHRY
Piotrków Tryb.
Legjonów 11
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CZARDASZ

ROMH
w , Piotrkowie

AJ.

Maja 11.
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Początek o godz. 5 pp. w niedziele i święta o godz. 3 po· poł.
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CENY OOŁOSZEN: 1-sza str. 1 wiersz mil. jednołamowy 80 gr
w tekście 60 gr. Ostatnia strona 40 gr., drobne 20 gr. za wyraz

„Dziennika Piotrkowskiego" wynosi · 2 zł. 50 gr. z dostawą zł. 3.
z przesyll<ą zl. 9, rocznie 36 zł. Konto P. K. O. Nr. 602.480
l!Wtir~~·~~·llRIB11:1~•:m&V1mm~@z:min~llllilllll!lm. . .m e „. . .m•a•....-„,._„i.-m111„1111111am„1•„mm~rmi...•mm-::mm1111mm.:111:1aimi::. . .-DZ~:m'Jlmm1m11r.a11llml!. . .„lliml_.„„...-.Józef Walecki Drukarnia Polska Piotrków, ul. Słowackiego 23, tel 10 65.
Rt:daktor i Wydawca: Bronisław Kalwary.
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