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Restauracja na p.rzystani LMiK wSulejowie
pod lder~my1d<J,)Ą em Wacł~wa Berłowskiego
\'
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najprzednieiue papoje, iwieie ryby
Pierwszo:·zędna orkiestra p_
o d batutą Lejzerowicza.
I?ancingi co.dzienn.ie . . , 1
• . Dancingi codzi,e~n'ie.
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'I odp(}WłAd& Wacław ~ONwaki. W-wa, WidQk 21, dru.k. ~Matador•

. Uwp15,I\!

AMea Reakcji i Adm.
,:·,...

..:~-~

teksł • · 2 -

Za
„„„„
...„„„„„...

'

obiady z 3 • dań za 1.10 zł
wy~mlenite lody w r_óznych 'smakach

poleca:
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> ..zamó,wien:ia wycieczkowe i grupo wie.
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1ra1nil!ii"~stat Sie*·Sonrmi i ·n·a·1norzu

11

zapowiedział

___ -

P. Prezydent Rzplitej

Cala Polska · świętowała ~ stwa ~. Pragnłe:n!eQI. ~ narce wojennej. Powszechna :rbłórka
awattek „Dni Morza". Tysiąicz fest ~e ł -utrwalenie pokoju na hnduu; Obrony Morskiej organizo
ne iłum
st'k' h ·
nad Bałtykiem ale spada stąd na nas \Ulta przez Ligę Monk4 i Kolonialną,

pularyzacji naszych potrzeb w dziedzl
nie obrony morskiej - i najcelow•
szym wyrazem uc:cuć społeczeństwa
_..J... ,
:Y. ~~-ys:anif~~ o~ek powfęknenia pol&ldef siły któ.ra przyniosła już realne wyniki w dla naszej marynarki wojennej.
~~ !li 'WIOs'~
...,.....,w-1 :cbrojncj Da morza. ..Dni M<>rsa" 14 postaci Okrętu t><>dwodnego „Orzeł"
Silni na lądzie i w powietrzu pragJlaA'Odustanu
polskiego
utr:ryana
Gniami po4więconvtni polskiej mary· jest
zarazem_najlepszym
sposobem po niemy &łać się silnymi} na morzu, by
ni.a naszego
posiadani.a
na , _______________
._._._
_

zapewnić nieprzerwany rozwój naszej
pracy morskiej, by w pełni móc rozwi
nąć morskie powołania narodu poJ
kiego".
0

•

Przebieg uroczystości podaje•

my na str. 4-?ej.
„.__.__________________________
_.._______

woJ!t

Bałtyku i

span$ji
ta.

razstCIJ.'Zenia naszJe'j ek.

na

Gdańsk usiłuje sprowokować Polskę

inoirskie s:J.aki ~

P"11 P.re-zy'detl'f w'ygłos1ł ~

mówienie. w. którym powie•
dział:

w trad -"" li ~c:!i ,,Dldach
•
Mew.u."' ~~łyc
_„.,..aj'trzaię m:yili i uczucia

~~~~ gr:~mi:.r~

HllleroflJCV uslaflJlaJq baterie
z

dział

prz••UJiezion••ch
nocą
7
.
7
.Nien1iec
=~!:;
t~ ·GDANSK. ffitlerowcy gdań„ ł nie mają prawatowama do organizacji gdańskie Iszczenia tego korpusu oczyszczo
.- , -łf: ~ski i gdań&lci ~itk tak wyjąt\::o sry uaiłujl) ~owat ~ y Według informac.i-i ~ wiarygo Igo korpusu ochotnkzego post~=
ju.ż 3zer~g lokali. Gron\adzo
wo wi~kie znaczenie dla naszego P i próbują WłDrajać .sif, do czego dnych źródeł gdańskich, przygo pują ciągle naprzód. Dla pomie• ne są z pośpiechem zapasy żyw•

=

a Jak.że doniosłym, l!."'Y

IW

spodarstwa na~~·. dlatego Gdy•

~:a :~t::~~~~
ne Jllllł :z nami licmymi wtęzanu. Oby
ó'wa te pody 111 o(wariymi bramami
wyfłda na &wiat dh obywateli Rzeczy
pospolitej i owoców ieh pracy - eta.i
nowł4c również wolne, bezpo§rednie
dost:z do Pol~Jd
dla
bander

w_ny~~
;~?Ź<l do

i::!:"' - ~t sta~w

Ang11·a 1·e·s1 ' gotowa
do prZ ec'wstawien
·a
·
I
I

ności, specjalnie

:;ó=~ti:;{:~::h. ~:~:ia::z;~~
kich krawców gdanskich powo•
łan 0 d0
·
nd •
Zmo
..
szyci~ mu
ur~w.

btlizowano tez szwaczki do szy•

się gwałtowi

cia bielimy.

_

:Angielski minister I nych narodów" a w dziedzinie kul, Na zakończenie lord Halifax otł'Wojem;;o.:d i ,.,,,;:,~ spraw zagr'.1'nicznyc~ ~or~ Hali- tul'alnej prowa~ziła P?litykę ~si- św.l.adczy!, że polityka bry~yjska
by.
fax wygłosił przemow1eme.. po - stowską. Z chwilą zmiany polity- opiera się na 2-c.h zasadmezych
Gdy cJmłaj w dniu Swł~ch Apo• święcone omówieniu położenia ki rządu Rzeszy również polityka tezach: „pierwsza teza jest zdest?16w Piotra i Paw!a. pałro116w .ryba- międ.zyna.rddowego
państw rzekomo Rzeszę okrątają - cydowana wola przeciwstawiani.a
kow,kró
mfcśl nasza
biegnie
Wi· 1
Lor d H a 1·f
,..... w k.az·d eJ• eb w1·1·i
b yc• inę
· gw łtowi,
· d rugą zasa dą 3es
· t
sły
• 1 ki
h e'-wzdłuz
d Gdań•
i ax zaznaczył,
zoe
cych mvue
t
owei po s c rz K, o
R
. "łn • Ż li
. . . D 1. l d
H l.f
. d Ż ń Ś • ta
s~a i Gdyni. do portów 1 ~i rybKzesza. sama ~wina_,
Je e .zna- zmii:nion:i
.. a eJ or
, a .1 ax uznanie
. ą e
w1a , pragnącekich. do tych, którzy pracuJą na wy- lazła się w obhczu bloku pzeciwna rlwierd:mł, ze gospodarka sw1atb- go w drodze pracy ko.nstruktYWb~ i morzu i dQ łych, kt~ peł- stniczego, bowiem uprawiała „po •.wa zosta.nle uzdrowiona gdy skoń- nej pchnąć n.a pozytywne tory bu
ni4
nlmłmarynarki
zaszczytną
straż -- toa 1'l·tYk ę n1e..,„„l-"'ecze
• \.,.....,.;
ń stwa dl a ll1· cey się
· zmora zb ro~e
· ń•
d owę d zie
· ła po k OJU,
·
więcna.cl
nasze·
wojennej
i est to
radosny wy-

n:a

LONDYN.

lj;

tyl~ ~więtny,

ru: stałej, codziennej, nierozerwalnej

lącznQśri wszystkich Polaków z ziemią

pomorską.
Bo choć
każdy
polskiJ„!tmko
~
jest zagon
drogi iziemi
hlij
o składa się na wielką ca•

sJd,

~~~~·~~

morsb 1 brzeg nadmorski' - funda·
menty iaaszej nłenleżno&cl gospodal'>'
eze) ceny,
ł politycznej
- Ili i słońcem
wartościami
bez
są powietrzem
naszego życia państwowego.
Zyjemy w czasach - m6wł dalef P.
Prezydent - gdy świat powrócił do
wyścigu
zbrojefi., gdy zwłaszcza nad
morzami zarysowują się niebtzpieczeń

·„Prezrdent11 Hacha
obudził

sie

LO~J?YN. „Dailly E:x:press"
, dooos1,<il ze pr~~y~,e.p ~ C~!!:ęhti,M.o
:taW H'ąic'ha OSWJ!ąc;icz..Yl protekto
.~ roWi NetitrathoWi; :t~ będ,zie

Blokada r1· enłs1·nu

zoslan1·e od SObOIJI .aos·

trzon~

Japonczycy
~
• ,, o kręI y· an91e
„ I k'
„ost rzega1ę
s '1e
TIENTSIN. Japo:ń.skie władze teli okręt6w z miast portowych
wojskowe w Tients,iinie, oświadczy Fuczau i }lVengczau.
ły, że blokada komcesji an..
gielskiej Z'Ostanie obostrzona od
Według 'doniesień z Wengczau,
1 lipca bez względu na rokowania przebywający tam cudzoziemcy w
angielsko • japońskie. ·
większości opuścili już to miasto.
Zainteresowalllie kół politycz· Również z Fuczau sygnalizują, że
nych i dyplomatycznych koncen - wielka ilość cudzoziemców opqśtruje się na stanowisku,
ja.kie · ciła miasto krótko przed upływem
zajmą Anglia,
Francja i Stany ultimatum i udała się na pokład
Zje(fnoczone, wobec upływającego bryt!jskiego o~ętą ~?jen_n~g~
st<łnięm rlbi•l~,:eym.. .tdtimatu.m ja-' •„Darnty':. C:udzoziem~y·, ci mus-~el1.
pbński-ego, wzywającego ;państwa· uprzednio przebyć bhsko 40 kilo·
obc;,e. do. ew:akuacji swYCh obywa· met.rowy marsz pieszy7 Samc;>loty

I

mąki i mięsa,

a

·

Dzieje się to wszystko niemal
jawnie, wbrew kłamliwym za„
przeczeniom prasy gdańskiej ...
Dost~p do Góry BiskupieJ
(Bischofsberg) został zamknfa·
ty dla ludności cywilne •. Drogj
b
·1
1· ·
• k1 · d
0 stawi a po 1.CJa gdans a i 0 ,
.
działy S.S. Według
pogłosek ,
które przeniknęły z kół senac"
kich na górze te· monhtJ·e się po
1
zycje 'dla dział· przeciwlotni=
czych.
te przywieziono
na holownikach poprzedniej i
ta · •
d
· S h·

Działa

noc~

os tnie1
o stoczni
chaua
w Gdansku.
1fM"lkn'~P4P

I

Niem cy

c

1<

P U' '..;

sprzeda1·a Cl11·nom

japońskie przelęcj.ały na krótko
._
przed upływem ultimatum
oba
b ń i
··
miasta portowe zrzucając ulotki,
ro
amUDl(Je
zawierające ostatnie ostrzeżenie.
HONG KONG. Jak dowia•
Strona brytyjska zakomuniko- duje się korespondent Havasa z
ł
b
wała władzom japońskim, że
w pew.nego źród a Niemcy zo O •
porcie Fuczau mimo wszystko po- wiązały się dostarczyć Chinom
zostanfo jeden brytyjski okręt wo broni i amunicji na sumę oko•
jenny. Japończycy w odpowiedzi o ło 5 milionów funtów. Częś ć tej
świadczyli, że nie biorą żadnej od amunicji wytworzo•na ma być w
po_wied,zi,aln~śc! ~~~ .~~J?pśfed,J')ie Nierhczech, reszta · zaś w Belgii
-lub posreclme. i.1Szk.o?zen·fe teg~ · o- i 'w Ą.1n~ryce.:
. ' ·-.i
krętu w cz.as:te nadchodzących o- · Gwarantem umowy ma ' b yć
peracji wojen.nycp.. .
firma „Hapro".

5fSq~*;fa~i:; Katastrofalna powódź wBulg·arii Na~et
_ci1an~m
nie da1q spoko1u
słowac1~. , , · - :;

.·

,,„

. •

__

,

'. ~~owo· ~-~ -p_oi~,Y. ·_ . IO·metr~wa §china w~dy niosła imt,e rf i z~is~cz~nłe . -. _ n-0}n1~D:r~~z~w~;~dn!u ~s~~~i~ji~

~ ar·cent„uin

t .~ .

Al

.„ ,

Londyno
.

k:" 'LOND'\"N :>w "Cify-'lpn.dy;Q.s

na-1

SO~I~. Bułgar~a zqstała
wszystkie mosty zostały %~rwą ły: Straty SJ.ęga)<} wtelu
wiedziona k11b.strofalnł · pow-o- ne. Wezbrane fale porwały 1 zm now lew.

m.1110-

dzią. I Ndijbaro~łej ' .! Ucierpią.la sz~zy,ły . ~).<ofo, 60 do~.ów, p#e:11
Pow6dź uskoczyła m~eszikań
~k/eJ'wrbu~ ·wc~oiaj'"4wa 'rlf>t miejs~d-W~ś~ ~elvievd'.1118. .Półr,i,?~ szło, ~00 ,-domów żQstalo uszko,,. . c~ ' niiastec~ka w nocy, Pll.'Zr~
··\.Je. JS~zary. w_
pierw$~~-m W,Yf nxch ~to.k.ac~ ·B~kal'lp~~ ~U}'%!~ ' ·dzooych.
. bor wody był tak gwałto~y, 11%
·:f'ądR,U pożar \f'Y.buchł 'łf 4?wfrri ktora · ~Pc;>~odow;ała'. 1 powodz,
Dotychcz~s wydobtŁo z'Yłoki ·1w~dług. naoc7ny,ch . śwt.aidk6w
. J(lm. ~;.• towarO'}:JPl ~a tT~berr;i_ a.· ~ rozs~~lal~ s~ę w p9~Y na'.?_. Bałka 16 ~. s.9.b, ktore ząto~ęły. Liczba Inlal? się wra~~~l.e, .ze korytml

: dj: -S'treet. Drugi poz~ zniszczył nam1 . . R:tek, R~ss1c,a„?,tz~ła ,na• z~gt-ntonY.~ przęwyzs~ 50 O• n:ek1 }'OSU"fa się śc;1~a. W<?dy
. h'uno'Wnię ryĘ. net uhcy Macy • gle . wzhieral .. .Pc:Sz.iąm·.• w~y sob/ Zb~ i~tałr ~lSICZQlll~. JO-metrowej wyso~osc1, ntsz„

dniach 430 Cyg.ano w, w tym 17•J
kóbiet, przy czyni zamknięto· ich
w specjalnie utworzonym
obet:nie d~a Crgan6': ?bozie k~nce.ri tracy]nym w l'ń!eJSCOWOŚ Cl Fis .
chemend .
. At.:e. sz!owa.n~a ~e są w yniki em z:'
pow1.edz1aneJ Juz od dawna akcJ:
p~~~i n.arod .• 5ocjalisty~~llej prze.

łJłfrQtGe· vitz&rijili'tfawnGrii~i~ UBltUTb'8je.GZriyliilffmIBPf.MiondOWjm MfeSląc
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Wkrótce w kinie AS

,~FRANCJA CZUWA'~

Rr.179

rolne
l!IZA'P'Ol}, W. aiel'Wca. :Wcale nie jest tak pięknie i, po
polityczgo'clnie DA horyzoncie
ny.ni ałonecznej Italii, jak o tym
tr~bU. dzieinauld :i radio, działa •
jącę .zr~ na rozkazy Berlina.
Wi opinii publicznej ju~ dawno
potem
otrzeźwieni~.
nastąpiło
ll1A spokojniejszą
przyszła kolej
rozw.agę i .na ocenę korzyści rzc.
komo wypływających ze związa nia się z Niemcami. Ten rachunek wykazał wkrótce saldo tak zastrasz.ająco ujenme dla Moch, te
poruszył ujazersze warstwy społą~~stwa i -wywołał szybko ros nąc, falę niezadowolenia, skie·
l'O'W8.'114 przeciw ndekor<>nowane mu władcy Italii oraz najbl~ •
13zemu otoczeniu, aprobująeemu
bezkrytycznie jego posu.nięcia.
W: tnn samym siosuillku -ró6 -

(Korespondencja własna)

nłe, oeeywf!eie, popularność prze
s
ciwn.ików obec.nego systemu
marszałkiem Badoglio i z następl
cą tronu, księciem Piemontu na
·
czele.
Nie mogłem sprawdzić, rs;y zwy
eięski wódz w wojillie abisyńskiej
był istotnie ukarany aresztem domowYID za niepe>wściągliwą krytykę polityki il Duce - natomiast
nie uloega tadnej wą.tpliwośei, że
jest w niełasce. .
W kawiarniach i na pla~acli opowiadają szeroko o gwałtownej
utarezc~ słownej między

I

Rozgoryczeni~ na nłet!aW11yc1i
tródłem ostrego zatargu było
podobno następujące wydarzenie: przyjaciół wzmaga się niemal' z
z Berlina przybyła spec]a1na mi - dnia. na dziefl, czemu spnyj.a tem
aja, złożona z wyższych ofieerów perament Włochów, a jeszcze wię
cej przysłow.iowa impertyne.n sztabu głównego, która miała H
armią cjta i buta Nie~w, zachowuj4cieśnit łączność między
„kochanych
jednostkami cych się w domu
włoską a licznymi
do sprzymierzeńców", jak w Protek
niemieckimi, przen·fosion~i
stałych garnizonów w Italii. Mi- toracie 07.ech i Moraw.
Szczeg6Lnie ostro to aię ockmsja wpisała się do księgi audiencjonalnej, lecz daremnie czekała, wa w armii. Na porządku dzienby następca tro.nu udzielił jej po- nym .są pojedynki między oficera
słuchania. Wszelkie próby wpły- mi włoskfmi a niemieckimi, więc
przelewowi
nięeia i nawet nacisk na księcia by postawić tamę
Pdemo.n tu, by zmienił p<>sta.nowie- „bratniej krwd", włoskie minister
stwo wojny musiało wydać roz..
nie, okazały się pezskuteczne.
Znamiennym. jest fakt, Ie publi- kaz, te na pojedymek jest niezbęd
krępuje na zgoda wytszej władzy, począw
czno~ć coraz mniej się
rozpowszechnianiem takich wiado
zazwyczaj
mości zaopatrzonych
w komentarze niebyt poblebne dla
·
il Duce.

księ-

a Mussolinim,
ciem Piemo.ntu
przy czym wyratają się z wielce wymownym za<.".hwytem o stanowczej postawie 111astępcy trO!Ilu,
który uchodzi za człowieka, mającego własne zdanie nawet wobec
wszechmogącego dyktatora.

I

szy ód aow6dey dywizji.
W p.iękn.ej restauracji nał za
do
toką Neapolu przysiadł sit
starszy pan.
mnie elegancki,
adwokat.
Przedstawił się Jalco
Gdy dowiedział się, że jestem Po
lakiem, powiedział: „Dzieln1, od
waż.ny nar6d".
- A jaki jest wła~dwie st.osunek! Włoch do Polski? - i.apytałem.

- Najwierniej go oddaje ,Osservatore Roma.no". Reszta naszej
prasy jest w gruncie rzeczy urzę
dowa. No, i sam pan zrozumie..• uśmiech~ł aię i wzruin:ył ramioczek~.

nami-. trzeba

E. B.

E'ha przem6wleti w Amerrte

Ta1~ne spotkanie Hitlera zMussolinim !~.r~~~f~!'~· ::~~J~~~
a:merr
•

·

za1~ ze przemowierue Halifaxa kolllg!res, co wyra.za su; w

~e ~~e
roku· nie zaczynał· WOJDY /wniosło
Fuhrera by Ul Irm
D1lctalor wioski ·namawia
9Pl'ecyzow.ama w sprawie poli"
··
I
LONDYN. 30. 6. „Daily Tele- go pobytu. Podobno Mussolm1 ba- są Jeszcze dostateczme pn.ygo - tyki

'.gl'aph" donosi, te w ciągu ostat- wił .na granicy włosko - niemiec- towane do tn.iej. Italia musi naj -

nich 10 dni Hitler i Musolinj wy kiej i tam mogło nastąpić spotka·
mienili między sobą kilka osobi- nie z Hitlerem.
„Daily Express", notując te sa
sytuacji
stych hlstów na temat
me pogłoski, twierdzi, te Musso
międzynar<>dowej,
nawet, lind apelował do Hitlera, by w
W Rzymie utl'ZY1Pują
~e jest zupełnie motliwe, i~ Uit-1 bief;ącym roku nie wywoływał
ler ·i Mussolini spotkali się ostat-1 jeszcze wojny, ·g dyz Mochy nie
nio osobiście. iw.skazują mianowicie na fakt, le na parę dni Mus
solini gdzi~ znikł. Prasa włoska,

l

pforw przesiedlić fabryki :g pół •
nocnych okręg6w przemysłowych
na połudmde, tam bowiem będą
bardziej zabezpieczone przed fran
cuskimi atakami lotniczymi i ewentualnym zajęciem przes woj
ska francuskie.
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paid:kB e~~CIJ kfes.Ja. astąe"
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il'Z~<?WJ.ente,,

odoso

...kalacjonistów"po).itycz"
kamkidi. W
~em.u
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dh
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ewid • kołach

pr!%

ułą~ :u
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·

a me~

~a ~ w udi~ąl~~

" uni~y .w::M"°:W'f o neu~ 1'lh.-.1,

ore n

pilo po 0~~d~7 hp. Piyzy w . lk t?r':J z:ruesaon~ bęcbie posta

den.ta ;Moscic~ego 1 ;p.r~cra
~adre;r, .r~o wsze~e wąit
plirwości, Jakie ~ogły by łCSZ:O:e
u~yw~ się . w spe> eczen.gtwU,e ~nO!W Z1.ednoczonych.
~wiem.e ~ai~axa ~ka~
łupieżu, łysieniu Je pełną komo~n panst:w dle

Przr WlOSOW wypadaniu,
~=ot~zi~:nt:n:;d~/:· I rdz;: stosuje sie m1dlo cn1nowo~CHl'llELO(IJE I ESEn„
~~:~~lo~ś~~i on~1:J~8! ~: CJE CHlftOWO-CHłłlELOWA Gqsetkleto cz 101utlllemJ

Pa rt11anci

~erue ~a%11.1!)ące. wywozu
~6w
h.roN w wypa:lku
oo ik_?ła rządO\ft l : 1 Wlęk*
szo~c k?Jlgiresu trwają ;w prze~o

7Y:

nam.u, ze %1de~~e .jte$t Je~
?YDą f~ po!11tyki, ktog ma#
ze -zapobiec WO.JIDlC·

alllańscr

walcze··

Uchodźcy albańscy, którzy ciągu ostatnicli tygo(ini Włosi
przybyli kilka dni temu do Stam stracili na terenie Alba.nil 700
że na terenie ix>łnierzy.
bułu informują,
Albanii panuje ciągły niepokój.
Oddziały górali allimsECh
W górach d2Jiałają liczne oddzia- wykazują wielką aktywno6ć w
ły partyzantów, które wyrzą rejonie górskim, Domus, dokąd
dzają wdelkie szkody wojskom Włosi wysłali obecnie 4 wyboro
włoskim.
we pułki pod dowódrztwmi gene
Jtdl od lat dw6di cłerpi"na
RIO Di: JANEIR~. Nadeazły Bahia płacą i ~ 'dwa mil~JSJ: ~
w
rała Dul"C1&91..
Według infarmaeji tych,
posuch~ bardzo ucierpiały zbiorJ

Katastrolalna susza
w BrazJlii
zniszczrla zbiorr Polaków lktóiT

tu wiadomości o atraaznych skutkach posuchy, jaka od dziewięciu
mies~ trwa w p6łnocmych oko
~ okolicy
licadl stano Bahia..
n~ej klęsq posuchy na Mentes Claros
:wł~onej, pod
znaleziOID:O martw4 kobietę z nie
mowlęciem u piersi. Setki ludzi
opu'4ciło swe siedziby w poszukiwaniu wody, za lrl61'4 w okolkach

·

szklalikę.

Rząd zorganisował al'CcJ~ nfow polaldch ltoloniat6w, osiadłych w

i nakazał rozpoczęcie w
okolicacn nawiedzionych BUSZfł
wielkich robót mwestycyjnyh, kt6
re dadzą zbiedzonej ludno4ci ja„
ki tald zarobek, oraz wysłał k11kanaści~ samochodów do rozwo tenia woldy tam, gdzie 'dojazd jest
100tliwy.
I iTakile w stanfo Espiiri.fo Sanct!
nicą

.QDYNIA.. Gdynia w godzinacli wieczornych przedstawia_
ła nie"LWYkły wprost obr~
Po o&jalnej części otw.aircia
Kongresu Eucharystatycznego
na placu Grunwaldzkim i po kon
c-ercie chórów na skwerze Ko-

nego

ciągnęły

olbrzymie sz:nuey

wiernych.

Kamieooa Góra, utKana jak
gdyby gwiazdami masą świateł
i ogni sztuC2ll.lych, wyglądała jak
~ bajki cmrodziejskiej. Komisariat Rządu, dworzec, poczta i
ściusdd odbyła się ubawa lu- wszystkie więklsrze gmachy pubdowa, w której uczestniczyli w lkzne zalane były snopami świa
wielkiej liczbie przybyli na u- teł.
Rucłi n:a ulicach ogromny. Uroczystości. Przygrywała orkiestra· marynarki wojenej. Zaba- licami miasta przeciągały tłumy
wa i tańce trwały do późnych przybyszów, a wśród nich wy.
godzin.
różniały się osoby, przybrane w
Wieczorem iluminacja prze- barwne stroje ludowe.
Najwspanialej jednak pnedobraziła Gdynie we wspaniałe
się iluminacja wybrzestawiała
zjar.visko świetlne.
ża. i kolumnady oświetlonej dy?fa tl erefle}ttorów i świateł skretnymi światłami rampowyz tysi~y lamp, łopoczące flagi na mi. Baldachim w kszt.ałcie narodowe i papieskie na ulicach miotu zna1I1ego z hołdu pruskiemiasta wyglądały imponująco. go Matejki, pod którym w poNad wszystkim górował oświet wodzi świateł tonął ołtarz utrzy
lony ąd stóp do szczytu krzyż many w stylu kaszubskim, a po
na Górze Kamiennej.
bokach baldachimy dla przedKościół na ul. Świętojańskiej stawicieli rządu i władz kościel
tonął w powodzi świateł. Pod.wo nych, sprawiały nie7JWy-kfo wra
je k~oła były otw~e. Do wnę żenie.
Morze jarzyło się SwiatełKami
trza ·rovmteZ rzęściście oświetlo

zasadzką

na iolnierzr Ja110Aslli(h
z

Cłitn aonoszą o następująlat
ód
panuj4ca
zasadzce, jaką urządzili żołcej
trzceh w stanach Alag~s i Sergipe spowodowała masową węd - nierze chińscy Japończykom.
W prowincji Szensi, która or6wk:ę . Judzi na połu'dnie do stajest pl'7.e'Z Japoń czylrupywana
nu Sao Paulo„
P'ołnlclia,

wódce pullktł zgo<łzłł się Da to
i gdy trzy kompanie żołnierzy
japońskich m.a1.arzfy się w kJa-

szt.orze, z cel wypadli żołnienre
chińs'cy, którey wseystld.ch Ja-

ków, w miejoowości Wutaishan, pończyków wycięli.
Jak opiewa raport cb.iMa, W
znajduje się sły'Ilny klasztor
buddyjski, Welien. Pewnego nierze samorzutnie, bez wiedzy
dn:4i do dowództwa, stacjonują- dowództwa, przebrali się za
cego w pobliżu klasztoru pułku chów i wciągnęli Japończyk.6w
japońskiego, przyszło kilku mni w zasa~ę, w której poległo pochów, którzy zaprosili wojsko nad 300 żołnierzy i 30 ofkeró.w
statków i okrętów, stOjącycli na do zwiedzenia klasztoru. Do- japoński.eh.
redzie portu. N a molo południo
wym widniał w głębi w świet
le reflektorów wspaniale oświet
lon'Y mas'Lt, przyozdobiony banwalinię robioną z jaj!
derami polskich linii żeglugo
wych.
BERLIN. Ze Stuttgarta dono \ t<7W8.Ily z nieświezydi Z6łt.eK jaj
W.i.eCZOil"Ile go(iz:iny ,,Dni Mo- szą, że podczas wycieczki grupy kaCLych. Jeden z uczestników
rza" pozos1laną chyba na zaw- narodowo - socjalistycznej w urzędnik partii narodowo - so-Ferster
K.Mol
s'Le w pamięci uczestników obec Hof pod Stuttgardem 80 uczest- cjalistycmej
nych obchodów. Ruch na ulicach Iliików wycieczki. zatrub> się po zmmł w szpitalu. Innym choniebywały. Tysiące ludzi, cho- spożyciu sosu ~ Jak rym nie zagraża niebezpieczeń
b7-ł ~go- stwo.
ciaż może będzie baxdzp utru- się okazało sos •
d.7l0Ilych, ale naprawdę szczerze
:rozradowanych z powodu przeżyć tak miłych i wmiosłych prne
ciąga wszystkimi ulicami. Wszę
dzie rozbrzmiewa muzyka, sły
chać również pieśni Kiepury, na
BERLIN. W pobliłu miejsco - ło się to r6wnie~ w roku 1922. Odawane przez Radio z Warszawości Bokkenhagen w prowincji becnie pewden robotnik,
kt61')'
wy.
piątego wraz
Hanower pionm iabił
dwoma towarzy$t.am.ł
z
WszystKo to naoaje miastu na człowieka w t7m 8IUD1Jll miejscu. schronił się podczas burzy pod
strój niezwykle radosny, nigdy Katastrof7 wydarzrły się od 1896 drzewem został raż<my piorunem
dotąd w Gdyni nie spotykany.
r. W roku tym piorua zabił w tej i poniósł śmierć na miejscu.
Dzień wrył się głęboko w pa- miejscowości kobietę i mętczyz Jak przypuszczają pod "drzewamięci uc~estników obchodów, za nę. :w.i r. 1913 piorun uderzył w
równ<> „Dni Morza", jak i Kon- tym samym miejscu kładąc tru - mi znajduje się źródło pod~o.dne,
pem jednego człowieka. Po~ które· przyciąl!& pioru111..
gresu Euchaeystycmego.

dzień ur Gdrni
·
Niezwrklr
Dni Morza Kongres Eucharystyczny ·
i

Klasztor

g6rach na .Aguia Bra.nea i Cachoeł11& da Onca (Orzeł Biały i :wodoap.a d Japara)"~

I

mm

80 Niemców otruło sl11

łłieszcześliwe

miejsce

ulubione przez pioruny

.,.,
.'

•

: i

S~r.'

Dramat siedmiorga podrzutkóm Gestapo
na

(Od

Przez ·telefon

BOGUMIN, ~n. 29 czerwca..
:w.J czwartek, 29 czerwca cały
Zajayk ma ~ łwan:. stary Bogumin był .świadkiem nie
- :Paae Zetl - pytają majo eodzieDlllego wydarzenia, jakie
mi - ·Kto pana t:a!k u:rqdził? się rozgrywało n.a środku mostu
Mutralnym
nad Odrą, w pasie
z.Jczyk w=:d:ydia..
- Tt dzisiejsu wynalulci, między Bl'anicą polską .i niemi ee-

.
~ panal I>Ostałem w pysk q. .
Bohatera.mi dramtu było 7-ioro
pnez telefonl
- Coo? Przez tef.don ?1 'C o ludt:i: rodzice i pi~cloro drobnych
dzieci. Pnebieg dramatu przedsta
1'*' inówi.?1
„~ ·
·
· ł się
1
.J...
.
na.s....,puJą.co:
wia
sry,
- T o c:o pran .,,.
1
7
rodz.
~ 6rodę, 28 czerwca,~
- W jaki sposób?

- Zwyc:zajme. Roczm.awiałcm 9-eJ ~o na ~t gralllczny pod
prsa ulef.on. z j~ znai<lmł· Bogumm.em WJechała fu~ saJa..
Ogmst.a daewczyna. Była obra- ijowana sk:romn;rm dobytkiem, oiona. że nie pny'S'iedłem na bok której k:rocsyła grupka wy rude~. ZlObila mi pnez tcle- nędmtlałycli ludzi. Na środku mo
fon awain~l Powi-ed'Ziała, ie stu. fura 8'.ię zatrzymała a funkcjonariu87le niemieckiego „Gestada mi w pysk. I nagle_
po•,zrzucili ~§piesznie Je! ładu . "'
- Co nagle?
I nagłe ja atOLJIWiłde ~ł· nek i WJCOfab ~ ina sw()Je terJ'.
il do.talem iw. ~ Ai. mnie torium..
Grapa '1-n. Tu'ilsl poC1r.mcO'ml. .. .
W«OCZ)'łal
WTH z d~em- pod próg Rze
_ .Nie może liya
- Pnysi~ ie nie ~~l czypospolitej P~lskłej, l'021e.frzaWrcn:umi.eml Pan ro:. S7IY efę besradln!e dokoła, pcw,osta
- N"ic
..-wial - znaioai!ł paa. tele- wna dobJt,ek wł~u losowi, po

me

~-~na po1slt4 atronę. =~
ń

IDG. tak?

- T*1
:

~~-!.

', ~!8ba1111!.~ei~s~

pe •
.r iram~„ J>0.111C.1•
wysz)1 na ich ~nłe:
. ~wej

~

VURNaCi.;;.t;;t«'"·
..........

..........

eto pniodownłk

~IP,O!OZlli. ie o.zn <Jo meu1l&vt.
rl_a~~e
....

ro4dee:

•A

~ ~,

_ z

·

mty.

~p& wy~

1.ł6'4 pan

~ ~-71' .WA

gM.Dic'Zbym mual by~ to W n.ar • .'. .i~
Podrsuet>.na na mon
sza placówka nadgraniczna. nawdą nie C'bciała wraoać
I: i~
do
zuje wt.akt s Niemeamt;
miec!
„Gestapo„ Jednal( .z oporn ymi
-:=-Od kiedy to _ zapytuj,.. nasł - i powstał7 t.alde mlę(lsynaro- sałatwia się krótko: oplara .: l ...
dowe t:wyCS&je, ~ słf pn;epęda cemu się m~ie zalaęcone
n·iJ. stronę qstedniego pdstwa gro ręce i wleczono po moście a :·: na
dę madę It1'd.1ii bez żadnych dowo- drugą stronę; uozpaczo.na m a tka
rzuciła się w fale Odry (ztda
d6w t dokumetnów!
ła jednak w ostatniej chwili wy
• ... b ł0 ł ·d
Wzru
1
odpow· szed.n. e ra~o.n Y ... ,e y.ną ratowana) : przerażona dzieciar·
rueco zaz.enowa- n.i.a, pędzona. za. wyjącym z bóie z1ą,
nych ązturmowców:
_ 1;ądmror oprółnienia. moał:u'I lu ojceni, zanosiła sie od pb.czu.
pnedw- · Patrzące .na to kobiety z pol_dyktuj nul._
nym rad 4 ~ odpowłed sklej strony mostu, zarówno Pol
· kl, jak teł Czeszki i Niemki e bmeł1 1
n··e
1 83
11 podillie&ionymi do g6ry pięści.a.· , .. ·
:n.keje
mi ruszyły ku przodowi, posyła•
Kara na Niemców spadła
hitlcroweów
długo. Gdy pierwsse. grupa robot,. jąe pod adresem
mk6w, mienlaaj,.ąch po stronie najprzerótJniejsze przekleństwa i
niemieckiej,.• pracujących w pol- złorzeczenia. Gdyby n-ie etra~, gra
akim Boruminfe podessła do ula„ niczna, ldóra ich sapędy poha „
banu .nadgranicznego. zmierzaJ'łe mowała, zaatakowałyby Niemców ;:;
__ ·t
- Jiat co ddeA. - do P!'&<'11 um- z oał4 pewno§cią r
aantePodjechał cięła.rowy
ssała dwa słowa:
chód, na kt6;ry załadowano do •
- Prsejłcla tnie
uTo samo uałyszala grupa następ bytek nieszczęśliwych, most
ł licm[ intetesanei, przątnięto i incydent grankzny
na, jak
pnepuatkazni został zlikwidowany.
odwiedsajlłą •
'·-"·
Kto byli ei podrzutkow1e!...
polski Bogumln..
h
ł
· .1.
nr dł
„ ,
~li b8I moJcie ntał. Ograna . ,y~ e ug zapewmeu •s ownrc
promienfami llło4ca t'romada OJCJee mfał być P~lak1em ąped
ai~lmłttfch podrSułk6w po apo. Pnemyśla, kt.óry osJadł przed .30
ł7eiu iniadanla, ułołyła 'lllt do laty w Sudetach, loina zd .- c;e~
1Al1l. NJemfeeb strał granlcsna szq. Na. poparcie słów nie mieh
"18ł&ła do nrołell władB nadmr'o- jednak !adnych dowodów. •
A na ~iey - trzeba nud do
CIJ'Ch meldnek 0 ątaacjl
wody. Strd ma instrukcje, któ·
.

me

0

•

mat

._

w

odpow'ied7Jiał1:

·

post.ad C'llwiejnym

QDa

korespondenla naszeqo pism.a)

górą bułek li chleba,'clzbamami mle
fł ~ zapanm -..ęcłlin i t. d. I t. ·d.
.'lvłiem'! __.. pacta ~tld Wkr6tce cała gromaida pned pol-

me~
: g fit do&~- mabdl
ta .. . . , _
,.......,Wl
- .,.. .~ „ ... mrioNo

z

pqie~ _.... ~j

~ pdV

W ,.-. ~·,
-- 2'ryaajme, Rb.
-

p p

własneąo

pod Boguminein

:Kiem odeszła kUl .środkowi mostu,
rozlokowała się wokół roa:ruconego dobytku i zamarła w bezruchu:
- Mamo, ja chcę jeść t - kwili
najmłoidsza. 3-letinia, cmewcsyn ·
ka.
strassnie
- ~ nmłe się e!ice
pi~! - woła o 2 lata starsza od
niej siostr11czka..
- Co ja wam, dzieci koeha.ne
P-Oradzę? - odpowiada matka z
. d b" k"
N"
ie ma a.ni o ro m t
p ł a.ozem. c~leba., a d~ wody daleko." Idź c::e, poproŚcie!...
Dsfeel słę wahaj-. wrenefe aro
tam,
bnym kroczkiem podążaj4
sk.ąld ich przywiezicmo:
- Zurlickl-pada ostre wezwa
nie a11trurmowca, pełniącego służ
bę po niemieckiej stronie mostu.
:Wystraszona gromadka, biepie
z powrotem na 41"0dek mostu. do
rodziców. Siadają i pła(74. Sie •
~ do wieczora. sie~ przez noe
całą o chłodme i głodzie.
Ramkiem dnia MStępnego mat:Ka z -płaesem i\łzie na -polaq atro
\
nęi
L'aChle Jtoelia.n!, 'l'afiufe!ef _
głodu poumieramy.
~.
Ten dramatyamy apel matki
nie por.ostał bez echa. Tkliwe aerca PoleJC. obserwająeych groma. -

ca_ N"ie Jmm7 ta.dny~li 'ć1oka • ~ podrm~w.

.

Na Mcwmowte.

_ Prono 0 pUzporty! _ SW'ftl~

)

-A pm?
.-

tnoście

kro-

skfm nlabanem łapczywie spoeywała ~ 'f niadanie. - - .

no.~r:o;::ro~~ rych muł pnestneg~~- c.)'
Porq~ Jednak ..a v&~,,..efu po południu zapadła deeysja. Na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.._

molde C>d atro111 bfemiecldej 11kazała adQ srupa człolik6w „Ge- Z
plaD JMł ale~ I 8olOedle. .W stapo" l kilku eywlłn7ch. '.kt.6r:17 -~---

prosu

a..ano.
roblllo r6talcy

śpienme podesdi do obozUJlłCt?j

41• piel, wiekq ł lltał}a, koń milion'
Iud'IL - PRZY ZWA1.C%A•IU OHOROB PLUC•YCH
kanla• GRYPY.
BROWClllTU

fi

nzaa--~~eia,~~~d~!
uzi-;=.:t..1 aa ~. tU:I ~
,_ ata&:.. doełownie
· 1a__..
1
ca~„
...... „.., -

oporcąwego, m~eto
- Po eo mar. Cfosł~
~P.
- Jaklto po co?l Pnccież pan
kt<t&7 111ahrła WJchfelaete Ił') plwoelay "fRD&enla ~trlsm ł
py\5k l
m6lwi, ie dała ~u
- Kto mówi. ie -.I Qna ...el• ettos• ens powtpa wan el* l ..,._ JmaeL spt'SBdaJla
ait dała.
--.

::'\:=.
:=: „Balsam Trillol•"llUllO==

W

-A kto?

~ ...

....

W°Jec aego 'pan 6uia. n w
. wwanych pułków piechoty, sta·
l*l d~ pnc i!de!on..
poo. ScJiwerinem
Pan .ZaiJ<IZ')'k ~ec:hqł 51' •
-~...>. 7 miejsce
CJOllOWa.neg<>
•
.
gomk~.
- 'A 1*Zft 4:'0 CłoStałem? w Meklemburgii, ~l zabu•
Pxzez wyżymaakę? Ty!to pr:e% ostatniO bard:zn ~
~
telóool żebym nie miał telefo.o n~.w wy:
po, a
.
nu, to by mnie żona nie ~at ło AJ,J.Au agen:
Tylko przez telefon mam spuch strzelano 23 tomierzy. ..
Tło zajścda. które jest staranniłbł i!wanl
nie ukrywane prz~ opinią nieNapoleon S.c.łelt
mieclab przedstawia się oastę-

" Bopmin wyled na~-

sca dla- crz;yt.ełników wrogiej rę śmiel'Cl przez rozstrzela*.
.
Wyrok został wy~ona.ny.
reżimowi literatury.
W SC'hwerln kr~ą pogłoski,
Kiedy asystujący pny rewizj'1 oficer pWlkawy Helmuth von jakoby ~ wystąpienia
Ost'errodie, zwrócił agentom u- żołnierzy było spoliczkowanie
W'agt: na p]leodpowiednł.~ zacho- kapitana Helmutha von Ostem>
wanie !i«: wobec t.ołnierey, wy- de prze% oficera Gestapo.
Tragicz:n:łe zmarły oficer s.łunilda Sfrzeczk:a, która wntemla &tę w bójk~ a następ:nie1 w żył w armil tdenrlecldej od czastrze~ w wyniku której zgi su wojny świato~j i C'ie$zył się
n~ 7 agen. Gestapo 3 żołnien;y wielką popW.amości4 wśr6d toł„
·11 ofker, :trt6ttgo ~fenie ~·i~ę~..:~=!._~awi~b.
pująoo:
w 7JW:l~ 7;e znateziemE!m stało ~ powOOan awantury. wUCl\.a wielAUW -orom ... aPo opanowaniu sytuacji, 23 ralderu.
terenie koszar więksrej iloocl literatury antyhitlerowski.ej,
centrala Gestapo wydelegowała
l
tó
kilkunastu agen w, ce em prze
prowadrenia rewizji. Agenci, po
przybyciu do koszar przeprowa·
100 robotników wysiedlono za karę
dzili rewizję, podcr.as której zaBERLIN. Jak donosq 2: W'ro l~ nic #łola1ai jednak
chowywali ~~niezwykle a:tc; cla.wra panuje wś.rócł ita.mtejs%ych wybyt koliporbm'ó.- ulot~k.
gancko, ośw:iadczając między m
Również w imnydi zakładach
robotników iywe meudowo1e

J::a

I

•
•=----"''" ·
. ,Persil'' przecbodzl
na:
W DOiskie rece
Zdecydawainy bojkot,

z :)akłm spot

kały ~w Pol9cle ~ &my „P6r
sil", Jct6rej niemleccY właściciele po
zwolDl llOble na prowmacj~ Polak6w w ulotce reklamowej, odnosi
skutlek. Firma - początkowo lictą·
,ca ~ mła&nanie 81~ bo;lkotU - roe-

taJb~
:~
ce poWde.

1

•

zat ru t Jm papierosem
•
iebr ugazorawac kr1dz1ei
Prif!d ;nieoCła_wntm czasem U"lczę-stow.~a ~ papierosem, po
rz~dmk JedneJ z firm drzewny-eh wyipaletn•tU ktorego u.snął.

ni:e:.ipovrod.u1Pogo~onymosła

;·.r·.

™A. po twardej szkole dyktatur,'
opinia earopejska powraca n.łew4tpli•
wie do Ideałów demokrałfcznycb,
locz w postad zreformowanego, rząd
nego libualizmu, opartego o .,Odział
władz: Rząd rządzi, parlament ~wa•
la ustawy a &1&dy wymłenaj4 apta'fłie•
dliwość. Te trzy władze mwą być
fta.f emnie od ałebJe n.łe:z:ale:ifte. z tem
jednmt zasrtzełertłem, że
dać

musi zaufanie

H4d

~

posła·

społed:eństwa,

WY•

rdaae ma w odpowiedniej (órmie

ptżez parlameńł. Zaś Głowa pałl.snva,
reprHenłttf4C• suw~ośt narodu,
Jest tego pO<błałtt władz nadrzędnym
atrałnłkłem. P6dmurowałlłe zaś kon•

1tyłacjł łdeologf4

I..

·

cbrz~clł~ H•

na termie

Wrocławia

~rawa nie

-wolnO łamać usUw4". Ist.

W:k~d':o!~~~;;t;~~i: .
ne bytowadi• apołeczeńsłw;

lała!ne

~~Zt:..Wna~~

konywuf4C4 tego iltl&łradą- To łd i
rozrzuco- mdench tych ..,.te.mów 1tyufe &11

no ulotki a.ntybitlerowskiie. Wła hUsld.
tnio wairun~ów pra.cy. .
Na terenie w:r~di war- du tytułem ~e,presji wysłały 100 I w oltec:aym obeałe ~ero aa•

~tatów kdej()\\l')'ch ',.f0%!r7JUCOOIO robotników ·na roboty W regOt' ~b.cJ~~tm1i!:!w~

„

korzy~ ct,ktat.J.
ulotki z ode~ami a.ntyhitlerow nach posratnimnycb.
~~a= ~k~ ra%}' _ _ _ _ _. . . . . . . ....__ _ _ _ _ _ __
=nych w

~:~ch'b

Burza gradowa

l

w Wairsuwie Paweł Sail:zlberg . P?~cja vydroiYła ~oohod:e„
.
~chał do Łuck.a, aby wpła- nie 1 1sitotnie w przemiale i.nale
ziooo kil'ka niedopałków, u-wie
cił t.am 6:570 ~
dowa. Jaka
bu
One2!da"
rającycli nairkotyk. W dalszym
1
miechowsJtie
Po pl"%Yjeździe n.a miejsce ciągu śledztwa uj~ii.ono, źe u„ przesxfa u :dczę_ści':
sał~'berg udał się do policji i rzędniik popełnił krad.i.iei i za„ I ~o. z:niS"tczyla \')lany z:bót oz:łmowych
złożył Ułtneldowainie, że okra„ t rutym papittosem c::ęstował 1 1arycb na przestrzeni iirzedo 1.200
iabłł 38-lcth. c:za.ł biamT 0
ddono go w pociągu. Za:zma- się sam!
c:zył. ii kradUe.iy doPuściła sit Misti.fikatora osa;ckono w.~ mąWW~ę 1~ z~Jowłc. z.a
iNdnfOD4 na polo.
jakM młoda kobieta, która p,O"' zieniu.

nad Ollcuszem

pe:.•

,·

.

tu.

Robotnicr pod straiil Gestapo st=5:1....~~

·łOW&ł się

Sam PDczęs

„l<Ami.er Pols1c.i'' pisie:

Relchsmen
koszarach
m
rourama
Kr mamatalnierle
strzelał• do •ent6w Gestapa

:: ~~4~;.11...
~'1C' ~~·~~t~
-

·

.

Reakcja apołecze6stw przeciwko
koszmarowl Wep6łaesuych ciyktatar
monopaztyjnych i autuldc.zn,ch ~
ja odrodzeniu libe:ralianu. We Francji
,.nadaf4"i ton" ewolucji uatroj6w, •
realccta pneciwko astarchU rta.atu .
Ladmveeo nie pouła w ktermtka Ea.. . .
szun.f~ych haseł płk. de La ~~pue.
lee~ w kierunku nawrotu do .,r&4dnej ·· · ·
deinokracji•. Bł.i bowiem włęlwości · ,,„.,
• przeci wojny światowej · •·: .
&nsm donocl, '! e 1n:yttd, te w obozach koncentra-1 t.omierzy stawiono pr2leC1 sąd demobdów
.,.
poletał ·aa utoWm!eniu demokracji •
=r~go ze~tury cyjnych jest jescze wdele miej- wo~y, ~ry skazał ich na ka- ~j4 (WK~ą) parlanien- ' · ·

1111

mnie tmasła.

• hd' klatur
zmierze

Akc1·a sz11·1eg6w n·1em1·erk1·c·b
na te„enle
LEODIUM. Spra"Ml azpiegow- w

Belgii

J-eJ

~prawi•. Pi~rwetle ~·U·

chnvania 'W'Ydały Jut powatile ~
ar~sitowano
coraz azersze kręgi. W eobote a- zttltaty, ponieważ
•
.
resztowano os~bnika.i podejrzewa- jut 7 osób.
Doty~hczasowe al~dztwo nie. po
nego o t.o, łł. Jest aaentem nJemłe

ska. "1layta

ekim. Został

w Leodłwn, zatacza

on

nie~włoczule ~stawia jut ł.a.dneJ w4tpliwośl-d , ,

stawfony przed ~ego 'ted~~ co do natury
r.o. kt6r7 prowadzi dochod~e skart.onyeh.

dmałalno,ci e>bu

Oto!
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Kalendarz dnia
SOBOTA

1

Na.jłw.

Krwi P~

b)~

Jutro: NMl'i~
nie N. M. P.

Sło6ca

,,Swięto Morza" w st.oller było nęła kompania honorowa Zwięzku
po~ ma.nifestacjll społeczeń - Marynarzy Rezerwy.

wsch. :5.18

zac:h. 20.00.

Kaid. wsch 18.23
stwa polskiego na rzecz naszych
uch. 9.38.
Do zebranych wygłosi1 podnioBałtyku.
odwiecznych praw do
KRONIJiA IUSTORYCZNA
przem6wienie przewodnieziacy
słe
Gmachy publiczne i domy prywa-.

1655. Woj.ska szwedzkie zafuw!ił Poltne zostały udekorowane flagami stołecznego komitetu „Dni Morza"
!ke.
m.
narodowymi i L. M. K. W świąty i.nt. Kilhn, który powiedział
1838. Urochłł się Jan Matejko.
1929. Pogrzeb gen. Bema w Tarnowie. niach wszystkich wyznań odbyły in.: „Nic naszej solidarności zła
PRZYSŁOWIA

się

uroczyste

nie potrafi, nic nie ·zamąci
naszej radości posiadania morza.
Są wprawdzie usiłowania, by namorza
szą radość z posiadania

mać

nabożeństwa.

Ani na wsi. ani w mieście
Nie wiciz niewłcśde.
Przed godziną 10-tą Plac MarDeszcz w pierwszy ddc6, lub chu·
olszałka Piłsudskiego zaległy
giego.
Deszczu c?:terdziestodniowego.
brzymie tłumy ludności, liczne or
Przyczyną, - Sttd m.ob'e żniwa.
ga.nizacje, związki i stowarzyszeI po tym czas dre>«i bywa.
nia z transparentami f pocztami

zabić. A~ hałaśliwe

pogr6żki,

warszawa wita przyj.tnie 'stary port polski Gdailsk, kt.6rego losy złączone q z Polską na wieló
- histori4 i wspólną troskll o do
brobyt.
Po wręczen·iu sztandaru mary przenarzom, związki i organ.
maszerowały ulicami miasta na
wybrzeże Kościuszkowskie, gdzie
wybudowano ołtarz polowy ozdobiony stylizowany kotwicami.
Po mszy 4w. obeen-i złotyil ślu
bowanie powtarzając słowa za dr.

kt6re w stosunku do innych uda- Rosińskim:
„Polska od Bałtyku odepchną~
ły ·się w stosunku do nas nie udasł~ nie~
ezta.ndarowymi. Przy trybunie sta dzą się ..•

PIM zapowiada
pogode na dziś:

naitezsza głowa niemiec ·Helmut

Na zrachodiz:le l p6łnocy batu chmur
no z ro~- SkłoonoU do
burz. Na pcnioetafym obszarze lłoaec:s
nie. Te:mpcratara oJc. 25 .t.

-

lliezw,kle dzieje prawdopodobnego następcy Schachta

-Helmut Wohltat, dyplomatyC% dlowy między Rumunią a Niem• niewat nigdzie nie mógł zagrzać
długo miejsca i P-~wodziło mu
ny speqjalista od $J>raw gospo• cami został zawa.rty.
Helmut Wohltat pochodzi :i: się co raz gorzej. Wówczas przy•
darczych, jest. ;ak twie.rdzą w
WARSZAWA I.
niemieckich kołach polityanych. Dii.sseldoirfu, gdzie jego ojoiec pomniał sobie o swoim żydow"
SOBOTA. DN. 1. 7. 1939 R.
głową w Rzeszy po posiadał sklep z kapeluszami. W skim koledze, który został bannajtęższą
6JO ..Kiedy ranne" 6-35 Gimnasty Schachcie.
gimnazjum je.go naijlepsiym ko- kierem w Berlinie. Napisał do
ka 6.50 .Mm-yłta (płyty) 7.00 Dziennik
legą był żyd, który jest obecnie niego i prosił o pomoc.
W
spec?
nowy
ten
jest
Kim
poranny 7.15 Piosenki marynarskie
Bankier nie zapomniał o swo•
(płyty) 7.45 Koncert poranny 8.15 Z jaki sposób wyłonił się nagle na bankiereiµ w Berlinie. Przyjaźń
mikrofonem prrz.ez Polsk'ę: Jastrzębia powierzchni życia politycznego? ta bardzo się później przydała. im przyjacielu z lat dziecięcych.
GOO-a 11.57 Sygnał czasu 12.00 Audy•
Natychmiast wysłał mu pienią•
·
charakteryzują go Wohltatowi.
Naij.lepieij
cja południowa n.OO - 14.45 Przerwa
~imnazjum dze i przez ~ilka lat popierał go
skończeniu
Po
rokowań
podczas
l?l'acy
metody
14.45 Audyc.ja i.'ia dzieci: „Jak to mimaterialnie.
ło latem bywa" 15.15 Muzyka popu- z Rumunią. Przybył on do Bu- Wohltat wstąpił do woj-ska, a
W roku 1930 Wohltat WTócił
adiutantem
był
wojny
podczas
opracowadokładnie
z
karesztu
lar.na. 15.45 Wiadomości gospodarcze.
16.00 Dziennik popołudoiowy 16.10 nym projektem. Mówił mało, a. generała Blomberga, który był do Ameryki, osiedlił się w Fila•
Pogada-nka aktualna 16.20 Recital f~· natomiast dawał do zrozumienia. wówczas szef em sztabu marszał delfii, gdz.iie wiodło mu się
tepianowy Jerz.cgo Lefelda 16.50 „Co
nieźle i gdz1e ożenił się z nau•
nie grożll!c by!lajmniei, że za nim ka Mackensena.
się chieje w gniawc:h": Młoda para
Sztab Mackensena znajdował czycielką niemieckiej szkoły po•
pogadanka 17.00 stoi armia. Należy przyznać, że
zakłada gniazda ,Mll7.Yka tanec::z.na z „Cafe Clubu" stosowanie tej oryginalnej meto' się w Rumunii. Wohltat odpowie wszechnei, daleką krewną żony
I b~ Arie i pieśni włoskie 18.30 Bect- dy w .rokowaniach handlowych I dnio to wykorzystał: obracał się ministra Scbachta.
.iovcn 19.00 „Charaktery": Teooor ma dało należyty skutek. Układ han! w kołach rumuńskich przemy.
Gdy Hitler doszedł do władzy
słaby chuaktcr" - 1><>wicść 19.30 A~
i Niemcy przystąpiły do reorga•
przede
się
interesui·ąc
słowców,
~
NN
www&&
dycfa dla Polaków za graniq 20.00
generał
nizacji swojej armii,
wszystkim naftą.
Mc!odie Ziemi Polskiej: ,,Pomorze
Po w~inie Wohltat wyj eżdźa Blomberg przypomniał sobie o
śpiewa" 20.25 Audycja dla wsi 20.40
Wywóz samolotów
Aucły.cLe informacvlne 21.00 P„anna
do Ameryki i lam próbuje szczę• swoim byłym adiutancie i namó"
wodna - opCTctka morska 23.00 O- ze St. Zjednoczonych
ścia przy nafcie. Nie powiodło wił ~o do powrotu do Niemiec.
statnie wiadomośCi. 23.13 Wiadomości
wzrósł o 50 proc.
mu się jednak. Stracił swój nie• Wohltat wrócił wprawdzie, ale
z Polski 23.20 - 23.55 Muzyka tanccz.
LONDYN. Z Waszyngtonu ck> wielki majątek i pojechał do Me nie' miał_ jednakże chęci służyć
n.\.
noszą, że wartość samofotów wy ksyku, aby tam szukać szczęścia. w wojsku. Pragnie wykazać się
WARSZAWA n
n.oo 1000 takitów muzyki 14.00 U- wiezionych w ubiegłym miesią Jego kwalifikacje „nafciarza'' swoim talentem w dziedzinie ~o
h były jednak nie zbyt wielkie, po- spodarczeij, bardziej podoba mu
..t-z·Jew:wczonyc
twory Fryderyka Smetany (płyty) cu ze Stanó
•
w
15.10 Na fortepianie gra ł.ucja DrcgeSchielowa 153> Muzyka obiadowa przeważnii.e do Frantj~ i Anglii,
16.30 Muzyka operowa 17.05 życie wynosi 10 milionów dolarów.
kulturalne stolicy 17.15 Muzv«a wę• Wartość rocznego wywozu w ro
gicrska (płyty) 18.00 - 21.05 ~rzmva ku bieżącym wzrośnie do 100 mi
·
·
d ,_ ,
21.05 Frydcrvk Chopin - cykl (płY'" 1 6
oiarow 1 wyniesie 50
ty) 21.35 IV Festival Muzyczny w ra- on w
dągu godzinrł
ubieroku
w
niż
więcej
proc.
z
mac:h „Dni Krakowa" T:ransmisja
głym.
Zamku Królewskiego na Wawelu.
Jeden .z ~ybitnych. statystyków I wszelkie da.ne statystyc7.ne ~ n.ie
amerykansk.ich opubLikował ogtat mcnhlwe do uzyskania. wu,my janio statystykę p. t. „Co się dzie- ko przykład Chiny i Indie które nfo
je na świec.ie w cią.gu godziny?" posiadają nawet dokładnego spiWedług wywodów uczonego, w su ludności. Powai.ne zastrzeże.
Sensacyjna porażka piłkarzy. stołecznych ciągu
godziny rodzi się nie mW!i również wywołać pozyjednej
w meczu ćwierćfinałowym o Puchar Polski n~ kuli ~ieanskiej 5440 ludzi, u- cja dotycząca prze3tępstw. Wszak
Tak więc Warszawa „wierna" swe ~1era zas. 4630. Na śluh'lym ko- istnieje bardzo wiele przewinień,
Bramki zdobyli: Bijok l Tumasz o..(
raz Jaźn.icki. Sędziował p. Trzmiel, mu zwyczajowi, zagrała zn6w Jeden biercu 8.ta1.e 1200 par ~ okol.o 85 o których policja nigdy się ·n ie do
z najgorszych meczów, ulegając prze rozwodu. się. W ciągu .iedneJ IN- wil8Jduje.
Widzów 1500.
notują
Straszne to było widowisko! War· clwnikowl. który rok temu przegrał dziny kroniki policyjne
W k aż dym razie prasa amery.;..rzeniaJ'rótnieJ'szych
19.850
się na własnym terenie 3:0.
skomprowitowala
szawa
„
i obur7.enle widow
froncie
całymznów
na
rozwodzi się szeroko nad
kańska
morderstw.
15
czego
z
Gra zaczęła się w iółwlm tempie. stępstw,
ni było wie~ie i zaraz.em uzasadnio
Statystyki tej nie można jed- nowlli statystyką. podkreślaj!!c,
ne. Nie wiadomo właściwie kogo wi GamaJ Już w pierwszej minucie zmar
· l· na t YJll polu Stany Zjednoczo
gdyż ze
minucie
W '1-eJ
dobrą szansę.
nowla przebija
nić. czy kluby,
wy nak brać zbyt dokładnie,
Marek
się z piłką.
odmówiły BiJok
meczuzlekceważYły
tego które
znaCRDie
1
pob1'ły rekord s'wi·atowy.
ne
ictli!".•C'.•.
w
krilJ'ów,
szere„'7
ii:tnieJ'e
k
ni
·-dOol'Vd
•-ga
swoieh graczy, stawiając własne in- b.., 01~~ ~~„ bwa e. nonsr.a1anc o
tęresy wyżej od konkurencji tej mia wyciąga rękę po pilkę, która dostaje

:RADOO

I

Co sie dzieie na

św;ede

w

Wilno

•.}
Warszawa 2

z;';l~eio=:n~c~e~~::=
~~i.
ni~~~:::n~z:~~grint~ó~
~!ó:7czy
nosi z 2-ch krok6w a w 32-ej mina
wreszcie graczy. a
~·a,

właścl

wie napastników, którzy za wyjątkiem Jażnickiego, grali niźeJ· -~al„~
!iieJ krytyki.
ponoszą
maysey
Właściwie
winę za tę kompromitującą porażkę. Efekt jest tylko jeden, Warszawa, wielka, przenło milionowa
Warszawa nie ma napastników. Do
reprezentowania barw .stollcy trzeba
ściągnąć lokalne „wielkości" z Rado
mia i Płonek, które na poważnym
me~u nie wytrzymują ciężarów od
powiedzialnoścl i załamują się jak
bezsilne baranki.
Na nic zdały się ogromne wysiłki·
doskonałego Jaźnickiego l Szczepaniaka, który pod koniec obiął kierow
nictwo ataku. Na nie zdała się dobra
gra. Gerwatowskiego l Wolańczyka.
TróJka radomska„ raz po raz poka~

at

cle pada druga bramka z ładnego
strzału
b'- Tumasza, po niefortunnym
wy ..,gu Marka. Atak Warszawy gra
w łym okresie skanclallcznle.
Po przerwie Warszawa ma znaczną
przewagę w polu, ale atak nie snoie
się zdobyć na jedną skoordynowa.JUt
akcję. Wilno broni się jak tylko mo
ie. Niezaradność trójki ataku Warszawy aż razi oko widza. w ostatnim
kwadransie na środku ataku gra
Szczepaniak, w pewnym momencie
trafia OD piłką w twarz; Zawiejl, kt6
ry pada znokautowany.
Dosłownie w ostatniej minucie gry
udaJe się Jażnickiemu zdobyć jedyną
honorową bramkę dla Warszawy.
.
- XW innych spotkaniach ~wierćfłnało

M1·11·onersk1·e fantaz1·e

Isię resort ministra Scliachta

I tu przyszła mu z pomocą żo·
na. Dzięki niej dostaje ~adę i
staje się czymś w rod~aju ofice•
między gen.
ra łącznikowego
Blombergiem a min. Schachtem.
Po pewnym czasie został mia•
nowany komisarzem dewizowym
i staje się panem życia i śmierci
przemysłu i handlu niemieckie•
go. W tym okresie p.r .zeprowadza
on wprawdzie odżydzenie gospo
darki niemieckiej, ale nie zapo•
mniał o swoim żydow'Skim przy•
iacielu, którego stale popiera j
który pośredniczy we wszy~ich
większych transakcjach, zarabia•
ją.c na tym nie mało. Nagle na
horyzoncie jego kariery pojawiły
się ciężkie chmury. W paździer•
niku ub. roku, po pogromie na.
Żydów, mianowano go komisa•
rzem dla spraw żydowskich. Za•
raz jednak ustalono, że żydzi sa
zadow<>leni, iż właśnie on został
dla
komisarzem
mianowany
spraw żydowskich, poniewat w
przeciwieństwi e do swoich kole•
gów -partyjnych nie zapominał o
przyjacio
swoich żydowskich
łach, którzy wyrządzili mu wiele
przysług. Szybko go więc po.zba•
wiono tego stanowiska.
W tym krótkim okresie, ~Y
dla spraw ży•
był komisarzem
dowskich , spłacił dług wdzięcz•
ności wobec swojego przyjaciela.
bankiera żydowskiego. Pomógł
mu wyjechać do Londynu, po•
zwalając zabrać z sobą znaczna

sumę pieniędzy.

Po odejściu Scnachta jego po•
zycja była jeszcze bardziej za·
chwiana i Wohltat drżał już o
S\\ oją skórę. Nagle wyłoniła siE:
z Rumunią.
sprawa traktatu
Dzięki temu, że Wohltat znał sto
· po'
sunki panujące w R umu01i,
wierzono mu opracowanie pro•
jektu tego traktatu, a następnie
wysłano go do B uk aresz.tu,
'
·
· · wyw1ą.za1
W ohl ta t z.na k om1c1e
gl
d . .
.
1. g

w~1~erlosk~eołs·c~1;_~ ·~ia~dę ant~i~~~zer

W niektórych Kołach 5«ospodar
b"
11 J l
wozu w A ng l"
Wt Anglii
• a { czych w N iemczech liczą się na•
.
1·· ki bawi bogaty farmer so ; ie nowego
b . .
.
. .
aus ra lJS · z żoną. Majątek far- twierdzi farmer samochody w Au- wet „ moz· i·
iwosc1ą, ze o e1m1e
„
. .
.
„
mera oceniany jest na kilka mi_ 8 t 111
0
s~ co naJmn.i.eJ 30 proc. I on stanowisko po swoim dalekim
lion6w funtów. Małżonkowie wy· ~a
krewnym, Schachcie.
b:riali się w podróż po Angli»i' wła- tansze mt w An-gin.

snym samochodem.
W czasie jednej z przejażdżek
• ·
zdarzyła. się katastrofa, w czasie
·
kt, ·
MiedZJIDilrOdOWeJ·
oreJ samochód farmera uległ
eue ra<u :nenn~kiH'ZV
powatnym uszkodzeniom. Podróż~ORDEAUX .. Dziś kongre.~ ka), Jonesco Via (Rumunia), ja
ni na szczęście wyszli z kata.stroFe?eraCJl ko wiceprezesi. Voorbeytel (Ho
fy bez szwanku. Ponieważ napra- MDz1~dzY:narodowe1 •
1 d )
1ennikarzy -'ł 1
wa wozu kosztOW"'Ć _;ała wi·„ceJ·
. Zi:llKO~czy s ę I.liro" an ia - skarbnik, Stefan Va
"
.„ .....
nii nowy wóz farmer wynajął tak czyist}'llll pos1edzeruem, na któ" lot (Francja) sekvetarz general•
s6wkę i każe się obwozić po całej rym przyjęte zostały rezolucje ny i pani A. Peleda:n (Fra.ncJ"a)
opracowane przez poszczególne zastępczyni sekretarza.
A~glii.
1
D~tyc?czas .przybył' on już w komisje ora;z Wyb~:mY został no
;;,a!:,if;!fi::~! P::0::im~~~4\t~~! ;J~~~/4~~K!k~~· :!":~J°!''Po~
wą. .. wprost pod n~gi przeciwnikowi, znaniem 3:0, a Lwów, zeszłoroczny ' wyna?ęteJ. taksowce 5;500 kl~·: u~ wy za.rz.ąd fed~aCJ!· Do zarządu . ~~zed'sfawiciel federacji belgij
tal
Do poziomu radol!"an dostosował się zdobywca Pucharu poniósł sensacyjJl4J wa~Jąc, ze ten sposob pódrozo - wybrani zostali Jednomyślnie: skieJ Hermain D
wy~
kl ons. zos
~a~•. a w;br~?,Ski po Pr7.erwie I p<>rażkę w Stanisławowie, przegrywa- wa.ma jest p:rzyjemniejszy i mimo A. Kenyon (Anglia) jako pre• brany p
rzez aF e damaCJJ
._ ·honorowvni
(p0 1
wszystko . tańszy niZ kupowanie zes • Stanisław Zal----1-!
J'IC z reprezenłiWJł tego miasta 2:5.
7l'&ZDfe „p w ·
eracu„ pirezesem
Ji:t~

I

Polak

•
w1cepre
F„

··

D•

s m

zr po·edziempocztowców
r na ·u ?
Troski urlopowe kolejarzy,
kłopo -1

~ DoJi2t(I je<lmes?.1 na 111'lop?
~ Kiedy urlop 1
'
- .Jeszcze przed urlopem-?
1'akie pytania ro-zbrzmiewają w
eh'wili obecnej w rozmowach zna
jonlyi:h i kolegów wszęd-zie.
Xatdy coś pla.nuje, doką~ się
:wybiera lub marzy 0 jakimś :z.a.kąt
ku. w którym chciałby spędzić
kilka tygddni wypoczynku.
~e rzeczywist<>ś~ jest 0 wtiele
slCromn:iejsza od O'WyC'h marzeń i
projekt.ów, .zwłaszcza, gdy chodzi
0 praeoW!U"lrów zajmujących niżne stopnie w hierarchii urzędo~00. stanowisk. Po prostu kończy
sfę często tym, ~e mlop zostaje
spędzony w
'domu, s &ótkimi

Do tej samej kategorii
t6w naleiy kwestia kosztów po „
dr~. z wyjątkiem kolejarzy,
wszyscy ińni pracow.nicy
państwowi, bez względu na wysokość
otrzymywanych poborów, muszą
opłacać jed.nakowe · koazty przeja.zdów kolejowych. Jest to
całkowicie niesłuszne. Chcąc pojechać nad morze lub do
jakiejś
miejscowości kuracyj.nej, niżgzy
pracownik musi mpłacić za bilet
kolejowy tyle?; eo jego naczelnik
czy dyrektor depia!rtamentu, podczas gdy dla niższego pracownika
oznacza to niekiedy wartość półmiesięcznych zarobków. ;wpraw-

Po:~i5i:::I~~~

WOŹRJCh

i
państwowi

dzie pracownicy
ko „
rzyątają z 33 proc. .zniżki kolej owej (zamiast dawtą.iej 50 „ pro „
centowej), ale .nawet przy
tej
zniżce, jeśli chodzi' o niższych pocztowców czy w ogóle
n1.t.<Jzych
fonkcjonariuiizów państwowych,
koszt biletów kolejowych prze „
kreśla ostatn"' szaillsę wyjazdu
na urlop.
Dlatego więc zn6w n:iusimy uz
nać za całkowicie słuszny postulat przyznania pracownikom po.
t2towym (przynajmniej niższych
kategorii), zuj>ełniłe bezpłatnego
pniejazdu raz w roku podczas urlopu. Nie zmniejszy to wpływów

; 0~~~ !~
0

kasowych P,KP., bowiem ła Jfategoria pracoW!Ilików, nie mogąc sobie pozwolić na. podrółe i tak jest
straco.na jako klientela PKP. Natomiast państwo, umożliwając tej
grupie praeOW'llik6w
wfaśei~
spędzenie urlopu, osiąga zys~ w
innej postaci: zdobywa zastęp wy
poczętych i zdolnych do nowych
wysiłków wdernych sług Rzeczypospolitej.
·
Coo.s urlopowy szyblCo mija. Ko.
nieczne więc Bją azybkie i skute~
ne decyzje, na które z niecierpliwością if nadzieją oczekuje kflkadziesiąt tysięcy lllieludzko .a:apracowanych ludzi.
·

~ że dla ułatwieni.a doko-

nam.a pozostałych wpłat przed

upł_ywem .ostatecznego te~u,
to Jest 5 lipca b. r. placówki sub
skrypcyj:r;ie będą czynne również
w ini;cil2liclę dnia 2 lipca b. r. w
godzinacli 10 - 19 oraz we śro
dę dn. 5 lipca b. r. (ostatni dzień)
od godz. 8 - ·19-tej.

e:=.;: Nieivdow
a
ustawa·
o uczniach rzemieślniczych
powinna brt zniesiona.
nie ·ulegnie nowelizarii · ·,
=i
=~~=:=~~:

ieśli

~~ od.§wlełenfa
org;a:nWmi,
.W~ największego nasile jest tak ·§ciśle zwiąr.zian:a z praLWsm<>entema. sił inadwą.tlonych Wy nia kryzysu oraz dotkliwego cami pniemysłu obrony naroch>~::ser~dą.q pracę,; nie{dosta.ecz - W'2JOOStu bezrobocia w :rzemiośle wej, co rzemdosla dziahl me13~:=~:-: WaTUD.- polskini w latach 1928 - 34, pro lurgiczneg"O. Prawda ta jednak
sta łronfoczność życiowa stworzy upomniaJJa się o swoje prawa o~ np. prz::rjdzie z urlopu woZ- ła rozpo;rządrenie Mindsterstwa beanie, gdy sprawa obronności
b'ema. gdy podczas jego
nrlopu Przemysłu i Handlu w sprawie granic znalazła się na na.czelpraca m :n:iego zostanie rozłożo- ograniczeń prizy przyjmowaniu nym miejscu il:laSey"Ch zamierre:ń
na m ~stałych kolegów? Za - lllC7Jniów 17.em.reślniczyeh w po- g0$pod..a.rczych. Jak już 0 tym
taia8t 10 godzin będą musieli pra szczególnych branżacll rękodzieł pokrótce donosiliśmy. w osta:t~ po 12 godmn dziennie. Gdy nictwa. Ustawa miała na celu za mch dniach Mmisterstwo P.rze• saA wróci :z urlopu, będzie mu trzymanie dopływu nowych mi tnysłu i Handlu wydało roz:poldał ~ ·~ siebie. 'd~tkowo strz6w rzemieślniczych, usum~ rząd.T.en:i.e, dotyczące zmiany o~ ~ 'kolegi. któ~ z cie w ten sposób wolnej konku- graniczeń przy przyjmowaniu
blei pójdzie na urlop. Cał~ więc rencji na rynku pracy, a pr:ty uczniów właśru.e w gałęzi rz.e~ s urlopu przepadnie bar- tym sztucme odciążenie rzemio miosł metalowych, Na miejsce
,ezo szybko, bO mstanie pochło- sła od klęski beizrobocia.
st.a:rej msady - jeden uczeń na
dęta przez nadmier.ną pracę podOdnośnie calej gałęzi rzem'iosł dwóch czelad!n!i!ków wprowadzo
_ . sast.ępstw.a.
metalowych, a więc w .. ślu.sa:r- no zasadę - dwóch ucmi6w na.
Z1rpelni.e 'bd. samo ·a,;;:eje ~ ~ stwie, toka.Tst.wm mechankmyiti jednego c:rziel.adnńb, pr.ny czym
6zymJ ~ .poczt.owy a nawet w rzemiośle elektrotecll liczba uczniów w jednym war1
:Jol I w t)'Ul IUOrere .atosom\nY nii.cznym o~ązywiahi w myśl sztacie me może pmek!raczać
fes\.~ wzajemnego zastępo tej ustawy .msada: Najwyżej ~ 10-ciu.
lW2mi~ się_ pod~ urlopu, co zn- den uezeń na dwóch czeledm..
w. ~ z po'Wy?sz;ym nopełnie :rnweluJe wartość JFYPO- ków.
_.
~ wym z:arządzeni:em udafu nam
~ mlopowego..
Oc:zywiście, w &Die na~k11 :pl'aCOWilltl"k6W
1Co1ejowej srego nasiJ.enia kryzysa n1!e li.ZU~by konduktorskiej istnieje je- czono się wiele z tym, że żadna
~ jedna osobliwość. Mian.owi inna właśnie gałąź rzemiosła nie
ni
lde urlopowany pmcowm"lt ma o~ .zgłaszania się podczas
~ w soboty
z za.pytaniem,
DC;!Jf
,. _ Die będzie potrzebny do !łu~
~J.T w aobotę lub niedzie~

I

Dl•OL _ DO•T

si!: u

osóo

dobme zorientowa- katów i stale grozi interwencj_ą

nych w sprawach :raemieślniczych mslęgnąć informacyj, jak
dalece ta inowacja wpłynąć może na rorz:wój rzienrlosł metalowych i na rychły dopływ młodych fachowców.
- W dźwiganiu naS7Jego rzermosła - ośwtl.adezył specjalista
w tej Cłzi.edzinie - nie poinogą żad!he półśrodki. Zniesienie
og.rankz~ń w przyjmowaniu uez
niów to jesz.cr.e nie wszystko, bo
wiem mistrzowie, bez względu
na ograniczenia, sami nie chcą
przyjmow-ctć uczniów. Ustawa o
uczniach rzemieślniczych obrzy
dz:ą mistrzowi samą nawet myśl
preyjęci:a ucznia, skoro ~ha litera prawa potraktowała tego
ucznia jako nieletniego robotni-

Inspekb:>ra Pracy. Najpilniejszą
potrzebą chwili obecnej, przed
wszelkimi drobnymi sprawami
zmniejszania albo całkowitego
znoszenia ograniczeń, jest kokonieczność jeśli nie zniesienia
to znowelizowania ustawy o uez
niach rzemieślniczych. Trzeba
zroz:urnjeć, że uczień jest uczllliem., że mistrza nie można czynić odpowiedzialnym przed lromisją czeladniczą Zlll wym1t egza
mimów przyjętego Pl'7Je'Z niego
chłopca i że ucznia I'7Jemieślni
czego tneba podporządkO'Wać
pewnym kal"dynalnym zasadom
~~ Tylko dz.ięki
kiemu postawu.emu sprawy majstrawie chętnie otworzą swoje
wairsztaty dla :nowych, młodych

ka, każą mu płacić za p~ w sil: rzemiteśln:iczycli.
której ten tylko zdolny jest O.o
Uwagi powy7m;e są niewątpli
psucia materiałów surowco- wie najsłusziniejS?Je. W chwili owych, a nierarz gotowych fabry- hecnej, gdy znaazenie rzemiosła
dla całokształtu przemysłu obro
ny narodowej staje się tak donio
rnczvwikłe
A
słe, czynn.ild kompetentne pottatle1:>sza PASTA do
U
winny te wskazarilia wziąć jak

ZE 8 W

najszybciej pod rozwagę.

W cztery

;Dlateg wydaje :nam ar~ słus2
#I postulat wysuwa.ny przez zwi~

ti

:i:diszych. precowników, aby na

. _ urlopów anga2Jowano per l'iOllel zastępczy, tak aby urlop pra
~nie pociągał

sobą
po

koint6w. Istnieją wprawdzie rótne domy wypoczynkowe dla poez
towc6w, kolejarzy i t. 'd „ ale tajemni~ publiczną jest, te korzystanie z nich d-0.stępme jest tylko
dla średnich i niższych kategorii
urzędników oraz bardzo szczupłego grona wybranych.
Ale gdyby nawet skromnemu
listonoszowi, telegrafiście
ezy
woźnemu poz:w-0lono na obcowanie z „dygnitarzami", przeszkodą
nie 00 przezwyciężenia jest wysokość opłat w tych domach wypoczynkowych. Bo dla urzędnika
zarbiającego 300 _ 400
złotych
miesięcznie _ trzy lub cztery zło-

rzemiosła

·: ·'jlf~~

P czta skraca o

P. Loaa 'donosi nam:
znałC'oriciie smcai wmystikie od
swłęks.zonej pr.aey: przed i
„Przed kilkoma mieslącami !eg!ości. Poco aekać na po"
~lopi~
Drugą ~ l>hlt'OwmK6W. w poznałam w „Sto pociech " przy w;rót?
~e urlopowym jest kwestia ;ednej grze dw6ch miłych i sym-

.r.a

Ogólnopolski zjazd

I

lntJmne rozmon z nasumi Ciitetnlkmal

Fo~~~h~~~· :e~;~~

Adek. Ten nierwszy baf'dzo mi
I:'. ·

się podobał.
Z 1'ozm6w aow"ieaiialam się,

że są z Poznania. Bywają w W~

szawie dwa razy tygodniowo w
sprawach handlowych. KOTzystałam z tej okazji i w te dnie
spotykaliśmy się z Rudkiem w
cukierni Domańskiego. W inne
dnie nie, bo przecież trudno, żeby Rudek specjalnie przyjeżdżał
z Poznania na randkę.
Pewnego dnia randka $tę nie
udała. Rudek nie przyjechał. Po
pięciu tygodniach, idąc do denty
sty na Solną, spotkałam Rudka.
O mało mi serce nie wyskoczyło
z radości, że znów mogę widzieć
te piękne oczy i ten śliczny uśmiech. Rudek wytłumaczył się,
dlaczego nie mógł być. na poprze
dniej randce i poprosi! znów o
spotkanie, ale już w cukierni
Sommera na Chłodnej. Cóż się
okazało? Rudek znów nie przyjecha~. Jestem w rozpaczy. Jak
temu zaradzić? Jak go ściągnąć
do Warszawy"?
Moie z.nów go jakieś interesy

te opli~ d-ziennej mieści się w
granicacli. móżliwoś ci. Natomiast
nitszy funkcjonariusz ze swych
100 _ 150 złotych miesięcznie w
żaden sposób nie jest w stanie wy
kroić takiej opłaty, boć podczas
j eg:o urlopu, żona i dzieci
jeść
przecież muszą.
Stworzenie więc domów wypoczynkowych o niskich
opłatach,
nie przewyższających półtory do
dwóch złotych d:.dennie, prze~ nacwnych specjalnie dla gor zej
zarabi ających niższych fuJ.kcjo
nartuszów, jest palącą konieczno- powstrzymały. Najlepiej rzecz
~
!wyjaśnić li$l:ownie. PocZlta tak

Pogardzie anonimami!

P. Hanka zwierza nam się:
„Mam lat 17. Od 6 miesięcy
znam chłopca, którego .Pokochaam od pierwszego wejrzenia. Ko
chaliśmy się wzajemnie. Tak mi
się 'przynajmniej zdawało. Obec
nie zaczyna mnie zdradzać. Spo
tyka si~ z innymi. Ma 19 lat.
Jest wysokim blondynem. N azywa się Stach. Ko<fham go nad ży
cie i bez niego żyć nie mogę.
Poza tym ktoś nam urządza ja
kieś kawały i nadsyła brzydkie
listy anonimowe. Jak temu i tamtemu zapobiec"?
Na listy anonimowe nie po~
się 1Z1WXaca:ć inajmniejsrz.ej
uwagi. Nadsyłają to za"WlSze lu~
dzii~ ZM.:d.rosni i nieżyo:Jń:wi,
choć się przeważnie rpod!pi.sują:
„Zyiczliiwy". Więc z tym małe

sposóh.

Być

tak arułą,
cli il.n

milą, u~

dd

pr.zejmą,. przy Y. . ą i 0 ' aną,
aby mu nawet_w myśli inna nie
P?W.sta!a.. Wl:ęc to tylko
nt

od! Pa"

zalezy.
•

.

•· •

JadZlil - mater1ahstka
.
.

.

P. Stach K. radzi nas się:
„Mam lat 29. Jestem stola-

rzem.

ty.ka się z innymi. Przecież ślu"
bu z Panią nie brał. Inna rzecz,
że zaklęcia miłosne miewają nie•
kiedy wdększą siiłę, niż ślubne,
ale tmtoŻe właśnie tydb: Zaiklęć :nic
było? Na to jest tytko jeden

Komitet wykon.awczy ogólnopvlskiego zja,;du rzemiosła fryzjer · skiego zw<>łał II.
ogólno;io!aki
zjazd rzemiosła fryzjerskiego w
ramach odbywającego się kongre·
su w Częstochowie.
Na zjeździe tym poruszone bęCą
wszystkie aktualne sprawy rzemiosła fryzjerskiego or.az sprawa
powołania do życia ogólnopolskie
go Zwią-zku Cechu
Fryzjerskiego, jako stałej organizacji, repre
zentującej rzemiosło fryzjen.kie
całej Polski.

Przechodząc Marszałkow

ską, ujrzałem w sklepie materia

łów piśmien_nych _ładną i ~ympatycznq Jadzię, ktorq od pierwszl
go wejrzenia pokochałem.
mawiałem z nią kilkakrotnie.
.Gdy jej powiedziałem, że ją
kocham, odrzekła, że mnie tylko .lubi, ale nie chce sobie mną
głowę zawracać, bo jestem bezrqbotny . Czy na prawdę bezrobotny już nie może mieć narzeczonej?
Czy mnie już nigdy gwia
wmno
zda nie zaświeci? Zresztą, należ~
wraz z siostrą i dwoma braćmi
do majątku na prowincji wartości do 30.000 zł. Więc chyba ni~
jestem ' ostatnim nędzarzem i
2'JDlaTbw:i.enie.
móglbym
sobie radzić. Czy nic?"
Nie o wtieile większe ze „zdra•
Prz)'tpUIS'Lczam, że raiczej tak.
dami" Stacha. Brzecież to jesz„
cze me ,,7.'CLrad.a", ie Stach spo" Może Pan to powie ;pannie Ja.o

fr1z.ierskiego

AkcJa o zawarcie
umów. zbiorowrch

Roz-1 ZWlą:rek.
~ dłuzszego c:zasu prowadzą

Za~odowy Transix>rtowcow ~ Związek · . Zawcxlowy
P.racow:n1-k6w Chenuc~ych akCJ~ w kie~ ~warc1a· umowy
zbiorowe].
związk1;1 z tym zi:;
s~ wyloruo.ne ~Jalne ko~1s1e, w Skł~. k!torych. ~hod'.zą
prz~wica.ele wy1memonych
Związkow. .Zawodowych , oraz
przedstawi:ieie ~acodawcow..
~b~aJące się P.race ko~
5 YJ maJ~ za zadam~ ustalema
wszys~ch spr~w, ~ązanych z
zawarciiern umow zbiorowych.

V!

~izi.

Ale sam F&nu nie bardzo ra
Jadzia Pa"
na nie kocha i jest tak trzeźwą .
materialiisilką, może by się dało ł
zw.rócił swe uaz.ucia w inną stro
&ę, bo skoro panna

nę-?

Zbierajcie
.
·
n a F • O • ••

,_o

' lk.1 '
lV)ad,imir Pawłowics,

_

iqdad„ - ......... •

.W.. iaAc Jl'l'elione' a. _, B

RYS

Z Su-. ... ....

J.it riW,, Pm> 4dwb • 111b I ....
w.' nfs. t. łd J·anpow; bi9!11 ..... tw*- \ UJ QUI
Ale,

•lilll a włht1a »t'sn111:
- ~- ~„ . . . . . . . .

. . .._...KREWi kI

~

Mej..

Jlaflil
tria. Oli ff1e- .
. ... Pl wt
.

1.,...,...~-· -

~ydało mu si~ łA wa:łcą' •Dim

on

Ja.tri aatan, t.o W

IO badał i &twierdził, ie on .11ie tyje. Jakieś tajemne,
ciemne 1ib przywróciły mu ł.ycie po to. aby -6irł sem"K U 9ię na. awoich mordere&ch.
oto romr;yłlał ~ w trch lłnalfwJelł dnrlJaa. wale1111e .• Ruputłnem, kt6?')' apiawiał ~
tak stiuzłiwe, ~ odpycha;.ce, jak trlko c.dowiek mote sobie. wyobraz~
Był pnr.ekcmany, k ten diabeł nłe ~d IO •

awof eh szponów!
Ale ezłowfel( sdóbywa ~ w obłlcm lmłerd na

nat.kn'lł

I -

TAJEtUllCA

i
BALU MASKOQlEGO li
P()włe~

ze wsp6łczesbego życia
wielkomiejskiego

g-ę

do prokurat.on.

- Pozostaw go w spokoju, - uspobjała ge Bron·
b. - Widocmńe jest bardzo zroą>aczony i prawdopo..
Cłobnfe nie zdaje sobie sprawy z tego, co mów.f._
.
.
Zreszt.ą,

on llJfe ponosi za to winy... Wszystkie te
oszcurstwa pochodzą. przeciet od Heleony... a on jest
IJ1ill tyle głupi, te jej uwierzył.
- .A Jeśli on jest głupcem, to ja mam przez to ciert>łtt 1 Cey motna tolerow~ tego rodzaju postępowanie?
Wykluczone I Zall!im wniosę e;ka.rgę do prokuratorr, na·
pisit do mego lłat d OJt;rzegoę go.

dzleckierb.

Bnmlia, .k tón obawiała ~ te Helena mfmo waąstko
r.abienie jej Jarockie~ poleciła bandzie USUJ'lll~ rywallu:.
Banda otruła dziecko Bartosza, a następnie ~kartyła o to

-

-

Komisarz urzędu ~ledezego, który prowa.ddł dochodzenie w sprawie otrueła dziecka Bart.oaza, kilka razy
przeczytał
Treś~

Ust, jalci do$tał ranJUl po~
tego listu była. nader sensacyjna.
- Hm... CzY to motliwe? ... Znany powi-eściopłsarz .••
Ta "dzłeeiobójczyini zdołała at tak dalece zarzucić sidła
na znanego litera.ta ... No, tak, C1'.ę8to miłość idzie w paru z pnestępstwem ...

I

zC

...·. .

I'

T

A
•

tern nie ma jut potrzeby obawiać si~ Bartosza. List ten _.
całkow.ief~ go uni<iszkodliwi.
·
Na jednej z przecznic Bronka pOlecłfa Słofennvi za
trzytnać wóz, wysiadła i wrzućiła do skrzynki pocztowej
list,, który napisała Tokarska. ~astępnie znów wsiadła
w auto i pojechała bezpośrednio do domu.

C
f

E

ł

mcSwn1 wzbu!'ZOJl11B głOMm -

jegoJn()ścia zaskartyć do są.du. Nie wolmo mł joł dłułej
mileze~. To ~iesłyeha.ne ! Kto6 śmie rozsiewat o inbie
ta.Jme plotki! Smie tale paskudzi~ moje dobre imłęl Nie,
nie przemilczę tego! W najbliższych dmach wniosę ska.r-

Bronka Zatmsta. która kochała się do szaleńshra w dyrektora wielldego banku. Romanie Jarockim, postancwiła
IO t.dob16, pomimo, że był żonat,- 1 kochał żoru, 1 w tym
celu na19iąza.ła kórltakt % bandą przestępców. Banda w podst~ apoa6b zwiabiła Helenę Jarocką, wywiozła ją do ArlfJOł:rtr/ i ll)nedała do domu publicmego. Helena zdołała
stamtąd zbiec i po wielu pnygodach wróciła do Polski. JarocJdeeo zaś usidliła Brolllr.a i zamieS2:kała u niego.
.Jarocld był przekonaJl7, ie żona rzeczywiście go porzuciła, to tet gdy Helena po powrocie do Warszawy tajechała
do Siebie, wynt.tclł jfł. Zrozpaczona postanowiła popełnić samob6jmro. Przeszkodził jej w tym powieściopisarz Bartosz,
id61J', będ~ wd<Wicem. powierzył jej opiekę nad awoim

Bronlm wraeajlłO autem 'do dorrto, pomyślała, łe

Ten ]ńsarezyt -

es,. DzU przyszedł do banku nass 1tary 1c1ient. Okazuje
1ię, it.e ma cm Bartona. W: rozmowle s Bartoszem klisnt
11$łyszał talcie •łowa, dla których me mam wprost okrełlenła. W:robrat sobfe, ł.e ten bazgrała twierdzi, ft jeszcze
przed ucieczką Heletty byłaś mojlł kocha.nlr.4, te oddałem
ją w ręce handlarzy tywym towarem, aby jej się pozbyć ł
wprowadzić cdebie do swego mieszkania. Mallf tego

l!B
0
0

Hele-- kt6~ aresztowa.no. Jeden tylko Barton wierzył,
iż Helena jest niewinna i starał się tego dowieść. Gdy
Bronłca dowiedziała si~ o tym, pOf!tanowiła go unieszkodliiwJt nakłoniła bezrobotna W.ande Tokarską. do napisania listtt do urzędu śledczego, w kt6rYin podawała, że
jakabf Bartoez upi:\'Vszr 8ie, wygadał się przed nil&, te
J>Olecił Helenie zabić swoje dziecko.
~ ttdzieliła Xokarskfej ponadto cały szereg
wsbsówet. a nast.ępnie umówiła się z nią, że naza.jUtrz
ttd& llft s ld4 'ftA Wyb~ Ko§eiustkowskie i obja-śni jej,
jak młenb ~ Na oddtodnym Bronka wręczyła Tokar'lldej p~dziesiąt złotych i <>świadczyła:
- Jak pani widzi, pła~ z góry„. Przypuszczam, ie
pami bęłlme '1riedmała, Jak nta mi się od•dzięezyć.„
~tona opusciła Bronka duazny mały pokoik
k~ był dla Tolcarskiej 1-stnym njem. Pi~ wy~
i &!brę staje się bo"\\'iem wszelka rzecz, której nam było
ptt.d pe'frien czas brak. W por6wmaniu z. kamiennym posbmłem pod mostem Poomatowsldego, pokoik ten był raj~ • i:temt.

-

kł na swej aQi.- Chciał iimie sa~ l>l"08~ oderwał

klan od maeynar)d_

Pumi*fmes

mdeazał Ilię ~. W,W s t.,ołnej

kienenł rewolwer ł pobfed w atnmę płwtnicy.

N.feeh pen zaaeka, w~ ze - . td:le col... -

-

M7loulł bią~ f wbiegł cło fń8'o gabf:net11. &br ułlira!
t.ęn IUDlOW'ł Juq.
;
Szybko zabrał tę laskę 1 -,a'bfnetu ł pobfetl wita
•

I

Rasputinem. .

.

wszedł do pftnrłey mrfer\Wł s 111Wd hrn,
te Rasputin łazi ~ czworakach w ńn>Dt 'c1rJRrł, tt6rt
prowacbliłr wim>sł do Of!"Odu.

GdJ
1

;

(Dahlzy łfW. JahJ.

1

B'x>1nlearl wss.ł Hat ł 1l'dal -ft Cło mn+Aa : śk
Medczego. Jłów;nlet f naczelnik me JCJ•lrłll 1111 • ,_..

infaia.

„ ..........;

- Stefan :e&rloaT.„ Bnlllll tit .....
ale rdwnocr.e§nie jeet to wale modwe. po2*wal

-.mn

1lłe

srosumi~ Jeio ~nie
~ łla
mieło csyDi starania, abJ ~. - 1ancb ,_ ...

mort

neki nacaebuli.
TU, miał nawet s ni4 włdsenl«. l!łpt•w• ta.,,,,..
dawała mi •it nawet nieco podeJnana, ale ~ •
sobie: pisars... Ci pisarze majlł sawae IW~ P9"
m18ł1. ale teru.„ Teru jeet świadek.
-... A najwatndeJ•se w Hicie fett t.o. li Buł.om 9
Wl1 o t)'lll wszystldm. będąc pijanym. Gd7b>' był bowf6n
trzetwy, n.fe wspon1n.iałb7 o tych sprawadl ani jecbtTQ

winna -

-

słowem.

· ,

Pamięta pain eliyba ~delt s tamtym
'ciem. któey napadł na staruszkę. ograbR J4

-

JetomOi samor·

dował? Z początku wypierał się wszystkiego b~J'1e~
nie. Poc~stowano go wówczas
Gd1 .U upił aię,
rozw~ł mu sit język l wygadał całą prawą Z tegc :
względu przypuszc:zam, !e Bartosz będąc pijanym, wypa·
piał to, czego nigdyby n·ię powiedział,
był trzeź.

wódq.

gd7bJ'
tit kobietę I

W'1· Powinien pan we•~ jenese

dzisiaj

przesłuchać Ją.

Komisarz

zastosował . 1łę Cło lnstndicjł

naeaelttika

urzędu J wysłał po Tokarską agenta. Gdy agent przekroeął pr6g jej pokoju i zapytał,~ na~ywa si~ Wada To-

kanka serce za.csęło walić jej jak
jednak opanowal i odparał

młotem. Starała f!i~

-Tak. to ja.
-

Pozwoli pand

łaslCawie

ze mn4 do urzędu ·gled· ·

czero.
-

Do urzędu ~ledczego? .•• W jakiej sprawie? ...
Dowie aię p&ni o tym na miejscu. No, proszę si(

ubrać.

Gdy przybyła do urzędu :śledczego,
natychmiasl
wprowadZ&no ją do gabinetu komisarza prowadZ4cego do·
chodienie w sprawie zab6jstwa dziecka. Bartosza. Kom:i·
Pl"Z ~ierzył ił przede wszystkim badawczym spojrze.
~iem od stóp· do głowy. a następnie wskaiując na le~e~
przed min u biurku list. zapytał:
- Cą pa.ni napfaała ten list?
- Tak. panie komłaanu - .starała sft Tokarska
m6W'f~ spokojnie. ale mimo t.o głos jej
chwilami lekko
drt.ał.
.
'

I

-

'i~~~~~~;;~;~;;~~-! ' mw U6eie?„.
Kiedt zdarzył sfę ten wypadeli, ld.6ry opisuje pa[.

Nowego==
Sportowca
r'

„

nak balueyJlaejeT„.
-oto 114 maki jego palców - "IPS&zał ~ pa.

*

c11dała 1!U jut ina nerwy. Wyobraź sobfe. ł.e plotkuje na
mnłe • ohydny sposób. Opowiada o mnie straaizne n:e-

wybiegł

&dy na wiench,. bowiem clomyśtił ~ o kogo cbodz.i.
- Rasputin i.riel
:A.teł, esJłbT wana bi~ mo!ć nie postradała
zmylł6wt
.
- N-ie, nie oszal~ jestem pny zdrc:iwych mriyefach'. '.Ani kula, mi tradzna nłe d:liał•
- Co pan powia.cł&J .T&We to jest mołliwe? - o~
skoeął Pllryaskiewicz w Rront. - Czy to nie Ił fe~·

11a bierć i ł1cle, że długo nie wiedział, co 1it 1 nim

c1onm i M'W"4

sit na PUT7Szkiewina. kt6ry

_
b6c11
-wystra·

- Co aft" .WOt Czemu: wa.aa &~ moM tak
Jits.JCSJf
- Oil lrie1 - sanW zaDpaD7" ~- Kto~'? - 001' Puryszldewieza omal nie WY·

Odepchtl1lł Ruputill& •taką st'ł4 od sfebie, le tel\
1~C2'4C pnerdliwie. upadł z powrotem n& podłon.
ściskając w dłoni r..e wszystkich &ił Jdapt ubrania, kt6r4 oderwał s ·ma.unarki księcia..
- Ttm Nikcsemn:r- - azept.ałr jego usta.
Xef.V.ę znowu ujrzał u swoich atóp lła&putina, l•
~go bez sił, nierucltomo.
.
'.Ale Jusupow był jeszcze t.aJC przerałony ł.4- watq

Tqie eamep Ciała Jll'Odd ""6clł do
władomolł4

~ ~

era.:

Tak ot.o· nagle poczuł się wolnym od pP(\OOw. kf.6..

wołać PuJ'1szkiewicza, zdając eobie aprawt, ł.e sam nie
łłObie rady 2 tym potworem.

Ilio

IZOl'JJ' s gabi.netv i zdumiony zapytał widr.llc mint księ·

re Jeiskały go za gardło.

da

:Ale P&ij........,_ ~ - W

jencze jqoo wołaia..
ltli"4 ma.r.ł pnebi-ee kilka pokoj6w, al w

mak8JmAłny wysiłek: Tó teł. bi~ Ju1upow poauł na1Je w 10bie nieałychaq moc. i odei>'hll4ł Balputi!ta.

Ralpntfn poru.aa ~ l'DOW1l.
Jak gdyby pany widmem śmierci puJeił sif Jun·
pow w atronę dmri, lct6re prowad"4 u 1'6rę i •wtł

ł7JL- ~-

iwfecfa. me.,,._,

Tu

.

I

l

- No..~~- -inJtt
ans bacldeJ ~- - ~ Pawtewtes.

ostatnimi myślami ł>7ł J>t'Z7 awej mat.ee, Pft7 awe.J t.onie.- Tak. to sza.tan, w irm1JD wypa~ dawnobr jui
nie ął.
Ten człowiel: jest p~zelan:r, •tnaty. Lebn

0

.......„ ....
„ an o • t•
„...,... ...

.JHDJ)W wie młał ~ . . . bnał.
Bewohrc. ł:łi6rJm wt . . . ,...,.

oaw wteD::t- .....-..

dzieje..
'Jł.

„„ ....

11•2 • • • •

- Przed JalmimM czterema tygodniami.
.
...._ Gdme spotkał panł' ten ~ 1
- W Alei Trzeciego Maja. - Siedziałam bm lta

ławce i on lif; do tnnie przysiadł... Nawl:pał ~ mną
rozmowę i w ko:Acu zaprosił mnie do siebie ..• - odparła

Tokarska

(DalSZ)'

c1,. Jutro).
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•

·1siaika, która

•

z1we ow polskim1cze
era
przekladzie-„Mein Kampf

należr przeczytał

11

Xie> c:boe poznać prawdziwe wiedzieć: Widocznie nie były o- ~ żywe poparcie ówca.e- Iem jego jest stopniowe opanocele bi.tl.eeyzmu i 7Jrozumieć ta- ne wielki.e, skoro Hitler otrzy- snego prezydenta polkji w Mo- wanie Europy, a po tym całego sklej, wojny

jezxmfcę wydarneń europejskich, mał tylko stopień starszego żoł- nachium i jego zastępcy, którym
odpowiedź w gło nierza, t. j. frajtra.
był 'dzisiejszy minister spraw
nej jużcmś książce Jana Gieryń
Z posrezególnych półsłówek wewnętrznych Frkk. „ Ten fakt

znajdzie na to

sldego p. t. „Taki jest Hitler",
będącej pierwsz:yxn w języku pol
sk:hn przeklladem ,,Mein Kampf''
i komentarzem do tej biblii. naro
dowego socjalizmu.
Z książki Gieryńskiego aowia
dujemy się najpierw o młodo
ści Hitlera, syna niższego funk
cjonariusza celnego. Za młodu
ojdec Hitlera był ~kim cze1.adnilóem i jako nieślubne dziec
ko nazywał się Schilktgruber.
Młody Adolf spędzil dwa lata w
~l••mazjum. ale me odmaczał się
niczym irm.ym, jak... sabotowaniem nauczycieli. Nie chciał się
~ albawiem ojciec myślał
o lanterze ~ dla syna, choł.apk zaś maTZYł o zawod:de ma1ama.. Za.brany ze szkoły,
chłopak wałęsał się na wsi, a po
t,m jato 16-letni młodzieniec
..,-jechał do Wiednia w poszu-

kiwaniu pracy.

Był ni~kwali

flimwanym robotnikiem i c:ierptał biedę. Na dwa lata przed
wybuchem wojny prlJe!Diósł się
do Mooacbium. W wojsku ausfdacldm nie służył, ale dlac:lJ!80, tego Hitler nie wyjaśnia.
Gdy wojna wybu<:hła. 25-letni
wówczas Adolf Hitler, zamiast
wr6d~ do ojczymy, t. j. do Austrł'I. ł stawić się do przeglądu,
~ do armii bawarskiej.
Rorzrb:Wwojenny opisany jest
w Mein Kampf bardm ·dyslcrett---Ml"!:-4::ł-'2~10gach swoich wojen._
llJ'di Hitler me wiele może opo-

i niedomówień, przy korzysta- wyjaśnia częściowo -

niu z innych źródeł umie Gieryński w tak barwnych sposób
przedstawić niebohaterskie · życie Hitlera, że ro1zdział ten czyta się, jak frapujący romans.
Streścić
tego nie da się,
7JWł:aszcza, że Gieryński ma ciekawy sposób pisania Z humorem a przy tym złośliwą ironią
demaskuje poszczególne etapy
życia dzisiejszego „Fiihrera" i
sposób w jaki osiągnął zawrot-

p:isre Gie

ryński dlaczego hitleryzm
mógł kroczyć od pierwszej chwi

li szlakiem zwycięstwa. Takich
fc.któw było tysiące, ale w
„Mein Kampf" ió nie znajdujemy. Hitler wolał o tym nie pisać".

Plastycznie opisuje Gieryński
na postawie „Mein Kampf" prze
bieg bójki na hitlerowskim wiece Gieryńskiego czyta się jako
imieniu się biją, Hitler zachowu
ną karierę.
je olimpijski spokój ... IstDtnym
Do partii narodowo - socjali- efektem półgodzinnej krwawej
stycznej Hitler dostał się przy- bijatyki jest „że Hitler mógł da
pa<lltiem. .Wysłano go bowiem lej przemawiać". Bo przemawia
na zebranie, aby się dowiedział, nie to żywioł Hitlera".
jacy ludzie zakładają nowe
Cynkzne są ust-ępy poświęco
stronnictwo. Przysrredł i od ra- ne Polsce. Hitler żywiok>wo niezu zapisano go na członka, bez nawidzi Słowian i daje temu wy
pytania go o zgodę. Hitler był raz przy karoej sposobności. Sze
wprawdzie tymi metodami zdzi- reg cytatów podanych w książ
wiony, ale nie pro~wal.
1 ce Gierysńiekog czyta się jako
W jakliś czas później usunął .::oś nieprawdopodobnego.
dawnych czl!onków partii, opano
Celem Hitlera jest nie tylko
wał ją i zaczął na szeroką skalę marsz na Wschód i opanowanie
działalność od... ataków na Pol- krajów do Niemiec przylegają
skę, względnie na traktat brze- cych, ale także marsz na zachód
ski. Na samym wstępie Hitler i południe. Hitler powiada, że ce

Przy

i WYRZUTACH SKORNYCH
stosu)• si• KREM

"19-letnla tancerka

oczarowała

.LAIN·. Gąseckiego,
dorosłych

Hitlera

Panna Miriam Verne, dzie- kanka zaangażowana zostanie
więtnastoletnia tancerka amery do teatru monachijskiego, gdzie
kańska, która wywairła tak wie! wystąpi w nowej operetce Edkie wrażenie na kanclerzu Hit- warda Kuennecke „Szczęśliwa
lerze, że S"Ześciokrotnie był obec podróż".
ny na jej występach, opuszcza
Jak donoszą korespondenci z
wkrótce Niemcy.
Berlina, panna Verne ma rywal
kę w osobie niemieckiej tancerki Dorothy von Bruck, słynnej
ze swych występów w stroju
Ewy, którą ostatnio wielokrotnie widywano w najbliższym ot.oczeniu i towarzystwie Hitlera

Jak donosi prasa angielska.
Miriam udaje się do Rzy
mu w przyszłym tygodniu. Tan
cerka, zaopatrzona w list poleca
jący od kanclerza Rzeszy, bę
dzit; tańczyć przed M11ssolinim.
P<> powrocie z Rzymu Amecypiękna

swędzeniu ciała

preparat usuwa)llCY W I.DY HJ.SKOlUCJ. tak u
jek i u dzieci.

będą niepot1'7Jebne,
czyli zapanuje pacyfjzm.
świata. Jak długo cała Europa
I co więcej podziwiać, cynizm
nie jest niemiecka, tak długo nie czy tupet?
potrzebne są Niem<X>m kolonie.
Dopiero kiedy cały świat bę
Aby wlięc dokŁadinie poznać ce
dzie niemliecki, wtedy, zapanu- le i zamierzenia hitleryzmu poje.. pacyfizm. Albowiem - i to winno się poz.nać książkę Gieryń
jest szczytem perfidii - zda- skiego. Zacllodnia Agencja Praniem Hitlera, kto pragnie na- sowa, oceniając t!: publikację,
prawdę zwycięstwa pacyfizmu, stwierdzila wyraźnie:
Książka
powinien ułatw.ić :t-łiemcom opa zasługuje bezwzględndle na to,
nowame śwmt:a. Gdy Niemcy by przeczytał ją każdy Polak.
rządzić będą na całej kuli ziemK.Z.

Srebrna stal

Podwójne życie japońskiego
przemysłowca M=;,.;.~n~~~e,;:;~~ ~~ie:~~·
·na afera lmerrce
li

tworzy

się

ncwa

wy stop, ~ zwaną sr7brną. stal.
Srebrna stal lepiej ~ię polew
Do stopu merdzewneJ stali do- ruje niż dotychczasowa stal nie:z; zagimic:m-ym. ~ dróvt.k.a~ tyieh towarz~zyła mu prov;adza się od 1 do 2 procent ! rdzewna. Chemiczne właściwo
speltjalinego tytpu senrsa:tję towa.- d'Ziła go na pokład a póiniCJ zawsze i;pękna ~ ~eJISIS'Ilcr.
srebra, dzięki C2'JelllU nie P~e-: Iści ncw.;ego stopu wyrażają się
rzys'k.o _sądową.
wróciła do sali danciingiowej:
WO!beic t~~·. ze p.t.ę~a tan• gaon wcale wpływQm morskie] · w tym, że wszystkie żywe orgaPo 8 btadl nowo!iomlci. S~ fu
Do dnia dzisiejszego, JDJ:lllO cenk.a, pr;,y1a:ciółka . zag1nrone~o wody.
nizmy znajdujące się w morzu
pdacytjny
~ł miał bMdzo skiruipułatnego dochodl%~ "magnata ~tąp1ła. o~e~e,
Srebro wprowadza się w nier giną przy zetknięciu się z nią.
spór mi~ spaicllooibieiicami nie, sprawa zagi.ni~cia H&salki po 8 lataich od Je~o zn.1ka11ęcia, z dzewną star w stanie płynnym Ma to koloralne znaczenie dla ło
sfynnego pncd 1a:ty jalpońSkie- Fu.iimura., oto~ooa jest mt!Oo' testamentem, oip1~waJącY!'11 na i tworzy ono cieką warstwę, któ- dZJi podwodnych. Jeśli pokryje
.
k:iem tajemnicy. Mógł tu ucho- jej korzyść, pohcJa będzie mu- ra pokrywa zewnętrzną po- się zewnętrzne ściany łodzi pod
go .,KRóLA JEDWABIU"
dz.i.ć wypadek zarówno sam#i siała prze<pro.wa:dzi~ nowe §1.edz• wierzcłmię stali Warstewka ta wodnych ~~brną stalą, będą oHasaki Ft.ŻimU!l"3\, a j.eidnym z stwa jak i mordel'Stwai. W kaiż- hy~. by zbadac ":"1ęzy, łączące w ogóle nie roztapia się w wo- ~ calkowi;-i.e. ~o~ne od wszystwiellicli tow.all'%.ystw :ubezpiecze dym j.ednak razie śl~zitwo pro- F1zimure z męta.ma. Nowego }or dzie i chroni stal prz~ .rdzą.. z ki7h Ia:torosli ~ swierzą~k, które
"owych
wadwaie w obu kilClrun'kach., ku.
.
. czasem warstewka ta sc1era się, . osiiadaJą na ruch, gdy SJ.ę zanun\yilc.o · preypaidek sprawił, ie nie dało żadnych ~1atów i
' Sf~ towarzyski; sąd.z~. ze ale zara~[·ze srebra majdujące- rzają.
towarzystwo ub~ieczcń nie po pewnym czasie zostało umo„ ~ się w. tein ~po~ob pohc)1 r?Z
wyipłaciło zasądzanych przez J.'%ooe.
wiąuć taij~rcę Jego .z~1~1111ę~
sąd premii w wysokości 500 t~- . p~czas .~edz:twa ~~ na' ci'] _s~o~ó1sd~ lwb tkeąz smierCJ.
·
dolarów. Na. sali sądowC'], Jaw, ze Fuzimura pr01Wa.u~
zaiua<neJ Zloro ru~zą .rę ..•
.
~~d sensacyjnych okoliczn°"
PODWóJNE ŻYCIE.
W kołac:h J?ohcyJny~ P~!luJe
1Był pr-esem
, · po1awu
· ---'' się
· nag1e Ull.UJ5l
.l-.....: t..,..,,-~
przekonanie,
ze Haisak1 Fuzmm~
sCJ.
=>l.<1"
...... ·
,,.o. shoii. •Co..nnra~·i;--.
tai
w Huston, największym mieś- rek, domagając się, aby nie pr,:y
ment, %!Dla.rłog<;> króla jedw<l!biu, tioo" • am~kańsko - Jaip~
CzELE BANDY GANG• cie w stanie Texas panuje od kil- chodziły do pracy w takim strow ktorym ten'Ze wyz:naic~ Jako go t:rustu kt~ zm~opo
..
STERóW
ku dni wielkie podniecenie. Po - ju, jak na plażę, oraz aby cio swą. uniwersalną spaidkob1erczy cały ekspont 1edw".lb1u z Jaipon11 . .
ł
.
k
wód
tego podniecenia jest
dość magały się od swoich pracodawni-ę byłą przyja:ciólłkę,
do USA. Uchodził on za czł0:> 1k ze :zios_ta bsdęty przez
niezwykły.
ców podwyżki. Jeśli
w
ciągu
ZNANĄ z URODY TAN• "~eka niezwykle bogatego, pro.=
uren~y1ną '.'41 ę, pra.gn~cą
oto
kelnerzy,
pracujący
w
batrzech
dni
nie
zastosują
się
~o
CERKĘ KABARETOWĄ
wadzącego 1:cy1b życia giodlny garnąc sf er-ę Jeg.o wpływow. . .
rach
i
restauracjach
wypowie
tych
żądań
to
kelnerzy
uci:::kną
·
swego ma.1"::1tku. Po nagłym jego
Wersja ta Jest tymbardz1e1
M airy R eissner.
't
•
• edin k
T
· t
ystwo · .A• dzieli walkę swoim koleżia.nkom,, się do represji.
Piroces przerwano i obecnie z.niknięciu okaiz.ało Slę .l
~:1,
ze 1ńow~ st ł
, zę„
Klub kobiecy w Husto.11 poparł
ta z.nów znajdz.ie się na że na prywatnym konict~ W'lcv s 01 o:Po~a on zo a o ur li które są zbyt frywolnie ubrane
inicjatywę
kelnerów i domaGa
=d.'Zie ale jurż w zupełnie kiego przemysłowca, 7Jtl.a!Jdowa.- d~o 7:~kwi.dowan~. P.odczas eł• przy pracy.
Człowiek,
który . pl'zebywał się również ot! kelnerek, aby u :
ło si:ę zaledwie
kilkaset
okaz:ało
S1ę,
ze
'P.<>P
inny.in os·„~
„ .et!l mi.·••... 1· z sze·„egie:m
„
·
tal dola• kwidac11
·
tMn
przez pewfon czas w Ameryce, bierały się bardziej
„przyzwc,1zupełnie nowych szczegółów, r~w. Jedrnym, poz.oo. ym i,t'o mo.nSZEREG NADUZYC
mógł stwiredzić, jak ładne eą t.a?1 cie".
dofyehcza.s nie manych
mm spadktem były polisy, u ez
~
1n·
, •. 0 tejsze
kelnerki i jak gustowme
Ha5aki
Fużimura ·zniknął pieczeniiowe, opi~wają, ce na nie" składy h~ly UJpe. l~ opr~~e:
Na razie kelnerki nie odpow!1~
są ubrane. Latem zaś dostosowuwśród ta"emniczych
okoliczino„
słych.a.nie
wysok1e
sumy.,
.
.
n~,
w
ka~e
naitonuais
me
działy jeszcze na ultimatum i sy1
9
ją
one
swoją
garderobę.
d?
tei:
, · 14 ·
· 1931 roku z pia"
Sledztwo wykazało rown1ez, z1ono.~1 ~rosza .. ~_vło ł? ~
skłaad s1erpmia1-~,_
1·ach~ że Hasaki Fużimura tyłko w bat'dz1e1 dz11!w111e, Jesh zwazyc, ze mometru i nie rzadko v.-1dz1 :nę tuacja w mieście jest bardzo na:u swego lllKSusowego
1
. lk.
tein b.
towarzystwa i składy za" młodą osóbkę, która w sukni pla- pięta. Przypuszcoo się, że kelnertu „Belgenlaind", który znajrdo~ dzień _grał ro ę wie tego po " mcfu"ał
koło 100 osób, z któ„ żowej lub szortach i i:1t9.niku ob- ki nie ulękną się tego ultimatum
i będą w dalszym ciągu przycho
wał się wówczas w odległości t~ f mamtweg~ w nocy nato- ~cli LJ.n~ nie z.głosiła się po sługują gości.
Jest zrozumiałe, że tn.ki st:tn dziły ubrane jak dotychczas, po~ 4 ~ mocs<kich od portu nowo
~iJPYBRANYM NA• odszkodowanie. .
nieważ podczas lata wygodniej im
1orsk1ego.
IKNIECIE
ZWISKIEM
Wraz ze zniknięciem prezesa, rzeczy musiał oburzyć kelnerów,
TAJEMNICZE ZN
~.
.
.
h
elru.nkach znikn:Jł również cały peroonel. którzy muszą podczas pracy la- pMcować w stroju kąpielowym. Z
„króla jedwa~iu" mi~o mie1s.ce '!' d na1rohmaa1lszy.~łrz:ując bli" Poszukiiwa:nia, jakie z.airządzono tem, j.ak i zimą być jed:ia~o ubra- tego też powodu w mieś~ie może
do zaburzeń, gdyż rozgo!":rpod'c~ais b~k1he~, ~oryb
omk~nta•ftY• z nowojoirski.m za personelem, nie dały rezulta" ni. Pierwsi zbuntowali się prze- dojść
Huston. czeni kelnerzy ruie ścierpi!ł kcn·
wał się na 1ac c1e.
an ecie ~ 1•
tu gdyż jak się okazało, WS'ZY" ciwko temu kelnerzy z
brała udział przyjaciółka mag<na fiWRic:.tem przest~pl czY'.l°~iezwykle se~ urzędnicy pracowali pod fał Sekretarz ich związku wystoso- kurencji swoich koleżan::)k, t1 }.dó·
ta Ma:ry Reisisner T a:ncerka by~
zecz sizczego na 1
.
· kainV
wał ultimatum do zwią~ku kelne- '""' n.je ~ zdolni wa1czJ1..
ła' ost~tn1ą osobą. która roz.ma.,, charakterysrt:ycma, że w wę• szywynu naz.wis

Sensac'l
Nowy Jork p.rz~ obecnie wiała

ID

I

Woioa miedzv kelnerami i ke:nerkami

„

na skutek zb1t frrwolnego ui1oru
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Dndwul·J ~rlnn·
ruu
~ ·1°" b~ru
nu J n~r
pU~. r.nrhir~towi
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POJAWtt:Y SIĘ NASLAOOW~
NICTWA BEZWARTOs'C.IOW&.
ABY OTRZVMAC ZNAKOMITY,

PRAWDZIWY PR05ZEK JAPOl<IS.Kl,

kach. )Bk

Przed sądem okręgowym w pełnia duchowny powołany do ków

Cl

w śród

duszpasterskich

~'Ą~e.fc"'

ktorzy pragml zna•
~

·--· ~

na jeden rok więzienia i 3.000
złotych grzywny.
Od wyroku skazujilcego od•

Piękne

okolice

~

przeglądają prospekty, wypytujlł
znajOJl.l~C~, nie mogę~„ n~~ ··„
z brakU' " ''dokładnych- mfOrma-cyj, zd~cydówać się na wyjazd~
zensk1ch stosunko":, k~o~e na:
. N°/JJ'f.IJJo/aa ~r~1nuu•&?
Polskie Radi9,prt1gnlłcprzyjić
pewn~ przero~zil s,1ę nie1edno
~I~
VVfTLI IM'Uf'I
z pom c cą radiosłuchaczom ząr•
~r?_tnie w ~łuzszą trwałą~ przy•
kiedy można zawsze requlo·
ganizowało specjalne . audycje
Ja:tn. Namioty poszczegolnych
wać zolqdek priv pomocy
w każdą środę · w godzinach
dr.uży.n, bieleją.ce tu i ~wd. zie
łagodnie prEeczvszczaiqcvch
porannych, o godz. 8.15, któ'e
d
t
d
piąulek ALDOZA , ze znakiem
k
f
mię zy osnam1 muszą sw1a •
ochronnvm : GÓRAL· . Stosu·
zawierają pra tyczne in ormaoje.
~zyć~ że g~szc~ą przyszłych
;e sie przv nadmiernej olv·
o różne>rodnych rodz.njach uzd,ro
zoł!'1e~zy • 0!1cer?"' rezerwy. l ości. N ie w v ma ą a i q
wisk, o. letniskach, ośrodkach ,
Po1aw1aJ!'l się więc rabaty. ~y·
1 pe c i a I n e i d i e t v.
turystycznych· itp .
t~arza się. n:itur~l!'a rywaliza· ·
l\l
Audycje te pomogli bez wąt~
CJa o na1p 1 ękmeJ urządzone
BJ
ł1l pienia w zorganizowaniu celo"'
otocze~ie ' ~amiotów.
Próbne pud. a S s:z:1uk w cenie 0.15 wym wypoczynku
~ niedzielę 25.Vl.1939 r?~u ~~Ar'--"<"V"iVY:...V::-cv"r<'1'.:"'IP".::"<lfl'O':::"llr-rVN"Y.:'lt~N::.w:::::'O".l'O":::W::::'(YiV1::,P~
Oboz P. W. z~sta~ uro~zysc1e ~~~~~~~~!A>..:~~::.UIIA:~~~...:::::.i!łe.oc~'-N.A.>.::~::.o.?Ao.;~::Cf
otw!lrty. Batalion 1unakow -'!s•
''
Dachowej ,
taw1ony w .~zworobok. Dow~d
cy kompanu przy swych oddz1ałach. dokonuJą prz~glądu. Za
chwilę raport ?owo~cy Obozu
P~. panu kapitano~1 B~bro~
sk1emu ~ygmuntow1 :da1e o.fi·
Poleca: PAPĘ dachową czarną i białą niedoścignio·
c~r słuzb~wy. Dowo.d ca wita
nej jakości, SMOŁĘ w pierwszotzędnych · gatunkaćh,
się z bat~ho.ne'!', J?Oczy.m wy•
LEPNIK, PAK, K,A RBOLINEUM. oraz BLACHĘ
gł~sz.a ~-rotk1e_ zołme~sk1e przemow1eme koncząc 1e okrzy•
CYNKOWĄ we wszystkich gatunkach.
kiem, podchwyconym entuzjasfabryka ·nasza gruntownie przebudowana z zastoso•
tycznie przez junaków na cześć
waniem najlepszych udoskonaleń zdobyczy techniczRzeczypqspolitej, Pana Pre7-ynych, według najnowszego systemu.
dente i Naczelnago Wodza. W wyniku prze ;:irowadztmych ulepszeń w produkcji, uzyskaliśmy
pierwszorzędne gatunki papy i wyrób kalkuluje się nam
Jeszcze nie przebrzmiały echa
znacznie taniej, w związku z czym
gromkiego okrzyku junackiego
ceny
konkurencyjne.
gdy wysoko nad sosnami wzbija się na maszt chorilgiew oho•
zowa. Z tą chwilą Obóz P. W.
jest oficjalnie rozpoczęty, teraz
nasłlłpią normalne zajęcia, któ• KINO
Dz li "ił!llci
rę muszą wykończyć wyszkoJe„ TEATR
',
nie junaka z cenzusem, promowanego do kl. li licealnej.
Dziś I Naj bardziej interesujl\CY film więzienny p. t.
Dziśł
Wieczorem nad brzegiem
Pilicy pierwsze ognisko obozowe, na które licznie przybyła
ludność z pobliskiego Sulejowa. Wstrząsający dramat więzienny w6 dlug autent~cznych zaplaltów byłego
naczelnika więzienia SI N G - I N G,
Qilejko Bronislaw.
- - - - - - - - - - - - - W r.1Iaeh gł. Dick Poran, Jona Travis, John Lłtel, Dick Pureel,

~zerwiec 1939 rok. •
prastarego Oho.zie ~.W. szybko następuJe

jak i obrońcy oskarżoneg~. Sild
Apelacyjny w Warszawie roz•
ważał na rozprawie odbytej w
dniu 28 czerwca br. obie skaraj odwoławcze
Bior•c pod u•
-t
wagę że oskarżony pastor do·
puścił się nadużyć przez sprytnie przemyślane' prze~tępstwo
dewizowe. Mianowicie chcilc

I ,
~
. __ -.: _: -::-

j7

~am~ ko~en~ twardym ~rokiem
zołmersk1m 1 wesołil piosenką
wojsk~wą. Pode bnie jak W ro•
ku ubiegłym przybyli dla od·
bycia ćwiczeń obozow. ych. juna•
cy z cenzusem, uczniowie kl as
licealnych. 'Yłaściwy obóz PW.
rozpo~z~ł się ~3 czerwca r~.,
lecz JUZ w dmu poprzedmJll
ulokować część swoichoszczęd- zaczyna się. ruc~.
. •
ności w Niemczech Oerhardt
Przybywa1ą of1cerow1e 1 pod·
ułatwiał nielegalne przekracza- oficerowie, komenda'.'c~ hufc~w
nie granicy swoim parafianom szkolny~h PW. by .obJilC po~1eewangelikom czującym się le- rzone 1m .f_unkCJe. Dowodc.a
piej w Niemczech aniżeli w Grupy Obozo~ PW. pan ka~1Polsce pod warunkiem, że wszy• ta~ ~obro~~k1. Zygmu~t wita
stkie i.a robione pieniądze wpła• krotk1m usc1sk1em dłoni swych
cać będą na rachunek pastora przyszłyc? p~dkomendnych. --:Oerhardta jego synowi Horsto• Kazdy za1mu1e w~znaczone m~
wi przebywającem1.4 w Niem kwatery,. ~ nam1otach,. rozb1•
czech. Ponadto oskarż. pastor tych wsrod wy~o.koptennego
miał pierwszą żonę mieszkają- lasu na. brzegu P1bcy, "':artk~
cą w Be.rlinie, która również toczilCeJ s~e wody ~!" kroloweJ
załatwiała sprawy dewizowe dla rzek pols~1ch _- ~!sle.
,
niego w Niemczech
ZaczynaJą rowmez przybywac
·S d
•
· d . ł hufce · szkolne P.W., prowadzo·
ą Ape1.acy1ny po w~zszy ne przez swych dowódców. kakę os~a~zo~emu na /~~~ori Junacy ze śpiewem, raźnym
ro u więzienia oraz •
z krokiem 'maszerują na plac
airzywny..
•
,,
zbiórki. Postawa ich zupełnie
Szkodliwa dz1ałalnosc pasto- zadawalająca, mimo, że niektó·
ra Oer~ardt~ trwała dwa lata re hufce przybyły z odległych
w.1czas1e. kto_rych w ~~łc?ato- krańców Polski. Pierwsze czynwie, gdzie mieszka dosc hczna ności - kwaterunkowe i pog~u~a Niemc?w byłych. kolo• rzildkowanie rejonu przydzienistow ob~cme za~rudmonych lonego.
·
": p_rzemysle_ tk~ck1.m, .zaczęła
Obóz P. W., zorganizowany
silnie rosnąc ag1tac1a h1tlerow- pl'Zez Okręgowy Urząd W. f. i
ska.
P. W. w Łodzi, liczy kilkudziePa~tor Oel'hardt został osła- sięciu instruktorów i przeszło
te~znt~zdemaskowany, ~estruk pół tysiąca junaków PW. MłoCYJ!'a Jego robcta szkodliwa dla dzież junacka pochodzi s terepanst~~ zost~ła w zarodku nu O. K. IV, a mianowicie: ~p~ralizowan~ 1 spr~w':a ~adu- z Łowicza, Brzezin, Skierniezyc znalazł się w w1ęz1emu.
wie, Piotrkowa, Końskich, CzęZ za krat płyn i e tęskna pieśń więźnia marzącego o wolnośei i mlłoścl. ·
Sild Apelacyjny obecnie karę stochowy, Radomska, Wielunia, Na fali radiowej
Nad prodgram
Tygodnik Akfualności P. A. T.
Nad program
mu podwyższył wychodząc ze Sieradza, Łasku, Kutna, Łęczy- ---------~
.sprawiedliwego zależenia, że cy i Lublińca. Są tei i „piero•
Dokąd jechać na wakacjeł
tego rodzaju nadużycia winny ny" śląskie.
Praktyczne informacje przez Popoł. 0 godz. 3.
Wesoły ordrnana
być tępione z całą stanowczośMimo, że wielu spotkało aię
·
radio
Początek coąziennie 9 g. 6 w święta 0 g, 3.
Ceey zwykłe.
cilł, a tym bardziej jeśli je po- po raz pierwszy, właśnie tu na
Dokąd jechać na wakacje - - - - - - - - - · · - - - - - - - - , • - - - - - • • •
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A. D·Oz

H.Z. Pacanowski i Syn

Piotrków Tryb., Aleje 3 Maja 6, telefon I0-64
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CZARY.

Więzień

Zdzisław

Pruski

słowem.
.„„Chcą

dziś ...

Uwagi o książce Piotrkowianina prof. Królikiewicza Stan.
Biskupin
„.W północnej Wielkopolsce; na Pałukach, w
żnińskim powiecie, między Gąsawą a Wenecją, wśród
jezior i moczarów leży półwysep, wrzynający się
w jezioro Biskupińskie, które i Białym nazywano,
a przed kilkoma wiekami miano Nałęcz nosilo czytamy we wstępie dr. Z. A. Rajewskiego do książ
ki Królikiewicza p. t. „Jakby dziś".
Na tym to półwyspie odkryto (w . 1934 r-} prasłowiański gród:
Mieszkańcy jeeo rdzenni Słowianie - byli
rolnikami i hodowcami bydła, uprawiali rzemiosła
i częściowo handel oraz zajmowali się po trosze
łowiectwem.

Dzis do wykopalisk biskupińskich zjeżdżają wycieczki z całej Polski i zagranicy.
Biskupin kolebka państwa polskiego, jest
dewodem niezbitym, że praojcowie nasi żyli z tego,
co pieczołowicie - wyhodowali, nie oglądali się na ło
wy, połowy i rabunki u obcych plemion.
Owszem -- zasobność płynąca z pracy ich rąk,
ściągała na gród piskupiński napady „głodnych są
siadów" i to właśnie zmusiło plemię pra - sławian
do wzniesienia warownego grodu .
'

'.r
Biskupin

Głodni goście

był łakomym kąskiem

dla Niemców,

mówię r\a~zym, słowiańskim

ao

Historia miłości słynnego amanta który popełnił
omyłkę:
nie potrafił odróżnić prawdziwej
miłości od kiepskiej gry p. t. ·

Dziś l

jedną

Kino-Teatr

„A ·S .''

Przygoda pod

w Piotrkowie
pL Niepudległoścl nr. 2.

Paryżem

gł. Brian A.cberne Olivia Harillandt
Merryn Le Koy twórca fiimu ~Jestem Zbiegiem n
Początek o g, 5.30 pp, w niedziele 1 św-ięta o g. 3.30 po poł.

w roli

reż.

1'

Poranki o godz. 3 w

święta

Kino • Teatr
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w Piotrkowie

Al.

Maju 11.
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Szef i sekretarklJ, którzy zawarli , mał'że&stw~ za
kontraktem.
,,
f,>• •
W rolach gł. Jo~n Boles, D. Nolan, T. Birel
I
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Pop. o 3.30 Ordynat Michorow.s ki o 5
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wynosi 2 zl. 50 gr. z dostawą zt 3.
PRENUMERATA: kwartalnie z przesyłką zł. 9, rocznie 36 zł. Konto P. K. O. Nr. 602:480
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Najpiękniejsza kemedia filmawa.
film tyŚiąca żabawnych sytuacji p. t.

Po- brat i si ę za Wcześ nTi~,
· - -

...„„...::iim111111„......„ ...„„.,......
•fi
. .
miesięcz~-·l.j)i~trkó~skicgo"
Redaktor i Wydawca: Bronis14w Kalwary.
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manych do niewoli chcia~o w uniesieniu zrozumi•łego gniewu zatłuc starosta arodowy nie zeswamieć tkaniny bielutkie, mięciutkie. . lął na samosąd: „Zostaną u nas•. Zawrzeć ich w
A to wszystko jest w grodzie nad Nałęczą jezio- pustej chacie, ireć dawać, Jutro ich zaprz11c do
rem" (str. 136).
· wozów, niech drwa wożą. Muszą się nauczyć pr.a. „„Chcą dobrze jeść. Zawsze majlł apetyt. cować" (str. 141) .
Wigor aż ich rozsadza. Ody się najedzą. lubią pić
Jeden już ma do czynienia z drwami... w tfepiwo" (str. 139).
landii, w Doorn.
Czy -ten drugi ,1kandydat" nauczy się sąsj~dz
Takie typy nie mogły wróżyć spokojnego są
sie_d ztwa. Trzeba się było ich strzec, być · gotowym kiej uczciwości? - Może, ale wpierw musimy .
okieznać ... za drutami B_
ere;:y.
na każdy niespodziewany najazd i atak.
Pracować nie lubili: · -4 .J
„Samym im się nie
Najpi~Jcniejsze k._rty . ,
· ~
chce orać ani siać... Siedzib stałych nie mają ;jeno obozy, szałasy, w kteryah siedzą dopóty, dóki
· -Królikiewicz bierze' na ~siebie rolę pepularyz.zrab.owanego nie zjedzą. Między swoimi nię kradną~. . tora historii „iskupińskie~o. grodu., W lekkiej; tie- Ale kradli i rabowali wśród Słowian. A, że Sło kawej formie podaje dzieje osady od budowania
wianie cudzego nie 'chcieli, ale swego nie dawali gr9du poprzez jegą trw~nie ·. aż do o~atniegó aktu
więc Niemcy "cały zmysł wkładali w oręż, w jego tragicznego zniszczenia' przez ·żywioł wody. · ' 1
wymyślność, chytre okucia i zdradzieckie śmierci
Najpiękniejsze karty · to cykl zatytułowany
zadanie" ...
...Budujmy gród" i „Zywioły", gdzie narr,ator i JtyNiemiec był zawsze ten sam .- jak niedawri"o lista -odbywa popis ze swych umiejętności literackidt.
przypomniał płk. St. Arciszewski w książce "Sztuka
W ąpis procesu budowy grpdu, poczętej obrodowodzenia na Zachodzie Europy" podając ujęcie ny przelał autor zapał człowieka czynu, Wlilłki,. bo„
Cezara . o właściwościach duszy niemieckiej: jest jownika z przeciwnościami, organizatora. wspólc.Eesdzika, okrutna, wiarołomna i zuchwała . Pierwiastki nego. Daje tu przytem ciekaw.y opi5 idei wspelrioty
te są zasadniczymi pierwiastkami niemieckości".
rodowej wśród Słowian, która przejawiała się w t.
Mieszkańcy biskupińskiego grodu mieli na nich
zw. tloce.
.,
jedno dosadne wyrażenie: oprychy (str. 139). To
W „Zywiołach kreśli zn.ó w przepiękny obraz
też traktowali ich jako takich. Ale Słowianie już
walki z żywiołem 1Zromady, która w poczuGiu. b9wówczas byli na tyle ludzcy i , wspaniałomyślni, · że silności wobec siły wyższej . woła z determina~ją:
dawali im możność poprawy. Karali - wych9wu- „Nasz naród jest taki, że żyje i umiera na .swQjej
jąc: uczyli pracować uczciwie na chleb. (idy poj- •ziemi" (244 s).
d. c. n.
tak nazwanych, bo nie
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CENY OGl.OSZEN: 1-sza str. 1 wieru mil. jednołamowy80 ar
w tekście 60 gr.Ostatnia strona 40 gr., drobne. 20 gr. za wyru
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