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Ra~emsko, piątek doła

1 lipca 1939 r•

GIAI 18 pmy. Rtk

Yłłł.

DzIł wielki lllm
Humor, piosenka, pikantna treść i mistrzowska gra
ulubienicy Europy i obecnie Ameryki

Ml 'ODO WY MIESIĄC

Każdego ubawi, każdego za~hwyci FRANCISZ KA GAAL
rozkoszna „Csibi" i "Piotruś" w najnowszym swym filmie.
Ulubienica Europy Franciszka Gaal w najmodniejsze j komedii

PIO TRK OW SKI

Nad prodgra.m

7 odpowiada.

Wa.cła.w Gąsiorowski.

Aktualności

P. A. T.

Popol. o godz. 3

fiW:es Redakcji i Adm. Piotrkbw ·Tryb. Słowackiego 18 tel. 10-21. Drukarni 10..&5.
Za tekst str. 2 -

Tygodnik

Początek

Nad program
Więzień

cvdziennie o g. 6 w

święta

o g. 3.

Nr. 4323

Ceny

zwykłe.'

W-wa, Widok 21. druk. „Matador•

•

•

•

wan urn1cr .· u. e 1 s1e
ZpoWodu Gdańska do ioinJ nie dojdzie

GPAŃSK. Zauważyć się Cła- wyjdnfaniu „fnt.eres6w angłel- I jednoczdnie wyperswa<iowanie
W tym stanie rzeczy w Berje w sprawie Gdańska powien skich" w Gdańsku, zwraoa uwa panu ambasadorowi niemieckie- linie zazgrzytano zębami i zaczę
zwrot. Zwrot ten podyktowany gę zwrot o „manewrach".
mu w Paryżu, że „czysto nie- to dla odmiany mówić o ataku
jest podobno z Berlina, czego
Cóż to były za manewry.
iniecka sprawa gdańska" oprócz na Jugosławię (czyt. na str. 3-ej)
świadectwem może być artykuł · Było to po prostu kategorycz- niemieckiego punktu widzenia
Zdaje się, że wizyta krążowni
w „Deutsche Allgemeine Zei- · ne utarcie nosa „władcom" gdań ma też punkt widzenia polski. ka „Koonigsberg0 w Gdańsku
tung". Dziennik ten pisze:
sk:im, dokonane w nocie do Se- Jeśli Niemcy nie pogodzą się z coraz mniej budzi zaclekawie.,,.Jestdmy zdania, ie • powodu n.atu Gdańskiego, jaką złożył tym polskim punktem widze-1 nia, szczególnie
na tle wiadomo
S::,~ ~nasdo= Komisarz R. P„ p. Chodacki, a nia1 mogą mieć wojnę.
śc:i, jaka ukazała~ wczoraj.

=:am!°

belli (prączynę wojny) w pneetwiefu!twle do tych anglelllkich pablleystów, którzy nawołuJ!ł ck obro117
WlelUe.ł Bf)'łanU. kt6reJ Interes)' w
Gda6ska wcale nie llł Ull'Ołoae.
Gdańsk jest dla .... spra""' eąs&o

Eskadry bFranc
ji
i
Angli
i
d d Gd .

I

=~· =sce~6~1:f:~

przy 9 . ą

o

I

yn~

sn premier Cham\ierJ.am.

Gabinet brytyjski ucliwa!il
podniesienie do 100, a
nawet do 150 milionów :funłów
kredytów pon zebnych ze wzglę
dów politycmych. Z kredytów
tych właśnie Turcja otrzymała
również

pożyC'Zkę.

Na Zamku

:WARSZAWA.
popołudniowych

Rzeczypospolitej

ności

P.

W godzinacli

P. Prezydent
przyjął

Marszałka

E.

w obec

Smigłego

I del'O typdnła, w nfcąm nie zmteWeCUug teJ wiaCłomołcl. raiła Wizyta ta odbyłaby się w aierp
Wśród
cłi hit- Rydza p. premiera Rady Mini~ nł~eekłego P1Ulkta wiclu;nJ&„. ministrów Wielkiej Brytanii roz niu w tym czasie, kiedy w Gdań lerowców przygnęliiający
gdańskich sensacyj, strów gen. Sławoja Składkow

PomiJając naiW!Ul perfidię w patrywała projekt wizyty eskad sku pojawi się niemiecki krążow jest też jedna miejscowa, bardzo skiego i p. ministra Spraw 7.ary okrętów wojennych Anglii ·i nit "·Koenjg:;berg''1
znamienna:
granicznych płk. Józefa Becka,
którzy referowali o stanie spraw
, - - - - - - - - - Francji w Gdyni.
~ . ' .•

,Prześladowanie
· Polaków
w Niemcz ech

Kaide państwo, które ma do
ł:ZJDfenJa s Niemcami,
chcąe
nie chcąc, pręd7.ej a.y pómłeJ,

I

1ausł sobie postawić

l

cą

pytanie:
uwierać z nimi •

„arto

kłady?

Stało się

notorycznym

fal[.

, łiem. ie istniejące układy Niem
' ~ w nłezym n.ie krępuj._ :OO..
hni6 Jeszcze. gdy Niemą w,•

_,.,...„
:rdn.ie

s

ł

jasno

oświadczaJt. ł.e

jak to sit stało
o nłeagTesji z Pol-

układ,

układem

skit albo z morskim

układe1;11

s
~lht- W innych wypadkach
)Waktyka jest Jeszcze gorsza -

po prostu postępuje lllłę tak,
jakby traktatu nie było.
Tak właśnie jest z traktałena, kt6ry pned kilku laty Pol
ska iawarła z Niemcami o wza
jemnej ochronie mniejszości
narodowej. Traktat ten po prostu nigdy nie wszedł w Nłem
ezech w tycie. Wykazał to kil·
kakrotnłe

~wiązek Polaków
metnoriałach

w Niemczech" w

składanych rządowi Rusą.

Potym prqmedl apis ludnow którym n.ie pozwalano

leł,

Polakom wymieniać swej naro
~~• .Ił>' ' TI'~ ie ••oś6:
Polakqw w Niemcach cba1Ie
alt zmniej._ A tere,z ~uje
Ilię· tYwlOI pc)Jski w ·Nlemci.ecla
jut otwarcie wynJsuzyć!. Nad-

dlodą coraż
ieł

nowe Wiadomo;.

o masowym wysiedlaniu Po
Jakdw w gltb Niemiec, o zamy
bnlu ·nte tylko towarzystw poi

sldeh, «le ł . prywatnych prr.Gd·
siębłorstw, o ą.branłanła S)olskie~ nauczania l polskich na
boteń~w, o bezkamym btdu I

lł.e11.łn «Polaków• . na eo władze
zupełnie

;,prost

nie reaguJlb ale co

usprawie4llwlaJlło
J'owł~.d~al kit-tl~ś min.

:w Sejmie.

te

będ~emy

Bec:k

tak po.
~wać wo~ Niemców, Jak

Niemcy

wobec . ~~

..,_,waP

t.,..

HiUeromcv BUm bljq hitleromcóm
z Gdaftska
I
Oto

w czasie

uroczystokl l
zw. "Kreistagu" w miejscowości Tiegslhof w pow. Wielkie
Zuławy doszło do poważnych
start pomiędzy hitlerowcam\ z
Rzeszy a hitlerowcami gda~ski
mi. Obie bojówki musiała uspakajać policja.
Hitlerow<:y gda6.scy przegrali: następnego dnia cały szereg
robotników i praeowników firm
prywatnych w Gdańsku zostało
wydalonych z praey.

Areszt owani e

wiaC:lać niechętnie o celu swej jemnice"

pracy i podobno rozg}M7.81i „ta- tam robót.

przeprowaCizanych

Chamberlain zloirl deklaracie
UJ spraUJl

bie4c~

~-

M-5 „stalowa w111•
1ł

liDC

rusza • podr6i

GDYNIA. W porole gdy6sldm _.
&łała aroezy§cle pednleslona łlanłe·
ra no nowym polskim mołorowea
„Słalowa Wola", lliostrzailym - . , .
roweu „Morskiej Woli", kt6ry rmpo-

e Gdońska
W rozważaniach gabinetu an-1 W ciągu posiedzenia ustalono cząl SW" służbę pod band~ Jbetą•
w lałfm r. b.
gielsldegq poruszone były we treść deklaracji, jaką złożyć ma pospolitej
Kapitanem „Stalowej Wolr' llOllłał
środę r6Wnież

sprawy gdańskie. w Izbie Gmin na temat Gdań-

5 iolnierzr niem:eckirb z oficerem
zb1e·9 10 do
Polski ·

STANISŁAWÓW. Koło Do- że w · armii niemieckiej szerzy
boszanki w Gorganach zbiegło się epidemia samobójstw i deZ robotnikami ma Gestapo i do Polski przez granicę 5 żołnie- zercji z powodu brutalnego obpolicja dużo -kłopotów. Ostatnio rzy niemieckich z oficerem Grau chodzenia się oficerów z podaresztowano kilku robotników, sem na czele. Z~erze zeznali, władnym.i i złego odżywiania.
zatrUdnionych przy tak zwanych
pracach ochronnych na Górze
Biskupiej i Górze Gradowej. Obecnie znajduJll aię tu, jak wia- Dall się zwerbować niemiecki m aąiłatorom
domo, składy amunicji. Ares'Lto
'
do p r acy Rz&Szy
wani robotnicy mieli się wypo. Są jeszcze tacy naiwni, kt6- nych robotników, kt6rzy chcą
r~y dają ~ę namówić agitatorom wracać do I~twy. gdyż są malPoco p. Funk Jedzie ruem.ieckim na pracę w Nie~- tre-t:owaci, głodzeni i nie otrzyczech. Oto donoszą z Kowna, ze mu3ą zarobków.
do Holandii?
na litewskiej Suwalszczyźnie

robotnikó w w Gdańsku

1000 n·aiwnrcb

gromady agitatorów niemiec-

skarżr

sie

lld•

Jan StrzeJQ.boas. WYchowuaek

słwowej Szkoły Morskiej, kł617 sdełal jui uzyskać aoble ssczent llJDłll&'"

tlę wśr64 puałer6w llUIQ'Ch traneatlanłyk6w, pływaJąe jako ~
oficer na ,,Puławskim" i ,.Ba&orpf'.
MIS „Stalowa Wola" W)'chodsł w
swą pierwszą podróż do Ame171d Pe
łudnlowej w dnia 10 lipca b. r.

Stolica dala 121 :mlL
na POP
Pl'ele9

Okręgu Słołe-.ep

& ·O.

~~lo~~= :o:
::a~':"'t~0'!e:°~i:-°.:C

I

stoltą prąnlosła 121 mlllon6w ...

tych Pl'ZJ' 433.000 subakryl>enł6w, •
c1l7ba świadczy naJleplej o wyaoJdm
patr:łotyźmle ~c6w Warna-

WJ'W,.datltl ~ ~
z1. 1'7.076.GL
-

Ilf

Włoch~ chcą . zagarnąć

kich werbują potajemnie robotni
k6w, ob.~ując im złote góry i
przemycają do Rzes&y. 'J;Jdało im
·
Juąoslcfwię, Bułqa~ęi qreCięJ. , .· ,
się zwerbować około 1000 naiwBIAŁOGRÓD , Ogólne oburze dach mC?tywuje swoje- twierihenych, których wywieźli w głąb
Rzeszy na podstawie przepustek nie wywołał w Jugosławii arty- nie, że Jug0spi;Via wraz.· z Albekuł zamieszczony w piśmie „„n nią, Bułgarią i Grecją stanowi
granicznych.
Telegraph" pióra osławionego „przestrzeń życiową Włoch".
Obecnie ltonsulat litewski w publicysty włosldego Ansal~o, D~bre $~ sąSiedZki.e;·
łąCZlł
Berlinie otrzymuje codziennie który po szeregu niesmacznych ce JugosłaWię
z
Włochami dziesiątki listów od zrozpaczo- napaści na Polskę,
zajął się te- jak podkreśla się hitaj ...:.... me u. BERLIN. Kulisy podróży p.
raz .wyłącznie zagadnieniami bał poważniają .prasy · włoskiej c»
Funka, ministra gospodarki Rze
kańskimi
ł
_
.
wciągania JugosJa.wii pOd miano
szy do Holandii odsłania „Deut• Z O Zl8Ja
Ansaldo w ol>szernyełi wywo- p~estrzeni życiowej Włoch.
· sche Allgemeine Zeitung", który to dziennik zmuszony był ,kt6ry skradł 3 (trzy) weksle na
z·.
pnyzna~, że wstosunkach han- placu Unii Lubelskiej, przy au.
.
.
.a..a..u.
dlowych hoi~ndersko - niemiec tobusie na zł. 100 (osiemset) pro
A tyl,n~em, jak _ donoszą z Cwetkowiczem a przywódcą
1 kich pojawiają się ciule trudsz~ 0 zwrot za wynagrodzeni em Białegrodu, Niemcy L Włosi .nie Chorwatów dr. Maczkiem. ·Opra
ności.
• • ·
.
• mogą liczyć na rozdźwięki mi-ę- cowany plan współżycia dwóch
P. Funk b~zie usiłował. ,,ze- Zastrzezema
zroblone.
T~L . dzy Serbami i Chorwatami w Ju ·narodów :rila ., zatWierdtić · igroip8laf" ppodarke holencb.:ska -15.16-31,· 10 - 16. Buchalter fir-lgosławii, gdyż d<>S"fło do pą:i;o- mad~e .~w.; ~~.t
.1 niemłeck!ł· llll· ~ npewnioaa.
,zumienia miP! ~ · .
, ·
.

p

d • ""

Zgoda Chorwato·w Serba... .;

«

'
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gul rna bil a bez woinr

Uroczrstośd

w Jazlowcu
S. 10

I 11 bm. oc1

Sowiecki komunikat o walkach z Japończykami n•d jeziorem
Buir·nor

Nr. 185

„~

llllil. . .

·dla

MONTREAL Que. Panna a ...
barcerb polaka o~
la dob medal r.a chlubne ako6...,.
koronacji statuty Ma.tkl BoskleJ Ja
nie szke>ą, high aehooL Medal Cald
złowf.eckleJ. Uroc:zytość połączona bę
MOSKW.A:. :A:gencja Tan orła- wojs& sowiecko - mongoal'Be 'Da na sfntei !-cli 11CłsnJ'di kontrata- tnymuJe blko jedno dziecko ea1e19
dzle ze świętem pułkowym ułanów ja
sza pierwszy w bieżącym miesią- wschodnim brzegu rzek.i Khalha. ków odzyakał.r całkowicie utraco- mluta Włnnlpep sa naJlepae .,...
~łowieckich.
I spra wowame •lę.
cu komlllilikat sztabu generalnego Wojska japoflskie składały 1it • ne pozycje. zadaj~ przeciwnikom lltęP7
zapowl1lchleU
W uroczystoścf.a.ch
&o pierwsą wypadek ......
lee&
swój udział J. E. ks. ka.rdynał mond na temat sytuacji na granicy mon- dywizji 6 pułków kawalerii I 2-ch ciętkie strat,'.
Dla takiego odzruooenla • ....,..,,.
oraz szereg generałów. dni.a 9 lipca golsko - mancliursldej.
dywizjonów pancernych. Natarcie
W csasłe watt artyleria llO'Włeo- Polce w Kanadzie.
'lrzybędzle do Ja.zowca cały pułk ud.nłu japońskie zostało odparte ze znaw
łe
podaje,
Komuikat
la.nów jazzłowlecklch.
ka zniszczyła ponad GO czołgów
LWOW. W dniach

będde alę Jułowcu (woJew. tamo
polsk.le.' powiał Buczacz) uroczystość

2-gjm lipca rozpoczęła s.ię po obu
Przygotowania wojenne stronach gramicy w rejonie miejecowości Nomin - Kan na południowy - wsch~d od jeziora Buir BERLIN. Z powołaniem sie nor koncentracja wojsk sowiec 1a dzienniki madryckie, niemiec ko - mongolskich i mandtursko-

w Gibraltarze?

kie agencje informacyjne poda.ja
wiadomość, że od wtorku odbywają się w Gibraltarze wielkie
ćwicz enia brytyjskich baterii nad
brzeżnych. Baterie te, które umi~
sz:czone są w specjalnych schro•
nach betonowych, ostrzeliwują w
pewnych odstępach czasu cała
c ieśninę.

CZYTAJCIE

CZlllymi

stratami dla strony

japoń

skiej.

JednoCT:ebłe Japo6csycJ' podłę
li atak od północnej 9trony Je~io
ra, wprowadzając w grę znaczne
sny kawalerii i oddziały czołgów.
Pod pierwszym uderzeniem oddzia
japońskich.
ł.r sowieckie wycofał)" się na zaO świcie dnia S lipca japoflsko
mandżurskie podjęły ofensywę. chodni brzeg rzeki Khalba, następ
przekraC'Zajlłc ~?cę ·1 atakuj4c nie j~ w ciągu dnia S lipca,

-1

Ostre

zarządzenia

przeciw szpiegom w Ameryce

plondm mojennvch

Kradzież 1000 toinvch

,,Nowego Sportowca" w

japo6skich.
W czaaie ddałaA 'W Cłnlach S.
4 i 5-tym lipca po oba •tronach
walczyły silme oddziały lotnicze.
Samoloty aowieclcie ł artyleria
przeciwlotnfoza strąciły w czasie
tych walk 45 aparatów japońsko 9
mandżurskich.. traca.c j~
maaZ)"Ao

tajnych planów i 1sldc6w, czuwa, zwłasscza wzdłuł całego
i powietrz- · zachodniego wybrze!a Stanów
t:r- nej obronr Stamów ~o :w: ta- Zjednoczonych.
·
Jemniczr sposób.
siąca

WASZYNGTON. Ogrom114 sen

sację wywołała tu ·wiadomość, ił doiyczących morskiej
dągu

ostatniego roku

około

287 bitew w ciągu .15 dni
Padło

20.567

W

'ć1o

aenatu

t.-

projekt
ustawy, ma)„cej ureplow~ pie~ aprawQ szpiegostwa, uprawianego przez obcych emisariuss1
na terenie Ameryki. ProjektodawClł jest senator demokratyczny Me
Carran, a projekt przewiduje za kas zatrudniania obcych obywa.tell w zakładach przemysłu lotniczego, pracuj'łcego dla pa6.atwa.

żołnierzy japońskich

Wśród zabitych ,
SZANGHAI. Według danych, og łoszonych przez dowództwo chiń znajduje się generał
skie, w ciągu drugiej połowy ezer pułkownik, 1 major

zwf1zka s trm

Przy

merykańskiego wpłynllł

Japodczylt6w
1
Sudzuki.
i szereg ~

nych oficerów.
Najkrwawsze z tych walk mfały
miejsce w prow. Szansin, gdz.ie w
43-cb bojach padło 12.&;4. Japofl
czyków. Na drugi·m miejscu stoi
Zasadza się on .na stwierdzon)'Dl
prow. Antwei, gdzie zginęło około
fakcie, ił wykorzystuJ,c liberał 8-ch tysięcy Japończyków. ·
ne stosunki amerykańskie, nie zabraniające zatrudniania obcokrajowców, pa-ństwa, prowadzące akdo1tarcz ali Nle..,cv
cję dywersyjq na terenie Stanów,
sit iło tego celu atoJ'lposługuję
w
skłaCłzfe
na
ze
HONGKONG. W sprawie do- I stwierdziło,
stawy 10 tys. zepsutych masek . Hongkong znajdują sit: jeszcze cymf ina ich ałturach fachowymi
gazowych dla czwartej armii !wielkie ilości broni niemieckiej siłami przem1słowymi. Lokuj\c
ch.i.ńmej przez niemiecką firmę dostarczonej z Hamburga, a po- je ostatnio masowo w ~merykańwAugsburg" wychodzą obecnie · chodzącej z :zakładów „Skody'". skfm przemyśle wojennym, pail Zt).aczna część broni przyby- stwa te prowadzą tam akcję szpiena jaw sensacyjne szczegóły.
N a toczącej się obecnie roz- wającej do ·chin również prze'L gowską na wielką skalę, przygonadto zawcza1n1 teprawie apelacyjnej przeciwko Burmę i Saigon tak samo po- towując sobie
sabotat.owych na.
aktów
dla
ren
źródła..
tego
z
chodzi
tej finni~ wielu świadków
wypadek wojn7.
wca na wszystkich frontach Chin
odbyło się - 287 bojów. Japońezy
cy stracili w tych walbch 20.r>r.7
ludzi, a Chińczycy zdobyli l.C\24
karabiny, 29 karabinów maszyno wych, 4 działa polowe, dużo. amu·
nicji.

Zepsute maski gazowe dla Chin
I
I

10 fa"angistów zastr elano na ulicJ

Zlellńsb.

„

Apar·amentv

dla 40 os6b na samolocle
BORDEAUX. Budowany to jest
obecnie wodnosamolot transatla..,.
tycld „Cantilever". Będzie to ....
molot bardzo luksusowy. Katdy pa
sater będzie miał swój apartament
Miejsc pal!aterskieli
s toale~.
będzie 40. Obsługa liczyć będsie I
oa6b. Tral!lt • Biscaroeae do No •
wego Jorku wodnosamolot pnebJio
~ będzie w 16 godzin, leqe •
godzintszybkościll 350 km. na
Długoś~ aparatu wynosi 43 metrJ.,
a wyl!Okość 10 m.

Fronten1
do /Horzal

swędzeniu ciała

i WYRZUTACH SKORNYCH

słosaJ•

„. KREM .LAIN· - Gąseckie90,

prep•ał UIUWe),.cy

WADY NASKOłU tak u doroslycft
iak I u dalecL

Milinner skazanr na

śmierł

za sabotowanie nstaw gospodarczrcb w Berlinie
LA PLAZ. Znanr mfl.ioner boliwijski i właściciel kopalA, Maurido Hochl!childt skazany :;ostał
eabotowan.ie
na karę śmierci ża
nowych ostaw gospodarczych. Na
talaJ aam'ł· karę skazano tierownik6w przemyału węglowego Gruenbauma, Bluma, Goldberga i Ditt.
manna.
Prezydent BoUwfł BuscK skorz:r

g
stał w stoeunk1I do skazanych
prawa łaski, zagroził jednak w raz.ie powtórzenia ·~ przestępstw•

surowymi repreajami.

>

.

''

Wyrot łmlerd wyćlany .mstd

przes Radę Ministrów, która obe-o 1
cnłe w związku ze stanem wyjąt
kowym sprawuje równie;t władz.;
IM!dOW4-

{Il mieście angielskim
Katastrotaln9 poiarmogla
ognia
Strai

pożarna

nie

opanował

Ustawa ta jest s~ana w
LONDYN. W mie!cie Newca - · Pastwił poła?"U padłr m. in. w:ieł
pierwszej Unii przeciwko niemieC' stle - nznder - Lyme
(hrabstwo kie składy mebli oras aklep_y ~ywHiszpanii
kiema szpiegostwu, którego dzia- Stafford) wybuchł w środę p6!- no.Acłowe~
Sytuacja wewnętrzna Hiszpa czać się na wzburzone woCły no łalnoś~ ostatnio bardzo słę tu od- nym w.ieezorem olbrzymi potar, ja
Poniewa! miejscowa słral pokiego nie pamiętaj, najstarsi mie
nii komplikuje się z dnia na wej awantury. To stanowisko
nie mogła opanowa~ szaletarrna
miasta.
szkańcy
dzień. Walka wewnętrzna mię jest przyczyną wzrostu wpły
Według prowizorycznych obli - J11cego tywiołu trzeba było zaw~
dzy Faalngistami a Requetes wów trandycjonalistów i morutt Zginął
miast.
czeń szkody materialne w.:rn11dzo wat stl'ałe z okolicznych
przybiera na ostrości i prredosta chistów (Requetes).
wytę..
kilkugodzinnej
po
Dopiero
przeszło
wynosq
potar
przez
ne
rozeOstatnio w Pampelunie
je się już na ulicę.
sto.udało się polar
akcji
tonej
szterlingów.
fumt6w
tya.
50
Falangiści, orientujący się po grały się krwawe starcia między
BERLIN. Gł6wny pOoł WJ'hv6rnl Ila
płeaą
i
kołowr
Ruch
kalizować.
głów
z
jednej
na
powstał
Ogień
Iity~znie na Włochy, prowadzą falangistami a requtes. Dziesię molotów Klemma, Helmuth Kalkkrótkim na uHcy, przy której znajduj" si~
zastnelono w stein ulegl śmiertelnemu wypadkowi nych ulic miasta i w
energiczną agitację za włącze siu falangistów
środę przed południem podCT.aa Io czasie ogarnął cały kompleks 3 - spalone budyinld, został Jr•~·
niem do „Imperium Hiszpańskie biały dzień na ruchliwej ulocy. w
tu próbnego na łotr.Isku pod Shutł piętrowych domów
towarowych. man7.
W odpowiedzi falangiści na prtem.
go"·- Portugalii i Gibraltaru.
moorganizacji
zalokal
linii
na
po
padli
idzie
nie
Akcja ta
Tragicznie zmarb" lolnlk aaleł.&ł

walki miedzi zwydezcami w

w1bitnr 11!101
niemiecki

grupy rządzącej, która narchistyanej, zdemolowali go,
mdowolona jest ze swych obęc obleli meble i papiery benzyną
nych stanowisk i ani myśli pusz i podpalili.

do elity pilotów nłcmfecklch I odDlósł
wiele zwyolęshr w raldacb mi<.„
Jl&l"Odow;ycb.
Pnycz:yna btułl'of7, podczaa któ
rej Kalkstein l'UD1'I wras s •molo·tem 11 wysokośol 500 m. na ziemię,

mierzeń

z rozpa!onr<ll
DIUrÓH'

nie

stolicq

nad wodę lub do ·lasu.
Dużym ułatwieniem

w wyborze i

urządzeniu wycieczki są organizowa

ne przez „Orbis" wyjazdy „week <.mdowe" i nad morze, dzięki którym
mo"2na wyjechać bez po.trzeby kłopo
tania się o noclegi lub starania o po
sil!kJi.

Oto najbliższe wycieczki „Orbisu":
W dn. 7 bm. Wisłą przez Gdańsk do
J-dyni. Cena udziału w wycieczce wy
nosi od 55 zł., obejmując koszty prze
ja2Jdu statkiem, mieszkania i pełne u
trzymanie w czasie 12-dniowego wyw
czasu. Program przewiduje zwiedzenie Włoctawka, Torunia, Gdańska,

portu w Gdyni i szereg innych podob
nych rozrywek. Powrót dnia 18 bm.
rano. Następny wyjazd nad morze
odbęd.zi-e się w dniu 14.VII. Powrót
._
.
dnia 2?. bm.
z blizszyc~ ~c1ecz~k „w~ek .- enowych' wymiemc nalezy wyJaza auto
karem w dniu a.VII do Strzemienne
I!O; gdzie w pięknym dworae nad Nar

na razie

10000

coraz goręcej. Pobyt wdą, mając do dyspoeycjl kajaki,
w rozpalo.nych murach miejskich sta wie1"7JChowoe, plażę 1 tenis spędzi Śię
Słonce praży

je się wyjątkowo męczącym i trud półtoradniowy wypoczynek, za cenc;
nym do wytrzymania. Jedynym wy zł. 18 gr. 50, obejmującą koszty p.rze
jar.du, mieszkanie oraz pełne utrzyma
bawieniem jest uciec2.ika za mfasto -

zoałaJa

wyjaśniona.

trzesień

ziemi rocznie

rozpuszczając

L~ndberga

o nim krzvwdzace plotki

N. JORK. Niespodziane wyco-1 Niemców, którym to - jai l!O G
fanie się Lindberga z wt.tzP.lkiej to pomawiano - miał się spec •
·
działalności publicznej i rozsta- jaln.ie wysługiwae.
W rzeczywistości, gdy w Sowffj.6
lotninie się s amerykańskim
ctwem. w którym wbsnie wobec tach nie zbyt wiele miano pned
zbliiającej się zawieruchy wojen - nim ujawnić, Niemcy zdradziU ma:
rolę, podobno wszystkie swoje tajnik(
nej miał odegrać powatną
znajduje obecnie senaacyjne wyja- lotnicze. Z oświadczenia Sonder-na wymijka, że obawiając się wah
śnie.n.ie.
tek tego obecnie Lindberga, tJ'm
Znany amerykaństo dziennikarz bardziej jako ewentualnego Pł'llll
Frederic Sondern podaje, że usu- ciwnika, Niemcy rozpuścili o nim
n.ięcie się Lindberga I cał'l zmia- nieprawdopodobne bajki, pra~e.
na, jaka się ostatnio dokonała w go w ten sposób utrącić, co się im
jego usposobieniu, a pozostająca teł zupełnie powiodło.
Gdyby rzecz ta w istocie się tai 1
w zwjązku z n.iesłychanie zjadliwą nagan.ką, prowadzoną w Ame- miała, świadczyłoby to o nieslJw
ryce przeciwko temu taslu~onemu. chanej „precyzji" w robocie dJ' el
·
dziełem wersyjnej Niemiec.
lotn~owi, jest właśnie

w przestworzach dokonasza „staruszka" ziemia ma ci~głe dreszcze. Jak wykazuj, wykresy aparatów sejsmogra
•
'--.a.li
.
j
f"
1~n~eh re est;uJ!łcych ~e ~aJ
mrueJsze drgnaema skorupy ziem
skiej mamy w ciągu l"Oku około
10.000 wstrzą.s6w ziemi o najrót.
.
• •
meJszym nasi 1emu.
Jak twierdzi jeden ze sławnych
geologów, z tej liczby wstrząsów
al d ·
. . zł . k
ziemi c owie odczuwa :t e wie
to
połowę. Sądzimy jednak, że
wystarczy by nie czu~ się na tej
rozfalowanej skorupie ziemskiej
.
.
na terenie Wilna
.zbyt bezpiecznie. Z 5.000 wyczu Policja wileńska aresztowała Kiedrynien zbiegł do PolslQ, oEc
walnych przez człowieka wstrzą
s6w ziemi 100 posiada silę burzy- na terenie miasta zbiegłego z Lit wiając się ujęcia przez policj~ l
jest takich które no- wy groźnego włamywacza An- tewską.
a
cielską
.
.
' 20 .
.
Niebezpiecznego opryszka~·.
tuJą wszystkie seJsmografy św1a- drzeja Kiedryniena. Dokonaw

I ła

nie. Wyjazd do Strzemiennego nastą
pi w sobotę(~ bm.) o godz. 17-ej. Po
wrót w nl~elę ~ god7- 22 m. 30.
Banizo miłym i jednocześnie tanim, jest wyjazd do Zakroczymia nad
Wisłę. Wycieczka ta wyruszy z War
sza.wy o godz. 8-ej rano dnia 9 bm.
statl_dem „Vistuli".
(w niedzi~lę),
KOS2Jt przeJa2Jdu w obie stony wynosi zł. 3. Obiad w cenie od zł. 1 gr. 50
do zł. 2.- o~~ać można na statku
lub w PE;IlSJonacie. Powrót do Warszawy wieczorem.
Wreszcie w dn. 12 bm. organlmwana jest wycieczka do Zaborowa, wspa
ni~łej siedziby magnackiej, położoneJ na z~ch6<;ł od Wa.rsz.awy, gdzie
zatrzymuJąc s1ę w starym pałacu wy
poczywa się znakomicie w pięknym
parku używając przyjemnego kajako
Iwania. Ce~ za udzi~ł w wycieczce
Iz u~mem ~nosi zł. 5.'~5. .
Srezegołowych mformacyJ udziela
ją oraz przyjmują zapisy wszystkie
placówki P. B. P. ORBIS.

Niemcr „a11ieszkodliwili"

Płynąca

słońca

Gr „ źnego

I

~

ujeto

bandrle z L[twr

szy szeregu zuchwałych włamań dano

władzom

litewskilP-

.
'•
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Rozmowc;1 na zego współpracownika z dr. Szathmary

IU:::::;~e~w!)f1: - Stosmki nasze u W'l%YSŁ- I pnyn:łoś~ dobreij ~ ekouo- if'at'lanttM uc:hwaili konst,..._
nJI.;::•
W&l'Q&wk b~ł Karol KliAovsky, ate kimii pa.6stwami S4 pnyjune i · mianej, biorłC pod uwag~ bOI Paiilament sd<łacla ait 1 Vwł6w.

Zems I

chara• et• affairu. ~ak u- c:ynimy wszystko możiliwe •. by ' ga~a na.turaln~ oraz pracowi" wybr,anyoh, a C!h~ć Sł. to WT'
łączrue C:?ł~kbwte 1:dyn ego
ci.,.. polleipnyć dobrę zgodę s mmi. • ty diaTakter narodu.
pi~ pneta~~
0
p, ponieważ jedynle postw w tej I - A stios.tdci gospodarcze z dziś u ru11s stromotwa ks. H&,.
~oazy. A ie zachciało mi ai4 En!:Y!ł:7 Ch~lu~bJEt•"
• , kii, to j~ak repre:z:~ntowane .Ił
jeść, wstą.piłem do najbliżsa1ego Obecnie S!owacfa wJSłała .to d7Ji~zinie moie ~tw"?n.yć .w~ Polski?

Miałem PI6Y sobie tylko 50

baru. !eby

za owe 50 groszy
fundną,ć sobie porcję bigosu.
- Poproszę o bigos ...... zwród •
. d
·1
Cl em się o urzę u1ącego za ba
rem bufetowego.
Bufetowy uśmiechnął sie grze.

cz.nie.

w .topniu

i°' ito

DM nreeo pi~ i-la nad%1JYczainego i ministra pełnomocn.,.
gdo. Jest nim. dl'. Ladisłłav ~thm4ry,
ypfomata od wieba at.
Nasa wspóJi>racownłk ochweckil ół
S~, b„ uz1lkat wywiad z

pl~ pd'łem ShwacjLaZ pop„
clowia ufemy 1}1 'Prźi,i e ....-zyst

wę

:!._ __ kottałU:zii
k~'- lnre~.L...!~eg6
N'ie nyo DaJ•wi.,.„&JDl -.vu a war-

s;v
_.Jl- N.a taki upał bi-<ns?„
DWtę az&nownemu panu. Lepiej
niech pan szanowny wetmie kur
· tki
1k
--•·hndu •
~ l>O po s u.
przed chwill\ pieczony.
U4tniechnl\łem się blado.
mihi~~~„ dziękuię. .• wystarczy
porozumie,
Bufetowy mru"nał
8
"t

:wawczo.

szant>wny
panpieniętnej...
Rozumiem„•
natury
ma- •krttJ)uły
zabrakło l!otówcczki, prawda?
He, hel •• Nic nie sikodzi. Pie„
W
k
•
-~.....I
naa•pZ nie Je8ł wsz~t im„
Mym interesie pieniądz nie od•
CtTwa roli. Grunt, żeby kliento"' smakowało.
Poatawił przede mn" łwidut
kiego, pachnącego kurczaka..
- Alet dziękuitl - zaprote,
.towałem - Popros%ę o bigosl
Mam Pl'ZT sobie tylko 50 groszy.
Bufetnurw podał mi n6ł i wi•.Jl_,_ - •• 1
N __c
U81~~ 1
i...-u
-

pan ftanowny je na
o nic się nie martwił
Katdy u nas płaci tyle ile motel
· 1 W· d--1.!
Gnmt to i d rowie
o .:\.6Al. ino
ina nalać?
· - Niee„ dzięl<uje.„
' - No to koniaczku _pan szatao•uy się na~je„. Pierwszo..
nędny. francuski...

zltłrowie i

nawskiego karpusu dyplomałycmaego, pnedat.widela aajmlodanio pall
·
stwa na łwłede.
Utodzll .tę włęc w r. 1895 w
..,
cayałe, tkotacaył lfmnasfąm
0
dr, • aniwenytet w BUClapeenie l

r.....

tości trwałe Prac:u1e z Jaknarw1ęk 1 - ód 1 b.m. wue<U w zycie
s~ lojalnością w niepłonnej Dat traktat handlowy mi,da1y nas:q''
· cz
dz.iiei ie zasłwiymy sobie tym mi kirajami ktory wyświa~
d
•-,
• i •
.
.- .J . ak
od'
o
.WIClt
WUlJetnrue
nam
ło'YaDl~·
·
na porwu~n1e tr
mouiahy ~Wted%1~.d usług. Mamy tez poza tym u~
sy.tua.q,j gospoda.raeJ Słowaq1? mow, turys.tyc%.nct.
- Jaka je$1t obecna sytuacja
- Wszystko jest jes.za.e w
i,
w• SłowJt'"1r
alle 1· esteś- ustrolowa
stadiium ~raniza<'lii,.
1
~J •
• •
•• _,
władzę
~a'WU)e
O'bemtt!
JUi
CilO
t~o,
i
1
ent
zado
my
zdołano oeią~ w łaik krób- rada ministrów, którei ipl'%ewod
~'-"- •
•
•
•
• -'-- -:1
•
1..:_
Jdt. tez •baCZcmJKlCGl
• y Jaaua~epsze maący
IUlll ~...
nadzete t IPQ<łz1ewamy aę w palistwa. Jm W'k.roilce za.pewne
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nra.

łysławie przy minłsłne spraw agrastopo
bicznycb ~·a Jm
1
1
do

~bi!':!!.~ n:!n acjł

Wannwy.
Gdy skierowal~y Rml~ na
Szathw Słowacłl
becn4
m4ry l'Hkł • caq dypl~ po19
łti.uliwo'd.t I atanmtle wał.te hide

•ytuacj•

m
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.iowo:
- · Słowacia jest obeai1e l>Clń•
. ercnn"""" """"iaea1ia·!l,
sitwem suw
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„._

fto"-Y

•
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cym 'WszeliKle atirybutj' panstwa
~enneg<> i pragnie iedynie
Żyć w pokoju oraz w dobrym

poro%Ułllieniiu ze m;zysilkimi swy

Ju.i wkr6tc~

opuszezajic:y12l
Wraca do Bratytiawy, gilzie
będzie pracował w minisłerehrie
spra~. zagranicmycb. Picrws:y prze"stawu:iel ~epodległej Słowacji '!'
il
Polsce ogwiadcza nam:
sky'm,

c:;o

Polskę.

_ Wyjeżdżam z miłą świado
wia.i
· -.L • • ud- i _ • •
<IW ltnil się na .. r
mv.:.OJą, ze
zać et~ dyiplornatycme mat
d2:y naszymi bajami i ie w~

I

sie nieco ·ponad trzyni~ :sięa.neit
go pobytu ~oł<clk~Y jednak Q
wrzeć ze soo.1 ok1.no umowy:
clearingową, tu;rystyC%.'t14 i han.t
dlową. Stosun1ki są więc jui ure
sz.kód do
i nie ma prte
•1
~·i.u d-l
~eh <U!szego pomy~ ·: ego t.o1!WO
J1.L
Spodziewam s : ę ich bujnegO
rozkwiru i se'J.'!d ecmi•e dziękuję
ań kim
ś .J_m ,
P 5•
'em
.%4 po ,reuiu
W'Szystildm panom z polsk1egc:.
ministerstwa spraw zagrania..
nych orai innych znajomym że
byli t~w. ~e dlaefml!1it tak bUI
~
dzo m1 i t uprz nu.

DONY nałJe;:~,: do ZE BO W

:r;ty;!~°!icaa.,fyi~ !::t"~!! OINOL -

atrowęgłarskłef. W liatopadzłe 1918 r.
wstąpił do łhUby republi1d •tekolłowacldef, w ro~ 1919 był aekrełacesko..towacldet
delegacfl
nem
r • .._ w J)ras1dm
w 1920
8ttdapa~
ug:rallłcznych. •
d'linl&łershrit
r. 1926 ehełarzem poeelatwa cnskoslowaclóąo w Puyju, w 1931 - w
B_eJsrackłe, w l~ł - w Wiednła, w
1936 - w Berlinie, tamże od ~
1939 - radt.1 pocel~a juł tylko sło
cldegel, ńastępnłe fikłś CZU w

wśrod nicli wsaystkie bez wy}łt
ku odcienie po[itycz.ne.
Przy spoeoboośd odbyliśmy roz.mo
wę pożegnalną z dr Ila.rolem Klinrv•

Nien1lec:kl ,,opiekun"

115 m·1. koron le nr1·sku·e Słowakom -·~owal1c
BRATYSŁAWA.

w 9łowackicłl lto

łr6deł b. powdne ~ty w lącsneJ

łach nądoW7t!h panuJe dułe wzbu• su.mJ.e ai 113 milionów koron, z CZ4!IO
nenie t poWÓdu sta.nowbka J'Zlłdu ale I ~JM mlełllCllld 1łowaekle w
mleeldeco. spneclwWllOflco się łraD Berlinie W71lOIZlł 46 mWonów. a 6'7
słerowt nalein°'cil slowacldch s botu młllon6w przypada na zamrotenla w
lu W)'eksporiowa.nJa do Mlemlee to- „Protekłota.cle". do kt6rych N'iemey
warów I nlell~go się z kompllka obecnie r6wnlel się dobiera.fi\cJaml. Jakle wywołuJe w tyołu IO Po:abawiaJ"4! PIPOda.rsłwo lłowac
8
Hiemq . . _ .
mall naldnoścl sfowaclde, przypada wywlera.Jlł na alch r6wnocześnłe na
I~• ekspon 4lokona117 cl6 li. CllMla olslr w l:lsltnlni 'WF4atnego zwtękae
ł Moraw, nie poswalajlłO I w bm.,. Ilia Importu • besą, ~ się Je
padlm na przekazanie kwue, ńa.lełit dynie 116 rodlor.enle .,.. łoW&l'M I Iła
ącla SłowacJL Bn&'Ol7-1e SliDwa nJlłO al• w łen •JJOl6b 11111\ lnritikat6
k6w lesł mś bm większe. ie nutę tam dOlławy towarów nielbleckll!b
pa.Je to pe1 niedawnej dettnfłY\meJ oc! <tfcb P~łowiowych Juł.„ gazlkdw
Niemc6• wy4lania fUawakom I mpllek). B6~1lłe maJ'ł ońl
mlalłM!h
częścl złota, pnypadaJąoero bd a po- ISCWor'ii16 we w.ąstJdeh
miału akU'ba babka emtsnoero b. Slowacljl pl&e6wki propagandoW'e na
rzecs łnlporta s Niemiec. z łep po
ICzechoslowaeJL
W}'l'UeDl tero wsłnlnenla Jf!lld W7 wodu wzbunenJe wtr6il l!lłowak6w
n..JJiente llławackłł!to mhWiłrlt. . - prąbten .tale 1a ldle, ~ Po

sp~n1e !:i~

'°

~d!:..,~~~m;

1

lmowle

===J:'!.r: :'::
15.1u marsz Sz.1k1·em 'Kadro· w1c1· -

~łeJod=~~":i:f„:.:=.~
iedn.4 - - - - - - •·_._._....__________

mi s~dami bez; wyjłłlw. Cały titr=
nar6d słowacki ma tyJko

zd~łem zaprotesło„ amhicj~.

ucłoWod„

Zarum
wad nalał dwa • dute kieli$tkł. ni~ 9Wł uaciwą praq. iie jest
godnym i zdatnym pódm1otem
Dla siebie i dla mnie.
a mianowicie

••

kl
L.
K SOSftaGWS
d oł kt orałem
l)łJ IH
- Zdrowie suu~ownego l)allll. awej suwtttnności stowa.cl<lej.
Z prasv
PolslU
1200 zgło
Moma stwimbic ten ma.Byłem oszołomiony.„
Celem ~a 25-eJ rocmi I Drtla 'aierpnia o godż. 20.45 na dzłe
- Kiedy.. dopra.wd,-„„ Jlit!eh tiazm, świiadczący o poczuciu
ki-t.. Ol dz16eu dónlu hn. Marszałka PilsUd~
T„ __
•
i.-i
-_. zrotttmłe „.
0 . J -• .: - _.f...;aJ no.,..1
w na1ncr- cy wymarszu z ~ows \;,(.' e skiego 'W Oleandrach odb~e S'ię U•
uil""""•e<lokradeiiSłWI
- Wiem, wiem! - przerwał szych warstwach narodu slowa.c andrów pierwszej kompanii ka roczysty apel poteg~h. po czym nau
mi - .Ma pan P1'%V aobie tylko , kiego, który doiył do swego od drowej legionów polskich, zwi_.. ~ Od~tt 'fV>iąłk&tt z plsm
Kultura ,,$wiadomego o&ruzek strzelecki organizuje w roku Marszatka.
50 gt'os%y. Wystarczy, prosze rocł%mia narodowego,
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Z danych pttyłoczonych przt\z
lorda Lyttona1 wynika, że og6.o
łeni od toku 1933 wyemigrowało z Niemiec około 300 tys. żydów. Co si~ tyc:ty uohodzców z
Innych krajów, przebywających
Europy.
·
• na t erytor1um
,ł edynie
iozba 1.lchodzcow z Rosii wyno•
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PIĄTEK

Cyeyla i Metodego

Jutro: Elżbiety,
królowej.

wsch. s.ia
zach. 19.58.
{sfężyca wsch 22.4
zacll. 1.35.

;1ońca

Spieszcie

Dosyć jest garąca z nieba
Więc w futrze rzadko kto chodzi
żyd prawie na nie wygod1JI.

?jic tak od molów pn.epadnie
Jak gdy się w nie lichwa wkradnie.
WSKAZANIA STAROPOLSKI E
Próżn~

rzeczy i

niepożytec:z:ne:

1. W

~iecu suszyć lody 2. Umywać murzy11.a albo cegłę. 3. Starą ba~ naganiać
do tańca.

JAKA

BĘDZIE

POGODA?

Przewidywany pnebleg pol047 w
dniu 6 b. m.

W całym kraja po~ słoneczna.
Temperatura około 2'1 stop. Umiarkowane wlatf'1" • kierunków połud
niowych.

Walczcie

aż

do

zwycięstwa!

ftiemc9 podziemne ·w walce zHitlerem

W miarę wzrootu napięcia w
stosunkach międzynarodowych
i zaostrzenia się ofensywy hitle
rowskiej rośnie napięcie i wew
KRONIKA msTORYCZNA
nątrz Niemiec..
1572 Zmarł król Zygmunt August.
W prasie światowej raz po
1578 W Wilnie powstaje uniwersytet.
informacje,
1807 Napoleon mocą traktatu (ż ca- raz pojawiają się
rem) tworzy Księstwo Warszaw sprawozdania i fotografie, z któ
slk:ie.
rych wynika, że poza fasadą na
w
PRzySŁOWIA
jednomyślności
rzuconej
Niemczech
W lipcu palić już nie trzeba,

pca

się!

SZVKUJĄ SIĘ DO OPORU

siły coraz liczniejsze i coraz bar
dziej zdecydowane.
Propaganda antyhitlerows ka
prowadzona j~ pn.ez rozmaite
kierunki polityczne, kt.órych cen
trale znajdują się zagranicą we
Francji, Holandii, Szwajcarii i
Stanach Zjednoczon~h. Akcje
te prowadzą organizacje katolfokie, socjalistyczne, demokratyane, komunistyczne , a nawet
opozycja nacjonalistycz na, której jednym z najwybitniejsz ych
przywódców j~ dr. Otto Stras

1934 roku rywala Hitlera - Grze
goma Strassera.
Prowadzenie tej akcji połączo
ryzykiem,
ne jest z wielkim
gdyż za kolportowanie nielegal
nej bibuły grozi kara śmierci, a
za jej czytanie i za słuchanie 7.8
granicznych radiostacji oraz taj
nych niemieckich stacji wolności
grozi długotrwałe więzienie.
Wskutek tego przeciwnicy Hitlera na terenie Niemiec muszą
być ba.rdzo ostrożni i bardzo po

my.sławi.

P. Szmidt jest małym urzęd
nikiem i pewnego .dnia atrzymu
je pocztą broszurę~ obronie prze
ciwlotniczej. Zaczyna czytać:
„Na co potrzebna nam jest mas
ka _gazowa? Na wypadek wojny należy oczekiwać ataków ga
z-owych". A potem następuje ta
ki ciąg dalszy: „Najpewniejszą
obroną przeciw temu niebezpie
czeństwu byłoby prowadzenie
polityki pokojowej. Nikt nas nie
chee atakować:
TO IDTLER DĄżY DO WOJNY
ser,
Pod nr. 2 czytamy znów: „Przed
FRONTU,
CZARNEGO
WODZ
brat zamordowaneg o 30 czerwca \czym chroni nas maska gazowa?

Na to następuje taka odpowiedź:
„Nie chroni nawet przed gazem ·
świetlnym. Gazy wojenne są sto
razy niebezpiecznie jsze od gazów świetlnych. Dlatego istnieje jeden jedyny środek obrony:
nie dążyć 'do wojny. Pokój. Ży
cie naszych rodzin i dzieci jest
nam droime nade wszystko".
A teraz nr. 3 broszury: „Komu
potrzebna jest maska gazowa?"
- i mowu taka odpowiedź: „Hi
tler, Goering, Goebbels, Hess i
Ley mo~ nie używać masek ga
zowych. W swoich pa&cach i wił
lach mają
LUKSUSOWE SCHRONY
które ~osztowały miliony pienię
dzy podatkowych. Broszura koń
czy się słowami: „Żądamy poko
ju i -wolności dla narodu niemiec
kiego! Chcemy pokoju i przyjaź
ni z innymi narodami"!
Propaganda antyhitlerows ka
rozwija się bardzo żywo wśród
robotników linii Zygfryda. Tutaj
ma ona charakter odmienny. Nie
rozumuje, nie przekonywa, ale
wzywa do ~cji bezpośredniej.
Rezultaty osiągnięte są wcale

I

damy
nie
Nic nie chcemJ,iadacnic
z wizvtil do

WARSZAWAL
7.VD. 1939 r.
d.30. „Kiedy ranne". 6.35 Gimnasty
k.a 6.30 Muzyka (płyty) 7.00 Dziennik
r1 poranny 7.15 Muzyka (płyty) 8.15 Klo
poty i rady „Jedziemy na wycieczkę"
18.30 - 11.57 Przerwa. 11.57 Sygnał
ZAGRZEB. Premierowi bułgar.c zasu 12.03 Audycja połudclowa 13.00
Ksioseiwanowowi w dro skiemu
lasu
życie
14.45.
Przerwa
- 14.45
pogadanka dla młodzieży. 15.00 Mu- dze z Białogrodu towarzyszył ju15·45 Wiadomoścl go gosłow1'a:ński nu'n. Markowi"c•
ąka popularna.
popołudnioUl.OO Dziennik
lpodan:ze
Rozmowy obu mężów stanu do
:wytUO Pogadanka aktualna. 16.20 z
polskiej twórczości chóralnej 16.45 tyczyły, jak wynika z ich oświad Kor.mowa z chorymi 17.00 M\.17.Yk4 czenia wobec przedstawicieli rzątaneczna (płyty) 18.00 Kwartety Beet
bowaa _ cykl (płyty). 18.30. Recital du, ogólnej sytuacji mfędeynarotorteplanowy Stanisława Staniewicza dowej f spraw sr:czeg6Jnie inte19.00 „~żkł do kt6rych się wraca resui'leych oba kraje.
„Dwaj przyjaciele nie potrze,,Lalka" - Bolesława Prusa 19.20
„Przy
Chwł:la Biura Studiów. 19.30
PIĄTEK

Berl~na

Zapowiadają Bułgarzv,

porozu- przyjatni jugosłowiańsko - buł Kioseiwa- garskiej".
mieć" - oświadczył
Premier Kioseiwanow stanownow. Oświadczył on, it zatrzyma
d
d
·
d
ł
B'
zaprzeczył, jakoby miał się u·
czo
po
ze
ro
w
zie
ogro
1a
się w
do Berlina by prosM Rze dać
wrotnej z Berlin.a.
W Zagrzebiu, gdzie premier Kio szę o gwarancje przeciwko agre seiwanow oczekiwał na pociąg, sji ze strony Turcji, Rumunii, lub
rozmaw-iał ponownie czas dłutszy Grecji.
,,Nie będziemy o nfc prosilf Rr:e
z dziennikarzami. „Im ciętsze na1 nio jej nie będziemy oferoszy
tym
-pawiedział
stan, ez.asy ~
wartoś~ wali• - powiedziała jean.a z osoaię
&ilniej mznaczy
bistości, towarzyszących premie rowi, dodając, te wizyta ma charakter ściśle kurtuazyjny, jako re
wizyta ministra spraw zagranicznych Rzeszy v0;n Neuratha, który
(Z Kogutkiem) w swoim czasie był w Sofii.
bują długo mówić,

aby

się

w11adaniu, lupeiu, łrsien1u
'. stosuie sie mvdlo CHlftOtoO-CHHIELOWE I ESEft~~:]~~ii~f~~
23 05
~~~~adorności. · Wiadomoś CJE CHIHOWO-CHHIELOWĄ Gqsetkle20

=~:r~e2()·:r~~ane~ a 2~ , Przv WlOSOW
1

WARSZAWA D.
PIATEK, dn. 'f"VU.1939 r •
.tS.00 Muzyka lekka (płyty) 14.00
:Pogadanka gospodarska: Obiady w
erzasle upałów 14.05 Informacje 14.45
Poematy symfoniczne (płyty) 15.00
Pieśni Szuberta, Schumanna i Brahmsa w wyk. Heleny Rapszewicz Czechowskiej. 15.30 Muzyka obiadowa. 16.30 Utwory Edwarda Elgara
(płyty). 17.05 Żyde kulturalne stolley. 17.25 Transkrypcje Liszta i Busoni'ego utworów organowych. 18.00 21.05 Przerwa 21.05 Gustaw Hrust:
Fragment z suity „Planety" 21.15 "Ta
jemnice grawitacji" - odczyt. 21.35
l!lryderyk Chopin (płyty). 22.10 „Gen
ius:i: śpiewu i pracy" Enrico Caruso".
23.00 - 23.35 Muzyka do tańca (pły
ty).

Prześladowania Litwin ów
· dzk.1m
· klIJPe
li kra1u
Nie ma iadnJCh ustepstw ani

KOWNO. S%czeg6łem charak.o
tery.stycznym znakomicie odio
zwierciadlającym nastroie panu"
:iące w kraju kłajpedzkim jest
nieustająca fala uchodźców z tego terytorium do Litwy.
Władze litewskie stwierdzają.
ze nie ma dnia, aby prze% %ieloną granicę nie przeszło do Litwy
4-10 osób, stwierdzających iż
-------------------------

uadwołci

.pneśladowanie litewskiej mniej„
szości w kraju kła.jpedzkim przy

wrkona

•

.
k
Statek .ang:els 1
Skale

piękne przelo ty
wrkonali nasi piloci szJbawtawi

w

straciła

przy budowie fortyfikacji
w Prusach Wschodnich na granicy polskiej zbiegli na teren W.
M. Gdańska. Podczas przekraczania granicy zostali aresztowani przez policję gdańską, a napod silną
stępnie odstawieni
eskortą do obozów koncentracyjnych w Trzeciej Rzeszy.
jęci

NA TERENIE CZECH
Rozdano tam niedawno tajne odezwy, w których czytam:r.
„Większość narodu niemieckie
go potępia z oburzeniem metody szantażu obecnej polityki nie.
mieckiej. Nie chcemy uj~
innych narodów._ Powtarzajcie
to wszystkim. Nowe podboje do
prowadzają jedynie do wzrostu
podatków i kosztów iycla i do.
zwiększenia się niebezpiec7.eń
stwa wojny. Dlatego domagamJi
się końca tej polityki! Znieście
podatki wojenne i daniny przy,
musowe! Wycofajcie wojska z
granic Czech! Powstrzymujc ie

produkcję wojenną. Podnieście

płace i prowadźcie politykę eka
nomiczną o charakterze pokojo
wym. Hitler - to nas"Le nieszczę
·
ście".
Reklama przemysłowa stała
się bardzo dogodnym i często u
żywanym narzędziem propagan
dy antyhitlerowsk iej. Bierze się
do ręki paczkę z próbką herbaty. Wystarczy jednak otworzyć
paczkę i za herbatą znajduje się
numer tygodnika a.ntyhitlerow
ski.ego „Weltbuhne", wydawane
gow Paryżu i drukowanego na bi
bule. W odezwie zachwalającej
cudowne porridory, znajdują sfę
również ustępy polityc-me. W
broszurze, zachęcającej do wycieczek wakacyjnych znajduje
się odezwa słynnego pisarza nie
mieckiego, Henryka Manna, sk:ie
rowana „d owszystkich Niem„Spieszcie
ców". Mann pisze:
się. Walczcie aż do zwycięstwa"

reke, która trzeba brio

wykopali

5 balon~w z gazem

Przygn1ecen1

Gdańsku

GDAJ.'fSK. Wskutek nie otien
towania się w terenie, Czesi za-

Akcja antyhłtlerowska rozw;i
ja się również

amputował

Pned kilku dniami donosiliś z sąsiedniej wioski, niejaki~
my o zbrodnczych praktykach Walentego Owczarza. Znachor
wiejskich znachorów, ofiarą kt6 zestawił chłopcu rękę, ale owi
nął ją po tym szmatami i sznur
rych padają życia ludzkie.
Nie minęło jeszcze echo smut kami tak silnie, iż wywiązało się
nego wypadku skutków „ratowa zakażenie wskutek zatrzymania
nia" przez zna<:hora dziewczynki obiegu krwi
Gdy chłopiec stracił przytom
ukąszonej przez żmiję, gdy znów
sygnalizujemy podobne wydarze ność, rodzice zdecydowali się w
nie, świadczące o ciemnoście lu końcu oddać go pod opiE>kę lekarzy. Po przewiezieniu nieszczę
du.
Syn gospodarza ze wsi Rych śliwego dziecka do szpitala oka
łowice pow. wieluńskiego 11-let zało się, iż można go uratować
ni Francis-zek Walkiewicz spadł jedynie przez amputmvanie rę
·
przed paru tygodniami z drrewa ki.
zna
zbrodniczemu
Przeciwko
za
Zamiast
łamiąc prawą rękę.
wezwać lekarza, rodzice chłop Jchorowi wdrożono energiczne do
ca PO'\Jlierzyli go opiece znachora chodzenie.

Dwa

W ub. poniedziałek na lotnisku w I w powietrzu około 270 ldlomełr6w,
Saclkowie pod Radomiem wylądował dolatując aż do Sandkowa. Lot trwał
dwumiejscowy szybowiec „Mewa" w ' 6 godzi.n.
Młodymi lotnikami zajęły się aerde
któeym znajdowało się dwóch lotni·
ków: 17-letni Roman Jacennik oraz cznie miejscowe władze wojskowe.
Na p0lach, należących do majątku
lS:>letni Jerzy Paderewski.
Jak się okazało, wyst~owali oni Medyki pod Przemyślem, wylądował
do lotu treningowego z szybowiska w szybowiec „Komar" pochodzący ze
Krzemieńcu na Sokolej Górze. Gdy , nkoły szybowcowej w Bezmiechowej.
znaleźli )ę w powietrzu, zerwał się ' Aparat pilotowany był przez p. Orgwałtowny wicher uniemożliwiający ,. szulika.
·
lądowanie. Stwie:dziwszy b obaj lot
W kdlka goó'z.in po tym aparat za•
nłc:y postanowili lecieć dalej i ustano
:wić „przy okazji" wyczyn przelotu na j ładowano na samochód qężarowy l
Ńległość. Tym sposobem przebyli odtransportowan o do Bezmiechowej.

żu.

Ofiara znackora·zbrodniarza

równoaesnym nieznanym tam
dotychC%41S trudnościach aprowi
zacyjnych są nie do wytrzyma„
nia.
Udiodźcy ze i.durnieniem -dowiadują się od Litwinów, iż
Niemcy zgodzili się rzekomo na
szereg ustępstw wo~ litewskiei
mniej.szości zamieszkałej w kraju kłajped:tkim. Wynika ~ tego.
ie ustępstwa te są tylko format„
ne, bowiem na terenie kraju
spadochronliwJ L. P.P. kłajpedzkiego nikt ich nie sto111
naHepszr
W dniu wczorajszym rano miał I Z przyczyn technicznych zamie- suje.
się odbye w Legionowie pod War- rzony lot nie doszedł do skutku i
Robotnicr
na odłożono go n.a kilka dni. Jak się
sza.wą wzlot balonu wolnego
wysokość ponad 6 tysięcy metrów. dowiadujemy, Jot ten będzie tren.in
Prócz pilota kpt. Burzyńskiego w giem dla kpt. Burzyńskiego przed
WILNO. Na drodze koło wsi
rozbity 0
locie tym wziąć miał udział znany lotem do stratosfery, skok zaś p.
pow. oszmiańskiego ro.
Kuklanka
.
m!ej'!lcowo
poblifu
W
.TOKIO.
,
olbrzymiej
tak
z
Dobrow<>lskiego
imstrukskoczek spadochronowy
5 balo1i6w z
wykopali
botn.icy
,
I
poł~dntowo•·
'!'
~o.kuho
tor L. O. P. P. p. Dobrowolski. Po wysokości będzie próbą spadochro sc1
Q gazem trującym pcchodzenia ro~ostał
ro:z:b1ty
Korei,
chodnteJ
wiel
z
skoku
osiągnięciu wysokości 6 tysięcy nu oraz warunków
skały podwodn~ brytyski .~tatek syjskiego z cza.sów Wielkiej
metrów miał on wyskoczyć ze spa- kiego pułapu.
,,Louise .M olier • Za„ Wojny.
towarowy
dochronem.
Jeden z tialonów był przetarty
łogę u:łołano uratować.
Uciekinier zy czescy rdą. drug.i baton skradł jaki~ o~
koldczny wieśniak, t:zeci zaA - roaresztowci ni

ci &trsie«J metrów
Skok z wrsokoś
o.
instruktor

maczne. Wyrażają się one me
jednokrotnie w .zwalnianiu tempa pracy, w strajkach, zmierzających do podwyżki płac, zbioro
wych protestach przeciw depor
towaniu robotników i pracy PI"ZY.
mUS()wej, a wres7.Cie w świado
mym i zorganizowany m sabota-

ponieśli straszną

Na

tru·ą1J1m

botnicy otwarli. Z halo.nu tego W.

wciągu 4 godzin ulatniał si~ ps,
prawdopodobnie chlor, który zw._
rzył krzewy i rośl.iny w promi~ • '
niu 10 m.
Wypadku z ludimf na ncsęlat.
nie było. Trujący ładunek zabespieczono i zawiadomi'O.no :wJ~
&
•
wojskowe. . -

zwałami zrem1
śmierć przez uduszenie

rynku Kościus:tki w Bia• i masa ziemi przysypała Wasia

łymstoku prowadzone były ro„ ka i Kalinowskiego . Zwały jei
bo!Y" kanalizacytne, przy któryc~ · przydusiły nieszczęśliwych u
za1ętych było kilkunastu robotni głębokości przeszło 5 metrów.

Rzucm:io się natychmiast na
~ów•.Pomiędzy inn~i pracowa
h w 1ednym z głębokich rowów ratunek zywcem pogrzebanych"
c%łerej kopacze: Wasiak, Kalino! robotnij{ów, wszelka pomoc ot

ka:z:ała się juz jednak spóźniona~
wski, Konopacki i Suworow.
W pewnym momencie załama ponieważ udusili się oni ppd
·
·ty sie dre.wniane zabezpieczenia :;wałami iiemi-

'r
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obronne
grody
budowaliprzeciw
D .rze.Dawni
Prusakom
o.r.

Słowianie
przeprowadza.I mokrym torfiastym

J)O(łłótu.
Od 24 maja
Jak wykaz.ały głtf>okie do 7
z ramienia Muzeum Mie~kie
w Toruniu pod kierowni• m przekroje, wał ziemno-drew„

nę
~

dwem ma~istra Jacka Delekty
prace wykop;- liskowe na grodzi
sku wczesnohistorycznym w Ske
pcm pow. lipnowskiego, finan•
sowane przez Fundusz Pracy,
rząd Wojewódzki Pomorski i Za
, l"ZlJd Miej.ski w T oraniu.
Ba.dane grodzisko, własność
gminy Skępe, wznosi się mród
· torfowisk na brzegu jeriora Wiel
kiego przez które przepływa urzeczka
chOdząca do Wisły
Mien
- •
•
Do~ch~asowe p:ace odltryw•
cze u1aw:n1ły, że grod z!:>udowa~

u.

~<? częściowo. nJl t?rf?~sku, .e7-e

,seto~ na m1eltźme .'ez1orne1, a
oo re~o. bl!do!"Y :z:uzyto ~romne il06CJ. zten11 ,1 .drzewa zwot<Y
in.ego po. pomosc1~ utworzonym

~ szero~tcb

d~rmc, układany~h

~ dłui;!1ch, lezących n.a

C:lr~ach.

łort1e

Pomost ten po'dchOdzi pod
'1rewniane konstrukcje wału, któ
f t w doskonałym stanie ucho"nły się pod zwałami ziem.i w

niany uległ w ~ych częściach

spaleniu,· ·o czym

świadCU\

du•

:ie ilości z.węglonych bierwion de
bowych, które czę§ciowo zachowały swe pierwotne położenie·
W części środkowej wału kon„
strukcje drewniane uległy zupeł
nemu zbu"':ieniµ, jedynie na sato~e dochowa
m~ spodzie.
ły się. w. całooet, da~ doskona•
ł~ ~ęcie o. sposobie WZD<?S~·
ma w okresie wczesno•dz1e10wym (600 - 1 !IOO po Chr.)
twierdz obronnych, czyli grodów budowanych na miejscach
z natury niedostępn~h lub yłyt
kich przejściach pr:z:c:z: rzeki i
jeziora w punktach watnych
pod względem strategicznym.
Gród w Skępem był niewą~
ośrodkiem obronnym
pliwie
przeciwko najazdom starotyt•
nych Prusaków (mote i Jadtwin
~ów), którzy (podobn'ie ja.k to
było u Germanów me zwi.ąza•
nycb nigdy z ziemią) łupili za.dobrze zaf%ospodarowasobne
ne ziemie swych sąsiadów, Sło-

n:a

•
~· ~li zamiło~b
rolników 1 hoąowców ~et'Złt
d<J?Dowych. Wiek grodziska w
Skępem w powiecie lipn<>wskim
ustalono !'a pod.sławie znalezionych w mm zabytków.
, Dotycha.asowe prace odkrywcze, pc>.stępujące powoli nA•
prz~d., ze ~ględu na koniecz*

nośc ~nia o~~ych zwa•
łów n~, prowadzi się w. dal•
S%J'ID ~~u, celem ~kowite~

odsłoni~. koJ?S~Jl di:ewn1a.

nych ruezm!erme mteresurących
dla pomama kultury dawnych
Słowian, którzy w ~wietle ostat.
nich wykQi_.alisk w Opalu na.
śląsku, w Wolinie u ujścia Odry.
w Gnidnie, Kłecku, Poznaniu.
w zamczysku pod Bydf!osz~
Dawidgr6dku na Polesiu, w
Grodnie i w Zawadzie Lane•
kronckiej nad Dunajcem n.a Pod
korpadu, okazują się doskonały
mi budownicz.ymi•cieślami wyka
zującym.i talde dute zdolności
strategiczne, d:dęki którym potrafili i wówczas odpierać sk~
tecznie wyprawy wrogów na swe
rodzinne riemie.

iemc9 zalecoajq szpiegami Beltie
Mylne rachuby Hitlerowców

· '{f1I Bel!łlt 1rręcl się obecnie mnó bez ~lt<lu

na iłość ofiaT, a %JnU!Siić go do zach.owania new

9łwo agentów niemieckich, któ- jednocześnie niemiedc.a .elota po tralności.
Jeieli propaganda
'1:%y prowadzą propagandę wśród wietr:z:.na powinna nie dqpuścić,

niemiecka
w Belgii zrobi swoje i jeśli Bel•
gia nie poZJWQ].i na !pnetna11Sz
wojska francn.askiegc przez swo•
je teryt<>rimn, wówcz.as Ho.laDlf
dia, kltóra nie ma wspólnej gr.l*
ki s.posób mo.że Trucia Rusza nicy z Fra.ncj4, zostanie iz.olo,
..
pnemarszu.
wana i Niemcy łatwo sit z n4
. :· Jaki jest cel tej propagandy. to osiągnąć?
kt6r~ pochłania m.t1iony marek? Przez odpowiedni~ ~n· uipo.rają. F;ran:cmi iai nic naipad
Bl..YSKAWICZNt ATAK NA dę ~i~ pn:e~e wsz:ys1!kim fl4 .0~ Belgi9' ~Y?US~~ją w
te na aby angielski kC»'pUIS eik.spedy„
:wypadek wojny z Niemcami woj cyjny wyiądował w Holandii.
:ska francuskie prz€tnias:z:erują Pl.ain ten udałoby się m-ealizo~ Bel!!ię i malują przy tym wać tyl1ko w&wc:z:as gdyby Bel"
iw czarnych barwach skutki tego gia pozos.tała neut:railna. A w ja.

ludności. Twierdzą_ oni,

,

Str.5

---. -

JaN'ec~~~z~~a~o!·eś~~~~il

Niedzielę, czy dzteń świątecz
ny spędza.my zwykle w domu,
odpoczywają<: po całotygodniowej pracy. Odpoczynek ten polega przeważnie na wysypianiu
się do południa krótkim spaceme i bezcenn~ siedzieniu w
domu, urozmaiconym czasem
wizytą lub pójściem do kina.
Tak spędzony dzień świątecz
ny, wytrącają<: człowieka z rytmu pracy, rozleniwia go i w
rezultacie nie d~je należytego
odpoczynku i odrodzenia sił fizycznych i psychicznych do dal
szej pracy. Szczególnie podczas
lata koniecznie jest oderwanie
.
• "sld.
. od środo . ik.a
w.w. nueJ ~go 1
.
się
spędz~e eh~ Jedn~o ~ w
~g~u, a 0 . ilE! mozności ~ówru.ez 1 sobotniego popołudnia w
otoczeniu przyr~y..
Akcja ~wie:rua w .Polsce
week - end ów pracowniczych,
napotyka jednak na pow~żne
przeszkody,. do kt~rych w pierw
szym rzędzie zaliczyć trzeba:
z~yt duże koszty w;ek - end'ów
terenów
me przygotowanie
week - end'owych oraz brak do
kostatecznego zroz.umienia
nieczności racjonalnej organizacji wypoczynku świątecznego.
Najpoważniejszą pozycją kosztów jest przejazd z miasta do
miejsca week - end'u. Ponieważ
autobusy nie udzielają wyciecz
kowiczom żadnych zniżek, a po
dróż statkiem trwa zbyt długo
- pozostaje podTóż koleją.
Dyrekcja Warszawska P. K. P.
indywidualne
wydaje bilety
świąteczne (powrotne) ze zniżką
33 pro~. Bilety te tylko częścio
wo odpowiadają potrzebom ak
cji week - end'owej, gdyż moż
na z ndch korzystać jedynie w
samym dniu świątecznym, odpada więc sobotnie popołudnie,

Spńłd
U

czyli jedna trzeQa czasu, P~
cronego na odpoczynek. Wresz
cie zniżka ta jest z.byt mała oena biletu powrotnego przy
przejeździe 50 km. wynosi 3 tl
80 gr. Jest rzeczą jasną, że w
tych warunkach wyjaz.d, zwł.a
szcza z rodziną jest dostępny
tylko dla ludzi. zamożnych. Zniż
kę 50 proc. mogą uzyskać grupy wycieczkowę, Liczące wyżej
60 osób, przy przejeździe ponad
100 km. - a więc i to nie rozwią
zuje wlaściwie sprawy.
Trzeba jednak wyrazić przypu
szczenie, że w miarę organirowa
nia masowego ruchu week - en
owego, władze kolejowe wezmą
pod uwagę jego potrzeby i przystosują do nich przepisy taryro
w~.
Zaga(inien:f.e przystosowanła
terenów week - endowych oraz
ptopagandy formy wypoc.zynkn
jest sprawą wymagającą osobnego omówienia. Dodamy tylko,
że próby zorganizowania akcji
na szerszą skalę i skoordynowa
nia rozproszonych wysiłków róż
nych organizacji społecznycll, tu
rystycznych i tp. podjęło ostat
nio Wojew. BiUll'o Wczasów.
w Warszawie, rozpoczynając je
od zorganizowania cyklu wycie
erek jedno - i dwudniowych
oraz wycieczek kolarskich. Jed
noc~ni~ Biuro bada możliwoś
ci zain..<rtalowania stałych punktów week-end'owych w kilku
podwarszawmiejscowościach
skich, posiadających odpowiednie warunki. naturalne. Akcja
Biura napotkała już na tywy od
dźwięk ze strony zainteresowa
nych sfer prarowniczych. Biuro wsp6łprncuje z Mganizacjamł
społecznymi, sportowymi i Ul
rystycznymi

,,·e n1·e Zdrow·1a we wsi·
~

ZJ1Sku1·~ coraz wieksze uznanie
·l!'ta~aJą 51~ wmówić FI~~ Be~c: poru~az z:ołni~ ~~ •
.
."
ze 1cll wteczystym WT08'1~ nie cuski me 'będ~e diciał Mę hoc z
• .
r .
~kow~kiego Pol- 1 • ~.kilku ~efscowośdach oi!b_yly
pow.
terenie
~a
beligijslcim.
An
W
Fran.ruzi.
lecz
Niemcy,
są
to
na
~ znaleźć odpowtedt
ski Czerwony Krzyz. oddZ11ał krakow się J~ zebra.ma propagandowe <lC'ja•
MYLNE OBLICZENIA
ł
d ·
„ Ni
1e należy przede wszyst$ tw
ski, rozwinął bardzo p~yteczą cbda nizacyjne, gdzie ludność wypowłedzia
ie~ . wy a]ą W ~ną
erpu
•
•ć s bi
u' zyt
łalność. Mianowicie rztKił hasło or• la się za jak najszybszą praą przy
NIEI'<1IEC
.0 e, ze . z gazetę, na ktore1 nagłówku 1est
. pr omni
1
HOLANDIĘ

c!iwtlą wybuchu. ~OJllY zac:z:n~e umieszczona swastyka. Gazeta Afe Niemcy, jak :z.wydcle, ro~ ganizowania po wsiach Spółdzielni organizo~aniu Spółdz.lelni Zdrowia.
We. wsi ~ybna. i ~ołowice c:ynne
się s~o~y. wysc1~ o zdo~ycie ta zwalcz.a. rząd bclgi~siki, nazy- bią !Dt)1ne obliczenia. W roku Zdro'Wła.
są juz komffety orgamucyfne, Jecc:se
-1
·
---'=
19l-'
••
......
_...
·
zdoła1ą °'"
Holandu. Niemcy' tnie
początkiem lipca otwarła :x>ebale
z
padniedo
się
przyczyni
ta
Akcja
~·
~~y
U.
przypus:t~.
'%
ki h f, bryk Wa)ą'C go ,p ... ~„~ym nvOrtm :
stt J'1 Ć
31
1

Je;sz~c

~e_ ~ H ~ ~ s k' c

przed wopią w Brllksch padną na Belgię, Alng11a bęcłzte sienia opieki lekarskiej nad stanem
zdrowia wiejskiej lud.n.,.,ścl, która do•,
tychczu korzystała z dora:inej ~o
cy ..Lotnych Ośrodków ~owia.". 1
d'zfała.Jąqch w Jedenastu ws.lach.
'

. . nt.J~ś ~ce 1~ ~olo~ mieściła się centrala wywiadu patrzeć na to prze% :palce i wsku
lłl1«! ~ '""1S~ Y prze~eae . na niemieckiego. Również i obecnie tek tego mylnego obliczenia
!Holandią. An~lfa ~ ma1ąc u gnieź.dzi się w stolicy Belgii ~egrali woi'n". Obecnie zaś nie
ć --"-·'I:
d uwagę
b...-~• -'-= ...1..
.
• i _ n1etnteQU01,
_ ... • ....
~ego bokitt • Holand['"'" ........i.afi
uw.u""
UC%l\1
1orą po
.....v_ S%plegvw
......„os
V""'-.

~cprowad.z.ić blokad~ Nie- Wszystko to pochłania marony, a celem tej pod:.ienmej ro..
f:niec.
Zdobyt Holandię moiina tył- bo!Y jest wywołainie ttwolty w
!lto na skutek błyskawicmycli pułk.a-eh filamadZlkich na 'WYJ>a*
!:posunięć. Totei ni~~dki mabldeik gdyby Belgia stanęła pod*
1 -~~e~T posta:iowił. ze woi~ ~ wojny u bolku Francji. i ASt
aumiieckie w CJ.ągtt. trz~. dm glii. W ten sposób chce się :ta•
IDU'9Zł dotrzeć do Wlissmgeo SUlchować króla. b~jskiego i
L
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Thet.

anie

tłni spećja;~

w dzie
Za IWKa
&inie wydobywania zatopion.ych statków przystąpił do wY
<łobycia z wody tragicznie :z.a.topionei_ łodzi podwodnej „Theo
tis". Przy tych pracach zastosuje się pomysł<>Wy sposób, który
nie będzie wymagał zbyt wiele
en~ii, ani zbyt wielkiego tni.o
tłu. Będzie się bowiem kor:z:ys~
ło z energii odpły,wu i pnypłr
;wu.

napięte

d

z wo '
~

speu
ojalnych dźwil!ów.
Nastwnie ,;zelo" będ:ic cze„
kał na pnn>ływ. Podczas par
pływu „Zeło" będzie się pod.nosić, a w raz :z:.nia będzie się pod..
nosi6 i „Thetis'~. Jak tylko na
,,Zelo" poczu~ się, te ł6dt pod..
niosła się z dna morskiego, st.a•
tek rtlS%f w stronę brzegu, unosąc z sobt 11Thctis", 11poczywa•
iA w siatce ~ stalowych fm·
Z ~ieniem odpływu ,,Zeto"
W mitfscu, w 1d~!-ym zatonęła zn6w opadnie na 25 stóp, a „The
"Tbetis„ głębokość wody przy tia" ZDÓW opadnie na dno. Dtwi
odpywie wynosi 155 1tóp, a przy gi z:aj na pokła.d:ie statku ra„
przypływie podnosi się o ~ towiczego znów naciłJ!nł liny.
Przy następnym przypływie
.stóp. Statek ratowniczy „Zelo •
IZ którego pokładu będzie się kie powtórzy lię ta sama histońa i
:rowało pracami, stanie nad miel prace te~ się 1'()'Wtar%ały, u
scem, gdzie zatonęła łódt. W do chwili, ~T „Thetis" dostanie
dlwili najwiękn~o odpływu się_Jódt na brzeg i pnetransWówe%as skoJ:%Ysta się z pływ
nurkowie z 1,Zelo" opusz~ sie
na dno i załOOą wokół „Thetis" wających t>O!'łon6w1 wyclą.gnie
8 stalowych lin, z których kał.da się ł6dA na brzeg i przetransma 9 cali grubości. Oba kot'\ce portuje się ii do doków, gdzie
iaatdej liny %Ostan~ F!flllocor ustali się przyczyny, które spo1rane do pOkładu .,LeJo", a llny wodowały kMaś~
zostanl\

Spółdzielnia. Zdrowia w Ryłmej,
gdzie bardzo wysoko dol ap6hbielczość mleczarska.

~etat~ spotkałanawPcl>oldee.
1 uzmanłe.

zUJWefl.ie

1.000 rzem1·es'ln 1·ka'w ze

Sląska
na•
cjonali.stów. Pragną oni odC1"Wa
na kongres1-e w Czesto•ho .-e
nia ziem flamandzka od Belgii
• W
i przyłączeni.a ich do Holandii.
bm. wyjetdźa ze Sląs& o&ło
KATOWICE. Na k®gres
z tego jasno wyr.ika, że gdy
Niemcy uauil..ują Holandię, fla miosła. polskiego w Częstochowie 1.000 rzemieślników z prezesem
mandowie b~c.lą pierwsi, którzy który odbędzioe się w dniach 16 i iizby PrzemtY6łowo ~ Handlow~
posłem l..yszczakiem 111& czele.
będą parli do wojny z Niemca"
ją.cych wśród flam~k.icli
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w. Belgii tarć ~ędzr, Hamandame.1 • Walonaim, pó1dą na nar8

Nadwainymisprawami zawodowrmi
obradować beda delegaci pracownik6w piekarskich
z

całego

kraju

Ni~ nie ~iot'ł rórwniei ~ Zar:ząd główny Związku Prze- KonferenCja ~WTana ~e
~ J~CU 1edn~~ faktu: ze mysłu Spotywczego w Polsce po- zwołana. do Warszawy :na aobotQ.
1eśli B~ pnepu~c1 przez. swo · djął uchwałę zwołania Ogólnokra dnia 12 sierpma rb. W. IJlfedzielf,
Je . terytoa;wm -.yoJiSko franc:w jowej Konferencji Robotników Pie dnia 18 sierpnia odbędzie ·a1ę •
ud.ziałem delegatów wielkie zsrros~e, to nt.e 2!ob1 teg~ z sympa.r karsklich w Polsce.
madzenie warszawskich piekars:J.
tili <f:l:a F~anO)d, Angili.1! ~ HoNa porządlCu dziennym obrad a w pooi.iedziałek, dnia 14 sierp~1z, ,lecz. dlatego, ~e .n1e hęd~e miała mnego W'YJŚaa. Bel" znajdują się najtywotni'ejsze spra nia delegacja, wybrana prr.es ton
gia 7:05~ała ~~r%0~a . ~e~ wy zawodu piekarskiego: znies.ie ferencję, przedstawi w MinisteJ'.
Franc}~ ~ ~gla.ę 1 ~'Ze i5tlniec nie pracy nocnej, przestrzeganie stwie Opieki Społecznej'uchwalo
ty>~ dali~ popamu tych ~b~ ustawodawstwa. socjalnego, prze- ne postulaty robotn.ików p~~
pans~. Gdyby zaś. Franc)a. 1 s.trzega.rnie umów zbiorowych ii in. I sklich w Polsce.
„
.,.
„ •
Anglia prz~y WOJn~, Belg!a
·
P~~aby.%.dana ~a łaskę Nie
na budown1·dwo m·.·eszkan' ro'-otn1· nv•b
m1ec 1 straciłaby. n1epo~ległość.
-••
"
Z tego ~~~ me ~dz1e, .rinw
RotiotnłW ostatnim roku sprawozdaw - Towarzystwa Ol;iedli
d<?JXXlhnie ~~iła ~nośCb ~
gln, i Franq1. 1 w razie WOJIDY czym Bank Gospodarstwa Krajo - czych na omawianą akcję budowtn:zepuśc:i wo]$ka pańs!'w sprz.y„ wego popierał akcję budowy m~ laną 12 miln. złotych. Budown.1tna.>er%Cl1ych pnn swo1e teiryto.. łych mieszkań. Specjalną uwagę ctwo robotnicze, prowadzone
zwrócono :na. ko.niecznoś~ dostar- przez Towarzystwo Osiedli Robo'.
rium.
Niemcy jednak wiieną, ie uda czenia tanich mieszkań warstwom nkzycb, dostarczyło w roku 198f
się im mmsić Belgię do ucho• robotniczym i n~ej uposatoym przy 12 miln. zł. przy7)Ilanych potyczek 4191 nowych izb.
wania neutrafoośoi. W tym ce• pracown1com umysłowym.
Od początku swego i8tnienła,
lu zalewają ktaj tysiąami agcn
Bank Gospodarstwa Krajowego t. j. od roku 1934 Towarzystwo
Łów i wydają miliony marek na
iprowadzenie agitacji przeciwko z Funduszu Pracy w roku 1938 Osiedli Robotruiczych wybudował~
fztdo.wi ~]gij$kiemu i Francji. rozprowadził za pośrednictwem 8.993 mieszkań o 16.692 izbach.
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eJ . .le~z~ą Uat-tel lf

TAJEMftlCA
BALU MASKOQlEGD
Bronka Zatorslia, kttira kbchaia lhł do iłtblłlł\stwl'ł

w d:r-

.rektOtze wielkiego bańku, Romanie Ja:i;o~klm, postah"wiła
gó zdoby6, pomimo, że był zónaty t kt!clla1 ~t>n~ t Vł tynt
cttlll nawi4zttła ltótttakt z bandą przestępców Btuttfa w pC:ld•
st@ny 8fJO!IÓb ~bił:. H.@lett~ Jal'()tkĄ, W)łW1ożłłl ~ą lłó Ar„

genłtby i sprzedała db domu pUbiicznego. Helena zdołała
stamtąd zbiec i po wielu przygodach 'wróciła do Polski. .TarGoldego zaś usidliła Bronka I zamiesz&ala u niego.

. J'afó-ald twł ptzekOnan)', 2e tona rzeczywłłeie go Pt>rźU•
clł!. ·to teł gdy Helena p0 powrocie do Wantawy zajl!ch~fa
do 11C!ible, wrnutil ~Il· Zró%paMlóHa ~lłtanowiła ' l>GPi!łi1tO sa~
mób&jstwo. PrzeSZkódził jej w ttm powie§cłóf>lśart fJartost,
który,

będąe

dźlal!ki&m.

wdowcem,

'powit1rtył

Jej

Opłekę

nad swoim

·

Bronka, kt6ra obawfata słit łe Helena thłmo wszystko

mbłf!rte ;jej Jart>ckłego, ~leclhi hl'lń~łe t1!ttfią6 ·fy'Wa1h
BaHdtt oit'UIA tUie<iko aattoszQ, li fiast.~fjtilEJ . Otiltartyllł o to
Hetene. którł- aresztowano. Jeden tylko Bartosz wiet:tył,
ił Helena Jest nhiwinnll i starał się tego dowieść. Gcb

Btonka

dowł~działa

lilie o tym,

postanowiła go unie'szko-

dHW'~~ i •nakłuniła bezrobotną Wandę Tokarską .do na.pisa•
lliJl hatu do unedu śledczego, w kt6rytn podawała, te

jakob.:l' lł«rtosz uniwszy 11te, Wyg:u:\ał słe 'Pt~ed 11ł4, łl!
:
ztibil! swoje tblfećko.
Butosla a.resztowano I c:\ałA 1mts11 riMWięi:ała wieli!

f)tJ1eeił tłeleni~

młiJ!e!a 8'Pl'&Wie uwięziłnia głośnego powi~aciopisni·zfl..

Bronka obawdaj'lc Się, aby 't'altMska Irle t.aWMłl •
Podczas pfocesU, postanowiła Jl\ usu.nąć i gdy ta do niej pew•
nego clnkl lll~efonowala, ośwladctyta, !lby nat.iniutn CZf..
kala na htą prz&1 ~ Wśt:heldńfh\, J)Ohiewat wn.tem
udać się

z ~ do Rembertowa.

..... Do Rembertowa? ~ .zdzłwiła si~ 1'ok11r-ska - W
.

jakle$ IB.praW:ie t

·

- <Jzy przypuszcza pa.ni, ie nl<>g9 W8Z)'itko p0Włediili6 pnez telefon? ........ odparła Brohka niecierpliwie, ~
l'lat'Jł pt;juttze przed Dworcem Wsr.hodnbtt!
Brbbka Odłożyła ełuthawkt. Ozuła, fak dtły l@S
rtUci. ó~arnął' łą. dziwny nllepokój. Zaczęła dokłedn.ie
~wJadlEa
opracowYl\'a~ plan usunięda Jedynegb

d*

'"j

pr1eat.Qpcu:ej chiahtl noś0i •

..... Tak, TokaHJkli MUsl zgi~.„ '.MUii IMttłl~ Ila
włekł ... Btófikll ni~ ttlfał11by llini jethteg<o 11pOkójMfó dni11,
gdyby ltobłeta. ta '~Ol!tłiht 11r1y ty~tu ..•
Ale jak

to wszystko

zrobić?

Najtrudniejszy m za.

I

....-„............„ „....„ „....„ ___.~S~!r.1
Cbłopry w grudnia·

-Rr.~~ttlS.,,_......._„.........„-.„„...........„„„...„„„„„.......„ ...„

Lotnictwo

orsk·e-goźnym środkiem walki

Skuteczność jego działania uwarunkowana jest jednak ścisłym
•
oparciem

się o sl lną flotę wojenną

I

tych mlaczen.łe. Zwyclęskie jego działawszystkich
Dziiałanie
!W ~j 'W'Ojnłe lotni - kiego.
etwo morskie, wchodzą.ce w Lotnictwo torpedowe. Samolot Jtrzec~ rodzai morskiego lotnictwo nie uwarunkowane jest jednak

Jak
skład marynarki wojennej, odegra taki zabiera .ze sobą jedną lub pa- niszczycielskiego popnedzone być ścisłą współpracą z flotą..
z całą pewnością olbrzymi'lł ro]~ rę torped, zrzucając je naatępnioe musi rozpoznaniem z powietrza 1 dowiodły doświadczenia, flota bez
lotnictwo z małej wysokości (do 50 m.) z przez płatowce wywiadowcze,~ lotnictwa wiele zdziia.łae n.ie bę Dzieli się ono :na
przybrzetne oraz towarzyszące flo
cie. Pierwsze z nich skł.ada się
1 wodnopłatowców lub samolotów
lądowych, które działają tak nad
morzem jiak i w strefioe przybrzeż...
nej.

Jet?i~~-~~

towa
rzyszące fl<>cie, największe znacze
nie posiadają tu t. zw. lotniakow
~
ce. Są to olbrzymie okręty,
rych pokład służy j.ako pole ~Iot.ów i lądowań. Rzecz prosta, znaj
ąują się na nim specjalne urządzenia hamujące wybieg platowców przy lądowani11We wnętrzu lotm1iskowca mieszczą się hangary i warsztaty, po mieszczenia załogi, zapasy i składy it . p.

me

się

mote
lotniskowców
Bezobejść
flota.
tadnia wdększa.
dziś

S.

cele do .zwalczania, których
ogniem
zniszczyć
nie mO'JJna
dział okrętowych. Wówczas właśme wysyła się z lotniskowców sa:moloty niszczycielsklie, które skutecznie mogą swe zadania wyko -.l.
Nie ulega najmJniejszej wętplilr'O!cl, te w razie wybuchu wojny
pomiędzy St. Zjedn. a Japonią ta
ostatnia właśnie w ten spos6b hę
dzle się starała zniszczyć ka:na.ł
nie
Panamski, do kt6rE>gu flota
pod
będzie w stanie się zbliżyć,
Ol'niem dalekonośnych d?Jiał.
IW' chwili obeC!llej najwięks-ze i
najlkzniejsze lotniskowce pos.ia..
ClaJ4 Anglia, J.a.pooia j St. Zjed.n.
są t><>Oczywiście lotm.iskowce
wyłA:f;nie uzbrojone w działa,
nutmde torpedowe, broń maszyno
:wJł i posiadają sporą szybko§ć.
SAMOLOTY NA OKRęTACH
lotniskowców
Niezaletmie od
r6wniet i niektóre okręty mają na
awych pokładach wodnosamoloty,
Jct.6re wyrzuca się przy pomocy
bta:pmt. Pł.atowce te prowad?:ą
"łączn.ie tylko wywtiady lllA ko _
n:yU własnej floty.
Oatatnio próbowamo nmłeszc~
:tfll)dno-płatowce na łodz.iach pod _
~nych. kwestia JMM.k przydat
deł tego urządzenia nie zosta
ła Jencze ostateczni rozstrzy 1
gn ę
e
·
ta.
ta!C jak
1<it
W tn:frl'wł
1~
róź.n
m,
e
ł
• e
~ 1ę OWYJD. ~„ ywanMe 8\
amy wtęe
.ivuzaje Bamo ui.ow.
eskadry myśliwskie do walki w po
d
• d
:wletnu
0
d, ~my wywia .owcze.
·

1

:r8

~~; 1 ~1::!~wo
NTSZcZYĆIEr.sK.rE

Najwfębza j~dnak rolę odg'l'ymors~~ lotn1etwo nisez~ełel
aide. Inielimy je na: l) torpedowce 2) bombowe 3) bombardujące
1 lotu nurkowego. Omówimy ko W'a

lei-no d'Zfnba.nłe tych trzech rodzai
'Dioczycielsk:iego lotnictwa mor2ĄDAMY

POWSZECH•
NYCH SWIADCZEN NA
ROZBUDOWĘ FLOTY
WOJENNEJt

R

W zatoce Sa.n Francisco,
wysp.ie Alcatraz, znajduje

na

którym są więzieni najniebe~pieczniejsi przestępcy. Jest ono ufortyfikowaiDe, niczym jak twierdza ł
jeszcze dotycheza11 nie było wy padku, aby kt6remuś z w.ięźniów
udało się z niego zbiec.

•

:1
U

nikogo mkarz, musiał przejść obok elek-

I

zienie, które cieszy s.ię sławą naj
karnego na
gorszego zakładu
mecie. Jednym z tych „szczęśliwe6w" był pewien dziennikarz
angielski.
Gdy ominął bramę, pł!!~ 'dzfen-

każdy z wkraczających

sobie
na teren

I

więzienia. Zdarzały się jednakże

wykrywało
już wypadki, te oko
nie tylko. broń. Gdy napr zykład

matka Al Capone'a po wielu sta·
na
ran.iach uzyskała zezwolenie
widzenie się z synem i mijała e-

zareagowało

chłysty...

oko,musiano panią ono
elektryczne
Al
tak !lilnie, te
Capone podd~ rewizji osobistej,
Okazało się, te p:i'$yczyn4 zamie"
ammia była nadmierna ilość meta„
lowych fiszbinek w jej pasku.
więzieniu dziennikarz stwiel"
Jesuze do rewolucji zna.na by przymus. Nie umają ubrań goto-l Wszystkie te sekty ostatnio zazamków t1
i
ła Rosja z wielkiej floooi pIT.e - wych, chodzą w workach, unika- częły przeja~ tywą działał, - dził brak klamek
aby
różnych sekt religijnych, gdyt lud ją płacenia podatków, odmawia - Mt§~ w kierunku ~e&nocunfa drzwi, jak i nie zauwatył,
się, gdy! pomimo r6tmc w ich i- stratnicy posługiwali się kluczarosyjski skłonny jest do wszelkie- ją pracowania na wspólnych
platformą mi. Zaintrygowany tym, zapytał,
go rodzaju fanatyzmu i mistycy:ir Jach, namawiaj4 ludzi do ucie- deologił - wsp61114
czkń z kołchooow, groł..ąc opor - dla nich Jest wrogi stosunek do jak otwiera się cele. Wyjaśnicmo
mu.
po obecnych władców Rosji. Władze mu w6wczas, te drzwi wssyst.kicb '
piekielnymi
nym ogniami
sowieckie w 1zeregu wypadkach cel otwiera się za pomocą elek Po rewolucji 100munr§cł nie zwal śmierei.
tych tryczno§ci. Robi zaś to strażnik,
Niektóre sekty uwa'b.ill obec· S2l wprost bezsilne wobec
cza.li sekt, widzą,e w nich natuże
ralnego sprzymierzeńca przeciw - ne rządy w Rosji, jako zapowie- sekt. Kdde ostrzejsze represje który zajmuje taką pozycję,
spotęgowanie dzięki lustrom umieszczonym we
ko wpływowi cerkwi prawosław- dziane przez proroctwa ewa.ngeli- wywołuj4 jedynie
nej. w roku 1918 powstało zjed- ~ne rz11dy Antychrysta, maj3ce się ruchu sekeiarsldeo... powsta.- wszyetkich qtach, mote widzieć,
tnoezetiie sekt, które przetrwało P?Przedza~ koniec ~iata. Do ta- j4 nowe sekty, kt.6re ~sto przy- co sfę dzieje na całym korytarzu.
W kich sekt naJ~ niedawno pow- bierajii, nazwę od imienia Awieł.io \ Największe jednak zdumienie ojednak tylko do roku 1929.
tym roku rząd z. s. R. R. zjed- stała na Ukrainie sekta czemo • ro721tnela.neg~, bą.dt zesłanego na garnęło dziennikarza, gdy mijając
okratowane drzwi cel, zauważył,
l Sołówki sekciarza.
noczenie zlikwidował za jego wy- chrystoweów.
te najgroźniejsi „obywatele" Ame
bitnie antysowdecką, działalność.
ryki letą wyciągnięci na miękkicn
Stało się to zupełnie ze zrozumiia
pryczach palą pa'()ierosy i czytastał
łych przyczyn. Na ogół wszyst.kie
najnowsze numery pism. Stwier.
ją
sekty prze§ladowa.ne przez rząd I
c;lził równiet, te cele Bil przestron
to
•ł •
carski, początkowo powitały wła.ne 1 widne, a te kuchnia więzien
d . ka. a L.
M
d.zę sowiecką z radośe.i„ i ulgą. Je
"'J' ... poznaw- na. dostarcza więźniom doskonaac O1so.n, zapa1ony turysta a- s"i swego ziec
dnakże pmymus i terror, stosowany p-"'z k"'mu ... ~„~..c- p-"'rzuci"ł merykański, zdobył sobie rozgł()S, SSY. ojca w pierwszej chwili podjedzenia, i te więtniowie zna
·
b"iegł k u niemu,
.c •
·
d
~...,.„....,„
"
~.....
a 1e spotkawszy łego
szczo d roitc14
do obozu anty _ swą na zwyczaJną
sekty
WS7;ystkie
się odtywiaj._
komicie
spojodpychaj11cy
zimnym,
z
się
łeb
i
wł6częgów
typu
go
e
rótn·
dla
sowieckiego.
Zdziwdony dzfennikars ale m6gf
odszedł,
nu1iónera rak6w, jakich nie mało spotykał w rzendem
•
zrozumieć dlaczego ten. „pensjo "'
Sekt na zie?rl z:osyjslOeJ jest o- czasie swych wy~ieczek tu??'aty- p~si'.wszy „m omyłkę". ·
nat dla więźniów", w kt6rym wię~romna mozaika 1 ~nego rodza- cznych po Eu.ropie, Afryce 1 Az•
Olson zł się najgroźniejseych przestępPo powrocie 'd o hotelu
J~ , ich me~dy walki. Ewange- I zjl.
sumie- ców ameryka:.6skich, nosi miano
odczuł tak silne 'Wyrzuty
.
h.§ei, babtyAet, adwentyści, duehoCo dziwniejsze, obdarzeni przez nia; te posta.n.owił odnaleźć syna - najgorszego więzienia na '&wiecie.
borcy, małokanie, malewa:6cy, Pl'1sobą. Zara.z mu jednak to wyja§nłono:
nócy nie uznają słmby wojsko- Olscma jiałmużną czy niekiedy na- tebraka i zabra~ go · ze
wej, nie umajll tadnej przysięgi. wet dobrym słowem włóczędzy pi- Wszelki-e poszukiwania nie dały Więłmiom pozwala się wprawdzie
Do tego dochodzą sekty, powsta- sują jeszcze dziś do sędziwe~o o- rezultatu. WzgiardZ10ny tebrak korzystać z wszelkich wyg6d, ale
uko • czyw 0 zy żniknął bez śladu. Odtąd OJ eiec ~~e wolno 1"m mówić, porozumie ' który
łkt6ez rozł.amu cerjkw"1 prawbosł awneJ:· fiarodawcy
""
. dł n. d ~. .
. 70 ł] t,
b
na 3e !H~J z przez kilkanaście.lat jeździł eo ro- wa~ Bfę z sobą i muszę. milczeć
osia
a
re me uzn.a ą nad so ą hdneJ o ecnie
wład7.y prócs Boga, jak np. ata- ferm w śroqkowych stanach A- ku do różnych krajów świata w nawet :podczas spacerów. Gł'Obowa
nadziei, te zdoła odnalet~ swego cisza, jaka panuje w więzieniu,
ram:nild i chłysty, znani ze zwie- meryki Północnej.
I syna. Nie mogąe go odiizuka,~ po- po kilku tygodniach staje sfę stra
.
.
•
•
rzęcego samobiczowania się, lub
się
M~ędzy innymi pisał do niego stanowił nigdy nie opuszcza~ ł.ad- szliw4 torturą li która daje
skopcy - dobrowolnie poddają·
we
w tych dniach jeden ze słynnych nego wł6e~gi i dawać mu jałmut- więtniom bardzo dotkliwie
cy at~ kastracji.„clochardów" paryskich, który z nę. Obecnie Olson, kt6ry schoro- ~ki. Na skutek tej dny wiele
11. 00 tycli starych: setCt ·cłoszły wdzięcznością wspomina te ehwi_. wany jut nie m~e podr6żować z ndch wariuje I musi się ich prze.
pan zamierza na swej farmie stwo - nfe§ć do więziennego za.kładu dla
jako przejaw Ie, gdy wytwornie ubmny
obecnie .i nowe,
umysłowo_ chorych.
ć przyt rsko dta ..A arz•
ł d przybył do mego pod most z butel
ak .
k trak "i
n~z J .
u i
CJę w a z q wina, porcją ostryg i inn.ych rzy
CJ na ~
on
ko- smakołyków, zaarantował na bru· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
tle
sowieckich. Tak na
lektywizacji powstała sekta „lu '
dzf nie uznających liczb„. Sek _ ku paryskim ucztę dla nędzarza.

Potop sekciarstwa reliqi1· ne90 w Ros1·i

w

po-li

sle
Pa odeochniedu svna milioner
wio'czego'w .„ z·ebrako'w
prz"ia'1·e•em

f

0

,,.„.A.

Przyczyny szczeg6lnego afektu
ta ta nie uznaje nad sobą nikogo
prócz Boga. TwierdZlł. !e gdzie Olsona dla różnego typu nędza
Jest liczba, plaJD, cyfra, rachun- rzy i włóczęgów są natury głębo
i ko emocjonalnej. Przed kiJku Jaty
kif. - tam jeat oszukaAstwo

odszedł od

niego jedyny syn

po

Skąd

sie

b~orą

IJsie1e ludzi

na manitestac:iac:h na terenie

w.

M. Gdatiska

GDANSK. Na ~ente partit nlfesłacfe w pouc:ególnych ml~
narodowo • 1ocjalisłyc:znej odbyło się l wo4clach.

w ------------maAifestacji
do tej pory kilkandcie
gwałtownej sprzeczce z ojcem na miasteczkach
M. GdaAi Włiach W.
tle majątkowym. W kilka lat p6ź-

ze
czaa6wl rach świętach Madale.D7, '.Anny niej Olson w czasie Jednej
swych wędrówek po Włoszech spo
.
jego i mnych grali mn.ial
~pira role kobiece W'
ulicznego
Powstałe z misteriów wędrowne tkał swego syna jako
atakach grali mężczyźni przebrawstydził
miJ.ioner
Dumny
żebraka.
m sa kobiety. W ojczytnie tra - teatry, które w 16 w. sięgały jut
l9Ctii w Grecji kobieta n.ie młała do repertuaru sow.iecldego rów ~tępa do aeeny a nawet w 1111a- niet w pierwszej fazie swego roz..
KUPON NA
an!• pod tym względem liberał- woju nie znały kobiet na scenie.
ałejssym Reymfe dopuszczona zo- Rola artystki była przez długi czas
BEZPŁATNA
dla
lłała do odszaku Melp<imeny dopie uważana za nieodpowiednią
w okresie cezarów. Sredn.iowie- panny z dobrego domu. Dopiero
111118 nmterfa religijne odbywały 18 wieku widzimy je w Niemc?:eeb
Ola uzyskania porady należy
8lt be:a udziału kqbiet. Rolę Ma- na scenie w słynnej wędrownej
kupony
dwa
przedstawić
BclłAJ 4 ~ujęcych :w: utwo g:rupie artystycznej Veltheima.

W Xnstfl jeacze •

PORADE PRAWNA

•

(

Do więtni6w prawie

1

się się nie dopuszcu i tylko nielicz. trycznego oka, które rej l\:truj.e

Matokan1·e, ma!owan'cy prygun' cy,

Kobieta na scenie

„

wrześniu

słynne więzienie amerykańskie, w ni mieli szczę.kie zwiedzie wię - ilość metalu, jaką ma przy

o-j

--------------------------

„

we

Jak obliczył pewiien sta\r.łłli
amerykańaki z pośród chieci urodzO'llych w grudniu 75 proc. jest
chłopców a tylko 25 proc. dziew cząt. Natomiast wśród dzieci aro
dzonych we wrześ.niu pn:eważa
pł~ teńska, która na każde lóO
urodzin wynos.i aż 86.
Uczony amerykański oparł swt;
obliczenia na podstawie ci-erpliwie
przez lat 15 zbieranych danych.
Obliczenie to nie wydaje się je
dnak dość miarodajne ..•

Na1·gorsze w1·ez1·en·1e s····1·1

ni~ni~oe=~a:: ~ała

ono
lotnictwo
zupełnie tiak samo jak
bomby
bombowe lądowe, t. zn.
zrzuca się z dużej wyM>kośoi. Do
akcji takiej potrzebo.a je&t dobra
pogoda.
Lotnictwo nurkmft. Zrzuca na
nieprzyjaeielskie okręty małe bom
by (200, 300 kg.) z lotu nurkowego. Działanie jego jest trudne, wo
bee obrony przeciwlotniczej
krętów.

dzie mogła, lotnictwo zaś bez opar
cia o flotę tet zadań awych speł nić nie będzie w stanie. Musimy
więc rozbudowywać i n.aszą flo
tę wojeml4 i lotnictwo morskie.

re wy6zukują dla niego cele.
KONIECZNOSC WSPóLPRACY
lotnictwo
Jak sami widzimy,
morskie posiadać będziie podczas
przyszłej wojny kolo.sa.lne wprost

odległości Irle większej od 2 kim.
od nieprzyjacielskiego okrętu. Ponieważ wykorzystać trzeba przy ta
kim ataku monient 7iaskoczenia, lo
tnictwo torpedowe c:W:ała prze ważniie przy złej pogodzie, lecąc

dziewczeta

s)ta przy współurudale gauleitera For
stera ora::r: odz.ialów nturmowych.
Według relatji prasowych E'iaA·
skich we wsąstkich tych manilesta.
cjach brało ud21iał po k.ilka tysięcy
uaestników. Gdyby się z:liczyło Uoś~
ogólną uczestników, prze.kroczyła by
ona znaczq Ucz:bę mieu.kańców całego terenu W. M. Gdańska.
Prasa Trzeciej Rz:eąy roz:wł~fe
tę arytmetyCZ114 zagadk~. Podaje w
sprawozdaniach swoich korespondentów, że w każdej z łych manifestacji
brało udział tysiące uczestników pny•
byłych z: samego Gdańska. Okazuje
się więc, że jedni i ci sami uaestnJcy
byli wożeni z: Gdańska na lokalne ma

Przygada 4 tancere„ft
wegierskic:h

BUENOS AIRES. Polic.ja poszukuje 4 młodych Węgierek, które
zostały zaangatowa.ne do cudzo ziemskiej trupy baletowej, jednak
z powodu młodego wieku zostały
na rozkaz władz intemowa.ne w
jednym z klasztorów.
Podczas mszy f,w. w kapllcy tan
cerki zamknęły S!iostrę w zakry stii i zbiegły. ~

Str. 8.

Irzn nieuku

lub

leniwcu,

nie

żeby

1nnł

świat.

Pozwalają

więc

czło

wiekowi wypowiadać się w czynach, a przeeież czyn jest najlepszym świadectwem prawdy.
Istotnie bowiem prawda w pełni
utwierdza się tylko przez dziaSłowa są tylko dźwię
łanie.
kiem bez znaczenia. Czyn _:
stwierdzającym faktem.
Jeśli więc zastanowimy się
głębiej nad sprawą, to dojdzie·
my do wnio's ku, że pierwiastki
militarne uświadomione sobie
i rozwinięte, jako istotna i waż
na część peglądu na świat,
Dziś

Kino-Teatr

„A-S".
w Piotrkowie

pl. Niepodległ ości nr. 2.

.„

Nie

no SWIH

i hartują człowieka
i narody duchowo. że uczą je
tej zasadniczej prawdy o ko·
nieczności walki. jako zasady
twórczej i że wreszcie czynią z
nich istoty aktywne, dynamiczne i twarde, umiejące rozbijać

uzbrajają

pr·otestuj ą

Słowacy

będzie
podwyżki

I

Otrzymaliśmy poczt!\ następującą na . rozwiązać tylko w jeden Kronika tomaszowska.
jedyny sposób: zastępując obec·
odezwę.

Prote.stując przeciwko rzekomej niepodległości; którą pan
Hitler uszczęśliwia Słowację,
protestujemy również, my Słowacy świadomi swych praw i
obowiązków, przeciwko nowemu
przedsiębiorstwu p. Benesza,
który zamierza przywrócić republikę czesko-słowacką. Przez
lat dwadzieścia walczyliście ze
związkiem, narzuconym naszemu narodowi chrześcijańskiemu
i kulturalnemu, przez naród
bez czci ni wiary, i walkę tę
y nanowo J'eżeli pan
PodeJ'mie ':11
·'
.
Benesz me zaniecha swych zamiarów. Sprawę słowacką moż-

Tomaszów deklaruje
• •
pracę na sc1gacz

Przez lat dwadzieścia Słowacja była klinem, wbitym mię
dzy Polskę a Węgry, chcemy
zaś, żeby była pomostem, łącznikiem. I tak się stanie. A porozumienie trzech narodów,
cią~ącyc~ k~ sobie u~zuc.iowo,
poh~yczm~ 1 eko~or~uczme, ustah pokóJ w Ęurop1e srodkowej.
W imieniu patryjotów
.
słowackich
·
(-) Franciszek Unger

Na zebraniu przedstawicieli
organizacyj zawodowych, politycznych i społecznych w Tomaszowie Maz. uchwalono, że
miasto to zadeklaru1· e jeden
dzień pracy na ścigacz morski
im.. wicepr~miera Eugeniusza
Kw1atkowsk1e~o uf ~nd?wa~y przez. lud1:tośc WOJ. łod~~1ego.
T.ermm dnia pracy na sc1gacz
me został Jeszcze ustalony.

I

Teatr . Malickiej

Okazja zwiedzenia
pięknej stolicy
naddunajskiej

•

ną pseudo - niepodległość rze.•

czywistą, wolną od wszelkich
obcych wpływów.

f f
p
rzemys omaszow.
w walce
z trudnościami

Zapowiedź występów znakoW ostatnich tygodniach daje
mitej artystki MARII MALIC- się zauważyć niepomyślna kokiej w otoczeniu własnego zes- niuktura w tomaszowskim przeLegia Inwalidów Wojsk Pol- .połu z~le~tryzo~ała .wszyst~i~h myśle włókienniczym. Sezon
skich im. generała Sowińskiego zn~w.cow 1 będzie. mewątphw1e na towary letnie nie dopisał w
na której czele w Piotrkowie na1w1ększą sensa.q, . artys~yoz takim stopniu, w jakim się spostoi ofiarny działacz prezes p. ną w naszym m1e~c1e. .Wielka dziewano. Obecnie nadchodzą
Marian Stankiewicz, organizuje t~ art~~tka .wystąpi w P10tr~o- terminy płatności weksli, po7 dniową wycieczkę n.a Węgry. w!~ _dz~s 7 hpca w te.atrze u~: chod~ących z tranzakcji z przed
Odjazd 3 sierpnia. Ko~zty prze K.1hnsk1.ego w głośn~J komedn kilku miesięcy przy zakupie tojazdu wraz z wyżywieniem .155 ~1erra 1. Maur~ n}ul!a lcupuz warów letnich. Detaliści branży
złotych. Uczestnicy wycieczki 1e ~ob1.e dz1ec:lco., która w włókienniczej, wobec niedostabędą podejmowani przez inwa- stolicy cieszyła s1~ niebywałym tecznego utargu, nie wywiązu
wprost powo.dzemem. ~ola ty:. ją się z zacieigniętych zobowią
lidów armii węgierskiej.
Z Piotrkowa udaje się na tuł~wa. . w m.terpret~CJI ~al'.n zań. Do tej liczby zaliczyć frze·
Węgry prezes Legii Inwalidów Mal.1ck1eJ t~h~1e uro~1em . 1 fi: ba i niektórych detalistów toP• Marian Stankiewicz, który nezJą wdz1ęk1em, d1alog1 zas maszowskich. Ukazały się już
też udzieli reflektantom na u- przeprowadza artystka wprost również protesty niektórych
dział w wycieczce potrzebnych mist~zowske,. n!c. więc d~wne zakład6w przemysłowych włó
go, ze kreac1a JeJ wywołuje na kienniczych tomaszowskich.
informacyj.
widowni szmery podziwu i salO wyniku sezonu letniego
wy oklasków. Partnerami wiel- zadecydują wpływy wekslowe
„Dzień Konia•
kiej artystki będą pp: Michał z bieżęcego miesiąca.
w Piotrkowie
Pluciński, Janusz Nowacki, A.
Zakłady prtemysłowe bardzo
Powiatowe · Koło Hodowców Pomian, H. Modrzewski i inni. słabo targują za towary zimoKoni przy O'(O i KR w Piotr- ~oz~stałe bilety ~ niewie.lkie! we, aczkolwiek sezon jest w
kowie dla szerokiego załntere- 1lośc1 s~. d~ nabycia w cuk1e!m pełni . Poważniejsi kupcy wogósowania społeczeństw~ tak za-ł P· Stępmsk1ego, ul. Słowack1e le nie przyjeżdżają po zakupy,
wsze aktualną sprawą hodowli ee Nr. 6.
wiedzęc, że przemysłowcy tomaszowscy nie dokonywuję tran
koni organizuje w dniu 9 bm.
pOWle ZI e a GJI zakcji wekslowych ani na ott. j. w najbliższą niedzielę na
placu wyścigów konnych w PiotrPani H. M. „Dobrej Polce1' . warty rachunek. W rachubę
kowie przy Al. Zwirki i „Dzień Treść listu Pani z dnia 4 b. m. wchodzą· jedynie tranzakcje go·
Konid". W proeramie: pokaz jest ze wszech miar godna uwagi. tówkowe. W wypadku, gdy kupzaprzęgów, korowód koni, konStoimy całkowicie na tym samym cy wyrażają zgodę krycia gokursy jazdy dla mł-0dych, .biegi, stanowil!ku co i Pani i wielu in- tówkę, ofiarują niskie ceny, nie
próby szybkośai i różne poka- nych rzetelnych Polaków.
pokrywające nawet własnych
zy., Celem udostępnienia impreokresie wakacyjnym mogą kosztów produkcj~. Przemysło
W
zy dla wszystkich wejście bez- zdarzyć się wszędzie pewne przeo- wcy wskutek tego wstrzymują
płatne. Początek o godz. 14.
si~ od sprzedaży towarów.
czenia i )liedociągnięcia.
Dziąk_ujemy uprzejmie za szczere
Włodzimierzów podzielenie się z n11mi Jej myśla Zatrudnianie rodzin
mi. Opisapy wypadek zbadamy dorezerwistów
uzdrowiskiem
kładniej i do sprawy tPj jeszcze
Miejscowe zakłady przemysMiejscowość Włodzimierzów w swoim czasie powrócimy.
łowe, handlowe, a nawet rzepięknie położona nad rzeczką
mieślnicze zatrudniajzt już człon
Luciążą pod Piotrkowem została zaliczona do uzdrowiska kilkanaście willi nowocześnie ków rodzin robotników, którzy
ze względu na zdrowotne po- pobudowanych i komfortowo zostali powołani na ćwiczenia
łożenie i dobre warunki klima- urządzonych. Utworzony został rezerwy.
Angażowanie tych sił zastęp
tyczne. Letnisko Włodzimierzów tam komitet uzdrowiskowy z
rozbudowuje się w szybkim wójtem eminy p. Zielonką na czych nie napotyka na żadne
trudności.
tempie. W roku bież. powstanie czele.

, d , ft d k .,

Od

Wspaniały imponujący

film dokument

Dziś

Filmy, które

każdy

Polak powinien

o g. 5.30 pp, w niedziele 1

swięta

z0baczyć.

ROM H

o g, 3 po

poł.

I

w Piotrkowie
Al. Maja 11.
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Oświadczam !"Ten
BIDCEL ODŻYWCZY

DLA SKÓRY
JEST CUDOWNY/''
•
Dowotkt;ie Skóro IT!DŻR s1'f otli!Jl'(ioi

I

Mój kosmetykspecjallsta stwierBlocel
że
dził
zawarty w tym
Odspecjalnym
żywczym Kremle,
jest otrzymywany ze starannie u.....~-~--...a.
wybranych młodych zwierząt. Przt:·
nika on głęboko do skóry I zaopatruje ją w tę odżywkę, której ona
właśnie potrzebuje, by być jędrną,
świeżą I młodą. Został on wynaleziony przez wybitnego Profuora
Uniwersytetu Wiedeńskiego I Jest
obecnie połączony z Kremem "fokalon, koloru różowego, spreparowanym według oryginalnego fr~mcu·
sklego przepisu znakomitego paryskiego Kremu Tokalon w takiej właś
nie proporcji, by odżywiać tkanki
skórne. C:Jfywaj tego Kremu wteczorem, Kremu zaś Tokalon koloru białe
go-rano. W ciągu 3-ch dni będziesz
się
na drodze do pozbycia
wszelkich wad cery I zwiotczałych
mięśni twarzy. Doświadczenia przeprowadzone przez Profesora Stejskal
w Uniwersytecie Wiedeńskim na kobietach w wieku SS-cłu do 72-ch ·łat
dowiodły, że zmarszczki znikły w
ciągu 6-clu tygodni.

· Nowy budynek
szkolny
Staraniem samorądu gminnego i wydatnej pomocy Zakładów Przemysłowych Wola
Krzysztoporska, wybudowano
w tej osadzie nowoczesny amach
szkoły powszechnej, kosztem
kilkudziesięciu tysięcy zł.

Budynek zostanie oddany do
z nowym rokiem szkolnym.
użytku

Km. 1322/38

Obwieszczenie
O LICYTACJI RUCHOMOSCI
Komornik Sądu Grodzkiego w Piotrkow,i e I rew. Grzegorz Jellaczyc mający
kancelarię w Piotrkowie ul. Legionów
Nr. 8 na podstawie art. 60~ k. p. c.
podaje do pupliczncj wiado~ości, że
dnia 28 lipca 1939 r. o god~\nie 11
w Piotrkowie ul. Piłsudskiego qdhę·
dzic się l•sza licytacja ruchomości~ na.
leżących do Mieczysława Malinowskiego składających się z ;konserw,
szprotów. sexa litewskiego, mJqdu, cze•
kolady, herbaty, marmelady i musz•
fardy Ós2acowanych na łączną sumę
zł

813.Ruchomości można oglądać w

dniu
ljcyfacji w miejscu i cz~sie wyżej OZ•
.
nacz onym.
" Komornik Grzegorz Jclłaczyc.

·'

Nie szczedi ofi•r
na łclgaczl

Film, · który cieszył się dużym powodzeniem
w Kinie Palladium w Warszawie

Kino - Teatr
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cen

Cech piekarzy w Piotrkowie
domagał się od komisji cennikowej podwyższenia cen chleba
kilku groszy, na kilogramie. Biorąc pod uwagę, że podwyż
opór ludzi i rzeczy.
Dlatego też każdy z nas musi ka tego najniezbedniejszego arprzemyśleć głęboko to zagad- tykułu spożywczego mogłaby
nienie militarnych pierwiastków wywołać tak niepożądaną w
poglądu na świat, aby móc stać obecnych czasach zwyżkę cen
się pełnym i twórczym synem na inne artykuły pierwszej potrzeby Urząd Wojewódzki żad
własnego Narodu.
nej podwyżki nie zatwierdził .
Cena chleba i innego pieczywa
pozostaje nadal bez zmiany.

FRANCJA .CZUWA
Póczątek

P I W A z ZVWCA
I

I

Wojna jest zjawiskiem odwiecznym . Formy jej ulegają
zmianom w miarę rozwoju kultury, ale istota rzeczy pozostaje
ta sama: rozstrzyganie sporu
siłą. Działania tej siły w dziejowym rozwoju staje się coraz
bardziej finezyjne i zarazem coraz bardziej potężne. Maszyna
ustokrotnia tę siłę. Wojna staje
się walką maszyn, kierowanych
przez człowieka. Ale wojnę po
dawnemu wygrywa człowiek, a
Rola maszyny
nie maszyna.
Rozpozostaje pomocnicza.
strzyga człowiek. Zachodzi pytanie: co decyduje o człowieku,
o jego zdolności do zwycięstwa.
Decyduje o tym pogląd na świat,
będęcy motorem, który pcha
człewieka do czynów.
Pogląd na świat, to właści
wie sam cały człowiek, to wyraz rtajbardziej osobistych, najgłębiej sięgających cech charakteru człowieka. W poglą
dzie na świat przejawia się to
wszystko, co człowiek uważa
za wartość i obowiązek. Sło
wem, pogląd na świat jest najwyższym typem uświadamiania
• sobie życia.
W każdym poglądzie na świat
istnieją różne pierwiastki, .a więc
religijne, moralne, polityczne,
społeczne, ekonomiczne, estetyczne i t. p. Istnieją też i pierwiastki militarne. Im pełniejszy
jest pogląd na świat, tym więk
sze znaczenie uzyskują militarne
pierwiastki. Im bowiem głębiej
kto patrzy na życie, tym lepiej
widzi, jaką rolę odgrywa w ży
ciu walka. Jest ona zasadą
twórczą, powołującą do życia
nowe jego postacie. .Wszystko
bowiem jest walk„: albo walką wewnętrzni} w nas, głębokim
duchowym konfliktem, czy rozterką, albo walką, toczoną z
przyrodą w celu opanewania
jej i przystosowania do naszych
potrzeb, albo też walką ludzi
ze sobą o życie i władzę. Walka tkwi w istocie wszelkich procesów życiowych, stanowiąc
istotę samego życia. Preca też
jest walką, bo jest pokonywaniem oporów. Walką jest rówWalką jest
nież twórczość.
przyjaźń, a nawet miłość. I dlatego pierwiastki mililarne mają
ogromne znaczenie światopo
glądowe . .
Pierwiastki militarne pozwalają ujmować życie pełniej, a
nade wszys,tko pozwalają dyMożnaby
namicznie działać.
powiedzieć, że tworzą one ognisko aktywizujące pogląd na

•

Głęboka treść . . .

Wro_lach

Qł.

GarJ .Gran.t,

Wspaniała wystawa ..•

~atarzyna

Hepburn, OoTls Nolan

I._„„„„„„„„„„„,m„„„„„„„ „„„„„„„„...„„...„.„„„„„„„„........„„„„„...„„„....„„„„„„„...„.-ar
Poranki Dama na 2 tygodnie
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Pop

miesięczna „Dziennika PiotrkowskiegoM wynoai 2 zl. 50 gr. z dostaw4 :d. 3.
PRENUMERATA: kwartalnie z przesyłką . zl. 9, rocznie 36 zł. Konto P . .K. O. Nr. 602.4&0

Redaktor i Wydawca: Bronisław Kalwuy.

Oddział śmiałych

CEN Y OGWSZEN: 1-sza str. I w1eru mil. jednołamowy 80
w tekście 60 gr. Ostatnia strona 40 gr., drobne 20 gr. za wyra:&

Józef Walecki Drukarnia PolSka Piotrków, ul.

Słowackieeo

23, tel 10 6S

