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.Restauracja na przystani LM iKwSulejowie
pod kierowni ctwem

poleca:

Wacława Berłowskiego

obiady z 3

dań

za 1.10

zł

wyśmienite

lody w różnych smakach
najprzedniejsze napoje, świeże ryby
Pierwszorzędna orkiestra pod batutą Lejzerowicza.
Dancingi codziennie •
•
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niemei mrzeszc
zq·
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o
Gdańsko, arobia podkopv gdzie indziej
n'

BERLIN. Niemieckie alarmy
temat Gdaflska, robiące • tel'O
mtasta 'MPek śwUl.ta, 1łuf4 mi~
aą innymi i do tego, by oełoni6
':niemiecq robotę, prowadzo114 na
innych terenach, według prakona
:nia polityk6w berlińskie·~ „łatwiej
\ mych•. Tymi terenami 8' Bałkany i H-iszpania.
_ Jak wiemy, w Berlini~ bawi o.J>ecnfe premier bułgarski p. Koseeiwanow.
P. Koesełwanow, jadąc tło Berlina. odbył rozmowę polifycsną· w

I

1uaoaławii. W dalszą ·c1rorę rn01ł W W)'W'iadsle,

według

kt6r7

ojwfadczenia jednej s o- nemu • dsiennikarzy
a6b jego ot.ocsenła, w 11aetroja: akich, powiedsłał ~
,,Nfc od Niemców
chC'81D7 i
im nie .da1117".

„

me

się osaczyć

pokaiq wartość

przyjaźni Bułqarii

J

wykat.e SW'ł prawdziwą :wartość.

.

Przyjam ta Pędzie tym silniejaza,
im ciętsze będą czasy w najbli ·
szej przyszłości!

Podste
pna
robota
w
Bułgarii·
Czy uda
Niemcom goicia
Berlinie,

Nli•b1•IZSZI
• dli·•
z uqos

ubielił fetł·
Jui w najbtłł..azycli dniac1i prsy.,
jugoełowian·J jatń bułgarsko - jugosłowiańska

w

bulgarsll'.iego premiera

ławl

q

To mome po(lkreitenie pnyjat- marzenia starannie, choć

Premier bułrarskf bardlO silnie ni s Jugosławią jest bardzo zna·
podkreśla przyjdA 1 J'ugoeławią. mfenne. Stanie się zrozumiałe ono,
je6U się wetrnfe pod uwagę perfi.
•
dą robotę niemiecką, majlłcą na
celu całkowite podporządkowanie
W
Bułgarii hitlerowskiej polityce.

sami wykonystać tam tarcie mfę'dzy Ser
Bułr:arzy idajll sobie sprawę, te bami i Chorwatami. Nie udało się,

teraz chwila jest nieodpowiednia. bo przeciwnicy doszli do pol'ozuNieodpowiednia dta. Bułgarii, ale mienfa. Psuje się tet robota hitlenie dla Niemiec, kt.óre z Bułgarii rowek.a wśród Niemców, zamieszgotowe są zrobić kozła ofia:mego ka.łych w Jugosławii. Rozwatnieju~tu i rozgrywek .na Bałkanac·h. si i uczciwsi Niemcy mają dość
doko11ła lfawrdl
N~em·1ec1c·1 generał „Kulturalna" umow~ zatym h!tlerowskich awant~; i odsuwają
MOSKWA. Sowieckie orga„ ostatnłm
.
Moaliwi I'
•
istnieje. Te „kulturalne umowy się od „Kulturbu.ndu. {z!"ów ~be • eń twa dok-·>b
czatu! w
.ke ia;
U
dla ' Niemiec słutą z reguły za koma kultura,. Naraz1e
Niem
.Ir/ . zp1ec: s
nyc ar!sitowaó '! ZWl~:t u :i
ID
Dfu1 wstęp do włdenia z butami do CU· cy namawiają. Włochów,Więc
by oni U•
potaram~, ~hai
w~
Niemq. µrabfajJl ~bie Sl"U1lt dzego łótka. CięZkie pewnie ma znali Jugosławię za ~oj' „prze·
nkyc!t ~~~w~h •to Cf 'IOWlłC- w Bułrarb nie od dzisiaj. Zacr.ęU ~WJ' w Berlinie p. premier strzeli tyeioq„ j jeśli flię NiemteJ. ,„.,.....~ innymi. ares:tt~wa" od umowy.„ kulturalnej. Tę urno- Kosseiwa.now.
C'Otn nie udah, niech się Włoeł
nt :tc;>słał Jeden. z k1eroWJ11ków wę p~prowadzał jeden z najtam pchają.
wselk1ef clrukanu naczeln~go or- bliższych wsp6łpracownik6w Bim~...::- -·"
'
Pn'!, partii komuniatye%nej ,,Pra mlera gen. von Massow, którr w
I
Spol~ JogosławU nle
w~y • Suda~ow:
Bułgarii zblitył się pr....ede wszystpchał• Włocll6W
twtąde premiera bułgarslile
chce ani Jednycli ani drugich. '.Ale
W drukanu - ~1 wybuchł potar. kim do grupy tych Bułgar6w, kt6prasa włoska jak na komendę zaIOt Kłoesełwanowa, który bawi
k~ wyr:tł\dz1ł powatne szko- n:r myśli~ 0 rewizji granic bułgar·
Jugosławii
częła gadać o "przestrzeni tycio!W' Berlinie, rąd nfemłedd stady. płon~o r6wniet częś6 zabu skich, uiizczuplonych po Wielkiej
W: POdobny sposób pchają się
,,. tie aa.dU znaezenle nadzwJ
trusiu budowlaoego .zy11W•lnl•. N;emey rozdmuehul4 te Niemcy do Jugoolawli. ChoieU wej" Włocli w Jugosławii.
remjne. Szef rqda bałgal'Rkfe·
llO plZJJmowany jest z honora• ILtcSre ZW)'kle oddaje eic eze
łowi pd8twa.
W prule nłe.
J:cznych poi.arów wYbuchajt.CJCh
.
.
w ostatnim czasie w Moskwie n
~ch&jll tet Nierncy Włoch~w
mi), me maJą ochoty wplątać się dzienników angielskicli, czy :wJolllłemleJ WBByBtkłe .... 8PJao
bardio znaczne.
Hmpanli. Tam wybiera słę w nie- w jakieś rozgrywki. Hr. Ciano je- chy poprą wszystkie plany niemlec
.~ _.q
plan clalBą. Pl·
- - - - - - - - - - - dzielę niezawodny przyjaciel Niem dnak ma nadzieję, że uda mu się kie. Stara słę Hitler ugłaskać Wło- 91t O d8WllJ'Sll braterl!ltwfe
ców ht. Ciano.
·
podporządkować Hiszpanię Niem chów i zabrać swoich Niemcó'llt z
Bis~ante, wyczerpani wojną com. ·
...... bałprsko • Jtłemłedd•
·
Tyrolu w imię „wielkiej przyjdP6łtar1
zł. domową,
skłóceni między sobą
Tak myśli łir. Ciano, ale nie tak ni" dla Włoch, f%'f. to Jednak P.O"'
I etan s~ ~ ł.e wfz)ta
kredytów anqłelsklch {walcią tam ze sobą zwolennicy fa myślą Włosi. Nawet Hitler ma wą- może?,
la jest dowodem kl~ pelity·
~c:r::::.z:i;.:c: szyrmu falangiści z monarc~ta- tpliwoścl, jak twierdzi jeden z
łd pe6stw demokrał)'ezayeh na
lłaJlmnadt. Prasie nłeałeekieJ
1
!łrUraJe Pr88a
wlosh, llt6ra
1161' '-t6 lf6"
mowa WjWodzł, te wlz,ta ta
k 1tf6 ,..._.
'I
Kamleaiem tet leq na w•trotiie
csoe• .·.....,_.:._,,. Anglii
.,.._wła zapelnJe
Niemiec stosunki z Hoiancn.. c:?maezen.la
ce1eia Aopałneeła Ida w llro6. aa-1
KATOWICE. Około godz. 3 w Katowicach i najbliższej oko- chłodły ~ne. do .tego stop~a, lDe
a>eJdr, Jakłe Anglia ł PraneJa
cf•
I w susowce.
nad ranem w czwartek odczuto licy silny wstrząs podziemny. hande~ n 1em1
z Hol8!1dią skur
Dwarl)' Z TarcJt•
trwający kilka sekund.
czył s1~ w ciągu ostatnich lat::~
:W istocłe
chodzi o rze.
Najsilniej odc:tuto wstrząs w 100 ~llonó~ funtów do 37 mili~
l:q niewttplłwłe dra~
dzielnicy lałęze, gdzie wielu mi• nów 1 maleJe z dnia n• dzlen.
.., maa.enta. Bułgaria ma daw
„ • eh k
eh Bo „ •
s.zkańców obudzonych
zostało Niemcy nie Sil potrzebne Holan~i;
Da wysc1qa
onn:r
W
SDI
:te snu wskutek poruszenia sie do szczęścia. Brak handlu utrud·ne porachunki 2'! GreeJło Ja.,.
BJAtOGROD. W czasie wys
Równocześnie na torze wyści mebli. W wielu domach zaryso nia te! ogromnie wpływy polityl!lławf.t ł Ramunł'" W r. 19H
dgów konnych w Bijelina (Bo!- gów doszło do ogólnego umie- wałv się mury.
.
czne. To wszystko ma naprawi~
pe1mdy one Bułrarłlł do woJl\7
ni.a) piorun ud,nył w grupę 10 szan.ia, kilka koni przewróciło
Wypadków z ludźmi nie zano p. dr. Funk, niemiecki minister
z ltalflłt dzlA spowod~ 1ń
widz6w, iabi.i-Jte na miejscu j~- się na zakręcie, rania.c powatnie towano. Dokładniej przyc:z.yny gospodarki narodowej. podczas
~ KłOMelwanowa w Berii·
dnal oso,,., kofttU%juj~ reszt~· jętd:teów.
wstrząsu n,ie ustalono.
sw~j wizrt:Y. w Hadze, stolicy Ho·
n.fe. Ale Jak w r. 1918 .,,.._
landii. pienfe Bulgarłł nie inodo zclec,ldowa~ o wynDradl włelldeJ
wojny, tak teraz wkJ:ta Wear
na niemieckie
slde19 premiera nłe lllOW wply
O Gdańsku za tym wrzeszczy się
Ibi~ llA układ sił w Baropłe.
GDXRSK. Co1iolwie1' wyga„ Polsce i że GdańslC tyje i rozwi cy). W obrotach towarowych fi. na .cały świat ~ad polskim Bał-·
lłałgarła Jetlt na to pdshrem
duje propaganda niemiecka nie ja si~ dzięki Polsce.
guruje przede wszystkim wy, tyki~m ~prawa Jest tw~rda J~t
popr08ł1l u małym.
uda Jej się zapr;eeryć oczywiste
A
oto cyfry: w czerwcu roku wóz polskiego węgla. :tboża. grani~ Jak .stal arm~t 1 po~kich
AJe paMtwa C18f pollG„l'e ._
mu &iłowi, te dii~ki Polsce roi ub. do portu ~dańskie~o zawinę- drzewa, żelaza i t. d. w sumie k~rabmów, za to gdzie indzie~ i f:t>
tątnlo klęsk' po klf9e8 cfnlowija się hanclel w Gdańsku, choó ło 1200 statków o po-jemności 615 tys. ton.
rue tylko w Europie starają su~ hihitłero~ staraJ2' mu się szko. 884 tysiące ton. ·11 roku bieżą.
maty~j, Sił ZUl)elnłe 8llalllotDodać należy, że obrót towas tlerowcy politycy „coś" zdziałać.
dzi6. Stwarzanie nienormalnych cym w cierwCll przeszło przez rowy w Gdyni w czerwcu b. ro- Nędma to działalność i niewybrenfone ł za wszelką eent ID1ISZll
.,;m1nk6w .nie jest w stanie prie port gdański 1255 statków 0 po- ku wyniósł 978 tys. ton (o 37,7 dna.„. Wątpliwe. też, czy ~ie
sit poehwaJł~ JaldmA eakeeliea
szkodzie rozwefowi handlu, któ- jemności 907 tys. ton. Obroty to proc. więcej w tx>równaniu z choćby w małej mierze skuteczptze«f swymi obywatetamł. W r/ stwarzaj~ trzeby tycia gos warowe w tym samym czasie w czerwcem ub. roku). Jest to re- na. $wiat patrzy
na niemieckie~
!Wdch wanmkach dobra J Jlał
J;iodarcz~no z tego wyni- roku bieżącym wyniosły 694 ty, kordowy obrót miesiecznv Gdy„ ce i judaszowe niemieckie
pieni.1\P. ·a I
9Ufal o De ... ....,
_ .potrzebny jest siąee ton (w roku ub. 596 tysię, ni.
dzel.~
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Hltlerow<J rozwl111n
74 zwiazki katolickle

Rzesza proponuJe Ara.bom protektorat

WIEDE:A'. W Wiedniu i Ausid
Dolnej władze partyjne rozwf4
zały w ostatnich dniach 74 ~
ki katolicltie, o charakterze ńll'
gijnym, których siedziby ~
ników i broń.
znajdowały si'= w probosdów
Delegat arabski nie acbielił twach.
·
odpowiedzi na to pytanie. Q„
świadczvł, ie wszystkie propozycje Hitlera przedłoży do roz,o
pamenia swoj~ monarsze.
Ale Hitler nie zadowolił się' tł
PARYŻ. Związek lwpców _.
odpowiedzią i z tego J)Owodu lanteryj111 ych powziął uchwale
pertiraktacje trwaj4 nadal i to- wrzywającą swych a:łonlt6w.
: zą si~ podobno w ,,111adcr 1Pl'%Y' by nie ~rowackali do Francji
jaznej" atmosferz-e.
wyrobów skórzanych produ\o
Effeo.di Khalid el Hud jest SO wanych w Ni~mczeoh. Amtrii.
letnim ~~czyznt. z rys6w ra• Czediaah i we Włoszech, ..lic.
czei do Turka niż. do Araba po by )'l'Zez sprowadzanie tydl
dobny. W kołach anbs,ldch pcedmiotów nie d05tarczyt 4e
pod11ueślajf, że nie ma wiełkic- w służących na produkowanit
Sat., poci.sków• .które mogą &llGl:il
go wpływu na króla
da, który posługuj~ si~ nim jc- Francji".
dnak jako zr~cmym initjatorem we wn}"Stkich 91)rawach.
które wymagaj, prowadzenia
poslwójnej gr{. Kha:tid el Hud
znany jest w świecie arabskim
SZTOKHOLM.. W Atóclde
rac::cj ja.ko zdoloy kupiec. Po-

O czym rozmawial Hitler z wysłannikiem króla lbn-Sauda

Hitler dał delegatowi arabDo Paryia na.pływaj4 z Nie- nie?
Tnecia Rzesu jest ułecy~ło- skiemu de uoZ11JtDienia, że Bermiec senisacyjne wiadomości o
:~ozntowie, jaka przeprowadził wana walczyć z Anglią na WS%Y lin i Rzym pila.nują utwOll'Zenie
przyrzekając
i-Iitl~ z wysłanni!kiem króla stk~ch możliwych frontach i pra ,,protektoratu"
Ibn Sauda. Wysłannik krróla gnie wciągnąć w swoje sidła przy tym solennie, że państwa
arabskiego na począ1!ku ro7.lll0' również i Arabów. Z tego wzg<lę osi zagwarantują Arabom oał'"Y z.adał kanclerzowi trzy jasno du Hitler zapewnił delegata a- kowitą swobodę religijną i lwituł'alną, a co to oznac:a w prak
i dobitnie sformułowane pyta' rabskiego, że państwa osi mówił również. i w imieniu Mus tyce, to Wizyscy dobrze wiemy.
111a:
Wzamian za te ,,dobrodziej•
1) Czy Rizesza jest gotowa u- soliniego - są przyjaźnie U$pO
z.l1 ać oficjnlnłe terytoria, które sob~ne wobec państw arab, stwa„ Hitler żądał tyllko jed111e'
są w 50 procentach zamieszkałe ISkich, Że poprą ich ruoh niepoi1 go: Zapytał delegata arab$kie'
p~ez ludność airabską za airab~ I d1egłościowy i dlatego są goto' go, jakie .st341o°WV·1-ko u.j'Dnljł
we pomóc Arabom w waike z Arabowie, gdy wybuchnie woj„
ski„obszar życiowy".
zdaniem
co,
2) Czy Rzesza jest gotowa Anglią bez W%ględu na to, jakie na światowa,
nastąpić
.,moie
ndzielić materialnej i dyploma" to pociągnie za sobą konse" kanclerza
tycz.nej pomocy Arabom, jeśli kwencjc. Poza tym za%'llaozył, ie w najbliiszei 'Pl'ZYSzłościM. Hiwybud~nie za.targ mi~:zy nimi państwa ?Si s' gotowc;nawią~ć tł~ chciał .wiedzieć, ~y tuabp•
„stosunki pohtycznc 1 c-kono- Wie wzanuan za „opiek~ ' ntca Angtl1ą?
3) Czy Rzesza jest gotowa ipo micme z państwami a.raibskimi micclto „ włoską zgodz11 si~ prowadzić wówczas wojnę parl'yprzeć Arabów, jeśli zdecydują i zaWll'%eĆ z nimi sojusz".
się na 'J)ll"Owa.dzenie be:z:względ- . Jak wyTaią si~ kon~ie te zan~ p,r ze9iwko Anglij •. je§li
Rz-ym i Berii.o dostartul •tech
nei walki z Żydami w Palesty" „stoSUlllki polityC%4le"?
..
--------------------------------

Fran11zi boikot1J1
towary niemieckie

Im

J leobietr zginetr
pod lr1mw11·e11

Zno·w zama•hJ·n·a·.st•tk1··.

C:~~= !f!u~=cj~ek~
:~~J;!ai
stacli: w P~ · Londynie, jowy, powodu złego Cunkc:jo.
z;

"

'

Rzymie, a nawet w Hinpanii. nowania hamuk6w, tramwai tt
Bercbtesgadm i Berfm q naj„ dzący z; du%ą szybkokją paeje
&wieiszymi etapami itr <Wa- chał trzy" kobiety. Wielu pasażeróvi odniosło rany.
lenderskiego parowca „Tapan- hlll'townym *laCh:fe· &wy w łalności dyplomatyc:m.e).
dzielnicy Whitechapel, który do
celi".
Istnieje potiejrzenle, ff ~tek piero. po ~ej akcji straży
został podpalony przez członków pożarnej zdołano . zlokalizować. .
finlandzkiej armii :republikań- W składzie tym znajdowały się.
również więbze ilości 0!7.eChów
·
sklej.
poJodą do /1101/kU19?
t ziemnych, które wskutek pdmię
Ambuadorzy Angtił traktiaha wzajemneł
ARYt
p
poNOWY POŻAR BOWNIE2 W eta jednej ze ścian podcms
pomoej
żaru wysypały się na ulicę tak, · Fancji. Moskwie otrzymali trzech państw
LONDYNIE
W kołach ~litycmydl fran.o
odpow'iedt francusko _ an~~NDYN. PoŻM! stale nawie że strażacy br~ w orzechach.
dzia1ą. stolicę Anglii. We czwar- ,Straty materialne sa ba.rdzo gielskĄ na ostatnie propozyQje so cuskich m6wil\ 0 m<>tliwym 'WY'
'Wieckie. Dz~. by6 mote, oby- j~e eto Moskwy lorda Halitek wieczorem wybuchł ogieil w znaczne.

Kto J. e dokonyw a?

RZY~ Z wyspy Ro<łos
s zą, iż w pobliżu wyspy

spłonął

parowiec ,,Riin"

doncr
Simi

płyną-

flagą panamską.
?.dołano uratować 814

cy pod

żerów przeważnie Żydów,

13 ludzi załogi.

pasaoraz

. l
.
LONDYN. WlaCfze policyjne
,~szczęły .en~rgiczne docbodzeme w spr~wie dwukrotn~o wy
buchu pozaru na pokładzie ho-

·Ministrowie AnaIii I f rancJi

I

jut

Chin
ustró1·
noWJ
iauzna
Jap•
a t1mczasem krew leie sie na wszrstlrid1 frontach
.

.

SZANGHAJ. Wallki w rejo- W walce pod Sinhoi ~o anic Kantonu nic ustają ani na. dział ł8 samolotów, kt6re bom
chw~. 9ddział~ chińskie po' bardowały ,P'O'ZY.oie j;apo6skie.
Na zachód od Kaifeng Japo6
suwa1ą s1-ę na:pir.zód, f.ront: zaś
przebie~a. przez Tsi~soo, w czycy zd~byli ~as~ Di~
mau, wo1ska eh.ińskie %idobyły
od.Iegłosci 16 km. od m1aista.
Waine pwnkty Sinhoi i jednak miasto z powrotem..
Obecnie dowód%1bwo jatpoń11
Tsianm-yn zostały zdobyte,. ale
nie na długo. Japońc~~Y mim.o slcie przeprowadza prz;~.
:macmycth strat mmsi:h w ko!l' wania woisk, które utiraciły pod
c~ Ol.niczy.~ów do· wycofania Jantsin 5 tys. zabiltych.
Działalność lbtnictwa 1lrn.
się ·z obu nnast.
. ~ając s!~ Oiińczycy WVS3" Na centrdnym froncie 11 samo
d'Z'iłi w ;powiet:ne szereg fabryk. lotów japońskich zbombardowało Lichnan, w zachodniiej
Anhwej. Li.azsba ~bitych wyno
si ki:Lkasct osób.
Bomtbowce jarpońsk.ie doko11
stolict
nały w nocy na.lotu u
wojenną Oiin Czungkq.
Po ~n.uceniu kiitk.u bOmlb, któ
re wynądziły macZllle szkody,
samoloty japońskie odleciały
z powrotem.

-

a-milion• zabit•ch
1

I

w ciqąu 2 lat woinv cbińsko-iapońskiei
.

.

piątek 7 lip~, wojska ja.pańskie rozpoczęły
SZANGHAJ.
r.b. upływają 2 lata od chwi• wielką ofensywę na froncie
:& wyibuchu niewypowiedzianej wschodnim. Ze źródeł chińskich
~ojny japońsko " chińskiej. W natomiast donoszą, te wojska
dwaletnich walkach Japończycy chińskie zaatakowa!y Japończy„
llracili 1 milion zabitych i ran• ków na północ od Kantonu i te
znajdują się w odległości kilkunyćh, a Chińczycy 2 milionv· .
~ przededniu tej rocznicy nastu kilometrów od miasta.

w

C4

lotników .
ia
.Wielka manifestac
nad polskim morzem
odbedz.ie sie

I

·
Wielka manifestacja polskiego i wybrzeżem·
Podobl_!Y zlot miał miejsce w
Lotnictwa sportowego odbędzie
się w ·dniach 15 i 16 b.m. nad r. ub. w Toruniu. Był na nim ~
hecny Marszałek śmigły-Rydz o
polskim morzem.
raz przezes L.O.P.P. Gen. BerGdv
pod
Rumii
w
lotnisko
Na·
nią przylecą ze wszystkich nai- becki.
Na zlot tegoroczny uda się sa
dalszyth nawet · zakątków Polski samoloty turystyczne. Jak molotem Aeroklubu Warszaw~
przewidywać należy, liczba ich skiego nasz sprawozdawca lotdojdzie do 100 sztuk. Celem te-1niczy, którego obszerne sprawogo zlotu j~st zamanifestowanie zdanie podamy bezpośrednio po
łączności polskiego \otnictwa tu zako1'iczeniu Wspaniałych uroczy~
ryst,C%nego z polskim morzem stośc~

JAPONIA UZNA NOWY

USTROJ CHIN.

TOKIO. Prcmi~ Hirain~
wydał do n.a.rodu deklaraq~ w
kitórej. oświad~ył, ie Ja.pon~
prag.nie ayno1e współpracowac
z narodami wykam:jłCYD'ti zro%1Umienic dla jej stanowiska, ~
zainteresowanymi w~
oiu pakJtu antykomintemt>Wlł
skiego. Natomiast Japonia ni"
gdy nie zawaha się podjąć nie%bę~e z.arą'!henia ~e
przeciwko kraiom. które usiło
przyjść _ z pomocą
wałyby
Czang " .K.ai - Sutkowi.
Premieł' Hi.ranmna ołwiad"
czył poza tym, i.i Jaiponia uma
n.ie:włoa.nie nowy ustrój Chin
Centralinych po jego ukoostytuowaniu się. W ślady Japonii
wst4pi Mandżuria. Podstawą
nowego ustroju ~zie autono„

:~~~~oS:,:u&~f~
Z&'Wltza

propozyclę

zwykłego

mi

będzie wkrótce osi~męła·

Szlurmowrr

lliiłl gdańszrzan
za nledostateane odmulanie

Naoesłane z Niemiec na teren
W. M. Gdańska oddziały szturmowe S. A. na ogół nie mając
zbyt wiele zajęcia, starają się
z każdym dniem coraz więcej
uciążliwe dla miejscowej ludnoś
ci. Don~no już kilkakrotnie
o różnych zajściach i starciach.
Obecnie okazuje się, że tupet i
buta szturmowców przeważnie
nie ma nic wspólnego z ideolo
gią czy też głosmnymi zamiara
mi takich czy inny~h „putsch6w'
Zajścia wynikają na tle aprowi

zacyjnyqi. Wygłodzeni sztttrmowcy z Niemiec domagają się
od obywateli gdańskich, u których stoją na kwaterach, int.en
sywniejszego żywienia ich. Gdy
to nie następuje - szturmowcy
biorą się do bida. Fakty takie
miały miejsce w Sopotach. Gdan
szczanie, którzy w czasie wojnY.
światowej przeb~na terezajętych przez ~"\ców,

nach

w krajach podbj
tych Niemcy podobnie się zach<!
wywali.

stwierdzajłl, że

wyp11dzają
z Braum I z Ar1entrn1

Niemcó w

HAMBURG. Dziś wpłynął do · Jak· wiadomo nastroje w Xrportu statek brazylijski ł,łonte gentynie i Brazylii prieciw kolo
Olivia, przewożą<: na swym po- nistom niemieckim są tak silne
mi.a,.
600 repatriantów nie-- że wielu z nich musiało opułci(
kładzie
W ojsk'a jopoM!cie pcno51tan4
mieckich z Brazylii i Argentyny. swe miejsce zamieszkania.
w ~oogol!i.w~ej .oraz
Sł
li
w ki11ku mteJSCaoh Chin Północ
nych, ponieważ wycofanie idi 11
DSUie krew N1"emcom
było~y ni':°1oiliwe•. Zadan~

Szeptana propaga \ da W O\VIQ·1 '

J~ncz~ow ~ue ~

me ~ 1 :pokoJ;U oraz ?brona
pncc11wko Komtnternowi..
JAPONCZYCY ARESZTO•
W ALI DWOCH OFICEROW BRYTYJSKICH.
LONDYN. Reuter donosi z
Hanikou, ii potwierdzają się
o a.resztowaniu
wiadomości
przez Jaipończyków obywatela
Wi.nterbottoma,
brytyjskiego
pierwszego oficera brytyj·skiego stai1ku handlowego.
Jaipońaycy OS!kari.ają go o
zajęcie „obrażającego stanowi•
ska".
TIENTSIN. Drugi oficer bry
tyjskiego parowca „Jochau"
Griffith został zwolniony przez

1

bote" - ostatnio przybrała fial
dzo duże rozmiary. Wła<kc sio
wackic tylko w nielicznych wy;
padkach spełniają swój obowit
zek, aresztując ,,podżegaczy".
Jest to dowodem tylko .,słabości czynników rządowych sł0.
waokich", zarzuca „GrentzbOll!
S:riczególnic ostro jest atako- te". Ta słabość rozztich.wat..·
wana t. 'ZiW. „propaganda szepta wobec c:zego ,,ipodziemna robo-.
na" która - zdaniem „Grentz, ta" W11'e ·jak nigdy do tej pory~

BRATYSLAWA. Niemiectkie
pismo „Gce:ntzlbote", wydawane w Bratysławie, atakuje nie'
zwyk[.c ostro władze słowacl<.ie,
ie nie walczą do&tatccznie ener~
gic%Jllie z propagandą przeciiw
Niemcom.

21 rzek wvlalo w Ameryce

utonęło w powodzi
NOWY JORK. Długotrwałe czko górskie Morehad i sza'tl
ulewy spowodowały w ostatnich wsi w okolicy tego miasta.
~
24 godzinach katastrofalny WyWedług ·dotyclltzaśowych ~lew rzek w stanie Kentucky.
Japończyków.
21 nek wystąpiło z brzegów i munikatów 46 osób znalazło
aresztowany
był
Griffith
przed kil~u dniami w części mia olbrzymie obszary stanęły nod śmierć w wezbranych nurtach..
Istnieje jednak obawa, ze liczł>ą
·
sta opanowanej przez Ja;pończ~ wodą. ·
znacznie się powiększv.
ta
miaste
u<:ierpiało
Szczególnie
ków _

,

'

46 osób

'

ł
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Wesoły
.
Kącik

li·------..Przr

ob~ed1ie

Po co goście z miasta jadą do
podmiejskich pensjonatów?
żeby nabrać zdrowie, nały~
kać się świeżego powietrza i do
bne z.jeść.
Właściciele pensj()tlat6w zdro
wia nikomu nic żałują. Wprost
przcci'\\rnie - życzą WS%ystkim
gościoin., żeby byli zdrowi.
Swieżego powietrza tei nic
brak.
Tylko z jedzeniem jest nie
uws:te dobru.
Bylem niedawno pny obiedzie w pewnym podmiejskim
pensiooacie.
Przy stole panował niezwy11
kły ruch. Goście denerwowali
się, kirzyczeli, a spocona gospo„
. dyni chodziła wzdłuż stołu i
przyjmowała reklamacje.
- Proszę pruni denti'WO•
wał się jak~ tęgi jegomość,
wskaz.ując na swój talerz - To
być

ma

zupa? .. To jest solanka

ciechocińska, a nie zupa l

- bla czego? - westchnęła
gospodyni - Czyż by w tej m
-pie było %a duio soli?
Gość zaśmiał się szatańsko.
Nie, proszę .panil W tej
soli jest za mało :twpyl Proszę

-

zabrać!

\o

Siedący obok gość .również
odsunął talerz.
- Pro\Szę ipainil Co to jest?
Prosiłem o wołowinę, a n~e o
same kości!
Gos,podyni % miną męczenni„
-cy ułamała ręc ~ .

Drogi d~ektorze 1 To nie

-

1

skrzywił się.

ta

- Prosię panil Czy
gęś
nie chorowała :p.rzyipadkiiem na
wchoty?

Gospodyoi uobiła

Dł mialę.

%g'Om:o-

- Alei co mowul U mnie
'wnys*kie g~i są zdrowe 1
- Więc dlaczego ta gęś ta„
b chuda?! A.ni odrobiny tlusz,o
CZU.

Gospodym bt?Jradnie rozło•

Z.,ła ręce.

~

Moda, pmszt pana, moda.
Dzisiejsze g~ xównież dbaj, o
linię.

Wszyscy pn:y stole byli ule„

nerwowani tylko kelin.er podawał z angielską fleS'IIlą i nie tra„
cił zimnej

krwi.

- Pa.nie Adolfie l - irytował
sit jeden z gości - Jm pięć rat>rosilcm o s%kJ.ain1kę lemo,
nudy.
Kelner ułmiecbnął tit gnea..

zr

me.

"

i

tam, gdzie siedzi jakaś w iększa
gr()mada Niemców w s'kupie.niu.
tam wszędzie może pow3tae ()~
sko zapalne, grożące
w;-burze.
niem pokoju. Hitlerowc7 wyćwi •
czyli się przecież nietle w robie- ·
niu zamętu. Inna sprawa, im pań·
stwa nie tylko w Europie, ale na„
wet w południowej Ameryce un ie
jt} już należycie ocen-ie „11 ;sm ic c
kąi robotę" i biorą ją za łelJ T ' !U
raz pojawi~ się w propa.gandzie w
Stanach Zjedooczonych - S
też ·sprawa, te powt6rzenie i1a j at
n:iemieekiej.
mOiony, w Bmzylii - 750.000, w
du według wzoru w Cżeehach Warto więc zdać sobie sprawę, Argentynie 200.000.
już się Hitlerowi nie uda. Nikt
To zestawie.n ie może jednoczegdzi-e i ilu tych NJemców siedzi
się nie da nabrać na straszenie j
śnie być miarą jawnych lub nara.
na świecie.
·;
nikt
się lllie boi.
Według obliese'A Niemca Hor- zie ukr)"wAD3'ch apetytów nłemłec
Zło nie lety w tym, le tu i 6w„
sta Wa.genłuehra 1 Lłpaka, N:iem
dzie eiedz!l Niemcy. Zło bży W.
c6w jest n.a świecie aż 100 mi •
hitleryźmie. Potwornym też :non lionów. Nie będziemy ~ sprzesensem jest · projekt wyw' cziłfnia
czali () ści8łość tych cyfr.
lfllł:~~:'fr.~~~~ ' ronr
s bronią w ręku, by ich HitWięc wylicza p. Wagenfllehr:
ter mW u11zczę6liwiać ale pre • 250.000 Niemców z włoE\ ; ego Tyrolu do Niemiec. Nie w :~domo zre
W Gda~sku jeat
Niemców ;1~~;~~~~~~~~ tek.st do :n.a.jazdu doskonały I
420.000, w Belgii - 60.000,
w
Wlidzimy tet, j.alcle
brewerie sztą, czy ci od w'.eJc6w ()Si.e.dli
Dan.iii - 39.000,
w E6ton·i i robi się z p6ł milio.nem Niemców w tyrolu Niemcy, dadzą się wy„
20.000, w Finlandii - 3.700, we
w Juaoała.wii, kt6eych hitlerowcy wieźć jak tr~oda. bez protestu:·
Fran<:ji - półtora milro;na,
w
wykorzyatujll do stwOll'Zeniia za - be·z oporu.
Na zakończenie v:arlo wspom,„
Polsce - mi-lion, w SzwajC'arii
tnę tu.
-około 3 m„ w Rumu;nii-'150.000
Z tego W)'llł'ka, !e
wnę.dzie nie~ o projektach n erlina nada.n.i::i
gda6szczanom obywatelstwa n"iemiecldego. N.a tym tle nasuwa si~
t>t'ZYPUszcze.nf.e, ie wielu gdań „
szcza.n nie przyjęłoby tego „dobrodziejstwa", ci f.88, którz~·by przy
jęU jako obcy <>bywatele niechby
sobie wyjechali do Rzes-zy i za~y
Dezercja % szere~w armil nie-1 w , miejscowości Armswald w wynika % jego zezncm, nie mógł w&li tam raju jako poddani Himieckiej szerzy się coraz bar... Ptusach Wachodnich. Podoficer on jut dłu!ej znosie! brutalnych tlera I „Sprawa gdańska" z.nalazd7iej ~straszająco. Nie ma pra ten był w pełnym uzbrojeniu.
cykan władz llienńeckich j łaby z tym doskonałe ro~za wie dnia, aby przez granicę poiOddawszy si~ w ręce polskich zbie~ do Polski. obawiając sie. nie: Hitler miałby swodch wier •
ską nie przedostał się na tery- sttdników grantcznych podał on osadzenia w ~zie kooce.ntra- n;ych Niemc6w, a G~afisk me wątpliwie rozwijałby si~ szybciej,
tonum naszego Państwa którył ijako powód dezercji fatalne W'/ c,jnym.
% żołnierzy niemieckich, prosu.c tywienie oraz brutalne traktcnira
.niż to jest mooliwe w atmosfeo pozwolenie pozostania w Polir nie przez. :wierzchnik6W.
·
Zuna~ łrzetia, ił Kwiat" rze sztucznie wytwarzanej hecy
sce.
Z takim wojakiem trudno be- kovnkiemu neczywiacie musiało wojennej.

;w; trosce o Niemoów

u.gra.ni.- na Węgrzech - 479.000, w Jugo'
cznych Hitler zaj~ Sudety ·i Kłaj sławii - pół miliona, na Łotwie
70.000, w k&ięstwie
pedę. Czechy padły ofiarą. in~go Lichtenpretekstu. Ale s okazji Gda.ńska stein - 10.000, na Litwie zn6w zjawiły aię frazesy o ,,pra- 29;000, w Luksemburgu - 19.000,
wie" do tego portu z powodu nie- w Holandii - 102.000, vr Szwe w
Roeji właściwej
mieckości wolnego miaata. Argu cji 4.800,
ment więc „a-romadzenia" Niem- 806.000, na Ukrainie Sowieckiej
c6w razem z terytoriami, na kt6- 804.000, na Białorusi sowieckiej
rych siedzą · może
je.szeze nie - 7.000, w Hiioszpa.nii - 16.000,

l

kich. Zwr6cili te& na nie uwagę
we Francji, gdzie odezwały się gło
sy tej mniej więcej treścii:
Hitler coprawda zrzekł się uroczyście pretensji do Alzacji
i
Lotaryngii. Wiemy jedn.alc, jakie
tnaczenie ma, uniemieekie a-ada nie„. Nie ulega wątpliwości, te
jeśli tylko będzie miał po
temu
okazję, zacznie się awantura o oblm.ey, na kt6rych ·Siedzi najw~ sza liczba Niemc6w poza Rzeszą,
bo at półtora miHona, to znaczy
o obszary, naletące do Francji
na jej wschod.n.kh granicach.
A eo 'błd&fe ze SzwaJcarba, Sdzie
tkwi at. 8 miliony Niemców? Co
prawda q to Szwajcarzy i
na
pewno nie będą chcieli aż do ob-

J

Uzbroionv
motocvklista
Niemiec
przelcrotzvt aranire, odd1i1c sle w rece 11t1dz 1ollkich

dzie Hitlerowi ,,,grać -· j.qkoJ, grmić wielkie niebe.ipieczeństwo
wiek wojnę.
te strony władz niemiec:kich, t>O
Przez granicę J'ru•k- pnedo- niewid zdecydował się na 11ciecz
stał się obywatel niemiecki, P°"lkę do Polski, pozootawiając w
lak% pochOdzenia, Kwiatkowski. RZesey tonę. córeczkę oru 1w6j
Mieszkał on w Olsztynie. Jak warsztat pracy •

CzJ Rzeszr
grozi
bunt
kobiet
1neciw hitlerowskiema „raiawi„I

Z pra•q

Co to znacz1?

:Ei.;~r=

~=67:,°=.!~od.:,~

·

BERLIN. DllZe wral.e.nie wy • J Ponadto duty teiment 'WY'fł'O • dali stworzen1e u lfebłe „raju ko·
Na •bot~ mpowiedziabo swollllewołał tu odczyt podsekretarza sta-. łuje ta okolicznog~, te hi,terow- biecego", a w ~ectywistoAei wcią !~~=:::.1 c: :r;.a.:!:..=:
nu, dm Syrupa, wygłoszony przed cy, głos~c dawnł"j hasła absty „ gnęli je 1V najpotworniejsq Die- " zakladaeh Stoc-ml Gdańlllllej.
powamiym gronem. przemysłowym. neneji kob.i'et od pracy, upowi& „ 1wol~
Zwobdono Polak6• se 8tooseł
w którym ten znany jeszcze
z
·
Gda1iskiej na wyraźne ~e Du
ccae6w pnedhitlerowakiich g?'Wl
łk
~1er Arbelł8amłu.
towny znawca zagadnied społecz
Dyrekcja Stocml Gc1atsldeJ " _ .
h
· d ·-~ al
·
bie prof. Noe czynl"41 184* .._,
~yc ' Upowie Zla.s d Sże dalekokOIDUSle
biom unędu pośrednłchra Pł'M'IJ'•
idące pneobratenia na niemiec•
•
pmbawiła pracy pl"ZeSdo 400 pneo
kim ry.nku pracy.
Czystl{a w s%ercgach wył„ swych monarchtstycznych prze- wnik6w, wśród których ma.jduJe się
Mianowicie z uwagi na r.oraz szych oficerów Reich.~wery? n!e konań,
wiele tęgich sił fachowych.
.
większe zapotrzebowanie sił mę - nal.eżących ~o. partii a.ni me
Na jego miejsce mianowano D11"ektor Stoczni GdańsldeJ prot.
skich do robót o „włelkdej wadz~ :wi.ąz.anych sdn1e1 z ruchem na.i gen. mjr. lotn. Dankelmanna. Noe, posiada.~ odznaczeń polllkłch.
państwowej", Niemcy _ oświad- rodowo-socjalistycznym, trwa· w kt6ry w okresie kryzysu austriac ks& brat~~ dyrekłen'a lloClnl 8ehJ
czył dl'. Syrup _si~~ do ostat dalszym ciĄgu.
kiego zdobył sobie uznanie Go11 ch:C:iE bk:U- K
Wiid
Po
nich „rezerw lrobieeych", kt6re
Ostatni? dotknęła ona ge.ne11 ringa. Z inicjatywy G~1inga mia . la.Ir, któ~o ~~~ llto~ 1.;
według jego oblict;eti wynoeią 3 ralnego inspektora rezerwy w nowany został obecnie na wat- ' zbieranie zam6wie6 w Pe>i.oe ID•
i p6ł miliona gł6w. Olbrtymia ta dusseldorfskim okręgu wojsko„ ny posterunek w dusseldorfskim 1stoami, nzysk&ł pr&e4hlteale kon•
armia kobiea będsłe
wkrótce ~ym. gen. mjT. Prondz~skie!!o. okręgu woj-skowym, jednym z lira.kto na. dalsze 8 la&.
wciągnięta w odpowiednie zaję- W dniu .t C%erwc<l: 193k9 został 1tych ok!ęgów: którehna wypadek , w s:~e=:Jt::0 ~
cła, a swolntone .,, ten
sposób O!l na _10terwenc1ę o t~~o'!e!?o 1 operacji w~1ennyc
sluerowa11 «o, 30 francuskłep, !O polsldep ...
nowe sutępf pracowników mę _ kierownika party1nego Floriana nych przeciwko ilolandii lub l'aZ 20 1cJaiisldego. ltap1ł616w Buskich przejd4 na „inne etanowi • oraz drugiego wysokiego funkcjo : Belgii od~rywać będą dutą rolę. DY Niemiecki~ Die ma wmle. Z..
eka".
nariusza
partyjnego Weitzla
Jul. dztś okręg dusseldorlski · bl6wienła 11 Polski ~ M .,..
· ·
t
· k0 d ł
•
· d · . 0 1__ cent obrotów 8łoczlLL
Zmian7 te pMO.Staj4 oczywiście pr~':n:sio~y nda s
~ 4cz!1te :t sąs~e nttru
.IUll'b" Powodem zwolnienia Jest to, łlli
w adałym związku gwałtowny!ll min1s acy1ne o v.y ta u U% ro gam1 uznawany )est przez szta pracownicy polse)' q ~tempem zbrojeń niemieckich,
a Jenia. Gen. Prondzyński, które- niemiecki jako baza wypadowa nil obserwatora.ml prae, Wł'k0b7Wa
nade wezyatko fortyfikacyj
i mu m. in. zarzucano je~o polskie 1 przyszłego ataku: lotniczeg.... na iąch w 8tocrmł . lJchicbaua. połołoael
dróir BtrategłcZlJ3'ch, kt6re ,µgro- pochodzenie, nie taił
nigdy I Anglię.
:a!t.e:tr!~ są.s1edzłwie Stoc:mł

01

czys

w niemieckim

a k arna

oficerskim

r.

- Pan sunowny sit myli„
-.. Ja.kito?
- Pan szanowny ptosił S%eść
myt Ja mam dobrą pamięć!
- Więc dlaozego do licha
trwa tak dlugo ?1 Czy tyle C%a"
su potrzeba, żeby wycisn4ć cy,
łryrJlł do wody?
Kelner tajemniczo ipochylil tone" Niemey podjęły na bardz!>
sił na.cl gościem.
Wielk' skalę i na Wszystk!ch od•
· k h
Leb
„
- Bo dziś prO\SZę pana, ltmo Clb
ac swego "
eMraumu .
niadc robi S}'ll 80$P0d}"bi i je„ Zapowiedt
ta wywołała w 'ro
go naneczooa panna Lola. Oni dowiskach kobiecych dute niezauwsze robią bardzo długo.
do'Wolenie, przy csym wskatuje
- Dlacugo?
sit) na. to, te kobieta 11.łemiecka
- Mają taki dziwny $pOS6b jest jut obecnie ponad swe biły
10bienia lemoniady.
obnrczona troakabrl ływnośdowy
mł ł o utrzymanie d()mt1, co we- Jaki?
- Pasma Lola ściska ~t dług popnednich enuncjac~j d~·ga ty.in gospodyni ści8.ka pannę nitarzy hitlerowskich uchodziło
r6wniet za zadanie o „wielkiej
Lol~
Nat>oleon ~dek
wadte pdstwoweJ".

ai'!"1f b

„

Now~
"

.

..

pr D'""ks,·
. ·1 k
Jl g,Ja niem ee a
W

(hUeli WJkOleif pociag tr8ftZJt0WJ
.

Dróżnik kol01owy obchodzą.i
cy swój rejon zauwałył w pewn ybm mo~eknci~ uńłofony nka toue
o1 rzym1 amie , zamas owanv
mchem i trawą. Przeszkoda · ta
majdowała się na torze w pobliżu nadgran"=znego miasteci~
·
k a S warozyn.
Dróżnik usunął z wielkim WV
siłkiem przeszkodę, ponicwd u
chwilę
miał
nadjechać z
Nie-

___________„ ..._.
DINOL - DONT aane:=:.cm~~ do ZE 8 OW :~c
towarowy pociąg
Zawiadomione

________„_______________
ł
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Gdz·
i
mer
•
tam
awantury
..Winien temu Hitler hitlerowscy -- mqciciele

moja wina J Czy pan kiedyś w:b.
.
dzial wołu bez kośd?f
Ostatnio vn:ejecliał na: mot°'
- Bez kości? Nie\ Ale be:z. cyklu gnamcę koło Dębowca
Dlitsa. psia krew, też nie widu.a pow. czarnkowskiego podofic:er
łeml
:tmotoryzowanego 21 pułku piePo dmgiej stronic stołu gość c~oty niemieckiej stacjonowanej
1at6.ry dostał porcję gęsi, ohejnał j4 keytyC'%1nie

S tr.

~~..:llllmi

tranzyto-1

wład:e

j

ne wdro:!yły natychmiastowe do
chod%enie. Zdaije się nie ulegać
nt ajmniejszej WCłktpl~wo~ci, _ił kj~sht
o nowa prowo acJa n1em1ec 1c
działaczy, którzy chcieli doprowadzić do wykolejenia pocięgu
tranzytowego,
„abypoc1ąg1
·następnie
• te me•
m 6c roz 5,ęJ asza ć , .,.e
mają iapewnioneJ!O na tcrytorium polskim bezpieczeństwa.

.Jak wiadomo, a SchJchaa& c1niem

I DOC!\ uskutecznła.ą jeBł pneladU•
bek armat i spnętu wojennego, prze

sylanego droA mol'llką do Gdańska
zupełnym polDIDłęclem kontiall

1•

celnej.

Naleiy

==

~ le Btocmtr.

~=~e

~:!iak~

warunkiem zostały Stoczni Gdail1kleJ dane liczne polskie zam6wtenla na bu4owę okrętów.

Stocznia Gdańska buduJe " teł

chw:Uł wielkie motorowce polskie
Łódź'' i Bielsko"
" Stoczni~· Gdailsb umowę jednalE

łamłe t>04 naciSkiem 1daiisldep
rsęc111 praey.
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Mussolini wie,
I

że zbłądził?

19.57.
I,ely przeCl nami stare
dzieło, 1lit - słowo „tedesco" stało ałę •Y brania partyjnego opowf:acł.ał at- ~e 1114 ~. '1f UXSył Sil
W5Ch 22.25
książka licząca wiele wieków, ale nondmem obrazy... stało się tym, da o towarzyszu Museolinim i o kiedyś ~u.ce„ d2rlś WBpółpraca
udi. 10.:59.
dziś bardziej mołe
aktualna nil czym u naa „szwab", a we Francji jego walczącym piśmie „Avanti!". s Berlinem zmieniła t.o .święte i
w okresie Odrodzenia.
,boche" ·W uszach młodego Angetico piękne pojęcie.
·· JiRONIKA HISTORYCZNA
,,Stori-a
d'Italia"
Historia
Rok
jeszcze
temu
signora
Aida
przez
lata całe brzmiały słowa Mus
Duce wie, te ~ JeMcze
1343. .Kazimierz Wielłci o~ysikuje Ku
okna w rocznicę eoliniego, który przed areszt.owa- czas do na.prawienia zła...
ale
.jawy i DobilZyfl, trac~ Ziemię Italii, wiekopomne dzieło France- pięknie stroiła
sco Guicciardini, kt.óry tył i two- „marszu na Rzym", rok jeszc'Ze te- niem twierd?Jił, iże mema grot- kto wie, ezy za kilka dni Die bę
Chehmńską i Michałowską.
1414. Król Jagiełlo ~yicięia l<nyia- rzył J>()d koniec• XV i na poc11Utu mu wraz z tysiącznymi tłumami n.iejszego nfobezp;foczeństwa nad dz.ie zap67mo.„ A w6wcaa gniew
k6w po<l Wolborzem.
XVI w.
skandowała
„Duce„.'" „Duce„." imperiializm Hunnów...
ludu obróci się przeciw ll'femn. bo
1831. Klęska Gi~ pod Szawl;uni.
- N:iemey, to najwię~i wiaro- „Eviv.a il Duce ...„
to on przecież wprowadml do na1869. Powtórny popz.cb króla. Kazi·
łomcy w tyciu i współżyciu .naroTeraz zaszyła się w swoim miesz
Kiedy „towarzysz""
MuMOlini szego kraju wroga, którego ac:zomiena Wielkiego na. Wawelu.
dów - pisał Guicciardini- p.i3al k.aniu ~ zdjęła portret „Duce" u- szedł na Rzym. chłopiec wyobratał no nas od kołyski DlienawidzłeL.
PRZYSŁOWIA
°Jak desz:cz na św. Prokopa
~ wiele wieków przed aojussem, mi~~ny dotychczas na lwnor~ sobie, te teras nareszcie zincq
Zamy:ślOllly, wracałem do domll.
:ro z.n.ije niejedna. kopa.
na wiele lat przed ~11jęcf.em osi wym miejscu.
się wielkie !deały_,
Na uMcach coraz ~eiej pojawła.„Roma - Berlin.-"
~ejsce zdegradowanego „DuAngelico wstąpił do partłf, po · ły ttfę sylwetki robotnik6w, sp~
JAKA BĘDZIE POGODAf
TEDD':!CO - SYNONIMF!M
.c e" zaj'ł portret Umberto, młode- lat&ch rozczarował się zupełnie. szących do pracy.•. Na rogu ulicy
·Pogoda na ogół słoneczna, młefaca
Signora Aida, spl'Z1łtaj11ca co- go księcia Piemontu, :nieprzejedna Został socjalistą, mimo woU, pod- młoda dziewczyna' sprzedaje kwkm{ burze i przelotne deszcze. Tempe.
ratura w ciąga dnia ok. 25 st. Umiar dziennie mój pokój
oświadczyła nego wroga MussoUnłego.
'w.iadomie, co§ skierowało go do ty_ Przed koszem z gu.etami 11»kow.ine wiatry południowo - zachod'to mi kiedyf z du"JDlł, i~ r6d jej wySignora Aida ma syna, mecha- ruchu, kt6ry W)pow!i~d21i.ał wal- madzą się ludzie... · ·
·nie.
wocki się z Florencji, łe przodko- wlca, któl')" pracuje w zakładach kę :na .«mień ł łycfe jego boba~
Na pierwszej strome ..PoPOł>
wde jej brali udział w powstaniu CapMD.i f mieszka w mie§cie, kt6- rcnri z lat dzfeeinnych, temu, Jrt6. Italia„
ezy "Reginie Fasełeta''
ID B
A
Garibaldiego._
re „duce'" wybudował JllL błotach rego Italia e&ła przezwała „Duce" wielkim, rozstrzelonym drukiem
111;!11 ~ A
- , Sign<>ra Aiida zna się na polłty- Pontyjskich w Gwidonii - miie- - wodzem - Cezarem."*
wiadomo§~: Rząd przesiedla Niem
:
WARSa\WA I
ce.
. ~e totm'lców.
Pewnego wieczora lllO'f>ofułego c6w
s południowego
Tyrola.,
SOB<?TA. DN. ~· 7. 1939. R.
Signora ~lf~ powiedziała ~ WOLNI LUDZIE SĄ BRAćMI... Angelico
przyjechał do matki. zwłaszcza tych, którzy optowali na
_6.30 „Kiicdy ranne 6.35 G~a~ niawet w sekrecJ:e, te była „fuctWszczęlmmy s nim rozmowę.
rzecz Austrii, & więc dzilt1 8tali Jię
ka 6.50 Muzy1a (płyty) 7.00 Dz.i,cnnik sta„, f.ie należała do partii. Ale
:Angelico wychował się za emKiiedy omawialiśmy mołliwoi~ Niemeamł....
·
~~~5 z(~!~;; teraz nie!...~ partia popiera „te- sów retymu faszystowskiego. Jak wojny, możl·iwo"ś~ kQDfliktu zbroj- Malcą,ey rJd surega ~i
P1'Z'CZ . Polskę: Sam g<kic ta6ozyły desco" - Niemca.przez mgłę pamięta ojca signora nego westchnął i wypowiedział J"- „Duce", zamkin.ięty w 'IJWOjej podnledżwiedzie" - reportaż ~ Smor.
Od Alp, wiecznym sn~egiem po- Rafaela, zdecydowanego socjali- dno tyltro zdanie: „- gli homini miejskiej rezydenCJ1
wsłuchuje
goń 8.30 - 11.57 Przerwa 11.57 Sy• krytych, iaot po ałonecmą. Syc7- stę, który wracając do .domu z se- Jiberł eono fratem• ....... wolnd lu- się, jak wida~ z napręt'enfem w
gnał czasu 12.0:5 Aud~ja południo·~
••
wa 14.45 Teatr Wyobrafni cliła d'%;1eci:
odgłosy nastroJuw
Ul'IQ' ;cr;,mslwchowisko p. t. "Jak się ia-bioe wyda
·
· ·
skiej_.
wało, że na.jpipcj śpiewa" 15.15
f,11
Mussolinł, „n'iemnyfny~~
K.once.rt populamy 15.45 Wiadomoś ci gosp<larcze 16.00 Drienn.ik poipolu
dniowy 16.10 P<>gadanilca aktuałm
16.20 Recital śt*waczy Janiny Hupcr
iowej 16@ Co się dz.icje w gnU.o
:z.dach: Cicpł<> rodr.inne - pogadan..
Kanclers
snadsa urfop RHszr ze aseurótnym upo'd oba- pięciem
mięlnii t •rwów. z półka 17.()0 Muzyka taneczna 18.00 ~
&-•1
n
dit ~owy 19.00 „Charaktety: letni w swej ulubionej rezyden~ niem. Piękny, pełny głos
Paoli otwartych drzwi wymknęła
aię
• SCeftJ
1
..Stefa ma u dużo sił" - pow:ieśt cji - Berchtesgaden. Gdy w toku ~rzmie-Wa często w sali recep - postal wodza, szybkimi nerwowymówiona 19.:50 Audycja dla. Polaków rozmowy nad kwestilł letniej re- cyjnej kanclerskiej
ruydencji, mi krokami okrąta dziedziniec i BARSZCZEWSKA Gl..OBTRO.
u P"anicą 20.00 Melodie zicmj poł- zyde.ncji kanclerza ktoś rsucił sło gdzie gromadzi si' w. .okre.4lone zatrzymuje ait na c~wilę zadu Znakomita
=·~
sliej :ln.25 Audyicja dla wsi 20.40 Au
1 sceny
dnf elita Trzeełej ·Rzeszy, podda- Dl.Y nad fontan'l14 z zielonego mar .Elibieta B.vszczewab wródla .afedaw
ci'yc:je illfonnacyjn~ 21.00 21.0S W() Godesberg.
J-.e · 111ę ttrokowi· lJ{erwazej damy muru o nieskalanie błafych !7„ - no s pięlmeł ~-wkł wakacy)nej.
Przerwa 21.0S Wldki koncert galowy
KANCLERZ ZMARSZCZYL
w wvk. laureat6w I Mi~
~. marsnłkowej Goeringo- łach apecjalnie sprowadzonych z Objechała bowiem wzdłuż i wntft
~ Koniwnu M~cmego 22.:50 Daiw
BRWI
weJ,
głów:nej ara.D&erce tych wie- A~
Turcję, Grecję l duŻ4 połat Malej
nc pioseaki 2:5.00 Ostatnie wiadcmo- Od ubiegłego wrzełnia
w6dz
Azfi.
~w.
Cscet1m
golcfem
w
amotni
Syta wrdefl podefmufe llalA młła
6c:i., 2:520 - 23.35 MUZ'yłca taoeoma Rzeszy nie lubi tej miejscowo&ei.
~ dnł te stulfonń,
Merce<tee Fuehrera była dawniej
„Cafe Paradis''.
piaW w najbliższych dnfaćh na no·
Hoteł, w lct6rym spędzał awar.e
•
h
d
d 'U"
wo pracę w pf'f')dukcji filmowej.
WARSZAWA II
kilka tygodni w roku se 'swr. lwi rwae
z Berc tesga en o ro.ona- OOONAC'lAJĄCA SIĘ ZDOLZOFIA KAJZEROWNA NA
n.oo Mmy.ka lekb (płyty) 14.001 tą, małe obecnie zamknąć swe po- chium, by do samotni wodza za- SOśCIĄ JASNOWllDZENIA
SCENIE I FILMIE
Parę informacji 14.15 ,;z oper Thoma dwoje.
bm pięlcq Paolę, która w mię
ZoBa Kajzerówna podpisała cafo
u ·1 Masee11eta" 15.00 Koncert soli.
dzyeza,,ie pnyg.otowała nowy re- hrabina Beeb, które jencu we roczny k<>ntrakt z Teatrem Narodo•
lłÓW' W~wcy: l<.rystyna Roesne•
Stanęło te'd:r n& Bercb.tc1'g~den,
pertua!' pieśni.
wnehiu ubiegłego roku przepo - wym, gci'zie ~pl w nerep illłere•
rowa .- fortepian Zd?isław Roesner tymbardziej, te kanclerz prarqł
wiedziała kanelenowd. te nieza- sujących i poważnych ról.
- ~e 15.:50 MuT.Yk.a ol_>iad'Owa osobiście do~ prac nad wy Mimo letniego
wypocsynku,
N ajnowuym wystwem fłmowym
16.~ Suity
(płyty) 17.05 Zycie kultu k ...
·
długo wjedzie triumfalnie do Pra KaJzer6wny, po uko6czonym nJedaw·
· d ib ,„.<._
krótk"·mi ?kreaie.
· in
· t..,..
riline
$łl0łicy 17.15 Symfonie prograouczeniem
skaln eJ· swej sie
~ y .... ~J !>o
„„ - gi..
no obrazie „Czarne diamenty" będzie
mQlft {płyty) 18.00 - · 21.05 Plnzerwa w Adlershort. Himler, Hef Ge - sywneJ prac7 pohtyczneJ, pnySim ,,Przybyli do wsi żolnJene•.
Od
tego
czuu
zamilkła
wrótka
2J.05 Józef Haydn 21.0.S Vcrdł: "Tra· sta-po, ru jeszcze pnejnsał do - j~ dyplomatycznych i · długich
INA BENITA W nl.\TRZE .,8.15".
Ti.ta" - opera.
kład.nie ewidencJt
ro.zmów • kierownikami poszeze- Trzeciej R-zeszy, kt6rej wyroez - Znana gwia:Ma ekranu i ałyMka acc
C'LARNEJ SOTNI• .
g6lnych ~esortów. ministerialnych, nia lebła. u J>()dstaw niejednej nkzna Ina Benita ko6czy niebawem
•
"
•
kt6rzy nie mogh słuty~ kan.cle - hazard<Ywej decyzji kanclerza. W aweje występy ,,, Teatne ,,All Baba"
(die schwarzen Hundert) silnych, nowi dobrymi wieściami, Hitler horoekopie wodza m·e ma nowych i podpisuje umowę :r; Teatrem ((S.15",
rosłych chłop6'!• przypominaj-i - zatywa od kilkunastu dni pełne- eukcesów - wleszc'Zka więc woli gdzie grać będzłe gł6WD4 rolę w ka•
medii muzycznej .,Najpi~ejea ~
cych wzrostem 1 postawił grena k
milczećkobiet•.
dier6w starego Fryca, 1ct6ry na- go wypoczy.n ?· .
.
wet w tym szczególe jest dla kan
.Sa:opoj:u~ Jego nie popracleru. pierwowzorem. Striate do- waa ę
n ·
koła willi 1Ćanc.1erza i wewnlltrz WOOO JEST PRZYGNĘBIONY
ZW'YCIĘSTWO WIOSLARZA
· POLSKIEGO W HENLEY.
jego siedziby zost.ały wzmocnio - Od kt1ku dnli cierpi na bezseu pościgu
-LONDYN. W drugim dniu regat ne. N:ikt niepowołany .nie mógłby ność. Odwach, pełniący słutbę n.a
" łfenley wioślarz polski Verey poW
miejscowości
Cisowa
pow.f
BeZipośrednio
po opu&zaenin
koa.J Anglika Horvooda o ł długo. się przemkną~ przez łańcuch po- jednym z wewnętrzych · dziedziń przemyskiego miał miejsce zuch• mieszkania bandyci %ostali :d~
c6w willi kanclerskiej,
często
6d w czasie 9 min. 19 sek., kwalifika- sterunk6w.
wą!y napad bandycki.
maskowani i wdroźono za nimi
kc
do półfinału.
KANCLERZ PRZEtYWA
~6r6d głuchej nocy ;nieruchomie- • W nocy wtargnęło na pleba- pościg, podczas którego padło
OKRES DEPRESJI
Je :na baczn~~. ~tyga w bezru· n1ę C%terech zamaskowanych ban wiele strzałów pistoletowych.
STltZELEClilE MISTRZOSTWA
.
j
~--.
.
naJwytseym nia - dytów, którzy po sterroryzowcv
'
SWIAD.\.
psyeh iczne . v~enie stara się chu wyp-•""ny
•<t-""
W wyniku pościgu policja ufc '
· LUCERNA .Rozpoczęły się w I.u- go rozerwać, urządzajllc przyję
n1u proboszcza ks. Treśniewskie ła jednego ze zbirów. Za kompa.
~e nwody strzeleckie o młstrzos
go przystąpili do plą·drowania nami jego trwa pościg w dalcia. na których nie brak pięknych
hro, łwiata.
plebanii.
szym ciągu.
pafi,
przedstawienia
operetkowe,
W alrzelanłu z broni małokalibro
baletowe,
występy
i
t.
p.
we) w posła~e leżącej, z dystansu 50
m. tytuł mistrza świata uzyskał Finn
Kanclerz kt6ry dawmej intereMaenttaeri, ustanawiając nowy rekord
śwtata wynikiem 399 pkt. na 400 moż sował się kaMym przejawem tyznalazła łmierc
cia, dziś zachowuje się wobec wy
U~ch.
Kilka
z
wychowanek
ochron• przywrócono jut bohaterslCiei
Jan
Kiepura
postanowił
Apl~wat
db
W. konkurencji dntźynowej pierw• siłków swoich najbtitszych z cał
Gómego SlłSka i Zagłębia występując ki p~owadzonej prze% SS. Urszu dziewczynki do tycia.
•h miejsce i tytuł zdobyła Estonia, kowitą, obojętnością.
ru jeden KatOwicach w dn. 13 b. lanki w N owym Sączu udało sie
wynikiem 1974 płd.
JEDNA TYLKO OSOBA
m. n.a pl. Powstali.ca.
na brzeg Dunajca, aby zaźyć k~
1.\rłysła przeznacza
całkowity do·
WYRYWA GO Z APATII
pieli.
chód
z
kt>ncertu
na
F.
O.
N.
Jest nią niemłoda ju1, około 40
zabił
W pewnym momencie jedna
Z okazji koncertu zostanie zorgani
lat licząoa, Paola Medici del Vas zowanych z terenu Sląslc:a kilkanaAole z kąpiących się, Helena Królów-..
cello, której śp-iewu słucha wódz pociągów popularnych do Katowic.
rówieśnika
na, zaczęła tonąć. Na ratunek ko
%11Ch.
KsięJ.

D OO -

f<!!:J

H'akacJe

Berclltesqaden

„__

Plotki zza kulis, ellra1u

Wiadomości ·
li

SDortowe

Bandrcki napad na plebanie
Jednego ze zbir6ur uieto w czasie

m.

Kiepura śpiewał Ratując tonącą koleżankę
bedzie w Katowicach
sama
w nurtach DunaJca
·
w

Fronte.n
do ...or ..,a.•

9-letni malec

7 Straszliwe
trupów,
·
1
3
konaiącJch
skutki spoircia zatrutej galarety
Podczas jannarku, który odby retę wieprzową, cieszącą się wie!
w Jaworowie woj-. lwow kim powodzeniem wśród kupuskiet,o sprzedawano na rynku go jących.
r;{ce Lzimne jedzenie. W .jednym Skutki spożycia tej J!alarety oi:e straganów sprzedawano gala kazały się straszliwe. Siedem ował się

leżance pośpieszyła natychmiast
9•letni synek urzędnika Bony
14-letnia Bronisława Siemieńska. kowskiego Oleś zamiesizkaiy
nie zdążyła jednak dopłynąć do wraz z rodzicami przy ul. $1~
Królówny, ponieważ wpadła w skiej w Gdyni, sporządził sobie
głęboki dół i wir wciągnął ia łuk i strzały, po czym w towa• .

pod wodę .
rzystwie swego rówieśnika J6Królówna tymczasem dopły• zia Mroczkowskiego zabawiał
sób zmarło juź w szpitalu w nęła ostatnim wysiłkiem do mie się strzelaniem do celu.
strasznych męczarniaclt, trzyna~ lizny i uratowała się. Zanim zdo
Wskutek jakiejś nieostrotn~
ście innych walczy ze śmiercią. łano wydobyć Siemieńską z głe ści wypuszczona z łuku strzała
Zbrodniczego sprzedawcę tru- biny, upłynęło kilkanaście mi- · trafiła w oko Mroczkowskiego..
ią:cej galarety szuka policja.
nut. Mimo wysiłków lekarza nie kładąc go trupem na miejscu.

Str. 5 .

Nr. 186

---

T?TZ

..

arn·e audrcie na poczc·
N;ewczesny

Na mezwylay pomysł wpadły
niektórych urzędów
pocztowych. Oto w salach listo
noszy zainstalowano głośniki :I.
specjalny speaker odczytuje....
lq>isy niż.szych pocztowców, któ
czy zostali ukarani dyscyplinar
·
tnie!
Ten zupełnie niesłycllany sys
tern stosowania masowej j.nfamji
wywołał wśród pracowników po
cztowychzrozumia leoburzenie.
-Jakto? - mów.i nam jeden
z pocztowców. - Gdy „przeskro
bie" coś któryś z pp. urzędników
zachowuje się o tym najściślej
szą dyskrecję, bo p~eż nie
można narażać na szwank auto
Ale o
rytetu pp. mzęd:ników.
pi'zewinieniach nimych pocztowców odczytuje się publicmie
n.a konferencjach !tłużbowydl
szczegółowe spisy imienne ukara
nycli oraz wysokość nałożonych
kar. A teraz powtarza się to je
incze przez megafony!. •. Widocz
nie autorytet niższego pocztow
ca nie ma żadnej wartości!_
,T rzeba przyznać, że istotnie
pomysł publikowania pnez głoś

:Władze

.::j~:O~!':::!t..~=

llJ'. Przedewszystkiem stwierthić należy, że in.famja - publi
ezne ogłaszanie wyroku, stano
"'1 niejako obostrzenie kary i sto
«>wane jest niezmiernie r.zadko
ftl'?-ażnie w ~dkacb, gdy
„ ~

- - n·

r-

'lllkarany dopuścił się wykrocze
me publicznie np. zniesławienia.
' Nie słyszeliśmy natomiast nig
· (ły, aby w jakimkolwiek przed„.:1„~~- I
Isi.,.,..,J.U1.•nw.&C:'
ub

lstwowym

pań-

urzędzie

pubHcznfe 1ub nP'JI'r•~
megafon ogłaaano nazwim uka

pomysł nal·eży

czym

prędzej zmodyfikować

nie przechwałki, - bo tamten
otrzymał karę daleko większą.
Jest rzeczą wysoce.znamienną
że z fych „karnych głośników"
nigdy jesz.cze nie padły słowa
pochwały za wyjątkową gorliwość w pracy, za narażenie eycia w obronie mienia państwowego lub okazanie inicjatywy W ·
wypełnianiu obowiązków przez
niższych pracowników poczto-

okoliczności

ubocznych i motywów decyzji dyscYJ>linarnej, za
czynają kombinować na czym po
legają różnice ... Ostrzej ukarany
uważa, · iż padł ofiarą niesprawfedliwości, ten który otrzymał
karę łagodniejszą, przypisuje to
swej osobistej zręczności obrony.
- Fajnie umiałem się tłuma.czyć - słyszy ~ę niejednokrot-

Rz~dy . „rekinów

11
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·
nła :fudiowł wyrzut~. Niltt muJ się ni~ wid'tijło cop. Genię (fo„
nie ·mote zabronić przespacero- prowadza do rozpaczy, bo z
wania się z; przypadkowo mo- dnia na dzień więcej go Kocha i
te spotkan" dawną · :na,omą. 2 bardziej za nim tęskni. I tak
•. . •
.„
t~o przecież nic aeszcze nie vr/" nam się żali:
„Czasami myślę, fe m,oże6y ru
.
.
nika.
Powinna pant włedzie~, fe ni" pisać do niego i wyznać swoją
ciym sobie nie motna. u.a.zić miłość, aby wiedział, jakie uczu•
męrkzyzny, jak zudrością. Sko- cie iywi~ dla niego, lecz gdy
ro Pani za nim tęskno, nie ma biorę pióro do ręki, nasuwa mi
innej rady, jak napisać 'do nie" się myśl, że może mnie wyśmiego _list, pneprosić za wszystko ;e, pogardzi i choćby w myśli po
i prosiś o s;pótkanie. Mie~. na- depcze uczucie, jakie dla niego
dzieję, fe wybaczy Pa11i i ' bę- żywię.
W{ęc radź, koch"any reC:lakt~
chiecie ::e SO~ nadal SZC%ęśliwi.
rze, czy wypada napisać do niego. Czy takie f?OStępowanie nie
P. M. O.
sprawę załatwi IComisariat po$ ubliża mi? Odzwyczaić się od
d
.b d
. był b
.
li ..
o y mt ar Z?, tra
" mego zas
IO]l.
·
no, bo gorąco go kocham.
Bardzo niesłusznie Pani sie
P. GENI.A:
p~ła na wicczorkt. tanecz„ waha. Pl'%ecież w tym liście _
nym chłopca, do którego od wyzna Pani .j,emu ~edynie swe upierwszej chwili poczuła wielka czucie i zapyta o to, czy je pO#
symipati~. J;la j_~g? . propozycje dziel~. A wi~domo, że kto pyspotykali Slę pozme1 często ku ta, nie błądzi.
W miłości za§ hlie pytania.
wielkiemu zadowoleniu p. Geni.
, Później WS?kże niejednokrot jak ,,czy wypada'', w ogóle nie
nie nie .P~zybY:Wał na ~potk_ania. ~owi~nY: i_słnieć. To. tylk? kwes•
wymaw1a1ąc się rozma1tyIIll po- tta rn1łosc;1. .. własneJ, a nie praw
wodami, a obecnie już. w ogóle dziwei wielkiet miłości.

:U°::zc!'::!~*:.iia~: znać,. że wi';la j~st c:iłkowici~ p~ I
r;::O,j,
t~mie
Pant. Nie miała Pant na1
i'ł
a
0

•

c~ktli

Zazdr·asc·· szka·dz1··za·-z·dr·osnemu

szkoły. Poklócila.m
:maroma
pad.ku tak nie było.
. P. Al. Aniszczykowl s Itatowlc naJ .tę z nim. Odes~am od niego.
~eczniej chiękujemy, ale narule, Teraz }at 1'e widziałam t~ dwa
niestety •korzystać nie możemy. ~ miesi~.
Duradl łoCTiany rii!alltorze,
=tdmv sit do Pana jeasse &ami
1
P. J. K. z Wilna. Bardzo łałufemy, Jak dalej po~ępować, b?, iuż jeale nic zajmujemy się ułatwianiem za stem zupełnie bezradna •
Mote sprawa jest jeszcze do
•
iwierania znajom?ści.
' P. Cz. Tr. z Bielan. Niech b: osoba naprawienia, ale muszę przy„
naszego stronic

•

"tki

Z •••an1Aa... ·

:=,

do

Handlujących na Halach i Targo'
wiskach „W jedności siła„ to wi.elike „rekiny'' kupieckie za
kupią ieh sobie bez liku i ograni
dwadzieścia,
czenia, dziesięć,
ile pan hrJko
..piaAA""esf.ąt
•J·
....~
chce, aby nM prizegłosować ?ii
"'
„unieszkodliić"„ .
- Jakie Jest za.fym ~
lio Centralnego Zwi~zku Kupiec

(_...,_.....,.

w

skierujemy

bo doprawdy zaczyna być nie
wiad0mo o ·kogo właściwie NaC2lelnej Radzie będzie chodziło
i na kim c'q na czym będzie jej
wi~j zależało: na ludziach ezy
na nieniA.rlHch?.
~
r_..;: BylOby ·cieli.a.we --oSwiad
czm:D„, _ gdyby pan ayrektor,
znając ...............i&..•e doskonale ku
h
h
li +..~-~.r
SY.:. •1,.;.u YI~ <; ~aw, zec .
dał nas zorientować we w~
_, __._ .i„lrł się ,_,,;:.
---s.
.n.4JJą we
WJ'-U C~·u, ~e
wni<>Sku „re0rgani.mcji" składu
_ nków Naczelnej Rady Kućzło.
ieCfWa?
•
-.
TA~
p
- """".'" „Ol\. p~nawie po(1all w arty
~ - brzmi odpowi~ p. dyr.
Pinta,ry - na 430 tysięcy kupców drobnych przypada w Polsce wedwie 30 tysięcy wielkich

-1

I

rOZ•WJ

OdPDVliedzi RedakcJ·i

ilh'oi~~ redakicyjnego.

~

~:Z.!1'1~bi':1ee m!:~r~~ i:~~~: „~;

_.
w czł erv GC7V

mstai'f

'

·

a~ Pó1sld. nie mfały głosu . na!' ·
szersze masy~ które przecież ten ·
handel tworzą, a jedynie drob
na grupa ludzi dysponujący-eh
~"?graniczoną go~ówką. Bo p1'7.e
c1ez nawet w takim wypad,lm,
gdyby nasz związek mógł "'~
„zakupić" za tysiąc złotych man

proJe
I UR OL" G4ceoo •.r ........ ' l\:i-vrzy wysim
:d61 lllOesopędnyda
kiego, kt6re zapobiegaf4 ~enia aie kwasu moczowego kupowania mandatów. W tych
ł Innych srkodlhrvc:b dla zdrowia substancji zatruwaj4cych organizm. - warunkM:h właściwy cel jest aż
Dzlł ieszcze kul) padcłccdco zićł ,,DIUROL" Gąteetdego, a przekonasz sit nadto W!ldoczn:y· Idzie• po •prostu
o dodatnich skutkach łcłs dziablllia, zalecać t..-.1...:- s--- _,....._.......
Sposób utycia u opakowania. - ormm~ob ·-nffiRO'i.:.-Oeteco o to, aby w Instytucji, ktora ma
na celu reprezentować cały han
kiego CZ KOGUTKIEM) sPrZedała aptcaf ł składy ~e.
uiywal. będzlaz

~ gwarancją słuszności i spraP. X M. zwłena nam . ~
wiedliwości kary.
,.Mając lat 15, P«nalam dtlo
L.ra:..
-,..;
·edna""
ed
Ki
a. z f;„o:m.L1U1 roz pca, ltt6ry naywa aft Jurek. Po
y, l
::~t::r~~~~~ kochaliśmy -'f pfelWSZł milol"
sobie, że popełnili podobne prze eft. Jmem podobno ładna I
zgrabn.t, to teł mam date powo
krocz nia,
na Z:tn~~. ~es!:j: durń a ch/upc6w. Znam afł' z
nim /aż dwa lata. Spotykaliimy
8fę u $0/Jq, chodziliimy raznn
do kiru. Byłam ncrwń • nleto "'
.
_
.
mfenkanfa.
Kochallifłf1 łłt_ nł'!lpo(f„rif~
P. St. Szer. RC%. KOP-u. Tego ronie
~ju spn'!'Y masą Uć doU cUun i nierozłącznie. Teru
aron ałuzbow4 111dlatego za!ccamy wiem, co dę z nfm dało. Kiedyś
Ulfdzfalam go% fałqi pmimlcq.
!:1~:1~: ;u:ta!:~
Serce /ęlmęlo ml z b6la. Naza'-'leuenle załatwienia apraWJ'.
: P. J~rluwł. Nie posiadamy adn- fatrz podnftil do nmie prry .!Pot
'6w 0 ~0 b piszących do naazego cbla- kania. Powiedzialam, co widziad ' .
I
o~ u ~
ła• w cztery oczy" chyba. ie te OIO l
to wyraźnie lir~ a w tym 'W'f am: urzem, ~e to ego ~a

=

·

'·"
p. Wadawem PJ.ntar-. Omówiona przez pa00w spra
wa - oświadezył naSL rozmówca - jest istotnie w treści swej
nd.eSpoty~ana i w świecie drob
nego kupiectwa wywołał.a. zrozu
m:ia1.e oburzenie. Propozycja ku
pow8l1ia sobie mandatów po ta

:~c;i;ł:: d~ ~.fe ~E~~.;u,·' hurtownikóęliw,
=: ~~:J.T1t.•d1; !:1'~jJ:b
,,n

c:,::i:; •

kar~ego

„

czy prawdziwych kupcó.w

Pocuzc;na prRZ nu w~otaJ ~e cielóawe, nalwłeł.'lmle w
niezwykle „oryginalna" sprawalwyw.ladzie , jaki pizeprowadzillJ
,.:lrupowam&" sobie w cenie po my z dobrze zorlentow.mym ,w
1000 z.łot,cll za' sztukę J1>8!Dda... tych sprawach dyrektorem Cen
t6w do Naczelnej ~dy Kupiec- ~ego ~kil ~jańtwa Polskiego, zyskuJe nowe, nie &kiego Kupiectw. Det.alicmego
· ·

f

~~~
~d:J
dostatecz
pracawnika

.

Wywiad ·z dyrektorem C.Z.Ch.K.D. p. Pinłarą ·na temat
„mandatów za gotówkę''

"° •

ud za.mi
erzonego.
~edług pow.szecłi'nie przrl·ę'tych zasad sprawiedliwości (z
ni jest
ffitlerji) k
\'ftnrl tki
ara e
..... ~ Jlł em
I aktem ~ na · jednostce 7.8
przekroczenie prawa, ale ma alu
1.:~ Jako łrodek J>OP.1'8WY, win
.
go.
Dlatego u&rany nmsl mł~
~czenie, iż kara, kt6ra
fAO dosi~ęk. jest słuszna i spra
trtriedliwa. W normalnych wanm

kerzy mają Cło spełnienia o wie
le donioślejszą rolę,. że wymie..,
nimy clloćby sz.lrolenie w. obronie p:rzeciwlotniczej, zamiast dys
kredytowania pracowników, któ
rzy ciężką i · źle opłacaną pracą
służą wiernie Państwu. A, że
któryś się cżasem poślizgnie i mu
si być ukarany - niechaj to już
zostanie między nim, a jego wła

dzą słu~bow~
. ...........................„
.....................
.....................
.....................
.....................
.......
.....................
„

~ !.._~~~+}4; doklłd;;..~
ranych i wysokości kar.
Poc1Jęle _ . --=- - - •eu-wo "' ...,.,..
Gdyby nawet ~ wła- eUan w wana.- kt6re
1
14 _..,, dde.
16mm poc::ztowym prawo do re- lllllbow&nle pleiw
dzie
w+....;
limdu ....._..„1azczoścl
6fn 111.""''_. 0 zdrowiu..._ bardzie.)
• • ł
I' d
•
:.:.-;w~..:ć na! · """"
,_,_._.
8 jJdiaocierpin na ch~';obę: NE•
li ftl9 flł li
e-Ly, że me
~e, ~11w:.'t:ll~
KAMIENI ZOLCIOWYCH
WĄTROBY,
PĘCHERZA,
R,EK.
wycho.
względem
pod
ta
'.toda
Zł.EJ PRZE,MIANY, .MATERII, na. bó}e artrctJ~e ~poda.
,iwawaym najrupełniej mija się

~~17e ~

wycli. A S2lltoda - może ta me
toda okazałaby się skuteczną za
chętą do zwiększenia wysiłków
przez ogół niższych •pracowników pocztowych.
Sądzimy, że niewczesny pomysł publikowania kar w tak
drastyczny sposób, powinien być
jaknajprędzej zaniechany. Zwła
szcza ,w czasach tak trudnych,
jak obecne - megafony i Sl>ea

innic.jszego powodu ,, do czynie"

=:·

L-,

.. '

twa Dewuicznego?,

·

_n........m&..łe, ł....-c..._„ ...c~:..:iż......ł
..,._...JW........,

J'A'K:._~UiWV,1

przeciwne! Ł~cltn:ieby nasz han
del wyglądał, gdyby dyi:ek:toc.„
wielkiego domu towarowego re
prezentował kupca z placu Ker

celego, a pre'Les wielkiej spółki
akcyjnej występował W imienitJ
właściciela sklepiku spożywcze
go na dalekich i ubogich kresach,

Zr~

- O.oda.je po cllwili '
p.' djT~ktor Pin.tara - Nac~lna
Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego wymaga nie zależnie od
tego zasadniczych zmian w swo .
jej organizacji. W chwili obecnej .
jesł ona tak dalece opanowana
przez wielkich kupców i hurtow
ników, że nie tylko siedziba jeJ
mieści się w lokalu Stowarzy~
nia Kupców Polskich ale w ogi
le cały zarząd Stowarzyszenia
Kupców Polskich jest jednocześ
nie zarządem Naczelnej Rady,

naturahiie-~'hie

sytuacja
Takatrwać
długo, jeśli Rada ismoże
totnie ma zamiaT spełnia~ zada .
_: j . .
. ._,_,_
.
ma, l~ n~ uie ci~. To ostatnie zastrzezenie, wyra.
zone p:zm dYrektora _<;entr~lµe
go :z:wią.zku ~ściJański~

Kup1ec~a Detali~ego,_ to . j.r.
d~. k\yiatek, ?hrazuJą<:y S'tosl,l~

ki,_ Jakie ~MlUJą w Nacz$l,ej ~
cizie. K~p1ectwa oraz domagaJą
cy się Jak najszybszego wgląda
w te stosunki i 'USmn.owania ich.

ZWIĄZEK O~~~W REZEltWT,

SWYCH CZŁONKóW

NA URO-

CZYSTOSCI CZYNU LEGIONOW

Zarząd Okręgu Stołecznego Z. Q.
~· wzyyra swych czł0nk6w do wsię'.6
ci.a uchiału "" uroczystości 25•eJ roe>
mcy Czynu Legionowego organjzowa
ncj przez Ltgionłst6w Polskiich.., lint
kowie w dniu 6 sierpnia br.
W związku ~ powyższym Sebet(ariat ~wiązka Oficer6w Rł:=!
a
Mazowiecka 7) .przyjmuje
~~d::i7i3 tca br._nk6w .i
Cena karty uc~łnictwa wynosi 9
zł. od osoby.
Karta uczestnictwa uptawnła do
~ejazd~ ł udziału w uroczysło.
scz:z:ą~aot"ęgu Stołcczncgit.> wzywa
wszystkich członków do nemialne~

lch

c!f

udziału w Zjeździe.

'

Nr. Ili

:--.-

- - - · - T1I
lll'Wlwn11t1 • Puryar.ki~
powiiecbdał:
""'de.ehem
W'nadav' ll!la
'Dllll.
m
li~
motem
- Felika,

RYS

- Nar~...

P• lólku chwilach WeMii do pałacu wielki k.ri4lę
Dymitry Pawłowicz i doktór Lazowert. Pozostali spiskowcy czekali w aucie...
M']ielki ksi.ą;tę przeraził się wyglądu Junpowa.
- Felib, co się z tobą stało? Co się dzieje?
'.Ale ksiątę siedział nieruchomo i inie wym6wt1 ani
-'
1111owa. Puryszldew:iez opowiedział, co się wyd&l'ZYło, w
esu~ ich nieobecnolcł.
WiełlEi ~ f doktór I.Aw>wert byli pnrerdem
.
.__
-

stepny 1P01i6b zwabiła Helenę Jarocką, wywiozła ją do Argenł7DY 1 sprzedała do domd publicznego. Helena zdołała
stam~d zbiec i po wielu przygodach wróciła do Polski. Jarockiego zaś usidliła Bronka i zamieszkała u niego.
Jarocki był przekonany, ·te żona rzeczywiście IO porzuciła, to·.tet gdy ~elena po powrocie do Warszawy zajechała
do siebie, wyrzucił ją. Zrozpaczona postanowiła popełnić samobójstwo. Przeszkodził jej w tym pow{eściopisarz Bartos&,
który, będąc wdowcem, powierzył jej opiekę nad swoim
dzieckiem. ,

~baWia!a atę,

te Helena . mi.mo wszystko
bandzie usuną~ rywalkę„
Banda otruła dziecko Bartosza, a następnie oskarżyła o to
Helenę, kt6ra aresztowano. Jeden tylko Bartosz wierzył
iż Helena jest niewinna i starał aię tego dowieM. Gdy
Bronka dowiedziała sie o tym, postanowiła go u.nieszkodliwi~ i nakłoniła bezrobotną Wandę Tokarską do napisa·
!lia liBtn do urzed~ śledc~ego, w którym podawała, że
1akob1 Barto~z upi~szy się, \Yygadał sie przed nią, :l:e
·
polecił Helen-ie zabić swoje dziecko.
Bartosza ·aresztowano i cała prasa poświęcała wiele
miejącia ,~prawie uwiezienia głośnego powieściopisarza.
Bronka oba.wiała się, że Tokarska załamie się podczas procesu i z tego względu wyjechała z nia do Rem-bert.owa, aby ją tam zgładzić.
po1eciła

Przez pew.ien czas obie kobiety szły w milczeniu, jak
rdyby mówfonie sprawiało im trudność. W końcu Bronka
przerwał;l _milczenie, i ośwfadczyła:
- Niech pani mi powie, dlac~ego zaszła nagle w
pani taka· zmiana? Co panią obchodzi Stefan Bartosz 1
Muszę z przykrośdą stwierdzić, że jest pani niewdzięcz
ną osobą. Znajdowała się pani w ·straszliwej sytuacji,
nie miała -pani eo jeść, nie miała pani gdzie spać. Dziś
ma pani mieszkanie, otrzymuje pani pięćdziooiąt złotych
tygodln.iowo -i ńie pracuje pani ciężko. Sciślej powiedziawszy, nic pani nie robi, a otrzymuje pieniądze.
Tysiące biednych kobiet pragnęłoby się znaleźć w t>a:ni lł)"tuacji .

•

I

Jamcm.
Za n.fmt, obotC ciała uał.ad1 Paryszldewiez, Cłokt.6r
Luowert i jeden z loka.j6w, kt6ry miał dopomóc prą
wnueanłu oiała do wody.
W ostatniej jednak ehwilł, gody m<>thr za~ł war~ W}'bieghi ałacu bł~ Juspow, s kt6rym um6'Wiono się. te z powodu złego st.anu nerwów pozostanie w domu. i nie wetmie udmałn w tej strasznej egzelcucj-i.
K!łf~ dopadł auta, otworzył pn:emocfł drzwiclli;
auto ~ rutzYkJ s miejsca.
Feliks - zwrócił się doń w:ielki bł~ - mau
posost&~ w ~u...
- Nie, Jadt s 'łn.mL.
- Ale Felikls...

I-

Bronka Zatorska. ~6ra kochała stę do szaleństwa w dytektor:ze wielkiego banku, Romanie Jarockim, postanowiła
go zdObyć. pomimo, Ze był t.onaty 1 kochał żonę i w tym
celu nawiązała kontakt z bandą przestępców. Banda w pod·

Bronka, która

~ Jusupow wnadł (>bot . . . .
:Auto ruaąło 11 mlejeo& i od ram mlftło

.,,.,.cl.

:a.•I•

.,
1':

adollll

W8Z11ą mflezell I !I ~Jem cu&n, abY 11j .
·
to wreszcie skotieąło.
Nagle Purysztdewfcz zatrzlt,eł sit• ltraeha:·
Spoetnegł obok ełała Rasputina Jego futro ! lldoase.
. . Zabrakło mu óddechu ze ztłum'ien'la li z Jll8partym
·
tchem swródł Ilię do doktora Lazowerta:
- CrJemu~efe nie spalili tep w poelua tu: ja'IC .,.
·
'
b'leeałYct. młf
_ - ~ Jo901Wl'W' ~ słę •strachu: to fu·
tro własniymi ręknma wkładał Raeputi'DOW'J ;na plecy, gdy
""'8Zli z jego mieszkania.
-Ach - westch'D!llł lari~. - Co z t1Dl ua:rnfmy'T
- Nie mieliśmy rad:r- - usprawiedliw.i-a.I 1tio dooo

i włoityła (Jo "łrietkfego, zamkniętego autaL
_ A gdzie _ ef~-...: „dzłe s• ef-Ark.i T _ p-·.....•
.... '?'''·u„ 0
ponm:fał sobie Puryszkilewiez w oetatn.lej chwitf.
~a
ł
Słutba zabrała równleł. pudowe ełęł.arld
j4 Cło auta
•
e
Wietkf Uf~ Dymitry Pawłowicz l!lfadł przr Idea
l'OWliicy. Obok nfeto zajęłi młeJiSCe major Sochotf11 f

~6.

zabierze jej Jarockiego,

„

No, wyniełć go._
Słutba wyniosła ełało na ałi'et,

a'łit or>owład~ tobie o tych strasznych chwilach - odneki Ptfl'1'łZlciewłcs. - Nie mam sił ani ochoty teru

Nade ~stkio trzeba się teraz apiuzy~. &koda
b&dej ehwłli. Jui tu była policja także...
- Co takiego, policja? ...:- zdziwili się jeaze2'1e bardliej. - SJatd się tu wzięła policja?
.- Zutrzeliłem go prawie przy bramie. UBłyazano
strzał1 -w eyrlrule. &koda katdej chwHL.
zapytał
- X c'Zf ten policjant nie wyda nas! W')'ltraszonym gło.iem wielki ksiątę.
- Obiecał mi, t,e nie„. Ale kto go wie...
- Trza mu było wsunąć łapówkę...
- - Właśnie te dałem mu w ła~„. Obiecałem mu
t1K 'fencze za miiler.enie... Ale szkoda teraz kał.dej chwi•
li...

ajnv tego na własne ocą, :rde aspolroJt. ~
pan T Muno JeebaL..
- w takim wypad&, ~
- ~ siad~, ruszamy_

-

co u&łyezeh...
To DliebyWałe ..• N'ier:wykła historia.„
Mói panowie, będziemy jeszcze mieli doić ezaau,

·
m6gł ~
Mwmo jednak by~ Pl'ZJ tym oł>em7- P&s ...

-

-t..-1.
ba
N0 ....1. -~ • . . Sit lrillDnlC od ruu do
.,.,._ ...._tnie
• roboty - od~ał ~ zmłeaany wielld błął.ę.- Tak, tak, azkoda błdej clnrilł. Czy Jest PflJl
rot.ów! - r.apytał Puryszkimcz słuł:bt, kt6ra krąt.a.ła si~ weiąt przy związywaniu ciała Rasputina.
- Zdaje ało, f.e jest dost.atecznie ~.„
-- Tak. nie ~ Bit jut qd...
Ciało Rasputina była tak ~ .nunml, • w
pierwszej chwili sprawiało to wratenie jakiej~ ~
dywan6w albo tmraru. Truduo b7łoby ~. łe jest to
ludzkie ełało.

·K&iU.e Jusupow Powoli wracał do siebie: wns s
Pur.rszkiewicuin niepokoił się brakiem wiadomości od
spiskowców, kórzy wyruszyli auem, dla .zm,ylenil\ czujności wywiadowców. Nairle rozległ się warkot motit>ru.
Chwilę przysłuchiw.ali się obydwaj:
- Zdaje się, ż.e to o.ni..
_.Tak, to warkot motoru.
- 'rak, to oni..

„

neldo te me ~· Jui

KREWikI

"'8 -

_........

ld.6r Lazowert.

- C!:emu to! Um6wd1:ilmy się...,
Tak, 1 - ' a e „ .rvurdcfe eohie paftlO.'Wf~ !e t.o futro
. ._
hilen spoe6b nie chciało wej.ś~ do piece... :w'nyBcy pr6bowalł>Amy....

w.

- Mołna Je było ~ n.a kawały, po&aj~-

ujęłoby zbyt wiele czasu. Poetaińowitilbny !1ff ,
zab'm z powrotem, i wras s ciałem ~ J9 do
wody.
. -To

, .
~~futro ~fe·...
Pl"zy'W'ię!emy do efała... ~e ma -~Tef a

-

.

iłnie

słę.

-

neld.M ,.

dodał dokt6r ~ 11161decha~

Puryszldewłc-z był tym zaniepokojony.
. Tego dma miał ju~ zbyt wiele nf~'łf
preypadlc6w, a tera,; znowu z tym ubraniem.
Gdzie§cłe jednak tu długo byli t - zaPJtał.
- MfeUmny przygodę z wywiadowcami _ odnek1
LaZIO'Wert. · - Nie wiele bra.kłó i mogl~my ~

I-

- DzięJCuję p&ltf ta.w ale nłe mófę znłełd tej ą
tuaeJL. żałuję bardzo, ł.e w og6te dałam s1' wcf4gnllć
w tt całą a!ert•·· Nde mam spokoju.„ Gnębf4 mnie 'WY·
nuty w.mienia ..•
·-Ale jut przede! pani po'tViedzłałam, te poeta.nowiłam wysta~ pani, za l!'anicę ..• Dam pani pi~ tysięcy
słotyeh na rękę .•. Olego pani jeszcze chce ode mnie 1..•
- N~ JeAU tak, to zupełnie co łMelO !
- O co pa.ni chodzi 1 - u.pytała Bronka, ltwierdzaj4eo, te snajduj' się jut w poblittt lasu. - M6wi
pani, te ma panf wyrzuty 11umienła, te żałuje pani, ł.ł d•·
ła 1ię pa.n.i nam6włć. Ale czep pani chciała?
- Chciałam pan,f powfedm~ te... ł.e.„
Słowa uwięzły Tokal'Skiej w gardle.„
- ~ nie mogbtm dłużej cierpieć„.
...._ Co więc pani zamierzała uczynić!
- Posta.nowi1am pójść... P6jść do pollicji ...
- Pójść do policji, 11by zakomunikowa~, te kazałam
pani złożyć fałszywe zeznania! Czy tak!
- Niech łaskawa puii mi wybaczy... ale... byłam
strasznie zrozpaczona. Czy JftOłe pani eobie wyobrazi-ć,
co sił se nm, dział~, gdy przeczytałam w gazetach, te
te.n Bogu ducha winny człowiek dostał się do więzitmia,
poniewał ... poniewat. złołyłam fałs!YWe zeznAnia. Omal
Ilię nie rozpłakalam n zmartwienia. Pani · nie mote
eobie wyobrazM, jak cierpiałam.•. Ach, jak cieszę się, te
pani umotliwi ml wyjazd za granicę. Cóż 1a piękny tas! !
- zawołała nagle Tokarska, rorglidaj4e ttłe na wszystkie 11trony.
Obłe kobiety szły ~cietlCą w"§r6d ~kich iłrzew.
W ok6ł nłch panowała ei11za. Nie macfł jei nawet śwłer
got ptak6w, ani poszum li~ci.
Bronka szła ciągle dalej i dalej, szukaj~c gęsto za?'Ośniętego miejsC'a. Chcąc zaś odwr6cić uwagę Tokar·
skiej od tego,·te zaszywaj1rsię coraz l'łębiej w las, m6wi·
ła o jej wyjetdzie za granicę i roztaczała pned ni,
niezwykle barW'.De widoki na przyszłoś~. Przyrzekała
post.ar~ si~. aby Tokarska mogła pojechać do Ameryk.i, .
gdzie wreszcie n·acieszy się tyciem.
- Dostanie pani p.ł~ tysięcy złotych na rę'Jrę. Puz..
port 1agranicmy wyrobię w ciągu kilku dni... Mam wiele inajomo.fici w różnych urzędach... - m6wiła w dal·
uym ciągu Bronka, wcltodząc coraz głębiej w· la& - I
Zapewniam, te jeśli napisze ml pani, te brak jej pieniędzy, przyjdę pani z pomocą„. Tak, romimiem panią
doskonale„. Gnębią panią wyrzuty sumienia, ale przy·
puszczam, te za granicą zapomni pani o wszystkim. Powinna mf pani być bardzo wdzięczna.„ Teraz nie wie pa.ni, eo to jest gł6d, brak dachu nad głową •.. Niech palił
sobie przypomni, w jakiej sytuacj-i znajdowJtła się pa·
. ni, nim mnie poznała .•• A teraz będzie nani nrzeciet szczeJtiwa ! ....

~

'
(t>alay

du jat!o)'.

•

Brom

zatrzymała sl4'o ZnaladJ alt 1iio- :
Nagile
·
wiem w poblita jakiegoś niewielkiego stawu.
- Tak, to miejsce doskonale się nadaje... - ,.. ·
m~lała.

• - Adi, eo za ładny staw! - zawołała f ~ •
takiej pozycji, aby Tokarska znalazła się przed nią.
- Tak, I powietrze jest tutaj doskonałe.„ - Olłwłaa. '
ezyła Tokanka.
- Niech pani spojrzy, jaki dziwny ptai not BI
tej gałęzi... - rzekła Bronka, wskazując jedno z dnew,
Była to zwykła sroka.
W chwfl.i gdy Tokarska uniosła głowę ł spojrzała
na „dziwnego" ptaka, Bronka bezszelestnie otworzyła torbę, samierzając dobyć rewolweru. Ale w tym momflnefe 1
.
Tokarska odwróciła głowę w jej stron~ i powiedziała:
- Pn:eek!t to zwykła sroka. Co pani jest, ła11ra'tN
pani! Dlac~go pani nagle tak strasznie pobladła?
Poczułam się nagle niedobne- NJe w.Iem...
Chciałam właśnie wyjąć z torebki orzetwiaJ11C1 cukierek... Jut mf lepiej ..• Ach więc tak, jest to zwykła aro- ·
ka? Widzę po raz pierwszy tego ptaka. Tutaj jest bar-d:to ładnie, nieprawda? - znów pragnęła Bronka pr:w,p.
ku~ do cze~ uwagę Tokarskiej.
Bronka n.fe chciała jut oddalić aft; od teg'O mfej„
sc'll. Mały staw był bardzo dogodny dla jej samiar6w.
- Mogą miQ4Ć miesiące, zan:im znajd4 swłoJd pomyAlała Bronka o kobiecie, która stała C)bok mej,
kt6.ra jeszcze oddychała. i patrzyła z zachwytem na ota·
C'Z4jący j11 świat, nie wiedząc co ją czeka.
Bronka pomimo te była bardzo blada, odcsawał&
dziwny spokój, Drtała tylko na myśl, te ludzie, kt.6rzy przypadkowo będą przechodzili p.rzez las, usłysq
11trzał. Z · tego względu post:).nowił.a przyłożyć lufę re~lweru motllwie najbliżej płaszcza Tokarskiej, aby
.
detonacja była cichsza.
Nie.odczuwała wcale wsp6łczucia dla Tokarsk:lej. Ba.;
2aden głos · wema s~ dziwiła swojej obojętności.
nie upominał jej: „Co robisz? Op8J11fętaj
wnętrzny
sfę ! Popełn:iasz zbrodnię!"
_Serce jej nawet nie dl'gnęło. Pragnęła tytko molli·
wie najszybciej zabić, powrócić do WarszawY, znalełó 1ię
w domu.
- Niech ~ni spojrą - rzekła Bron'!Ca. ~pjfłe
pned siebie lewą rękę. - Co to jest? Czy to zaj,.c:,
.
czy tylko mł się zdaje! O, to szare, tam...
- Gdzie? - spojrzała Tokarska we wskazanym jej
p~e1 Bronkę kierunku.
- Na lewo... Między tymf dwoma wielkimi drze..
wami... - prawą ręką otworzyła torel:)kę, wyjęła rewol·
wer i przełotyła torebkę do lewej ręki.
sapytała j
- Czy pani widzi 1 Czy to zając? przyłotywszy lufę rewolweru do lewej strony ~
·
Tokarskiej, pociągnęła za cyngiel...

•
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K li .y alery sz11ie1owskiei wBelgi

,,Sob·eski'' w Brazylii
Pierwsza

podr6ż

11

naszego „motorow<a

Przybycie „Sobieskiego" jest
wielkim, niezapomnianym dła
nas wydarzeniem. To cząstka oj
czyzny, która oderwała się od
polskiego wybrzeża, by nawiązać kontakt z jej synami na obczyźnie. To symbol nierozerwal
nej więzi duchowej, która nas
łączy z macierzą.
w odpowiedzi na powitanie
Po przytroczeniu statku, pier wygłosił krótkie przemówienie
pierwszy wkroczył na jego po- kapitan statku, Knoetgen., a na
kład poseł R. P. w Rio de Janei
stępnie życzenia składali „Soro, minister Tadeusz Skowroń bieskiemu" członkowie paszcze
gólnych
delegacyj.
'iki, w otoczeniu urzędników po
selstwa oraz delegacji polskiego
O ~odz. 1.30 odbyło się na po
osadnictwa ze stanów Parana,
kładzie statku śniadanie, w kt6
Rio Grande de Sui i Santa Cotharina. Min. Skowroński powi ryn: min. Skowroński podejmo
wał członków rządu Stanów Zje
tał kapitana statku Zdenko Kno
ó.oczonych w Brazylii.
etgena i wygłosił piękne przemó
wienie, w którym zaznaczył mię
dzy innymi:

Dnia 4 b. m. M-s Sobieski, kt6
po rH pierwszy przepłynął
Atlantyk, zawinął do portu w
Rio de Janeiro, gdzie był nie-zwy
kle entuzjastycznie witany przez
lie%Die zebraną kolonię polską.
Wiele osób pragnąć zobaczyć go
z bliska, wypłynęło na pełne mo
n;e żaglówkami i motorówkami.

(Kores,Jondencja własna)

~

-

W imieniu

mieszkałych

Polaków

za-

w Brazylii, witam

1

Echa belgi.jsikiej a!ery SZ\Pie„ I Wiadomo było do·klac:Lniie, co
gowskiej, którą wykryto w Lie ginie, ale właściwych zdraj1ców
ge, dotarły wszędziie i w wielu przez dłuższy czas nie można
wypadkach służą do wys.nuwa• było przychwycić.
nia pesyu:nistycMych W1lliosków
Wreszcie udało się zaaTeszto•
o wartości belgijskiej obrOt11y wać na granicy agenta niemiec•
narodowej. Szerzenie takich po kiego, Liitgensa, który wydał
głosek leży teraz oczywiście w następnie swego W1S1Póltnilka, bel
interesie tych, których machia~ gijskiego poruczn1lka Domlbret.
weliC'Z!lle kombi.nacje zostały U•
Domba.-et mikzał, jak zalcl.ęty,
jaiwnione. Aferę szpiegowską ale
wykryto dzięki niezwykle spr.aj
"PRZYJACIOŁKA
wnei słu.żibie kontr • wywiadu jego - niejaka Simone Pidet "
belgijskiego.
Oto dokładny okazała się barduej rozmowną
przebieg wydarzeń:
i „sypnęła" tak swego przyja"
Od szeregu miesięcy policja ciela, iż skompromitowany mu•
śledcza Liege znajdowała się li siał się przyz.nać do W1Szysłkie"
NA TROPIE SZPIEGOW, go. Okazało się, że Dombret
którzy wydawali Niemcom bel wa:ęczył niemieckim władzom
gijsk.ie tajemnice
wojtSikowe. nii. mniej, ni więcej, tylko

PLAN OBECNEJ OBRONI!
BELGII I
Na szczęście wyk.ryto całą aferf
która nie po.ciągmie jednak za
sobą szkód, ponieważ dowód;"
two belg~jskie z.mieniało kolej"
no wszystkie plany, ialkie W'Padały w obce ręce.
Zobaczymy jednak, w jaki
sposób doozło do aktu zdrady
porucz1nilka Domib ret? Dzieje je
go przyipomiinają powieść alho
film.
Niemcy posiada1li w Bel"
gii specjalnych obserwatorów,
których jedynym za.dan:etn j~st
wyszukiwanie oficerów, posia,;

Studentki angielskie ca coalce zhltlervzmem

chwiarzy dla zasipokoienia żą„
dań swoidh. wierzycieli.
W jednym z biur tego rod::a:ł
ju w Brukseli agenci niemieccy
zaipoznal[ się z porucz111iki~i1'1
Dombret. Dowiedzieli się, że
konduita oficera nie należała do

I

I

dająqnch

KŁOPOTY

FINANSOWE,

korzystają·cyc:h z ,.pomocy"

li-

„Sobieskiego", który
po raz
pierwszy przemierzył Atlantyk.
młodrrh
prowadziło
Jest on dla nas, Polaków nie tył
ko radosną rzeczywistością, ale
antrhillerowską
najprzy!kładnie}szyich. Porzucił
zarazem i symbolem dynamiki,
10 młodych dziewcząt ang:iel - pieniądze i klejnoty.
Po przybyciu do Berlina natych on żonę dla niejakiej S!moric
namacalnym obrazem twórczych skich, studentek uniwersytetu w -Studentki te utrzymują
łącz- miast nawiązałyśmy kontakt z taj Pirleł, której wymagań jednak
sił narodu, żywym potwierdze Oxford, przebywało przez
k.ilka ność z różnymi organizacjami an ną organizacją antyhitlerowską nie był w stanie zaspokoić ze
niem tej kardynalnej zasady, że miesięcy w Niemczech i powadzi- tyhitlerowskimi, rozsianymi
po w Niemczech i byłyśmy zdumione, skromnei peru;ji oficerSkiej. To
Polska może być i rozwijać się ło tam energiczną propagandę an świecie. Przed pewnym
czasem jak doskonale jest zorganizowana też cią.gle tik.wił w dłttgath.
tylko w oparciu o morze, od któ tyhitlerowską, oraz pomagało u - tajna organizacja antyhitlerow - i ile posiada oddziałów w kraju. Dombret
l"egO odepchnąć się nie da.
chodźcom wywozić
z Niemiec ska w Niemczech zwróciła się z
Zaraz zmontowano stację radio- NIE OPARŁ SIĘ POKUSIE
apelem do pokrewnych sobie or- wą i jeszcze· tego samego wieczo- i wszedł w kontakt z agentami
gan.izacji za gr.a.nicą. aby przysła- ru za jej pomocą, rozesłano w
no jej fundusze, które umożliwi - świat na falach eteru wiadomoś- niemieckimi, kitór.zy w.ręczyli
łyby jej prowadzelllie za.krojonej ci przywiezione przez nas.
mu kil'ka tysięcy hanków.
na szerszą skalę propagandy prze 1 DziałalnoM stacji dawała się
Odtąd poruczmik nie umiał
ciwko nowym władcom Niemiec. nast.ęgnie dotkliwie wie
znaki już oprzeć się pokusie. Otrzy:1
Organi%acje te zebrały odpowied- władcom
Trzeciej
Rze- mal od swoich „wybawców"
nie fundusze, nabyły specjalny a- szy i Gestapo czyniła nadludzkie
60.000 FRANKOW
parat radi-Owy, umożliwiający u - wprost wysiłki, aby ją wykryć i w ciąigu kilku miesięcy i - i.a..
trzymywanfe prze7. organizację wydawała na ten cel mnóstwo pie póź.niej wyka'Zało śledztwo niemiecką stałego ko.n taktu
z niędzy. Nie wiele to jej jednak spędził wraz 'Z przyjaciółką kl•
za granicą, oraz szukały młodych pomogło. Stacja bowiem jest tak ka tygodni w Niemczech, mie"
kobiet, któreby zgodziły się prze urządzona, te agenci Gestapo w szkając na kosz.t Gestapo w na.j
N~e
wieźć to wszystko do Niemiec. żnden sposób ni-e będą mogli jej elegantszych hotelach i Żyjąic
~
Na apel ten odezwały się wspom wykryć.
nad stan.
W Kanadzie
niane odważne dziewczęta
anKorzystając z naszego pobytu
Agenci Gestapo mogli być
Ptasa kanadyjska donosi 0 kowo wzbraniali się otworzyć gielsk.ie. Przed kilkoma dniami w Niemczech, postanowiłyśmy zresztą zadowoleni ze swe.go
Aieoaekiwanych
konsekwen"' zakłady.
wróciły one do Anglii i opowie- przychodzić z pomocą
uchodź- „ptl!Piła", natrafili bowiem na o
cjach, jakie liczny z..iazd publicz
Gdy jednak przyszli paniom działy wiele niezwykle sensacyj - com, którzy mus.iel.i opuszczać ficera, który korzystał 'Z ułąt"
ności amerykańskiej z okazji po na pomoc mężczyźni, nieprzy„ nych szczegółów o swojej podró - Trzedą Rzeszę i przewiozłyśmy wień, o jakich inni lll·ie mogli na
bytu pary królewskiej wywołał zwyczajeni do takich ograniczeń. ży.
.
• . . . .
mnóstwo ich pieniędzy i klejno- weł marzyć. Domhret zat~"
dla interesów restauracji w Win restauratorzy byli zmuszeni do . Na gram~y mem1eck.1e3 n1e. ro- tów tut pod nosem urzędników niony był w belgijisikitm wotsko
'nipegu - na tle ustawy kanadyj sprzedaży piwa, robiąc zresz.ta.1 b1ono. nam zadnych trudr:ośc1 - celnych. Urządzałyśmy poprostu wym Instytucie KartoJJfaficz.,
sldcj, zabraniającej spr.zedawa- bardzo dobre interesy. Na sku.. opowiadają. Odi:io~z.o:oo się do wycieczki, - „naukowe wyciecz ,nym, d:z-ięlk.i czemu mógł 'Z łat"
nia piwa kobietom:
tek jednak przekroczenia przepi$ nas na:vet życzhw~e: Ale k:ażda z ki" - a urzędnicy celni pomaga- wością zdobywać maipy i dok.w
sów, wszystki.nt niemal res-tau.- nas miała w wah,;1e
niektóre li nam jeszcze nosić walizki, w me.nty, dotyczące ohl'Olny ~ad
Kilkanakie tysięcy Amerylia- racj<?m . połotonym na trasie czę~ci t~jnej mi;iiaturowe! stacji których znajdowały eię instru - nic;
.
ae~ które zjechały do Winnipe przeJazdu pary królewskiej ode' rad1oweJ. Obawiałyśmy się, aże- menty naukowe„. ii.apełni'One piePoza tym był on posia.df\"
•p celem oglądania króla Jerze" brano licencje.
by ich nie wykryto. Wówcza.s bo- niędzmi i klejnotami.
czem - dla celów, słuilbowy.ch, „
go i królowej Elżbiety, po kilku Sprawa została załatwiona. wiem zaczęłyby się przesłuchania Pewnego dnia dowie.działysmy st.ałych pasz.iportów do wielu
godzinach stania i oczekiwania. przez komisję sądow~. która nai i .nie wi.ado:;no. czy któr~ś z nas się że Gestapo zainteresowało się krajów Europy Srodkowej. W
gdy parada przejechała, rzuciły prawdopodobniej wobec ..,wy„ nie pow1edz1ałaby coś mep<>trzeb na,szymi osobami. Nie chc~c mieć ten sposób odwiedził często
8ę tłumnie do najbliższych__~i- raźnej winy zapl'ZJ'jaźniónego nego. Ukryłyśmy je jednak
tak przyjemności „zawarcia znajomo- Niemcy i wręczał agentflom Gc:1
wiarni i domagały się piwa. Wła narodu" piwiarnie otworzy.
doskonale w poszczególnych czę- ści" z osławionvmi agentami n.ie- stapo żądane dokumenty. I taik
kiciele, którym ustawa zabrania
Narazie jednak otwartych jest ~ciach naszej garderoby, że mimo mieckiej policji 'śledczej, naby - kontr " wywiad belgijiski przY"
wpuszczania kobiet do lokali i w Winnipegu tylko kilka restau dokładnej rewizji celnej, nic
u łyśmy bilety kolejowe i wróciły- chwycił jego wsp611Jlika, Lfitgcn
spncdawania im piwa, począł- racji.
nas n.ie znalezio.no.
śmy do Anglii.
sa.
· /
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prcpaganrie

w Niemtzech

wolno p:t p:wa kobie•om

Klub... blagierów
heryb, 'tlen wspaniały kraj ton pierwszy, og6lno - amerylCa-Afos~pu, kraj najbardziej prak- ski kongres blagierów.
Obra,dy
t"J'cznych ludzi na świecie,
jest był1 prowadzone normalnie. Pre
t8ł ojczyzD4o pował.nie trakto
zydium stwierdziło, te „w dal wenego nonsensu.
siejseych, eięt.kith czasach odroCo powiedzieliby nasi snajomi, bina fantazji mote opromien~ ty
gdybyśm:r zaproponowali załote - cie własne i blitnich", te „nieezko
nie klubu„. blagierów? Wyśmiano dliwe blagierstwo ma
więcej
b:r naa. I słun.nie. A w Ameryc„ wepólnego s poezją nit s kłam klub taki istnieje Jut od 10 lat. stwem•.
W r. 1928 kilku mieszkaflc6w
„Klub btaglier6w"' rozwija się
miasta Burlington postanowiło o· dalej. Obecnie ma filie prawie we
powiada~ sobie na
wieczornych wszystkich większych miastach
zebrandach najbardziej fantasty - Stanów i działalnoś~ SWJ! prze ezne, zmyślone hietorie.
rzuca na Kanadę i Amerykę Pow cłl!gu kilku miesięcy :miesz- łudnioWJl.
kanie prywatne jednego z blagie
W ub. miesiącu w Salt Lack Ci
r6w, gdzie odbywały efę zebranilł, ty - stolic:r mormonów - odbył
stało się zbyt ciame, pon.fewat na sit trzeci z kolei zjazd blagie „blagierskie wieczory" przycho- rów. Na zjetdzie tym wprowa dziło juł 24 osoby. Poetanowiono dzono mowaeję: walne zebranie
w_6wcza9 załoły~
„klub blagfe- wybrało „króla blagierów". Kaidy
r6w". r
s uezestru1c6w musiał opowiedzieć
W ciągu dwu lat „idea" amery jakąś ndeprawdopodobną histo Jtańskich blagi~r6w tak eię w Sta rię, a ten, który otrzymał
najnaeh przyjęła i klub ich uzyskał lwiększ!l ilo§ć głosów - zoetał wy
~k wielką sław~. źe w kilku mia- brany królem.
-ach założone zostały filie.
Zaszczyt ten przypadł w u·dziaW r. 19S5 odbył słę w Burli:ng- Je Frankowi Cullet z Arizo.n.y.

„Mlodz·ei •• na szrbow·skal

0

P . ., Iska musi

stać się

nar '.'l dem lotniczym

Przy izkolen4u kard' przyszłych lot" go, :ie jest bardzo łanie, daje uanlom żyda samolołu szkolnego iłp.

ników samolotowych niezmiernie waż znakomite podstawy, ucząc ich w.grun ! z tych wszystkich przyc:tyn PańS~o
ną rolę odgrywa szybownictwo. Szko cie rzee%Y latania, którego zasady są utrzymuje cały szereg ctwilnycłi i woj
lenie na szybowcach niezależnie od te zupebtle takie same jak na maszynie . skowych szkół nybo,..: __ ,vych, daj41"
~!Mfifat il'flifi~~~·
silnikowej,
j cych młodzieży od 16 lat p~zy,
••
Nie jest to jednak jeszcze wezysł- możność wyszkolenia się za mł.nimalk?. Loty na s-Zybowcach. w cię:iki'61 ną opłatą w tym prawdziwie męsJ&;n
li
Dtleru warunkach atmoswerycznych sporcie, ołwłerającym drogę do eihii•
Podczas pożaru elewatorów w w_yrabiają w. Pr,i;yszłych lotnikach sil- · by w lotnkłwie w charaktel!ze ollo•
.
.
.
nikowych wielki hut ducha, odpor- łów.
Chicago, stoJących nad brzegJem 'ość i umiejętność pokonywania pię•
rzeki Calumet, oddziały
straży łrzących się trudncści. Jakie ma to
Niestety, starsze pokolenie ~oat
za.lały wodą masy zboża Ponie - znaczenie dla każdego z lotników - się je:~cze dotychc~ . nłej:ue 1 0
wnż zboże zaczęło fen~ento\VRĆ nie trzeba chyba uzasadniać.
w;~ ego, ~. :r:wi:~.e
~ tr •
.
•
Rozpatrując łe rzeczy, nasze woj- n1
em, u~aza1ąc s vę w 11ow1e zu
dyrekcja poleciła
ro"l)otmkom skowe władze lotnicze postanowiły P .za niebezpieczną i przemaczoq wy•
zniszcyć je, wrzucając do rzeki. wielu próbach i doświadcuniuh łącznie tylko dla stra~ełlców lab waPociągnęło to za sobą nieocze wprowadzić jako pierws.zv etap w nau rikatńów. ćTrzWeba ~~~zcttymez ł1m0 J!!n~~
•
· przeszk 1 ·
· smożemy
o czy .powiedzieć,
szysuw.w
1m1cv,..
kiwane
skutki.· OtM ryby, najadł- ce Iatarua
o emo na szybOW':ie .... sac
zeszi,m
r~szy się przepoJ'onego alkoholem cach. Przedtem, gdy kandydat rozp~ k
t
lk
koł
~ćrwa w
.
czynał naukę od razu od maszyny sil
u ~ama V o sz .a szy
. . ..
zboża, rozpoczęły, ku uciesze zgro- nikowej, zdarzało się nieraz po wielu "l!słlanoweJ. "!Vszkoliła przeszło 2 tv•
madzonej .na brzegu publiczno~d dopiero lotach, :ie nie naci'.aje się on s1ące ucdk:ip1lot6w bez naftllniejuezabawne harce p.ijackie. Wid::r.owie do służby w powietrzu. Obecnie jest go wypa
·
twierdzili jednak lojalnie że pija to niemożliwe, ponieważ wszelkie wa
Na echże:i wi~ hasłem całef ml~tie
ne r b
ho
ł
i mimo dy ucznia wyjdą najaw irdczas szkOtl :iy polskiej będzie dziś: „tnłócbłeż ha
Y Y zac w~~ ~ 8 • ~ • • • lenia na szybowcach. Zysk, jaki odno szybowce, a potem do szeregów poł~:i;
wszystko przyzwo1cieJ mz 011am si przez to Państwo, jest olbrzymi, nego lotnictwa". Polska musi std Iii:;
Judzi„
ponieważ odpada koszt benzyny, w• narodem lotnic%YlllJ
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lrzo nieuku

lu~ leniw~o, żeby

W dniu 11 lipca o 8-ej rano
wyrusza od Fary Pielgrzymka
Piotrkowska do Częstochowy,
która w tym roku ma charakter
jubileuszowy:
a) upływa bowiem 70 lat od
pierwszej pielgrzymki z naszego
miasta na Jasną Górę,
b) 50 lat od pielgrzymki pod
przewodnictwem i opieką księ
dza, co za okupacji rosyjskiej
było wielkim sukcesem,
c) 20 lat od odzyskania niepodległości Ojczyzny.
Z tej to racji w roku bieżą·
cym pielgrzymka piotrkowska
zaniesie do stóp M. B. Często
chowskiej votum od Piotrkowa
z prośbą, by N. M. Panna nadal
opiekowała się miastem Trybu
nalskim i Ojczyzną, a zwłasz
cza w Jej obecnej próbie nieugiętego trwania Narodu na
stanowisku całości granic i niepopodlesłości naszego Państwa,
wobec zaborczości niemieckiej.
Niech więc wszyscy, celem
podkreślenia solidarności gorą~

cych uczuć miłości dla Królowej Korony Polskiej, składają
ofiary na votum bądź w pie·
niądzach na listy, bądź w zlocie
i. srebrze - niech z duszą i sercem orez głęboką czcią dla M.
Najśw. badzie złożona cząstka
mienia każdego piotrkowianina
po wieczne czasy wra.z z votum
na ołtarzu Jasnogórskim.
Komitet zwraca się z uprzej
mą prośbą do wszystkich organizacji piotrkowskich, by w dniu
11 lipca wydelegowały sztanda.ry wraz z pocztem do krzyża
pożegnainego, a jeśli to możli
we i na całą podróż, a w dniu
14 lipca, by koleją udały się
poczty do Częstochowy, aby
wziąć udział w uroczystym zło
żeniu votum na ołtarzu Jasno·
górskim.
Ofiary składać można w kancelarii parafialnej św. Jakuba
(Fara) i w „Drukarni Polskiej"
Józefa Waleckiego, Słowackie
go 23.
Program Uroczystości:
. Dnia 11 lipca 1939 r. o godz.
7 rano Uroczyste Nabożeństwo
w kościele Farnym po którym
nastąpi przekazanie pielgrzymce
Votum mające być złożone w
kaplicy Jasnogórskiej.
Dnia 11 lipca 1939 r o godz.
8 rano odprowadzenie pielgrzym
ki do Krzyża pożegnalnego przy
ul. Krakowskiej. Udział bierze
całe społeczęństwo m. Piatrkowa oraz organizacje z pocz·
tarni sztandarowymi.
Dnia 14 lipca 1939 r. o godz.
4.30 rano wzjezd pielgrzymki
kolejowej. o godz. 13 powitanie
pieszej pielgrzymki. w Często
chowie u Trzech Krzyży.
Dnia 15 lipca ·1939 r. 8 rano
Uroczysla Msza Sw. w kaplit::y
Matki Boskiej Częstochowskiej,
po której nastąpi złożenie vo·
tum Królowej Korony Polskiej
od mieszkańców naszego Grodu, oraz ślubowanie wytrwania
w wierze Ojców naszych.
Dnia 17 lipca 1939 r. o godzinie 6 rano Nabożeństwo. po
którym pielgrzymka udaje się
w powrotną drogę do Piotrkowa, o godzinie 12 w południe
odjazd pielgrzymki kolejowej
Dnia 19 lipca o godz. 7 wie·
czorem przywitanie powracają
cej pielfZrzymki przez Społe„

„ ...„ ...„ ...„
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Wycieczka rolników

„A S"

I

w Piotrkowie
pl. Niepodległości nr. 2.

Do Piotrkowa przybyła wycieczka rolników z powiatu oczeństwo m. Piotrkowa u Krzy- poczyńskiego - zorganizowana
przez OTO i KR. Udział w wyża przy ul. Krakowskiej.
Dnia 20 lipca o godz. 9 rano cieczce bierze przeszło 50 osób.
odprawione zostanie dziękczyn· Goście zwiedzą sklepy, biura i
ne Nabożeństwo w kościele zakłady przemysłowe spółdziel
cze w Piotrkowie.
Farnym.
Równocześnie Komitet przypomina, że z uwagi na krótki Nowe władze cechów
okres czasu .dzielący nas od
w Piotrkowie
wyjścia pielg\'zymki z PiotrkoW
piotrkowskim
cechu piewa, gorąco prosi o zwrotne
karzy
nastąpiły zmiany persoskładanie list zbiórkowych ·n.a
votum w Komitecie (Słowac nalne. Prezesem został pan
kiego 23), a to w celu zlikwi- Józef Rzepecki a wic'3prezesem
dowania akcji zbiórkowej. Jed· senior piekarzy piotrkowskich
p. Stanisław Kuczamer, jeden
nocześnie Komitet podaje do
z przedstawicieli chrześcijań
wiadomości. że zapisy na pielskiego rzemiosła piekarskiego.
grzymkę pieszą w dalszym ci11·
gu trwają i pragnący wziąć u- Dotychczasowy prezes cechu
Stanisław Gadzinowski, wskudział mogą zapisywać się w kantek
sprzedania swego warszta~
celarii parafialnej św. Jakuba
tu
pracy,
zrezygnował ze sta(Fara).
nowiska
starszego
cechu pieKomit11t
Pielgrzymki Jasnogórskiej karzy i wyjechał z Piotrkowa.
W dalszym ciągu kancelaria
poł?wa n~eruchoID
mosci. Piotrków.
parafii św. Jakóba przyjmuje
zapisy na pielgrzymkę kolejową Narutowicza 71.
do dnia 13 lipca 1939 r. Koszt
duży filodendron, Al. 3
Maja 21, m. 1.
biletu w obie strony 5 zł.

Do Sprzl „.n·1a

Sprzedam

cena

przynouq· ulgę w nosłępujqcych chorobach:

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

t w chornbach piersiowych •
2
3
4
6
7
9

,
•

w złej przemianie materii •
•
w chorobach żołądkowo-kiszkowych •
w chorobach nerwowych •
•
w blednicy i niedokrwistości'
,
•
w chorobach nerkowych i pęcherzowych
przeczyszczające
.
•
.
·

•
•
•
• (
•

•
•
•
•

2.50
3.2.50
3.60
4.20

• 3.• 1.50

Oo ftobycia w oryginalnym opakowaniu w opiekach, składach a111tecznych
I drogeriach lub w wytwórni .POLHERBA ·, Kraków · Podgórze skrytka 48.
Zolnteresowonl ołrzymujq na icidanie darmo a wrtw6rnl broazurę.

Komu

przysługują
zasiłki

Prawo do zasiłków służy rodzinom żołnierzy, którzy odbywają:

1) czynną służbę wojskową
w rezerwie, w pospolitym ruszeniu, w pomocniczej służbie
w~jskowej oraz w uzupełniają·
cej służbie wojskowej na ćwi·
czeniach doskonalących;
2) zasadniczą służbę wojskową w czasie mobilizacji lub
wojny, jeżeli są jedynymi żywi
cielami rodziny a nie mogą uzyskać odroczenia służby wojskowej lub ;~ utracili;
3) zasadniczą służbę wojsko•
wą jako ochotnicy w czasie
mobilizacji . lub wojny albo w
przypadku, gdy tego wymaga
interes obrony Państwa, stwierdzony uch~ałą Rady Ministrów.
Za rodzinę żołnierza, uprawnioną do zasiłków, uważa się:
1) żonę, również i sądownie

z ZVWCA
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Kronika tomaszowska.

Co stwierdził
Premier Składkowski
w Tomaszowie Maz.

„ Piesch".

Robotnicy domagali
dwóch robotników.
Wobec nieuwzględnienia ich
żądań przez dyrekcję, około
160 robotników wykończalni
porzuciło pracę powodując tym
samym unieruchomienie tak poważnego · działu produkcyjnego
fabryki.
Sytuacja jest o tyle poważna
ze wymienione fabryki są w
pelnym uruchomieniu w związ·
ku z sezonem produkcji towarów zimowych .
się usunięcia

Przez Tomaszów przejeżdżał
pan premier generał Sławoj•
Składkowski, który dokonał pobieżnej lustracji nieruchomości
położonych na trasie ul. Przelotowej. Pan premier stwierdził
szereg niedokładności w wykonywaniu remontów zeszłorocz
nych i o swoich spostrzeżeniach
powiadomił telefonicznie StaPOJAWlt:Y SIĘ NASLADOW~
rostwo powiatowe, domagając
NICTWA BEZWARTOs'CIOWli .
ABY OTRZYMAC ZNAKOMITY
s!ę natychmiastowego usunięcia
PRAWDZIWY PROSZEK JAPOŃSKI'
NALE~Y
'
l!.ĄDAC
braków.
Stosownie do życzenia pana
premiera, Starosta wydał polecenie Zarządowi Miejskiemu
wysłania na miasto kilku komisji celem przeprowadzenia
dokładnych lustracji nieruchoNiedoszły strajk komości. Komisje te, złożone z
inżynierów i techników Wydziabiet na robotach
łu Technicznego, z wiceprezy.publicznych
dentem miasta na czele, skon·
trolowały kilkaset domów, -spiNa miejskich robotach pu·
bliaznych w Piotrkowie powstał
sując jednocześnie protokóły.
Obecnie Ekspozytura Staros- kilkugodzinny strajk kobiet, któtwa na podstawie protokółów re domagały się podwyżki plac
wezwała szereg właścicieli nie- z 3 na 4 zł dziennie. Strajkuruchomości do usunięcia bra- jące wysłoły delegację do Preków i przystąpienia do pracy zydenta miasta, który ją przyjqł
w ciągu tygodnia od daty o- lecz oświadczył, że żadnej podwyżki dać nie może z powodu
trzymania wezwania.
Przeważnie, właściciele nie- braku kredytów na roboty puruchomości wezwani zostali do bliczne. Wobec tego strajkują
odmalowania fasad domów, ce przystąpiły do ~acy.
wymurowania śmietników ściśle
według obowiązujących przeTragedia Tomaszopisów, wyremontowania i wybudowania sieni oraz klate~ wianki w Sulejowie
Na cmentarzu · parafialnym
schodowych, wre:szbie płoty muna
Podklasztorzu pod Piotrkoszą być zastąpione siatką.
W wypadkach niewykonania wem dokonała zamachu samotych robót w oznaczonym ter- bójczego 24-letnia mężatka Rominie, stosowane będę grzywny mana Jęczmień z Tomaszowa
pieniężne a nawet kary aresztu. Maz. przez wypicie większej
dozy esencji karbolowej~ Po
przewiezieniu
jej do szpitala
Strajk w fa brykach

niedoszłą samobójczynią udało
się uratować. Oświadczyła ona
W firmie H. Landsberg S. A. że nie mogła przeboleć straty
wybuchł
strajk na oddziale swojego meża, który wkrótce
5) rodzeństwo,
przędzalniczym
w związku z po ślubie zmarł. Postanowiła
6) rodziców matki i rodziców
chwilowym nieuwzględnieniem więc umrzeć aby na tamtym
ślubnego ojca.
Prawo do zasiłków służy postulatów robotniczych w od- świecie - jak powiedziała niesieniu do żwolnienia z pracy mogła być blisko ukochanego.
członkom rodziny żołnierza kilku robotników i majstra. Ze
jeżeli:
śmierć
1) posiadają obywatelstwo względu na to, że nie osiągnię

sukna

Tragiczna

Państwa Polskiego bez wzglę· to porozumienia w tej sprawie
dziecka
du na to, czy zamieszkują w firma unieruchomiła dnia naskraju, czy za granicą lub nie tępneif o wszystkie oddziały pro- W fabryce dykt Adlera w Piotrkowie wpadło do gotującej się
posiadają obywatelstwa Państ dukcyjne. W związku z tym
wodu
przeznaczonej do parzewa Polskiego, lecz zamieszkują incydentem, powiadomiony zonia
kloców
4-letni Ryszard Kła
stał inspektor pracy.
w kraju - oraz
piński. Dziecko wydobyte z wrząt
Na
podobnym
tle
wybuchł
2) bezpośrednio przed. odejś
ciem żołnierza do służby woj· strajk w firmie Etablissements ku przewiezione do szpitala
zmarło w strasznych męczar
skowej byt ich był zależny od
niach. Ładne muszą być pojego pracy lub zarobku, lecz wa służbę wojskową, uzasadrządki w tej „fabryce" skoro
został zagrożony wskutek utraty
niającą prawo do zasiłku, wię dzieci biegają po terenach fablub zmniejszenia się tej pracy c&j, . niż jedna osoba, radzina
rycznych, gdzie w każdej chwili
albo zarobku, spowodowanych jest uprawniona tylko do zamoże im grozić niebezpieczeń
okolicznościami, wynikłymi pod·
siłku za jednę osobę.
stwo.
czas jego służby wojskowej.
Prawo do zasiłków nie sluży KINO
Dzii wielki film
członkom rodziny żołnierza:
1) żyjącym w czasie jego po- TEATR
wołania do służby wojskowej
Humor, piosenka, pikantna treść i mistrzowska gra
we wspólnym gospodarstwie,
.
ulubienicy Europy i obecnie Ameryki
jeżeli jeden z członków tc:ij rorozłączoną (separowaną), jeżeli dziny otrzymał odrocznnie służ·
mąż jest prawnie obowiązany by wojskowej jako jedyny jej
Każdego ubawi, każdego zachwyci FRANCISZKA GAAL
do jej utrzymywania.
żywiciel,
2) dzieci ślubne, uprawnione
2) dzieciom i pasierbom lub rozkoszna „Csibi" i "Piotruś" w najnowszym swym filmie.
i przysposobione oraz dzieci rodzeństwu. jeżeli ukończyli 18 Ulubienica Europy Franciszka Gaal w najmodniejszej komedii
nieślubne, których ojcostwo jest lat życia, chyba, że udowodnią
Tygodnik Aktualności P. A. T.
Nad program
iż uczęszczają do zakładu nau- Nad prodgram
stwierdzone,
3) pasierbów,
kowego lub pobierają naukę w Popoi. o godz. 3
Więzień Nr. 4328
· 4) rodziców i nieślubną mdt- zawodzie praktycznym.
Poczj\tek codziennie o g. 6 w święta o g. 3.
Ceny zwykłe.
kę,
Jeżeli
z jednej rodziny odby- - - - - - - - - · - - - - - - - - · · - - - - - - - •
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Dziś

Kino-Teatr

znoł PI W A

·nie

RODACY!

•

Wspaniały imponujący

CZARY.

MIODOWY

Dziś

film dokument

FRANCJA CZUWA

Kfno · Teatr

MUSIMY ZWYCIĘŻYĆ
Filmy, które
P o czątek

każdy

Polak powinien z-.. baczyć.

o g. 5.30 pp, w niedziele i

Poranki Dama na 2 tygodnie

święta

o g, 3 po

p. o 3 w

poł.

święta

o 1

I

I.Potężna

ROM H.
w Piotrkowie

Al.

Maja 11.

MIESIĄC

wytręconych

i mocna sensacja ludzi,
nawias społeczeństwa p. t.

Na

peza

•
•
krawędzi zyc1a

W roli głównej CHESTER MORRIS
Ulgi ważne!
Początek o godz. 7-ej, .w niedzielę o godzinie 5-ej.

Popołudniówka WAKACJE
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miesi~~z~a ---~~i~~n~ka Piotrkowskiego" wynosi 2 z:l. 50 gr. z. dostawą zt 3.
CENY . OGŁQ~~.J'ł; J.;~za strJ ,,_vi~.~~~~J..e<!poła~owy 80 tr
P RENUM ERATA: kwa rtaf'n1e·' z- Pf'Ze-sylką zł. 9, rocznie 36 zł. Konto P. K. O. Nr. 602.480
w tekście 60 gr.Ostatnia strona 40 gr., drobne 20 gr. za wyraz
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Rt daktor i Wydawca: Bronisław Kalwa.ry.
Józef Walecki Drukarnia ,Poiska Piotrków, ul. Slowackieao 23, tel 10 65
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