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Swieto Wolności i Rocznica Zwyciestwa
f rancJa i Polska obchodza uroaytcie colekopomne datv.co scotch dziejach
ll'• 1

Dwie bliskie siebie dat7 _.... 14
i 15 ldpea oznaczaj' l'OCCl.'i~
zapomniane w d~iejaeh ludzko6el
Dzień 14 Upea - Swięto Fra&
cji jeat świętem :Wolno4ci i •. trodu, kt.óry na swych IStandaraeh

wypisał hasło: WolnoU, 'R6wnoU.

Braterstwo. •
•
Dzień 15 lipca to roc:.mca WJeJroponmej bitwy pod Grumraldem,
gdzie sta.rll się zaborczy najełdłq s obrońcami ojezyzn7,
gdzie
męnlo triumf swrcięstwo ~
nMei nad 1'J'Chti f chd1">tł~
Rocznico Grunwaldu
obc•

~
caM Polska w chwili ~
łej: zwvteJ woli obrcmy woino.ct

ełoii6 te;f :roc:mią apecja.łne

d;p-

Rocmłq lwięta Wi01neleil, bę- sje<)no&_. całego apołecr.eństwa
w obliczu niebezpieczeństwa, gro..
tącego Fra»,eji i Europie_, fFb'QJ't1 sacb&a.nnośoi i wojaw!D'iezości

eje i obeJM>cł7, odb)'w&Jtc• lię nal Wieej śmiętem narodowym nanej
terenie e:ałej wo)Mj f nfepodl91"" sojusniczk:i, 6więdł )ud franea·
ł~ miłuj,eej 4'o ~ •
tebu ski w roku bieżącym s~góllnie
- Polsld.
uroczyście. B7ła to manifestacja

I reszto•uan1e
„ p
„ k
o1akawGdans
u złączonych
Zil obraza ··11lefi11
Oredz1·e prez. Roosevelta

·

J)wiejde pglel*ida samoW6w bojowydl, witbądl i
mniejszych bombowe6w, od•

.,,„

rdd

Ieelell
lecieli

pad

„„

Pranek- Pne-

bBał

La l[allehe,
p6ł Prancdl ł nie
~QJ,e me. powr6dli
do
swoleh port6w ~

na

łer)'łorill.lll

angłels1dm.

:W~ko odbyło się

raz spQwnfe, ,..

nad ,.,...

®'koaaleJ

formie, hes iadnJC)l wnacl •
ków, bez ł.adnego przymao „
wego lądowania.

• . Ta demonatrae,fa .......
ei bojowej angłeblkiego lotnictwa W)'Wołała peln.e e11taa.

jazma

gł08)'

frpieatłldeJ

wrotnyJQ
odgł09y

łamadt p~

na

f angielskiej• Od.

nec:ey

~c:Jkłem

w pruie niecłerp)de f k'waAne.

pnelot11

ndeekiej 1111
Ptsede Wl!ł'q8tklm nłe włedo •
mo dlaezeKO prasa nłemleeka

uwata ten lot za prowokaej~
ped a.drelilelll Nle111lec I a • ·
ostna,nje i tak Jm u~
8"łt:1aejł e11ropeJakłej.

Prasa n.łemłecka saia prsechwalA sł~ nłeustannle pot~·
11\ilłtarDl! Rzesey, jej pt°"°"
§ei' bojo' a pnede ..,_,..
tkim jej n.łezwyelftont lllł'ł p0-.
wietrzną. Gdyby prawdlł było
J)Głowa

t.ego, eo

piszą

nł~młeckie, ~joł
~a'by

'R~

MT te

gazety

dawno

.., ~a • stóp

m

~e przediwal·

łd p~muJemr spokoJale I .e
WJt a-.nłea l'ftndon. Tymeza..
se btdy p~Janr an,. l go-

tęwołd pd11br fro!\tu pokoju

doprowadza Niemcy do w6dek
łQicl, Trudno!
Mul!l'Jlł mi~ s
tY. pogodzie: . F.;uropa jest

dostatecmie przyJl'.Otowana i
gotowa..

GTON. VI orędziu

skierowaoym do k~ pre

n1ielskle10 totalctwa

mmlłf~

stojnilcia.mi wzięły tul2Jfał llczą.ce
400 aparatów eJJkadry
lotnicze
Fmncji i Anglii, a wśród fra.ncuskich. wojsk dobol'OWe Qddziały
umii angielskiej z marynarzami

W SDrlWll QStlWJ 0 18utflllOKi

~A.SZYN

·

B1'ła 1io ~

stacja pn:rldlld Fre.ncji i .Amglil,
'WIOi, ~!OD'1 pokoju i
W
kultur)' w Europie.
We wspa'llłałej rewii pnJed pre.
.
._
•
zYdenł.em Fmnejł p. Lebrun, sze..
~ Gdańska pol1cja a--1 lwzia Hitlera..
fem 8'Zł:ab11 generalnego gen. ~:resztowała w Grosleaewitz ko~eja.~wskiego p!Mazah ~r meli'ft, min.istrem wojny :Wielkiej
na Polab T~ Bol'OW8lde,.o, mena _władmm ~w :ne- Beytandli Hoa.re Bellisha i wielu
~ zanuca sit ,.obrut kalle gelboflle.
innymi wysokimi generałami i do- broniąc Polśki, lllO'b1l.a. priacować

i ~ praw. P~ 'clonło-

Demonstrada

~łada.

deint wolę calego narodu framcu&kiego obrony całośei granie Fmn
cji, S'W'ObodY i wolności wszystkich
jej obywateli.
;Wj Warszawie w sali Rady Miej
sklej dla uezc~ Bwtięta na.rodo
w~ :F'l"an.eji odbyła się uroceysta
akadei1nia,
r.orga;mzov::i-na P":e~
Stow. Weteninów Armu PolskieJ
we Francji. Akademię zagaił gen.
Górecki,
przypominajlłe słowa
Wtielloiego Mial"SZałka Józefa Piłsudzkiego:
„Motna umierać za Fmndę,
dla

pomyśLnośei

Francji, zabez-

pieczająe s7'<!ZęŚcie Polski".
W czasie akademii IJl!llstąpił akt

wręeT.euia
generaJowi
Musse
dwóch ryngrafów z wiizerunkiem
bezpieczeństwa i neut.raloośoi a„ na esele. Ogółem pnedefilo'Mlło Matki B~iej
Częstochowskiej
merylcań$le:1ej"
SO.OOO tołr.ierzy, 120 dział, 3:;0 ~ dla mia.st : Paryża i Bajonny.
Do o~l'ia preo:ydenit.a ROOll mochodQw, kiilkaeet ezołg&w, pa.nsevelta dołiCWlla została , dekh- cerek 1 t. P.
20 miast Meks1ku

qdent Rooseftl.t wbr
chwale komisji spraw zagrania
nych senam, wzywa kongres do
uchwalenia ustawy o neutrahio• tacja sekirctairza stanu Hull.a,
Rewii przygJą'dały się Jtmłłcmśd. jencze w cil)g'U bieżącej se- wyłu:swzająca zasady programu ne tłumy. Wokoło pl. Gwdiazdy na W rekath DOWSłańC6W
•·
I •
• ... _ •
k-'
_,_
WYlfOlGieh masztaeh powtiewały fla
LONPYN. z Mexico City donoszą
sp, 00 ny „w lDu:>.reSlle po v1U. neutr<Wności.
n4
· w słanie
· meksy....
L ans
' ki
e• b-rłYJ·-•..:e
• ;r ~ """' 1· fr"n-.sk:„.
.... ~.,. .., Pad-'y
""
ze
m 11
„ uebła wy
od nich rnchome eienłe na trybu- \m<:hło grofne powsła,nie Pl'llecłwko
Df offej_alne, gdzie ·~wietmym WOj- r:st~~aftcy obsad:zilł 20 miuł w O•
skom przyglądali się spomiędzy kolicach górskich w stosunkowo nie
przedstawdcieli paflstw ambasad.o- wielkiej od.legło4ci od 11tolicy.
padk6w było 688, u$ w roku bi~ l'OW'ie N-iemłee d Włoeh„.
W zaj~ch przez powstali.ców miej
Prezydent . Lebrun wygłosił $Cowościach :zawieszono stan oblęże
qeym e,fra ta pnewytasyła
prze!: radio
nia, Wszelka komllnihc;ja rosłAła pne
1.000.
0~~e 'do n.a.rodu. "'ana.
Rqd wyci'elegował do tych te
Przypomima.j~
150....~ roczndeę renów większe oddziały wojska oraz
~ tyeli wypadków od- zdobycta Bastylili, podniłósł prezy- większą liczbę samolotów.
nosi s~ do llliemłeekiej i japo-6.-

1000 WJDadlc6w szpiegostwa

Ditwlona dllalalnost Nlemc6w i JapollaJk6w
NOW'.Y J'ORX. Dzietmik „War
shłngton Post•
pnył.acza dane
statfstyk:l lU'Zędawej, dotre74CeJ
JWJllenfa akcji szpiegawsk:iej w
Do roku 1938 zainot.owiano przedftnle 315 WJP&dków szpie~a

Memłe; „ :rok1t

~dl-.,,,..

1988

skliej

akcii

~iegowsll!iej..

. •

WJrok.na 11 terrarrstiw irlandzki<h

Zam rdowal1 s1e nawza1em nozam1 .
• zdartvm DOiedJnku o ilianotk

w1wołal awanturę na
j

Siii

sadowej

BIRGMINGHA.M. W feduym z tu Jrla Qd 2 do 5 lat.
tejQyc:h 14dów •ali;oacsył się procq W chwili ogłos:enia wyroku n" tr zy

I

d~ iel Młodzi lud21ie poata.no'Wlili sto- przeciwko 11 tvroeysłoqi irlandzki.ni wymienione kobiety, Clarke :i:c rwd
Mat"e. pOło- czyt waliię .na śmierć i tyoie. Ja.- i 3 kh ~pólniczkom.
się z la
oskarżonych i wzr : ó~ l oGłówny oskariony 26-clolttnł Pa• _łcnyk: „~ech żyje republika!" Na sa
tonej w~ - achodniej !\u ko br<m wyb:mli noże. Walkę -stolllUD"' sdan:yła in, nfenrykła tra~ czyli W' ooey w lesie. N~d ranem trtcł: Cla.Jte, aprawe• Jem.ego :z oatat li qdowej powstało = ~ miesza'\ie .i
Jlich ~~chów bombowych w Birr- kilku obecnych na rozprawie Jd1mtl•
rrecUa. Miejscowa nauezyciel'ka, znalemono trupy obu rywali, ltt.6- miJllhaip,
skazany :z;Qflłał na :20 1-t wt• czyk6w zaatakowało -policjantów, c dziewezyn.a mana s iniezwykłej u- rzy zadawszy sobie §miertelne ra.- zienia, ir:aś matka jego oraz dwie 11ro1 kortującycll pod$ądnych. Dovlcro pe
słrf, któH uk.rywały 110 prsed
lady,
ehąc ~ z 2·ch ny zmarli z upływu krWli.
n•dcjicłu poalłk6w policyjny.cl1 z tlo 1lano
1skazane
spotkanie
o
na _
karę
incvdent
__
_ _zostały
___
noic'h.
_ włęzłe,
___
wielbicieli,
__
wezwała obu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _cją,
_ _zlikwidować.
_ _ _ _ _....,.

.BUXARESZT. Prasa

w młejacowo6ci Statu

I

poU-

jędneJ

Obaj

t'1Włlle

god~inie.

pniybyli na wyz,na,.

aom.e miej1Ce, tdsie mal"li kartkę nal'tłPnj4eej tre~ei:

"Poniewat.
Qbu naraz poślubić nie tDOgę, dee)'dujoie mięchy eobl!. Jd6ry ma
by~ wybrany'4.

iemcrw iui
,,panu
ia"
w
Trieście
dawnym.
porci

wojskowy m

·:LONDYN. „Dadly Telegraph.„ ~eh", Jako ~11e!l4ł eonajmn.Jej ,od
donosii, że wiadomqści tam nad- miesiąca 11Mjduje się w rękach
ehodzą.ce potwierdt:ajlł info:nna- niemieelGich.
·
cję, że Włosi wydzieria~li porłi
Z po~u tero według donłeeieSłrlJk
w Trie6cde na 10 ~at Nfomeom, i .nia wzmiankowanego pisma, tran·
lóOO. Włdciciele taksówek w że daW111y port wojskowy w Trie· ąportowarne
wojska niemieckie
llod.d w swf!lzktt z uatanowieinlięm ~cie, rmany • cwallÓw aqaf.X'łiac~ do LibU, w ilośd tygodniowa 800
przez M:hliste~stwo Komunikacji

\Vlałddele

taks6wek

w lodzi zapowiedzieli

-

400 ludzii.
Of,kjalne koła

włoskie

za.prze-

ciaJ• v.iiiad0IJ1oaciotn o "l"d7Jiertawieniu portu w Trie4eie n.a lat
10. Uparte

poj111.w.ian·i~ 11ię

głosek Ż)"\ro !iinteresuje
koła ~łec21De.

tych po
włoektie

~=:?.~;::~ Gen. franco
ba2atelihzuJe ·coiztte
hr. Ciano!
H
al ' '
9'1laciono na środę dma 19 btn.

'P

Dzllłla •. Bundu''
zeslanr do Berezr
U

stał ~!;;;;'.~j!dc~/~o "oho:

„on Berezie
J{ułuskłej adwokat d.r. Le·
Feiner
1

Leó'e n

:z. "ołnwych ddała-

ozy „BUJtdu Jta łeteJtłC'I Krakow11, wła

~ołel kamłonicv oraz Płilw budowla
n~: Feiner, many jest ze swych
...sympatii do rachu komunistycznego.

. LIZBO~A·

iszpania zac owa n utr . nosc

D:.ic~nik

„Dia· 1 Hiszpania - P?wiedzi~ dalej
r10 de Notu.as" zamttliZCzą wy• gen. Fra.nco - nic pra·gmc WOJ
w.iad z , gen. F~anco w którym ny i ,P9zosta.ni~ neutralną do"
szef rzą4u h1s:z.-panskie1ro o- póki JeJ terytonum. ieł honor
świadcza, ie nie wieny w inoili lub jef interesy iywotne nie zo
wość wYbuchu wojny, ponie• stan„ naruszone.
waż P<Xilłg:nełaby ona u sob•
zgwbne. skutki dla ~w:szy~ich
Na temat wizyty min. Giaino
u:czesitm1aących w rue1 . panstw, gen. Franco stwierdziił, że „fakt

pijcie wybor owe PIWA
i znakomi te napoje chlÓdzące

.

te~ nie ma wielkie~o znaciecua

międzynarodowego .

Gen. Fra1nco był łaskaw wyd
razić również swą o.pi.nię na temat Gdańska, świadcząq o bra
ku orientacji w tym zagadnieniu. Powiedział m. innymi, że
.dla Polska. wojna o Gdańsk nie

iest.„ warta zachodul

franliH~a lftllllń~KII

•I

/ lJfr. M

....------ll'!Dr.ll'•M".,;,: -M·S „Chrobrv"

---~--------------......_~------~--~--·---.-..~---

St~aszliwe metody stosuja Niemcy! Czechach
Półtora

prz1b1wa
21 b.

miliona robotników czeskich na iistach „wywozu"
do pracy w Niemczech

Piiasa aJDgfolska podaje wiado-

m. do Gdfii

GDYNIA. Siostrzany statek mh
,.Bobieskiego" nowy motorowiec
pasażerski "Chrobry' opułdł ja!
w dniach najblił.szych atoczn141 w.
kintaeli, władze nłemłeclde wylła.- Nakskov i w piątek 21 b. m. prisJi
ły kilka ostrych przepisów, obo- będzie do swego porta madezą
wtiązujących publicznośe. M. in. stego Gdynia.
zostalllą ustanowieni w kinach spe
Poświęcenie motorowca i padnie
cjalni komisarze, którym będzie sienie na nim bandery polskief
przysługiiwało prawo nalmzywa - nastąpi 27 lipca, po czym 29 b. m.
n.iia. o opuszczenie sali przez pub- mis „Chrobry" wYT'U8E1 w~
liezn&ść.
1 do portów Ameryki Południowej.

1 ogłoszona

reg zarządzeń „protektorów". Zmo
biHzowano naprzykład setkli ro rządzeniach „protektora" Czech i
botniików czeskich i wysłano na
Moraw, von Neuratha, świadczątrzecią linię fortyfikacji
wokół
cych, że Ndemcy rządzą się tam,
granie daw:nej
Czechosłowacj.i,
jak w kol01I1iach afrykańskich.
aby je 7Jllliszczyld. Niemcy obawia
Praski korespondent
„Daily
ją się, że w razie wybuchu powExpress" imormuje, że von Neusta.niia, fortyfikacje te mogłyby
rath ma wydać zarządzenie, masłużyć ~echom za doskonałą lijące pozbawić Czechów łączności
nię oporu.
ze swiatem przez radio. Przewj Pollladto Gestapo sporqdzila lidziana jest rzekomo konfiskata a- broń. l\fogą roli być też wysłand stę, obejmującą tysiące patrfotów
paratów rodńowych
wszystkim do Niiemiec tam, gdzie ilość rąk czeskich, którzy na wypadek po.w
Ozec•h om. Tylko Niemcy na tere- do pracy olmże się za mała.
atania, mają być natychmiast are
TOKIO. Cała prasa japońska
nie „protektoratu" będą jakoby
O sil:nych nastrojach antynfe- smowam ·jako za.kładnicy.
stoi pod makiem rozpoczynają
.
•
.
mogli korzystać z radia.
mieckich w Czechach i o niemiec
W związku za.ś z wrogimi de~ych. się, tu rokowan. angiels~o·
_W
_ najbliższych
______
___
__
__
____
_!?m_ _
__
_ _ _ _,,,..,.antyniemieckimi
dniach
ma_być
_ _ _ __.,
kiich
obawach
„.~·~
monstMcjami
§wiadczy
cały
sze-_ _
w ]a.ponski.ch w spraWlle konflik...
tu na tercrue koncesji aingiel"
skiej
'
Dzienlhiki ok.reśtaiją te rok.owa.
nia ja.ko wydan:en.ie o niczwy"
ponadto jeszcze jedna
podstawie
której półtora m,ilio,na Czechów
w wieku 20 do 35 l•at będzie u mieszcz001ych w specjalnym rejestrze niemieckich obozów pracy.
Na wypadek potrzeby, cała ta olbrzymia armila zostan1ie odesłjlllla
do Rzeszy, aby zastąpić na roli i
przy warsztatach robotników niemieckieh, których powoła się pod

mość o nowych drakońskich za - drakońska ustawa, na

Rokowania Japonii z Anglią zaczete
przy wrogim wt6rze prasv w Tokio

I

150 szpiegów aresztomano coe francji

klej doniosłości

LONDYN W llPfawłe zomn6w ,_.
poiisko - brytyjakich w Tokio ,.n.
mea• pisze, że los tych rozmów zależy od tego, czy rąd japoński poewo
li prowadzić je na podstawie zapdnień lokalnych w Tientsinie.
Gdyby miały wchodzić w src łnee

zagadnienia, jak np.

współpncy

W.

B~anłl z Japonią w Chinach p6łnoc
nych, jak to zapowiadała powazeclt.
nie pran Jape>ń&~ to.~ brytyjakl

dyploma.tycz,o

.
. .
oświadczy, ze me moze lolę ~E
Je z ~rze.Jęciem na ~ważanie spraw„ naruszających
przez Japoo1ę kolei północno " interesy hmJCh mocanłw jak Francta
mandżurskich vr raku 1933.
ł 1..\meryka, oras pozoetalych SJPA- :
łariuszy traktatu 9-clu mocantw.
no już 150 osób wmieszanych w
Większość prasy zajmuje wro
Jako dobry znak uważa się w koaferę.
gie stanowisko wobec Anglii i łach londyńskich, :!e rącł japomld
W związku z wykryciem tej a- domaga się od rząd.u by w ro- nie . potwierdził otwarcie bUonaacJ1
· eh
A .
.i--·· ł prasowych w sprawie programu konfery pozostaje wydalenie z Francji k
owani.a
z . n~1Ll .za~llQ'Wa ferencji, w każdym razie Londyn 1'ftY
obywatelki niemieckiej, księżnicz słanowisko ntetlglęte l beZ!kom gotowany fest na W'IH11de ewmbullw
ki Loewenstein.
~miis~.
I nośd.
,
Zamierzano równiez eresztować
pewną hrabinę austriacką, która
w ostatniej chwili zdołała przekro
czyć granicę francusko - niemiecJaponią
ką i uciec do Berlina.
MOSKWA. Ajencja „Tass" do- dn sowdeckiego, kt6ry na nees -..
Ostatnio bawiła w Paryżu księ nosi z Włladywostok.u, że japoflska botników zasątlmł sumę 875.000
żniczka Hohenlohe, co do której spółka kopalniana „ .Klita Karafu- rublii.
nie ma już dziś żadnych wątpliwo to Kogio Kabusziki Kaisza", któDyrekcja odwołała się do ł:llr
ści, że · stoi na usługach wywiadu ra dziertawi tereny w północnej bunałn n.ajwyżu;ego w ~
niemieckiego.
części Sachal!i~u. przekroczyła wa który jednakże wy:rnk zatwiierdd.
I
ron.kli koncesji i m:mie/seyła pła
Moskiewskie
kola polityC-.
ce robotnlików.
t.ę spre.WfJ,
Ponieważ protesty poszkodowa- bac11Il~e obserwują
nych robotników pod adresem dy- przypuszczając, ii m<ne s~ się
rekcji spółki n.ie odnosiły tadnego ona powodem nowego Joorn1lłrba
rezultatu, złotyli om skargę do są japoMlm - 90Wlieckiego.

Niemcv nie szczedz11 zawrotnrcb sum na akcie

. .

neJ

1

r6

po

. .
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diwersvino-szpiegowska ·

I?ARYż. ·o lbrzymie poruszenie
we francuskiej opinii publicznej
wywołał fakt licznych aresztowań
dokonanych w przeddzień święta
narodowego, a dowodzących na ja
ką skalę wywiad niemiecki prowadził robotę szpiegowską na terenie Francji.
Aresztowani zostali w Paryżu
przede wszystkim dwaj osobnicy
wmieszani w aferę dywersyjno szpiegowską. Są to: Louis Aubin,
kierownik działu informacji w
wielkim dzienniku paryskim „Le
Temps", oraz Porier, akwizytor
ogłoszeniowy „Figaro". Obaj pro

I wadzili

działalność · bez wiedzy
swych redakcji i niezależnie od
swych zajęć w pismach.

Obaj aresztowani ·przyznali się
do winy. Aubin zeznał, że otrzymał od Niemców milion franków,
a Poirier, że w czasie ostatniego
pobytu w Berlinie, wypłacono mu
3 i pół miliona franków na cele
szpiegowsko - dywersyjne.
śledztwa

są otocione
Mimo tO dziennik „Paris Soir" donoSi, że ma się
tu do czynienia z wielką
aferą
szpiegowską i że dotąd aresztowa-

Wyniki

ścisłą tajemnicą.

Chciwość Japończvków na Sachalinie
grozi nowvin zatargiem Sówietów z

Al Qwojna, albo zgada zEuropą
Schacht osłrzeqa Hitlera
LONDYN. Korespondenoi ber -1 co je sprowadzać z zagranicy.
(stTzeń gospcidarczą,",
1if1scy pism angielskich
pogarsza
donoszą

z Berlina, jakoby były
dyktator
finansowy Niemiec, dr. Schac.ht,
będący obecnie za gra.nicą wystos ował do Hitlera w formie listu
memoriał w sprawie obecnej sytu
aeji
.gospodarczo - finansowej
Trzeciej Rzeszy.
Zdaniem dra Schachta, sytuacja gospodarcza Niemiec jest tego rodzaju, że z końcem 1939 r.
zostaną wyczerpane wszystkie rezerwy dewizowe Trzeciej Rzeszy i
sta:n.ie 0 na wobec widma braku pod
stawowych surowców dla przemy
słu, ponieważ nie będzie miała za

lub porzu-

Sytuację gospodarczą
załamanie się
zapoczątkowanej

oić politykę samowystarczalności
i powrócić do systemu wsp6łpra

przed pół rokiem ofensywy ek sportowej. Akcja prowadzo:na w
tym }Qier\llTlku w Turcji, Ru.mu nii, Brazyl~i„ Peru i w Meksyku
częściowo spaliła na panewce.
Równoczoonie z · wyczerpaniem
zapasów kruszcowych i dewizo wych Ndemcy staJtą u kresu motliw&ści rozbudowy systemu po d·a tkowego.
Jedynym wyj!oiem z tej kata strofalnej sytuacji jest zdaniein
Schaehta ro~rzyć w mooliwie'
szybkim tempie niemiecką "prze-

Przy tym
Schacht radzi · powziąć · decyzję
już obecnie i nie czekać do listo
pada lub grudnia. Wówczas . bowiem Bank Rzeszy nie będzie miał
w ogóle rezerw kruszcowych· i de
wizowych, co mote spowodować

I

cy

Wl\RSZAWl$

nastą-

b d
owr am asa or
angielski w Parriu

tunkNowej.

LONDYN. Nowym ambasadorem
Wielldej Brytanii w Paryżu. który bę
dzłe nasłępq Jlrzechodqcego w jesłe
ni w .tan spocąn1cu obecnego ambasadora lir Ericka Phippg'a, mian.owa•
ny !!'Ostał dotychczaaowy poseł aogiel
ski w Białogrodzie lir Ronald Camp

belL

SuRomldCampbel,licq~obec
nłe 56 lat, pochodzi ze znanej rod.W

DJ d1.•;;;w·

W czwutek, 13 b. m., opuścił Warszawę b. król Albanii Achmed Zogu
z małżonką i świtą udając się przez Ryl?ę do Sztokholmu. Technicz.
q obsługę podróży przeprowadza Polskie Biuro Podróży „ORBIS", z.
ramienia którego towarzyszy królowi Zogu, szef wydz. turystyki z Polski
za ~ani.cą .p. S. Lewicki, który parę królewska "dprowadza do Rygi.

włoskich.

WASZYNGTON.
W sytuacjii
Do szczególlnie poweżnych • strajkowej przy dora2Jnych robo- burzeń doszło w miastach Rochetach publicznych ·nie zanotowa.no ster,
Mli.nneapoliis i Belleftlle.
w ciągu piątku żadnych istotnych gdzie strajkujący zbombardowali
miia:n.
swoich przeciwników kamienhimi,
Prez. Roosevelt przyjął przewo a w walce posługiwali się prętami
dni't'.ącego amerykańskiej · Fede- żelaznymi. Policja musiała
•
racji Pracy Williama' Greena,
z żyć w tych wypadkach ~zu ba •
którym odbył dłuższą ko.nferen - wiącego.
cję, której wynjki jednak są
na
razie nieznane. W tym czasie doKierowni'ctwo robót 'd ordnydi
szło w rómych miastach ponow- zarządziło natychmiastowe przer.
nde do gwałtownych starć między wamie pmcy we Wi!'ZYStkic.h o~
strajkującymi a chętnymi do pra- gach. W Minneapolis mbnrzenia
cy robotnikami. Policja likwidu - powtórzyły s.ię w nocy ina sobot.ę,
jąc te incydenty zmuszona była u-\ przy czym polńcja zrobiła utytelt
ży~ najostrzejszych §rodków.
z broni palnej.
.

zdumiewają

Estollczvk6w apetvteml

wra:i:

dłużna Wła<hom

no 250 osiadłych tam Szwajcarów.
Jeżeli Włosi odrzuci\ żądanie
szwajcarskiego
przedstawiciela,
to - jak donosi korespondent
„News Chronicie' nastąpi wydalenie z okręgu Tessin w Szwajcarii 250 osiadłych tam obY.'Wtełi

Wrbucb pogrzebał Zaburzenia strajkowe w Amervte
30 gór„ików
Strajku.act bombardowali kamieniami przeciwnik6w
PROVIDENCE. (Stan Kentuc-

stosuje sie mydło CHlnOtoO-CHtllELOlJJE I ESEft- nik6w. przysąpiono do akcji raOPUSCIŁ

za 250 Szwaicar6w

LONDYN. „News Chronicl" donosi z Bolzano, że przybył tam delegat rządu szwajcarskiego, w celu porozumienia się z miejscowym
prefektem.
Delegat starać się ma o uzyskanie
cofnięcia zarządzenia, dotyczą
katastrofę.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cego wydalenia z okręgu Bolza-

PrZJ WlOSóW wvpadaniu, tupieiu, trsieniu 1:,~ ~:!ll~U~~~~~g::
B. KROL ALBANII ACHMED ZOGU

Włochów

SzwajEaria nie pozostanie

międzynarodowej.

ky). W pobliskiej kopalni

CJE CHIHOWO-CHMIELOtoA Gqsetkleto <z KogutkiemJ

250

TALLIN. W porde tallińskim prze
bywa pa.ncemik niemiecki ,.Admirał
Hipper".
Członkowie załogi pancernika oficerowie, podoficerowie i maryi)a•
ne dokonywuj;& zakupów artykułów
•J!?Żywczych a przede wszystkim węo'lin i nabiału. Sklepy położone w po
bliiu portu wypnedały już w piefWll
szym dniu wizyty okrętu niemieckie·
go swe upasy.
\ Kawiarnie q po prostu oblężone.
Goście niemieccy spożywają kawę w
iloścl wyw<'łującej zdumienie whód
publiczności tallińskiej, nie przywy•
klei do tego rodzaju apetytów.

Piekne_

tr~ze~y

mm. Ciao~

1

t~ ~E~Ą~Tl-1j~· ~rnC]a

"!'os a te anu P? a1e n
ępu
]ący tekst kom'U!Il:ikatu o rozmo
wach min. Ciano z gen. F1rainco:
„W rozmOMtch, jakie oQ.'był włoskii
minister spr. ugr. hr. Oano z gen.
Franco i rządem hisąlafiskim, ro%.l)a--

zostały wszystkie zagadnń'CDia
interesujące bezipośrednó.o lub pośre•

trzone

komunikatu

~!'~ wspani'ałym przyję.
0!~!~jakiego
do!Z:D.ał . prz.edstawid~~

dilu,
Mussolin1iego i Włoch faS"ZysłowstkiCłi
i w przemówieniach, wygłoszionych
przez gen. Franco i min. Oano.

Stwicrd:z.ooo

:riupełnł

so)ildat!DOŚĆ

punktów widzenia i intenqj

on~

po-

stanow.iono rozwinął istniejąci w$P6ł
pracę, aby· przyja:tń między Włod>..
mi i Hiszlpa.n.ią, która jest rzeczywi-

dnio oba kraje.
Ten przegląd zagadinicft był dokOGa stością pozytywnł w polityce Europy,
ny :z.e szcz.erośdą i zaufaniem, chara• mogła całkowicie odpowiadać celom
łciteryzującym stosunki między
dwo- wytyczonym przez Mussołlinicgo i
ma narodami, nierozłącznie :r;wiązany gen. Fran.co w interesie obu kraj&w i
mi doświaC:czeniami nabytymi wraz ogólnym interesie porządku i cvwi•
z Nliemeami, Stosunlci, które m.alazły liza.cjj

. !ll!r. 3

Nr.1~
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Ro„ owania moskiewskie
Anglla I Japonia

Pewne odprę-żenie w polity~
europejskiej, które nastąpiło w o..
statnich dni.ach, pozwp1iło prasie
swłatowej skQIMć więcej uwagi na
w
rokowaniach, toczących się
Moskwie między Anglią i Rosją.
l!loię
tycuice
~ewne szczegóły,
tych rokowia~. prze.niknęły już do
władamośoi public:rnej i z każ •

Ciechocinek •

peplic a

Hr. Clailo w Hiszpanii

wojsk rosyjskich cło Polakł. W
Moskwie wledą o bm tale samo
dobrze jak gdzie indziej i j~eli
stawia się tam talcłe t.lłciulia to
znaC?;y to t;e robi~ umy§mfe
trudno&ei.
Tymczasem :f.tme roł(owanla nna plan
ezynaJą się wysuwu
pierwszy i 1'reyćmiiewać sobą do.-

Najwicksze zdrojowisko solankowe-borowinowe
Ciepłe

PIJalnla wód mlneralnvch
Leczy skutecznie m. inn.:

Młodziei

podr6iuie

Koleje Pań
~twowe NaJmłods:.ym Turystom" P.
K. P. un.duj4 corocz.niie pnejaz:dy
ulgowe clla dz.icd clio lat H, podró:tu•
jących pod opicq sUJo5zy(h.
W bict4cym rQ'ku obes ulgowych
prz:ejncMw wyzoaaony został w
cz:asie od 10 - 19 lipca. Ulgę w wy•
sokości 15 proc. otrzymuje się na pod
stawie karty ucz:cstnicwa we wszystkich placówkach ORBISU. Placówld
te sprzedają_ równict ulgowe bilety.
Kasy ORBISU czynne q obecnie
także i w dni świąteczne oraz nied:r:le
lę ed godz. 8 do 12, a w oddziale
mieszczącym się w hotelu ..Polo111a'',
napneciw Dworca µIA~. do
90a.~. 19
Pod hasłem ,,Polskie

si

roZJ><X:ZllĆ

w Tokio

mi~

tamtejszych 1'<>nceeji angielskich.
T~m w ostatnich dnJ·ach
rzę,d japoński poatanowlił po stawić sprawt Z8.6Adniczo: ~
dać od Anglii uznam.i.a nowego
ponędku J"ZeCZY w Chinach i
współpracy z Jeponią nad utrwa
len.iem pokoju, na tym porządku
opartego.
Takie ttdani.e, akielOW'll.ne for.
malnie do Anilii, byłoby fakty·
czn.ie werow~ tak$e do Fra.n
cji i Sta.nów Zje<hloczonych, bo
tk"ieh
· tereay +..,.Al.
m<>""~
Ji1l
.w.seh odz"ie
carstw na Da lekim
~ to zrozu •
- 4--"'
....._owe. T-t.
aą J"ed--'·
· bo od
·
...iue,
w wuzynas"""miano
odpora.zu przygotowano ta.m
wiiedt. MJa.o.oW\i~e jede.n z najwybitniejszych polit;yk6w amery„
kańakich, prezes komisji spmw
· zagra.niczn.;ych Senatu. Pittma.n,
zgłosił w tej komiaji. wniosek, ate
by ~ amerykań&kł DĄtych.mi.ast
zakazał wywozu matoriałów wo jeimych do .Japonii, gdyby Ja.ponia zaczęła działać na szkodę intereeów amerykańskich. Innymi
słowy otmiacza to: nje pr6bujcie
k(lflCeaj.i. alllerykań
blokował
13kichl
I ta właśnie wep6lno4ć łnte •
;res6w .Anglii, Franeji i Stanów
ZjednoC7.0Jlych JJA Dalekim Wseho
dzie po.zwal.a l>rzypua~, it kon
ferencj& w Tokio, rospoczy.naj~ca
się przy groźnym dtwięku fa.n tar, ~zie dał• bardziej ugod~
Ja.polllia,
wy i pokojoWJ wynik.
nie mogąca sobie porad.si~• Chinami, uznająca ,,ma.1, 'llFOj.n4ł" a
p~łet
Sowietami, nie będaie
c~cdała Je~ie wikłać sL; w kon fhkt z tynu tneina potęt'.11~ mocarstw-.mł.
_
R6Wlll~nle z tymi sprawami
h~, Oiano, mi.ni.ter s~MW Zllirrapodróż
n1cznych Italid, odbywa
triumfalną po HiszPanU. Pomimo
bardso u10cz71tego przyjfcia, ja·
kie mu tam zgotowano, nic nie
świadcą, b7 miały Ilię apełndć
podróż
przepowiednie, jaklimi

w_,,•

sposób, że Zabrze, Gliwice i By„
tom oddano Niemcom, a Chorzów,
Katowice, Mysłowice i Siemianowice pozostały przy Polsce.
Od dnia 20 czerwca 1922 r. do 4
lipca 1922 r. wojska polskie wkraczały na teren prastarej dzielnicy

śląskiej.

uroczystości
Ukoronowaniem
przejęcia Sląska był symboliczny
akt połączenia Sląska z Macierzą,

dokonany przez przedstawicieli
Rządu Polskiego, Sejmu i Senatu
czastt

zapewnia pobyt .

I(.

Dakowskiego,
polecamy, przez

wzgląd na przysłtpne ceny, kultt.tł'ah\ł obsługę i piękne koncerty

1922 r.

Z chwilą podpisania tego aktu
Ziemia Piastowska po wielowieko
wej niewoli połączona została Qlta
tecznie na zawsze z Rzeczypospoli
tą Polską.

W tym uroczystym dla Polski
dniu 16 lipca 1922 r. reprezentł'\łt
Wojska Polskiego wygłosił w K •
towicach na rynku wielkie i podniosłe przemówiebie, w którym
dziękował ludowi śląskiemu za
ofiarnie przelaną krew oraz niestrudzoną walkę o polskość $hp1ka.
W dniu dzisiejszym cała Polsk~
wspomina minione chwile historyczne i łączy się myślą i sercem
z tymi $1ązakarni, którzy gnębie
ni przez reżim hitlerowski miesz·
kają poza granicami Polski.

Niemcv muszą przegrał woine
twierdzi profesa r budapeszteńskiego uniwersvtetu

Dziennik francuski „Petit

Pa-1 miecko?
Kto ich zazwyczaj odwiedza?

9
Gdy je risien" podaje sensacyjne wiado
i Ja.pon.ją.
Anglią
zwoływano, C'hodziło 0 rozpatrze· mości o niemieckim szpiegostnie lo~al;nych zatargów w T1ientsi wie w Holandii. Niemcy wciąga
blokadę ją do pracy szpiegowskiej przenie i w Amoy j
0
dzy

Slą&~a Górnego podzielono w ten Rzeczypospolitej, w dniu 16 lipca

kł6!'f wszystkim naszym C%Vłelnikom gorąco

- Rozrqwkl

mają,

zIMacierzą

ul. Bagatela J,

!:et.ni~1:iop:e= ~c;i roz::~~ ~~~o~k:~=~ Jrl4n:skie;~~~~
dlaczeiio Rosja robi w tych roko
W&lliach coraz nowe trudności.
W kddej woj.nie w Europie na
w1ch6d od Niemiec Rosja jest łlez
po4rednio zainteresowana i katde cwyoięatwo Niemiec w takliej
wojmie uwata się przecdw najżywotnłej~ interesom rosyjskim.
Na wypadek zatem wojny we
wschodniej Eurqpie Rosja po pro·
atu automatye7Jllie muai zbrojnie
W75blpi~ przeto jest o wriele korsystndej dla niej llCZY'llić to, będłc w przymierzu z AnglUt, njż
samej, Gdy pod tym qtem widze·
ni& aprawę roZJ>atrujemy, ewentu
al&7 układ wojBkowy ro.syjsko antłelskli. daje ·więcej korzyścd Ro
sji !Dił .An~lti i dlatego tak trudno
zrozutnieć, do czego ztnierza dyplo~cja rosyjska..
Ostatnio podobno w Moskwie
wysunięto ,ądanie. aby te wszyistlllle pań•twa. z którymi Anglia
zawarła układy gv:aram.cyjne, za·
wa.rb' takie aa.me układy z Ro t1J1&. Chodzi tu oc~iścle, przede
wazystkim o Polskę. Takie stawianie kwestii nie mMe jednak do
n·iesero doprowadllić. PonlijaJ11c
jut ~kt eem przez się UMUmi~
ły, te jeteli chce się coś uzyskać
w Warszawie trzeba się zwróci~
do Warszawy, a nie do Londynu,
jest rze074 pows~chnie wiado •
będ2'Jie
mę., te Polska nawet Die
prowadzie rokowań o takim ukłia dzie. Polslaa llligdy w ładnych
układu,
warunkach nie zawrze
kt6ry by pod takim esy innym po
zorem umothlwiał wprowadzenioe

27-ma rocznice

połączenia Sląska

w Cukierni • ogrodzie

Na1nowsze instalacje lecznicze
Plaża

Dził świecimv

Przyjemne spędzenie

arb"etyzm. reumatyzm. ischias, otyłość.
choroby kobiece. serca i naczyń

lport -

„_„„.„~.„_,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„------

I

basenv kQDletowe • Ogród Jordanowski dla dzieci
Inhalatoria, emonotorium radowe

· poT~ iWON

py decyzje. Po prostu gfJll. Fra.n· do Rzyma.„

Dnia 16 lipca przypada. oficjalna rocznica ostatecznego po?ączenia Sląska z Polską.
Po zwycięskim plebl$cycle i bohaterskim trzecim powstaniu śląskim w 1922 r., decnją koalicji z
20 października 1921 r. Polsce przy
znano: cały powiat rybnicki i powiaty katowicki, tarnogórski, znaczną część powiatu lublinieckiego, oru mniejsze skrawld powiatów raciborskiego, gliwickiego, za
browskiego i bytomskiego.
Centraln' przemyałow' część

• ldealn• mie)see
kur1teji I wypoc:zynk~

I

wto-l

co pnyj"ł sa~uen'łe, j&kie hr.
ta peiprzeckiła Pl"Ol'&S'&lld&
ska i memledc.a, te w czasie tej Oie.no wystosował w łmi~u Mus
podrMy zapadn11 wa!ne dla Euro- soHndego, by zechciał przyjechać ł

de wszystkim niemieckie wycho
wawczynie, których w Holandii jest około 30.000. Dzięki nim
Gestapo zdobywa wiadomości
o holenderskich obywatelach, u
których praeują.
Korespondent amstęrdamski
wspomn.iAnego dziennika widział
egzemplarz ankiety, jaką r~syła się dQ wychowawczyń niemieckich. W ankiecie znajdują
się między innymi następujące
pytania:
· '
U k ogo paru· pracuJe.
C zy paru· pracod awcy są aryj
.,
c:zyk atm.
Czy są usposobieni pro-nie-

Czy goście ich ąą aryjczykami?
Jakich są przekonań?
Dziennikarz francuski donosi
ponadto o drugiej metodzie wy
wiadu niemieckiego:
Pewien przemysłowiec amster
damski otrzymał list od swojego
niemieckiego klienta, który prosi! go, aby mu doniósł, czy zat~-udnia nie - aryjskich pracowników, a jeśli tak, to gdzie łlUe
szkają. Przemysłowiec odm5wił
zadośćuczynienia tej „prośbie'' i
klient zerwał z nim stosunki han

Dalezą akeję provodzono przez
~ałl} noc. z czwąrtkn na piątdk i w
drugiego
Piołtek rano wydobytl)

ghrnika Wilhelma Polci}·ka, któ-

Upiór z

ry

doznał również ciężkich

obra-

żeń.

Dwaj inni górnicy, kt6rych dotychcm6 nie wydobyto dają znaki
życia i istnieje nadzieja ich ura·
towania. Akcja mtunk~wa w peł
nym t.oku.
Zatrudnii<my ma kopalllli w Byto
miu górnik Józef Grycel przygnje.
ciomy zoirtał w6zklami naładowa
nymi węglem i poniósł śmierć na
miejscu.
Tragicmfe zma:rły omerocdł tonę i dziecko.

Białego

skazanv na

toku

śD1lerć

·

przez Sąd AoelacrJnv w Warszawie
Jeqo brat skazany na 12 lat więzienia

.
W .Slidzie Apelacyjnym w W~·
szawJe zapadł wyrok w spraW11e
potrójnego morderstwa pod Biarłymstokjem. Ohydny sprawca tej
zbrodni Władysław Poskrobko ~
stał ska;any w 1-ej instancji na
karę śmierci, jak o tym pisaliś·
my w obsze:rnym sprawozdaniu w
(Dalszy
numerze wczorajszym.
ciła-g sprawo21dainia z rozprawy a·

z prasv

Zawsze tak brlol
wiele
Gdy w dniu d.:lsiejnym świtc:bnY
roc7lllicę zwyci~stwa nllH:ych ojców,

pod zawaliskiem chodnika w Chebzłu

t>bt"Meń.

obywateli holenderskich, aby w
odpowiedniej chwili" należycie
to wykorzystać. Dziennik przypo
pomina, że w Austrii i Czechosłvwacji ułożono takie listy je~
szcze na długo przęd zagarnię
ciem tych krajów przez Trzecią
Rzeszę i na skutek tego Niemcy
mogli już pierwszego dnia po za
jęciu tych krajów przepruwa dzić tam tysiące aresztowafl.

P1asa polska t>Oświociła
cilowe.
artykułom, omawiają•
miejsca
,,Petit Parisien" wyraża przekonanie, że w obu wspomnia- cym znaczenie Grunwaldu,
.,Polska Zbrojna" we WIS~P·
nych wypadkach Niemcom przy
artykule p. n. „Grunwald"
nym
świeca ten sam cel: chcą mieć
p:isze:

2 górników czeka ratunku
„Pa·
CllORZóW. Na kopalni
weł" w Chebziiu wskutek sitn.ego
wstrząsu zawalił 11ię chodnik, przy
~"llując czterech góm~ów.
Wszczęto natychmiastowe} ak·
eję ratunkow4 j wiecr.orem wYdO·
byt.o jednego z zasypanyc·h .Tl\Tll~
ogólnych
Jur~hn;a, kt6ry doznał

dokładną listę „niepożądanych"

pelacyj.nej podajemy na str. 4).
Wczoraj Są,d A>pelacyjny ZĄ •
twierdził karę śmierci na Włady·
sława Poskrobko. Brata zaś zbrod
nfarza Zygmunta skazał na 12 lat
więzienia.
Sąd zarządził aresztowanie Zyg
munta Poskrobko, przebywające
go na wolnośd

gdy w koszarach i obozach wof•ko•
wycb nasz młody żołnierz słuchać bę
d:de z dum4 pogadanek o męatwie
polskiego rycerstwa, warto zwrocić
uwagę na to, ile jest analogii między
ówczesnym a obecnym stanem rzeczy
mimo, te pięć wieków minęło od te·
go dnia chwały · na.rodowej.
Nłeprzerwan• i niepohamowaq fJD
kojowymi negocjacjami jest pasja, z
jaką naród niellliecki uałłuje pod'Waźyć najistotniejsze podsta.wy jyciowe
narodu polskiego. Niezmienne jut
ciągłe dążenie Niemców do olu•źanła
Polski kleszczami bPUłalnej ek•ND8Ji..
Niezmienne jest agresywne wdder..,
nie się w głąb naszych ziem, a pr*d•
wazystklm niezmłenn• jest niemiecka
polityka odrzucania nas od Bałtyku,
dojście do którego Niemcy :aw~zl~·
czają tylko swej rauMiterskiej I nt11::czycilakief agresji, łępi~ej ..,.,,..
stko, <:o tylko nie nlemieoldego leła·
ło na Ich azlakach podbojowych.
Hasło „Lebensraumu'' nie jest Wf•
nalazkiem współczesnych nlemieckkh
mężów stanu. Nie s4 równiej ~·
lazklem opowiadanka o „korytan~cli'
czy polityce „oltrilźenia". Zawu:e tak
było - najprzód w Malborgu, a l'o
tem w Berlinie, że „k„rytarzem'' na•
zywało się ziemie rdzennie polskie,
że uznaf4c „święte prawa Teutonów"
do nieograniczonego własnego „Lebe11srawnu", pozbawiało się inne na
rody prawa do macz.nic skromniej•
szych ,Lebensraumów", że okTążafąc i
osaczając 1w4 prowadzoną wszystkimi
środkami i metoó:ami, ekspansj,, wo•
łało aie obłudnie o „okrążeniu ', że
ó4i4C do wojny reklamowało slę „po
kojowe" zamiary. Zawsze tak byłol

Str. 4
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niemieckie na Dalekim Wschodzie

lnitensywna działa1lność „Inte . Ją 1comurulka.oję mięidzy M~ja SiUj angie]$kiej ha!%V woimoei
- wywiad niemicclci.
W domu van Hoole'a zina.te„
z.i.ooo doskO!Ilałą stację radiOW'ł
o wiellkim zasięgu oraz kompilet
nie urządzone · laboratorium fo„
to " cheniicme i listę agcmów, ·
działających na wyspach .&ichi„
pelag:u Malajskiego.
PRZYSŁOWIA
TAJENMICZY EKSPORTER wienie policji aingie'lslkiej, gdy
Po areszitowamu całej batn<ły,
Wraz z.c Sz.ka.plerzną Malką
KAUCZUKU.
w
kaua.uJJ.ciu
maleziono
mełall.o•
skłacł'aiją.cej
się z 12 .os61b, zam.i.
Iclt na zagon :z; czeladlq.
Mailaj.e BrytyjiSikie, stolicą wą Sikr.zynkę a w niej dO'kładne dinionych .u ,,plaintato.ra", okaktórych jest Siinga.pore, słyną z. zeł.jęcia foto8'1"afiC%llle i pl.my zało się, ii van Hooł jest oby„
wielkich plantacji kCWCZll.llw. ! poriłlu woj.e<n111ego or~ bazy wa.tefom niemiedkim i posł~
1
Kiłka lat temu pojawił się tam mol'S1ko - lotniiezej.
jie się fałszywym pa.s%lPQrlem.
niejaki p. Wilhelm van Hool.
O odkryciu tym policja zaPoza tym okazało się, ii „Ho
podaiją·cy się za Holendra. Na" wi·adomiła wydział „fotellgecnce lender" prowadził nie tyffiko a4c...
był on niewielką plan.taieję w Service" pnzy SZJtabie angiel- cję szą>iegO'WSlką, aile również i
pobliżu Smgaipore, skąd elkspor skim w S.iin.gaq>0re.
terro.rystyCZ!Ilą,. powodująic cały
tował kaiuautk do JClłP'Onii.
REWIZJA NA PLANTACJI szereg sabotaży na woj.eininych
Pnez dłwż..szy czas nic z:wm"
VAN HOOLE'A
okrętach
staicjooowainych vr
cano nań żadnej uwagi. Do.pieWładze woi·skowe, prow~v portae!h Dalekiego Wschodu..
ro ostatnio prrzy:pa<leik na.pro" dzące śledztwo, za.tządziły da:.
Podczas rewizji osobistej ma
wadził · na wykrycie jednej z konmie rewizji na terenie plalll lezieno U: pomoanitka van Honajwi.ększych afer
~.egow" tacji Holendra, w wyniku lkitó~ ola, Wiocha, notaiJlci świadczą„
ft O ł) all S'ki<:h na Daletkim Wschodzie, rei okarzało się, iż od wielu już ce o tym, iż w czasie przelotu
Y
V
ia::= w jakich brał uaz.fał VMl Hool. lat działał na terenie najwainiej es·kadry ma.nsizałka Ba:l'bo na
Parowiec „Dooga Lee", nałe
W ARSZAWL\ I. ·
NIEDZIELA, DN. 16. 7. 1939 R.
Zący
do Chińs!kiej Kmnjpanii
neczvwl&cłe
7.00 ,.Ave Maria" 7.05 Audycja dla Żeglugowej a utrzymujący sta"
IW
oafle1'sza PASTA do
wsi 8.00 Dziennik po.ranny 8.15 Koocert poramiy 9.00 Regionalna. trans-

wsch:

Księż:
3.13 lig-oo.ce Service" na Dalekim 1 mi, a Japonią, stanął w płomie"
z.a.eh. 19.2.
Wschodzie 'lzjawniła szeroko Iniach na rodz.ie w Singaipore.
zakrojoną ak!cję szipiego~ , Podczas pożaru uratowmo kil"
KRONIKA HISTORYCZNA
na terenie a111giels1kidi baz OfPe" ka s:k.rzyń z kawcziu!kiem, naJ.e622. Ucieczka Mahometa z. Mekiki do racyjlllych. Ostatnio została zlli„ j żących do van Hoole'a. Poąie~
.Mecl"yny; Początek ery mahometmkwi<lowaina wiellka banda S'?lPie wai skrzynie były pil"Zepalone,
·skicj t. zw. Hedżli1ra.
l794. KościU1Szko przebija kordon ro gowska nieniiecl<o " włos/ka w zaszła konieczność pm.epa1kowa
syjski w oblężonej W,ilrszawie.
Si:ngapore.
ntia ładumku. JaJkież było zdzi„

l
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·Upiór.
z
Białegostoku
obl1·
kary s'mi·erc1·

Przegląd

c:z:,aoop.ism 13.15 Mu.o
14 45
z.y\la
obiadowa
·
„Czytamy
ddewic:z:4l" 15.00 Audycja
dla Miwsi

W

~uż~~!01ii:~n~~ycj~i~C:

CZU

Proces „upi~ra spod BiałegoWezwano z eskorty policyjnej
.stoku" w iJnsta.n.cji apelacyjnej starS"Lego posterunkowego Fręcnie był pozbawiony dalszych sen kowiaka, ważącego 86 kg, a więc
sacyj.
o 6 kg. więcej od zamordowanej
Wł d sła
,_,_ w wy- p·iekutowskieJ.· St. post. Fręck oa Y w PoskrOJ.JAO
jaśnieruach swych pned Sądem wiak ułożył się na sali przed sto
Apelacyjnym w dalszym ciągli łem sędziowskim. Władysław
uparcie twierdził, iż był on je- Poskrobko na zlecenie'p1'7JeWOddynym sprawcą tylu zbrodni i niczącego miał dokonać próby
nie korzystał z najmniej&"Zej na- przeni~eni:a poste~owego:
wet pomocy swego brata Zy- Oskarż~y, ~ątły ra~J w sweJ
gmunta, którego pogrążył w to- ~u?owie, sta1e. nad lezącY'!11 poku śledztwa.
lic.1antem.' napina. wszystkie. swe
Każd
t
od · · ·
siły ..Jb
od
y zarzu w
mesiemu
'.zuca.Jąc SC? ie sp~awę, ~
do brata stara się odparować, wyniku doświadczerua zalezy w
pilnie śledząc bieg procesu.
dużej mierze los jego brata.
~:~ ~=:gr~i~~;:~ch (~ Zagadnienie, czy i~otnie Wła Poskrobko umiejętnie chwycnów (płyty) 23.00 - 23.55 Muzyka. dysław Poskrobk;o mogł sam do_- _ ta policjanta, z wielkim trudem
~ tafl.ca (płyty).
k~ć wszystkie~ ~ości, unosi go i na rękach swych prze
Z'Wl~anych z. bestialskim mor- nosi na odległość 4 metrów.
dem i rabunkiem oraz podpaleniem, wysunęło się na pierwsze
Znużony, ale promieniejący z
miejsce.
radości siada Poskrobko na łaWygląd Poskrobki nie wskazu wie oskarżonych, obserwując
je na to, by mógł on sam prne- bacznie, jakie wrażenie sprawił
nieść zwłoki Stefanii Piels:utow- jego wyczyn.
ski.ej re schodów podwórza do
TymCLaSem
jednak
staje
sionki.
pmed pulpitem dla świadków sę
Sąd Apelacyjny postanowił dzia śledczy Kott, który przesłu
przeprowadzić doświadczenie na chirwał Władysława Poskrobkę.
sali sądowej.
$w. Kott ustala, że Poskrobko,
tlicowa Koła Mł.odej Wsi w Sziwejkach 17.20 Kto odpowie? adycja
17.35 Podwica.or-ek Pl'ZV mikrofonie.
19.00 Powsz.ochiny1 Teatr
Wyobratni:
,,Najwiemiejsz.a"
9 .30 Mendelssohn:
Okrc:t Es _ dur op. 20 (płyty) 20.10
Audycje informacyjne 21.15 Muzyka
tan~ 23.00 Ostatnli-c wiadomości
23.0.S Informacje w j~ku nicmicckim 23.13 - 23.20 lnfomiac:jc w j~
ku amgielsikim.
WARSZAWA n.
H.00 Paa:ę i.nfunnatji 14.15 Utwory
Pellb.a Mendel.ssohna (płyty) 15.00
Arie operowe 15.25 Mozart Kwintet
c...dur K. 515 1600 Koncert rozrywkowy 17.00 - 2i.o.s Pr.zerwa 21.05
Redtal fortepianowy Colette Gaveau

Audr,ie radiowe
wcuk~erni „Bagatela

1·

Zab6jca narzeczonej

J

j

amery'kańsk.ie forty oraz. loiniska cywilne i wojskowe. ~1

szpieg
jak
się pói!
źniej okazało, brak udział 'Wl
słynnym ~ed laty locie transo.
many

ccainicmym.
O re:rul.ta'Cie śledztwa został
oatydimia,st zawiadomiony I.on
dyn, który z.e swej strony poinfonmował władze amerykaiJ,
S<kie o tym sensacyjnym o~
ciu.
AGENCI V AN HOOLA.
Dzięiki małezionej w c.zasi\
rewi.'z.ii u „cb.portera" liście a.
ge:nitów
policja
air~owała
wszystkich członków bandy,
m. in. kil.'ka kobiet. Je-dna z
nich o nie~ klei U1IO<llzi.e, ,była
maną na Dalekim Wschodzie
awanturnicą. Wyistgpowała ona
w najwytwonmiejsz.yclh kabare.o
ta.eh, jako tainoc11ka.. W cliwii
areszmowa.nia papełnila samobói
stwo.Po jej śmierci wyszło na
jaw, iż była ona obywatelką nie
miedką. p.rzebywa1ąą w Singa..
pore od poozą.tiku pobyłltt tam
van Hoota.
.
Władze brytyjskie posta~
dowody, iż van Hoo1 pozosta...
wał w stałym kontalkcie z koc-.
su.Iem ied nego z państw .p$1.....,.

Icywskazując
na udzielenie pomo- Sanatorium Zdroio.we
przez
Zygmunta, wypo widOC7lllej
w Ciechocinku
walce z .samym
bł'ata

jaśnienia te - żłożył

s-obą: Sprawiałó

· · szczerej spoWl"edzi.
to wrazerne
Oskarżony zaczął od tego, że mu
si p'Owiedzi~ ·· zupelną prawdę,
bo widzi, że nie uda mu się osłonić brata.
Przesłucliani przez Sąd Apela
cyjny biegli orzekli, że Władysław Poskrobko całkowicie odpowi"ada za swe czyny, J"akkolwiek pewne cechy psychopatycz
ne można stwierdzić
·
Prok. Rutkiewicz w swej mowie oskadycielskiej wnosił o za
twierdzenie kary śmierci na Wła
dysława Poskrobka i uznanie wi
ny Zygmunta Poskrobki.
Obrońca WJiadysŁawa Pookrob
ki adw. Żółkowski na wczorajszej rooprawie starał się wykazać, że oskarżony ma cechy epileptyka.

Adw. Uja.2Jdowski w dłuższym
przemówieniu odpierał cienie,
jakie zawisły nad głową Zygmunta Poskrobki.

okazał się„.

W Sądzie Okręgowym w War- dała milczeniem.
szawie toczyła się niezwykła ze
Nic nie wskórał po~ny naak si.; dowiadujemy, pocz.ynając względu na okoliczności, sprawa rzeczonej rewolwer, którego u0
2 lipca rb. każdej niedzieli wie• 23-letniego Ludwika Buksa, o- zy·ciem zagroził Buks.
c:z:ornc audycje muzyczno • wokalne
Polskiego Radia, nadawane b<:dą z. skarżonego o zabójstwo narzeW dniu 9 maja 1935 r. narzepopulamcj w WarszawJc kawiarni p. c.zonej, którego dopuścił się je- czeni spacerowali ulicą Chełm
Kazimierza Dakowskiego na „Baga· szcze przed 4 laty.
siką. Wybuchła między nimi
te~. ZIW'iąziku z tym wybudowano oiry Buks, 19-letni padów~ mło. sprzeczka, spowodowana zacho~inalnie pnemyślaną estradc; w posta· dzieniec, zakochał się bez pa- waniern się Mirkowskiej. W pew'
ci przeciSionka greckiej świątyni.
mięci w rówieśniC2lCe Marii Mir- nej chwili Buks wyciągnął reTrzeba przyznać, ie Dyrekcja Pol- kowskiej, której jednak tryb za wolwer, cofnął się o 2 kroki i,
sk.iego Radia, instalując zespół mu- chowania się wpływał na narze- będąc z tyłu, strzelił do narzeczo
zvc:z:ny w ogrodzie cukierni „Bagatc•
tak ·
la" wpadła na bardzo trafny pomysl, czonego
lŻ znajdował się on nej. Po dokonaniu zbrodni ugdyi gra orkiestry wobec Licznych ciągle w rozterce duchowej, a ciekł.
widzów zyskuje na barwic i wyrazi- nade wszystko w stanie zazdroNazajutrz Mirkowska zmarła
stości, zaś brawa wielkiej stałej, rzc• ści. Mirkowska bowiem
jak w szpitalu
szy go~~i cukier~i „Bagateli" nad3dzą wskazywały okoliczności 'mimo
Buks gi sił . d b
1 .
trans.llllSJom radiowym znacznego oiy J
,
.
•
. .~ o
S:ę o rowo me
wienia.
narzeczenstwa, chętnie przesta- do pohcJl, meldując o swym czy
W chwili oflecnej, właściciel kawiar wała w towarzystwie młodych nie. W tym samym roku odbyła
ni. P·. ~az~ierz J?ak.owski, który mężczyzn, przyjpmjąc łatwo ich się rozprawa.
dz1~rzaw1ony prz.ez. s1eb1~ ogród utrzy zalecanki.
Na sali sądo e · Buk
adł
muJc stale w na1w1ększe1 kulturze .
.
W J .
S ~
&ogląda okiem wytrawnego znawcy
Buk;> . W cza_sie pewneJ uro- w_ szał. Pos~ępowame przec.iwko
całości wykonywanego programu.
czystosci u znaJomych, dostrzegł memu zawieszono, a szaleńca,
N!e 'Yątpimy, że ta najpiękt?iejsz!I obok narzeczonej dwóch jakichś zgodnie z orzeczeniem powoła
kawiarru~ •.ogród V.: W<1rszawi.e ści- mężczyzn, którzy nie liczyli się nych lekarzy osadzono w szpigać będzie ieszcze większe rzesze pu·
b
, ·
1
·' · ·
·
bliczności, szukającej wypoczynku w z Jego 0 e<:n~SC 1~·
•
•
ta U przy więzieruu w Grudz1ącieniu stuletnich kasztanów, Up, świer
Na wszelkie Jego dociekania dzu.
ków i klon<'>•i zapytania Mirkowska odpowia
Ostatnio szpital nadesłał infor

go, lotnicy włoscy f~
wali wbrew wymogom kumuazji

1

4 lata wśród oblakanrch
11

Wysitawę Swiatowlt Cło a.b-

poczytalny

macj ę, iż Buks, którego zachowywanie się początkowo w celi
szpitalnej
gorszyło
chorych
współwięźniów, wyzdrowiał.
Stanął
on więc ponownie
przed Sądem Okręgowym w

Wa·rsz:awie, któremu przewodniprezes Kamieński. Na rozprawę powołano biegłych psychiatrów Malinowskie@> i Kamińskiego.
·
Biegli wydali sensacyjną opinię. Zdaniem ich osadzenie Buksa na przeciąg tylu lat w szpitalu więziennym było zupełnie
zbędne. Buks popadł w przejścia
wą chorobę, która bez śladu minęJia jeszcre przed 2 laty. '
Swiadczy o tym zaświadcze
nie szpitalne. Buks boWiem nie
tylko bez błędu„. rozwiązywał
rebusy, ale powierza.no mu szereg różnych prac także poza zaczył

kładem.

Sąd Okręgo"Wy

uznał

Buksa
winnym zabójstwa w stanie silnego wzruszenia psychicznego i
skazał go na 4 lata więzi~

W roku bietącym przybyła w Ciechocinlku nowa baroz.o waż.na placów
ka. leC'Lniaa dla cięż.ko chorych reumatyków i artretyków, wymaga~~
cych &okładnego i wsz.echstronincgo
zbadania oraz troskliwego leczenia
:z:drojowo • ką.pielowcgo. Placówdta ta
nosi nazwe ,,Sanatorium Zdrojowego"
i wstała. :z;organ.iz.owana pnez. Zarzad
Zdrojowiska w porozumi'C<Dliu :z; Kfi.,
niq Wewnętrzni Uniwersytetu Jó:eo
fa Piłsudskiego w Warszawie. Kierownictwo sanatorium objał doccnf
tcgoi uniwersytetu dr. med. ·Am:toni
fidler a personel lekarski stanowią
trzej doświaaczeni leka:rze - kli.nicy.
ści. Sanatorium mieści si.; w nowoc:ze
snym piętrowym budynku :z; dui'ym
ogrodem i rozporządza 20 solaobmli
jedno i dwuosobowymi. Dział roą»
znawc:z:o - lecznicz.y posiada róinoroo
d!ne aparaty i uirz.ądz.cn.ia, wałsm.e Ja-c
boratorium a.nality=e i pracownię
oo badafl podstawowej przemian,
materiL Do sanatorium sa prz.yjmc>oo .
wani chorzy w tr%cch twm.usach: t
czerwca, 1 lipca i 1 sierpnia; oba
lecz.enia trwa przeciętnie jeden. miesiąc. Podczas swego pobytu w sanatorium chorzy otrzymują pełne ut11z.y
manie sanatoryjne według · l>rzepisa.o
nej diety, stałą opiekę lekarską i "Vl'SZ)"
stkie potrzebne zabiegi z.dirojowo „
ką.pielowe.

Cena pobytu w sanatorium wraz z
wymienionym! powyżej świa.dc:z:enła;o
mi wynosi•: 12 zł. dziennie w pokoju
jednoosobowym i 10 zł. dziennie oCl
osoby w nokoju ~sobowym.
Na specjalne podlcreślenic :z;asługu..
ie strona lecznicza sanatorium., która
jest w tym zal<lad.zńe postawiona bardzo wysoko. Kai.dy · chory ziostajc
bardzo szczegółowo i dokładnie z:badany a post~y kuracji są kontrolowane przez kilkakrotne badania k.o:D>trolnc klinlczne, laboratoryjne i rent
genologiczne.
Kuchnie sa.natoryjną pTowadzi wykwalifikowana ddetetyczika, a masaże
i pomoc~icze zabiegi lekarskie wykonywa ocipowiedlllio wyszkolona higienistka.

Plotki, ploteczki.„
dowcipy, humoreski, żarty, kawały
:z:agaduszki .i. t. ;I>· znajdzie Pani w naj
weselszej skarbnicy humoru: „WESOŁYCH WIADOMOSCI". Radzę
Pani kupić „WESOŁE WIADOMO•
SCI" w najbliższym kiosku. Cena 10.ea..
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·polskie na Jasnej Górze

Wielki ·ogólnopolski Kongres .rz·emiosła chrześcijańskiego obradować będzie
dziś i jutro w Częstochowie

~i jutro, pod otwartym nie
bem, na wałach ochronnych kla
sztx>ru jasnogórskiego w Częstochawie, obradować będzie wielki ogólnopolski Kongres rzemio-

wszyscy i kaMy z oddzielna spo
ludzi kroczących pod sztan
darami cechów i stowarzyszeń
rzemieślniczych. Stąd też i hasło jakie obrali sobie organizatorzy dzisiejszego Kongresu ogólnopolskiego - obrona kraju - jest chyba najlepszym odzwierdedleniem prądów, jakie
nurtują w sferach rękodzielni~a polskiego i jakie je ożywia-,
śród

sła chrześcijańskiego.
Około 50 tysięcy rzemieślników polskich przybyłych delega

cjami i indywidualnie :r.e wszystkich miast Rzeczypospolitej za
peJini mury C1.ęStochowskiego
warownego grodu, około 2 tysięcy sztandarów łopotać będzie
nad miastem w czasie tych
dwóch dni uroczystego święta
polskiego rękodzielnictwa.
Kongres częstochowski odbywać się będzie pod hasłem „Rze
miosło w obroinie kraju", a najgłówniejszym punktem jego pro
gramu, będzie uroczyste złożenie votum rzemiosła chrreścijań
skiego prz.ed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowski.ej.
Historia naszej Ojczyzny, a
zwłaszcza historia walk o niehist · krw
h
1~ '
podleg~--'ć
ona
awyc
zmagań n.airodu polskiego o prawo do wolności, w walce z przemocą wrogów ościennych, bądź
zaborców _ nie ·edną chlubnA
1
"'
kartę zapisywała bohaterską
krwią rzemieślnika polskiego i
jego m~m graniczącym z
prawdziwym heroizmem. Nazwi
-'-- '17l1~..C.-•...:-l.
• ka s·
1
~~"u.•

-

i;ra-

na:7JW1S

kowski~ stały się w nasrze] ewangeUi narodowej symbolami
męstwa i poświęcenia najwyższe

&....:ł
fi.a
9'> dla sprawy, symuu em O r
m jakie zdobyć się potrafią

Ją:

Dla obrony kraju pracowa~ do obrony kraju sposobić się!

a Przemysł

całego świata,

a w

tej liczbie oczywiście i Polstki na
stawił się, wskutek trwając-ego
okresu niewypowiedzianej woj
ny, na produkcję zwię.aną z obroną granic. I to obroną zarówno
na lądzie, jak i na morzu, jak i
w powietrzu. W całokształcie tej
produkcji 17.elniosło odgrywa ro
lę niezbędnego trybu w ogólnej
maszynerii, a w poS'llCZególnych
branżach tej produkcji stanowi
po prostu motor, bez którego na
t
'-·
·
· st
we' zmoni.vwame maszyny Je
WYklucmne. Przyk'łady byłyby
nawet zbybeczne. Całe rymarstwo to praca dla wojska. Całe ślu
sa.rstwo
to dział bez którego
'
przemysł . obronny nie mógłby
ist:Itleć. To samo kołodziejstwo,

domości wszystkieh sfer,

Dzisiejszy pierwszy dzień Kan
gresu częstochowskiego wypeł
nią uroczystości związane z zawieszeniem votum oraz manifestacje na rzecz Armii Polskiej.
Dzień jutrzejszy natomiast poświęcony będzie obradom. Na
ten właśnie dzień przygotowano
olkoło 10 referatów, po§więco
nych, w głównej mierze, zagadn.ieniu przysposobienia warszt.atów rzemieślniczych do pracy w
warunka<:h wojennycli.
'\V. wa.
wkłady
We wszystkich tych 00raC:tach
Zgoda 7.
lokaty
R
ł.
i wszystkich uroczystościach toGmach własny. Obrót roc:my: łwicrć miliarda d. - Wkłady wypłaca się warzyszyć będą polskiemu nJena kaidc tądanic. Oprocentowacic od dnia wpłaty. Ominie tego neau - 1 miosłu chrześcijańskiemu nasze,
i1tto w K. K. O. os:m:ę~1
1najlepsze żyC"Lenia.

wsey- . patrzeniem w kredyty i t. d.
stkich czymriików, wscystkich
Fakt, że protektorat nad Konumysł.ów. Prawda ta wędruje gresem częstochowskim objął
dziś na Kongres częstochowski, min. Przemysłu i Handlu, p. Ro
który będzie miał między in. na man, nadaje temu sejmowi rzecelu usprawnienie tej głębokiej miosła chrześcijańskiego charak
współpracy, zarówno przez o- ter barckiej niż oficjalny. Umówienie istoty prac dla obrony chwały jego WYffiesie do rzędu
kraju, jak i przez posmkiwanie praw, którymi rządzić się będą
dróg nad poddźwignięciem
polskie warsztaty pracy rękomiosła, unarodowieniem go, zao dzielnicej.
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Rezerwiści 111aią pierwszeństwo
w uzvskiwaniu

mieszkań

na osiedlach rab otniczvch w Siedlcach

Jcdq z najwiębzych bol~ck ży.l rów bezpłatnej pracy przy aporqdu ły na peryferiach miasta. pł~
cia warstw robotniczych na prowin- niu planów i ko~orysów i przy nad sie niejednokrotnie po dwie llOdzłDy
cji jest kwestia micnkaniowa. W i z:orze technicmym.
w ciasnych ndebkach, ciemnych i
Siedlcach po raz picrwsz:y w Polsu 1 REZERWISCI MAJĄ PIERWSZEN- wilgotnych.
w budowie domków robotniczych
STWO.
DALSZE PROJEKTY.
stąpił czynnik społeczny, dotychczaa
Nalrin~ć za materiał budowlany
Drzewka owocowe dosłarc:l'Olle w
budow.t takich domów zajmowały się regulowana jest po wybudowaniu pewnej liczbie bezpłatnie przez Za·
instytucje publicme.
j domku. Należność ~... parcele i domki rz:ąó' Miejski lcałdcma mienbiicowi
Budowa domów robotniczych poe . spłacana jest ratami miesięcznymi w osiedla, daj4 niektórym utrzymanie, a
wstał tam :r; inicjatywy Federacji Pol- 1wysokości około 15 zł. Obecnie w wszystkim - możność konysłanla 2
aldch Zwi11zk6w Obro6c6w 0jC%JZ" ciągu 1ti1ku lat wybwi'owano już 22 owoców, tak bard11;0
potrzebnyn1
to samo elektrotechnika, to sa- ny. Fundus: zakładowy utworz:ono z 1· domłti, zamieszkałe prze2: robotni- zdrowiu.
mo pyrotechnika!
wpisowego, w ~o kości 5 zł. i udzia I kó.w. Pierws:ze~o w ~cszhniu ~
Zal'Z4d osiedla profcktuJe badowę
p _ _ : i _ o na].bli~ pokre- łów w wysokokt 100 zł.
\ osiedlu robotniczym ma14 członkowie domu społecznego, w którym znajd.ie
. ~aWU<S
•
-r··
OGóLNYM WYSIŁKIEM.
Związku Rezerwistów.
•
pomieszaenłe spółdzielnia, łwietlka
wieństwie nuędzy przemysłem
Rada Miejska pn:cka:zała osiedlu
Osiedle robotnicze przekształciło i przedszkole. Pena tym osied1c uzy·
a rzemiosłem, pracującymi dla tereny miejskie przy ul. Janowskiej się teraz w małe miasteczko. Schludne ska kasę samopomocy, któq mieszkań
wspólnego celu obrony kraju, ogólnej powierzchni 10 h. 295 m. kw. alejki, wysadz~nc topol.ami, obn:~o- cy samorzutnie założyli. Projektowane
d 0 · .....J-.
•
e niedocenia- Na obszarze tym podzielonym na 84 ne chodru1c:anu, ogródki przylega14cc jest również założenie W%orowej homc:ua.wna Jeszcz
. działki
zaprojektowano
budowę ' do domów C%yni.} niezmiernie miłe dowli ryb.
na, pne.niknęła obecnie do świa I Ml-tu domów błiiniac:zych i ł-ch poje wrażenie. Mlcszka6cy osi~a w prze
Osiedle robotnicze w Siedlcadi
dyft=ych.
budowy domku o ważaj'l(ej liczbie sezonowi robotnicy, zwiedzane było ldlkakrotnłe prze:i:
kubaturze 267 m. wynosi 9.921 zł.
cieszą się ogromnie z pięknych mi~z władze centralne, które b. pochlebnie
Na tak nisk4 cenę wpłynęło zaanga kań I ogródków, w których d'złeci I wyrażają się o społecznej pracy rezer
żowanie do akcji czynnika społecme- spędzaj4 dnie na słońcu.
wistów i przykładnie ujętej akcji ba .
go, om ofiarowanie pl'ZCZ inżynieis
Przed tym rodziny te nmieszkłwa• dowy osiedla.
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Uznanie Francji dla Polski

I

Zb
I
I
katastrot
I
b
h
~w;.;E~~tć~j~~ ~~s~~~r~
r wie e
au o usowrc
,,,

ubłeafym

za wz6r opieki nad

tygodniu

sakoflc::r;yły

dziełmi

go, sene:ralna sekretarka :Rady Opieki

.Jl

:;~1h:~rd:i ~~J~~ ~:1~~J:~~zcdstawionego pnez

:, r!:ba'J
i Wandy Wójtowła •Grabińskiej. p.
o. naczelnika wyddału Ministerstwa
Opieli SpołcCZ111cj.
Komisja 10zpałrywała szereg 1 praw
z .sabesu opieki nad chiebni ł młodzłeq do walki :r; nier.ądcm.
Na plan płenvs.z,y obrad wysanW.
sit zagadnienia d'otyczące 1 ytuaqi
apolecznej dzieci nieślubnych, porzu·
cenła l'Od:r.lny oraz łrodków ochron•
nych w stosunku do nieletnich. :r;agro
ż<lllych moralnie.
Szczególnie ważnym problemem, 0 •
. mawianym na Komisji były zasady
wganizacfł opiekł nad dziećmi i mło
dz:icq. SprawozdawC4 tego zaga~c-1
nia była delegatka rządu francuskie-

Władze

winnv iak najszybciej rozszerzvł kontrole
nad ruchem autobusowvm

Specjalne munie l podsiw W"&baoi
d:ił rcnwój akcjt komitetów pomocy
d:iedom i młodzieży, oegani.zacji lrooi
• •
•
lonil i półkolonii w Polsce, co wyra· 1 Przed kilkoma lały Ministerstwo Ko
Jednak nie na wszystkich szlakach, cych, reszta śc1cśmona na swych IDlCf
ża jasno zestawenłe cyfr: w toku 19'23 lei uruchomiło na niektórych szla• z różnych wzglęĆ'ów, kursuj11 autobu scach bormalnych i na deskach ukła•
korzystało z kolonii ł półkolonii l kach komunikację autobusową. Praco sy P .K.P. Większ:ość linii aułobuso• dano;ch pomiędzy srcdzeniami. znosi
19.950 ci'zicd. a w r. 1938 ~icy tyich auto~uaów q
odpowi~- wvich pozostaje w rękach prywat- wie kic niewygody.
Miaq entuzfasłycznego przyjęaa ra dz1alnymi unędnikami p&fu;twowynu, nych.
Bezwzględnie wł.adze wł.Dny buzyć
portu poła.kiego przez Ko~Ję, b~ly to !eż komunikacja autobusowa P.K. •Jakaż tu Jest gospodarka? W osłau by z miejsca posłoju autobusy mię
słowa p. Braulł. która uwa.zajiac 0114· P .• 1e&ł doskonale ułrzymana. .zdyscy• nich latach, dzi~ obostnonym wy• dzymiastowe wyjeżdżały nic przepel•
gnięcłe Polski w tef dzicdtzinłe sa naj plin~wany personel ~c nara~ po- . mogom władz, autobusy międ:z~a- 1 nione, a nawet by miały zareserwo~a
bardacj godne naAladownic:łwa pnez dróznych na przykrości, w każdym a-,1stowe prywatne nabrały korzystniej.i ne miejsca siedzące gd'ył normat.le
~tkie pailstwa ~ko6czyła po• u~obusie wido~ jest dbałość o bez szcgo wy~lądu. !-~= poza ładnym wo na szlaku przejeżdujących wiosek
&Jedzenie słowa.mis •.Jezeli w tym ro· p1ecze6stwo i higienę.
zem, musi rówmcz.być brana.pod u- wsiadają nowi pasuerowie. PrzepcbPe
~ cblcd francuskie ~o~łaj4 w
wagę kw~tia bezp1ccz.c6stwa 1•~go• nie autobusu niejednokrotnie jll?st
wtększcj liczbie :r; po'Wlctrz& 1 słońca,
dy ~różnych. Tak 1ednak Die }~ przy>ezyną katastrofy.
to będ.\ to zawdzięczały Polace".
W •aJwl4:1uzy'
liomunikacja aułob~sowa jest uc1ązh
•
~
wa i pełna nicbczpteC2:e6stw, zwłanKlerowcy autobas6w równ.łez na
• P• 1 _
cza w okresie letnim.
ten stan nar.r:ekafą, gd.,.Z przeciążenie
Na autobusach prywatnych obser• autobusu
utrudnia
prowadzc~qalantha
wujc się stałe przeciążenie. Ludzie za nic wozu, a w razie nienczęśliw\1IO
PRZECZYSZCZIJAC~
pchani ci'o wozu, duszą się jak śle• wypad.ku, ~ ponosi wła"1ie ldcrow
dzic w beczce. Pół autobusu niemal za ca. Dla zysków właen?ch nie wohio
APTEKA MAZOWIECKA..,.. WARSZAWA. KAZOWIBCU 10
pełnione jest przez; pasażerów stoją- igrać ~ życiem dziesiątków hmL

I

52?-.800 ·

I

EM OLLI

Wr agrodzenie ko!eiarzr

W walce o zdrowie ludzkie

za tzas

łwiczeń woiskowvch
·
W d'zien.n iku unędowym M. \ćwiczeń wojskowych i przedco .
K. Nr. 19 ukazało się roZ1porzą1 lenia wojskowego w rezecw.i.e i

-1to-..a1t-.,._..
„•1łaresal1t-I • „ •
I ••peli elll...a1te1cl•

Kontrola nad

sprzedażą

napoj6"1P1 chlodzaCJch
bedzie zaostrzona

dzen.ie .Ministra Komunikacji o pospolitym R1Szeniu.
DepMtament Zdrowia Milnister- ~ zie macmą ~ orowitt
Sprzedał chłodni na raty w Safonie
wynagrodzeniu
pracowników
stwa Opjekii Społecznej, opraoowuje jEet WTręCZ trujące.
Pobzowym
Elektrowni
Miejskiej
obecnie projekt rozporządzenia o o&acownicy ctabowi i 'Prakty"
PKP za czas ćwiczeń wojsko„
Ołów w głow1.cach syfonów podlekanci podczas ćwiczeń wojsko" Mamzałkowska 150 (wejście od Ktc- brocie napojami chłodzącymi. Warun ga readccjom, wytwairzając sole oło
wych.
ki
sprzedaży
tych artykułów nie zaw
dytQwej).
Ro%1'>orządizeni~ z.a.wi~a %8# wych otrz~ą ;pełne wynagro
sze, jak się przekonano, odpowiadają wiu, które konsument spożywa wrK
sadnicze posta.nowienic, Że pra" dzenic, pracownicy nieetatowi
wymogom hi,giEny, to też rorzporządze z 'wodą sodową:.
nie w tym względzie będzie miało do
Następstwem wypiela wody z balio
townicy PKP obieci ro~orzą• t. 'ZJW. stali, utrzymujący rodzi..
niosłe znacrenie dla S?Jerokich rresz nu, lub syfonu mająoego ołowianą
dzeniem o uposażeniu z dnia 1 nę - 75 proc .• a pracownicy sta
konswnentów.
głowicę jest szm-eg chwób, oo do po
stycuiia 1934 roku zachowują li sMDQmi - 50 proc. uposaże
Przepisy obejmują całokształt ob- chod:zen.la lct~ch nie zdajemy S10bi~
Stały
dodatek
motoryzacyj•
prawe do uposażenia za czas nia.
szemego zagaOO:ienia i nie ograniczą sp:raswy. A wa.ęc bóle głowy, rndrośc:i,
ny: ~Taksówka - Auto - Mo się wyłącznie do wprowadzenia kon choroba drzdąseł, wsziell~ mbW'2etlia

Do naszych
Czytelników

I

ukazywać się będzie. ze troli nad spnedażą napojów butelko
względów technicznych, w ka• wych i do produkcji tych airtykułów
żdy wtorek Czytelnicy nasi znaj lecz zwrócą szczególną uwagę na na
dą w nim, jak dotychczas, sze• c:zynia, w których zostają dostarcza
k005Umentowi.
roko Ollllówiooe zagadlnienia neGłówną
uwagę zwrócono na najsportu i techniki samochodowej waż.niejsrzy artykuł w tym dziale t.
i motocyklowej. oraz szczegóło j. wodę sodową sprzedawaną w balo
Stwierdzono, że w
we omówienie spraw zawodo• nach i syfonach.
wypadków
wody
wych, zwii!zanych z posiada• sodowej odbywa się w warunkach
niem wozów zarobkowych.
antysanitarnych, zaś używanie w sy
fonach głowii! ołowianych lub cynko
A więc w każdy wtorek.

toc}'IKJ."

większości

•

'

sprredaż

gastronoml.~e, t. j. żołądkowe. mo
gą ~yć ~ mtru~ solanu<>:łowm, :zawartymi w wodzie eocroweJ.
Od szeergu 1ra.t wład7Je sanita'!'I\e
prowadzą walkę :ze stosowaniem do
naczyń ołowiu i dopiero obęaiie, po
wejściu w życie nowego roopO!l"Ząd;re
nia, walka ta wejdzie na właściwe
tory.
_ _ _n!ll!I_ _ _ _ _ _ _ __

zro·z· ofi·ara„

na F.O.N.
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moJa pani -

Danej tnam;eJ b~.
11• łacbi atol 1'& petiOnie ! Kai(l7 w t,

-„

eh6w j Joł oea.lom... I .aowu nadchodsi 4* fal&...
Jł od bnseru.. ()dl"ąq uleJco-. W,..
siłek zaczyna l!ię od nowa... Znowu u.cz~ si' 1"bra
na śmierć i ~rcie„.
Jedna dręczą.ca myśl pędzi drugą, mil wratenfe. ł4
czarne sępy otaczaJI! jej ciało, putwlią się nad n.łą. .••
Co rohM? - uaiłlile ~~I• 1Dl'41~ • .Jak '9'Jdost.ać.
aię ?Je szpon6w tych przeklętych ludzi, kt6n)' pndłlr
duj, ją ~ błdym kroku? „. Oo peemie, je6U pOl'iaclaj•
jej podobim'l ! -·
I DOWU O'ływa w ~ Anieli ta ehll'fk, tlecly zabiła awen ~emeJa., pułkOW'llfka ?on Szlenl'la
i utj>akała z powrotem. · wolność.••
Mote uciec! - budzj się nowa mytt, ~rą Jł ju
roztarzo:ne teluo.
Opanowuje •fę jed.llak prędko. Na widok u~broJGrt„
go ta.flde.rma, )ct6ey llieruehome atio.l Pnł1 ' dnwiach,
u§wfiadamia sobie sr.aleflstwo tese pomyału.
Ucieczka zdradzi Jł· W" WJ\ fP096b snJwee„1 s,~ma
t.ę nikłą :nia.daieję ocalenia. ttór'ł .Jeszuie tywi.
Jak ba.rdr.o ta.łuje, t.e pojechała t1111 pocf.ułem...
.A.Diięla jest priekona11a, te 1eydal j4 ten pan • rledem, kt6ey to-wanynył jej ał do Zilbkowie i k?eJ: do
Wars~wy ... Te> w Z4bkowłąch musiał du u.a~ poUcJi
o jej obecno§cf„.
Miała zamiar poje<-hał fD'ftJ'Bl poef4Jriem, pne~e
lću, a.t ten pan z pledem uda 1łę w dron„.
Bala się j~, te to _ . 9'VrQdć J•l"O awaq..•
Wibudsf jego J')IOdejrznfe..•
Tera.,. !ałuJe swego eBJ'M„.
Po drodze do Wal'llllAW)' odbrła sJt nłeje'dna Uka
rewizja„. iadnej nie obawiała aię tak budl!G, Jak tej„.
Serce łomoce w mej, jak pnestnel6l!y ptak.. Pneaa""- ł.e ta ~ oetailrda ?'e"frisja pn.ed
skoflCZ'f się dla niej tragjCT.D1e •••
Sied7Ji ruieruebomo na jetlnym miejaeu. Nie wygi•~
da wdęcej przes ok;ne, boł lię, te polieja'llt, lcMey !Mi C>-bok 11fej, zauwa.ty snniallę w jej twarą.
Spu!ełła nisko l'ł~ f br ~M 8łt d~eym

nie

„.
sit

jedną troskę.„

akieJ eeoby

clrni\iom
eałJ'

Niejeden ból pneiywca po •trac$e bli·

wtruu•

tlllDn' ~;._ Aniela. j9't .,..._, 1.de 1NIQnll. Obnaa ,..,. h
i ąewtraep 'W' nich pana • pledein,. lrtó17 fln7

I>ratft
~

„ sdenenvewaia i

S\lf!'l\Ollijąc ~

do ma.jomer„ "

tyn\ lł!llytn Pl"ll8diirale. mówi :

- Tu mej panier z powodu tej rewis:Ji

me

m.

podl'6ł do WłJ'llll2'WJ nic
wuta. Nic.
1f Warsa1"ie„. Za t>6łno!-.
- Tak. Straciliimy cały d~d. 'A. ja.k

rewizja

„,

ta dopiero

Cł-ł• MJZ&
ll&łatwam„

mi 11ię ~a.je

terag r.a.ezynia
Of' dob......
Z d•ls•:J l'OQl10W'Y AnłeJa ~ł.., łe ci

1ttdsie to 14 kupe7, którzy ubolewają nad strata.mi, kt&n · poni08ł w ~ s op6il!Uellięm. •it pocd~"'
Teru poclnoc Jeescze ru .-towę, pa.tl'Jly " at.rant
pana s pledem.
Teraz jeat peW"N.: taJC. ten - Więc nieału&tmle 10 dotyc.bmsas ~ejnewała. .. Nie
ma potnseby bat ~ tego Qłowdeka., który tU; J4 etałe
obaerwuje... Powodem. zdtltenaow-.nia teso ctlławf.elila
je~t

jej uroda. a

wabłkiem tałoba,

1"6biie przych&A ~Ta 1D1'1 tJepakaJ- J4 ll!iec:o.
Rosumł• teraz, te to nde om.

kti6r&

tena~

sze1&-

Jest 'PQW'Odem ~

podró&n7ch w poci4p. A Jdli ta1r. to jej papłe17 ept.,.
waJtee na imię i naswiab Niiemlci Bert, Behłeht nie
wzhud2'4 u tych tandarm6w podejnenła...
Rewdzja. U-W. dalej bez t>l"A!'WY·

w.n.za°"',

Kier&Wnfk razem 1: bndannamł we~ ~ ~
gdzie ~e(łm Konrad„.
l tu spotkała Kon:Tad3 -.jsł.rHsniejem pn11~ ~

'ił1li1tłu,

)alej si~ Migdy ,.. ł.yeiu n.fe spodzłewał.-

(Dal-

„.„

aacj„ tłla pru,r. Me cfteiałb,-m, aby
rozwodziły
się szeroko nad bm. eo dla miWe drogde, boJ-e. •~

bi•te.

- O, Z\l!'ewtł._. pana, będt d)'SkretnJ. Oesywiłele
u.ęj~ pańskłeh otwfadC2Jet\ wykoJ'SJ'stiam na procesie.
W tym celu pnecieł I'&• odwiedziłem. A więc mote
mi PMl· łaskaw.fe powie, jJk wyględało pana wep6łtyde
1

~-...,.

· ;tC
deJraalt7, .ae • ee?
- Oni ' p6ł pod'" ~ ~ • .,..
wo4'r at. ndlno.
mnie lit •:Je. moi pdmpo, - te ('. . . .
nie b)'h JU:iero pta,.,. .. c.ęst.o j~. alę tak dłuritł
""1i:ji dot.nb~ Jeszcse " poc.14,.. llłe nii•ł"'1..A.rtiela nie bl'W.a qcb;iału w ~e. N~ tel
Jłie dlsiwił jej „spokóf". Kobieta w łałobiC!ł ina, pewmo ,..

Znowu odpfcM

I

„~ kt6re

- Tylko Ntemą
~ciowymf abmtelamL Wszyacy inni 8' dla nich zbrodllli.a.rzami.•. W~
kich jnnyeh podejnewaM o jakid apisJaL

Bie!\W.
~ÓJ~ftW~tR~~[ś,cMU:OSCl °"''- .
1

mes.

- .Jalt clłuo
j~ ponat
,_ Kesl~ j'llł })yt w W.vnawi'
KoCQ oni aukaj~ 1
- :WAIQlt.Wc# l*W~ o~~.

.

KREWi kl

Ho1'6łlder" udając, ie chce zapytal kolldu~ o
"rzy~zyne zatrzymania poci~gu, wy5umą~ sie ~ wagonu,
rostawiajac· Konradowi wiah.zkę. U.dął się do Jed~ego z
wa1r~J16w, gdzie odbYWała 1ne rew1z1~. wka~ł bilet do
Łodzi, jaki miał przy sobie i P<> zre"'.1dowa.n1u go przez
żandarm.a, wyszedł przez poczekalnie ~worcowe.
na
miasto, znikają.c w jednej z bocznych uliczek.
Rewizja w pociągu trwa dalej,
. •
Brutalni ta.ndarmi niemieccy nie przepuszcmh JJl·
kogo, a jeśli ktokolwiek z pasał.erów miał paszport ule
w porządku, był natychmiast pod konwojem sprowad7.ony na d6ł.
Konrad dziwił się, że „Holender" jeszcze nie ~
cił. Słyszy, jak żiandarmi wchodzą do wagonu.
.Nie
długo wejdą i do jego przedziału. Dlatego też siedzi na
miejscu. Niie chc'e ruszyć się. nie chce szukać swojego
znajomego, aby nie wzbudzić podejrzenia u tych tandarmów. Rzuca okiem na walizeczkę, Holendra, kt6~
stoi obok niego i to go upe'W'tlia, że jego znajomy mui-1
się znajdować gdzi'eś w pobliżu.,.
O trzy wagomy od ·Konrada, w przedziale tTZecfej
klasy siedri AnieLa Grywińska, kt6ra zadrtała cała na
wiadomość o rewizji.
Aniela jest pewna, że to jej właśnie siukają landarmi. Dreszcz przeol~ jej całe dało, kłuje jak szpilkami. B61 śeiskią za gardło.
Była prawie pewna, że uda się jej l!zczęślłwie pne~
dl)stać do WarszaWY. A tu, tak blisko Warszawy, musi
wpa.ść w ręce niemieckich żandarmów.
Anjela jest zadowolona, te ma na sobie czarny welo.n, który i teraz osłamia jej bladą, znęka.ną twiarz pl'ł'.ed
spojrzEmiami pasażer6w.
Każde otwarcie dt'ZWi przejmuje ją dreszC'zem 11bachu i grozy. Za katdym otwarciiem drzwi do wagonu
zrywa się cała .
Przeżyw-a teraz uczucie, jakiego doznaje człowtek,
gdy dostaje się do głębokiej wody i zaczyna tonl\Ć.
Wszystkie myśli, wszystkie ruchy są opa.nowiane jed'llą
chęcil!-: wyratować się, wydostae się ,n a powierzchnię„.
Oto brzeg ukazuje się niedaleko.„ Już tylko kilka ru·

"Jaoło

t.onł?

- Było doskonałe.
- Do111Jonałe !? Tak!! Nircfy pa~stwo ało nfe kł6ef..
H, uf gdy llie było mitds>' pdstwem ~?
- Nie, panie mecena!Ut. Nuse ~spółtrel• brio 'bar
dzo dobre. N:iejednekretnłe słnzałen\, j.Jc rmaJOlftf Gpewładali o swoich kł6Wach 1 łonami. H~ie to .awpe
d~'lriło. Nigdy od ton)' n.ie qałyąn.łem słe" Iłowa.
Zreazf4 i ona pod tym wsrl~em nie ino«• aię na mnie

das .W..>~

Jł&nles cątał Ust ł Ilf• wiersył własnym tia0m.„
Te •ie motli1'9! O W6de bm nie J-.eM nie wiechdał.
Cą laroek• ~cie go •Pi•ła?
- Kjedy pan co otrzymał?
_. w tJd,lllefl po :Jej mu'kmteitt.
Rarwłes mileaał pneti ehwllt- Koneepeja Jege 9M\y
•stała obalona. Obrońca_ aby brom~ mmi aani by!
pJ'F.ekQllany, te jego klient jest nfewinn7, - A tu ma.
p"" tobł Ust. w kt6rno Helena jal!llDO pfne, ie arie.b s pnyjae:ielem. W takdm ruie Je.roekf nie oddał jej
w !'!Cf: handlarą tywym towarem._ On jest 1Płęe pe.
ntcodcrn.n1, a, nie ona„.
_ eą Hst ten pisan7 jest ręlDa pana lonJT - w4t•
l'il Jt11t1cze Hanrles
_ Eksperbsa btcizłe mogła to astalU. Ja ~IO Jj„
atu nie pi-.łem.„ _ rJekł Jarockii 2!'J iron.i,.
.
_ Po.woli pan, łe udam mu pewne uiecłyabetne p~
illanłe ..• MołHwe, ie będllie panu trqdno aa nie odpe-łedsi'e-'
..• Pl'OS•.A
mi nńWfedzie6,
esy w6weus •dv
w8p6ł„
c
-..,..
,.-"
łfł pam ~ j0t141 myślę w ciiarą tyci:h l!liedmfu lat, snał pan
jut: tt ko'Piett, z lct6rą mieszka pan obee.n·i e!
_Znam j" jeszcze 11 caaaów szkolnych, ale w~
..,. ł
i
· • tk ł
tyeb siedmiu lat nitt apot,.,„a em 11 ę s n1,.
6-fe i1ł em
ait 11 :ni4 dof>ie?O po tym nieszc~clu.
_ Dopiero po tym T A w ciągu tyeh tłedJN.u lat
pan sit IJ nią n.ie apotybłT
Nie, lml ra:r;u. Zetlrnąłem się lll Di4 dopiero wóweza.a, l'dy e-ułem si~ przypę'biony ·i ldrusgotuy na duchu. Dzięki niej wr6ciłem do równowagi i znów nabrałem chęed do tycia. Jestem wd2nęe7Jlly Opatrzności, że
zesłała mi tę kobiet.ę.

Bronka Zatorska, która kochała się do szale~stwi. w dyskarśy~. Słowem, łyMAmy nt~tiwłe.
rektorzę wielkiego banku, Romanie Jarockim, postanowiła
- Szczęśliwie? Przei cały ten CZ&J! - Japytał
~o
zdobyć,
pomimo,
że
był
żonaty
1
kochał
żonę
1
w
tym
se
zdziwieJliem
Ra.rwjez.
celu nawiązała kontakt z bandą przestępców. Banda w pod·
~tępny sposób zwabiła Helenę Jarocką, wywiozła ją do Ar- Tak, do tero faU..lner<> dnia, a 6oiłlej J-Gwiegentyny i sprzedała do domu publicznego. Helena zdołała
dziaw11zy wieczora - lekko westeltąął larocki.
stamtąd zbiec 1 po wielu przygodach wróciła do Polski. JaHarw:icz był zdumi0111. Bartosi przedatawU mu Jarockiego zaś usidliła Bronka i zamieszkała u niego. ·
ki
'ak ł t
j ko
ka
b ·
go
Jarocki był przekonany, że żona rzeczywiście go porzuroc ego, J 0 0 Jl&, ·a
e"Jow~e
poz awione
ser„
clła, to też gdy Helena po powrocie do Warszawy zajechahl
ca., który oddał swoj4 tont; W ręee :bandJa.rzy łfWYftl todo siebie, wyrzucił ją. Zrozpaczona postanowira popełnić sawarem, który stał w kontakcie :r; band4 prze11tępc6w, a
mob6jstwo. Przeszkodził jej w ·tym powieściopisarz Barto~z, tu miał }'rzed sób4 ezłowdeka, w lct6rego rłogię wyezu·
~~::;:iąc wdowcem. powierzył jej opiekę nad swoim wało idt; nutę. bólu.
Bronka, która obawiała się, że Helena mimo wszystką
- ~a pan ,na myśli bw wieczór, gdy PNla !ona
z.ab1erze jej Jarockiego, poleciła bandzie usunąć rywalkę,
udała srę na bal maekowy! - ~pytał.
1
Banda otruła dziecko Bartosza, a następnie oskartyła o to
_ Ta.Je. pomimo, te atmosfera IOStała zatruta o
Helenę, którą aresztowano. Tylko Bartosz nie wierzył kilka. dni wcześniej, A'dY ob1s)'ltllałem list anonimowy.
w wdne Heleny i starał się wykazać, że jest niewiinna.
p
....<.
•
t
ł r t
m
T
Bronka postanowiła go wiec unjeszkodliwić. Usidliła
an ~vwniet 0 rzyma · ·t'8 ano mowy
'·
.,.... J'eszcize jedM pytanie, panie d:vrekto.-.e. Dla.
bezrobotną,, Wand~ Fokalską . i nakłoniła ją, do zeznania
- Co ma zn,ączyć „r6wnież"? Moja była tona po- czego wyrzucił pan żonę, gdy do pa.na wr6clła. 1 Co wpływ policji, że jakoby Bartosz wvzn.ał jej po pijanemu, rże
wta~ą w kółko, te ona Jahby tlllcte (>trzymała lil'lt a- \ n..Jo na ówczesne pafl~kie postępowa.nie'?
zezwolił Helenie zabić swoje dziecko i Bartosza areszó •
I · t to t lk0 d 0 b
b ~l
ykr t.
~·
towano, a Bronka obawia.iac sie. że Fokalska załamie sie n nimowy, a e Jes
Y
ne 0 my o.n y w
ę
Pytanie pa.na, panie mecenasie, może jest zb)1
oodczas procesu, zabiła ja.
'"';"' Jaka ~yła treść otrzyma.ttego pnez puia .liitt.t drastyczne, ale mimo to odpow.iem na nje. Gdyb;y JtobleZbrod!!.ia ta utwier<Mliła władze w przekonaniu, te anomunoweg.o . .
.
.
ta ta ,.,.. .....,.,,.ocie WVY.Jlała ze skruch•. te żałuje swego
Helena stała w kontakcie z ba:nda przestępców, którzy
w I1ś ~e bYła
dzi
cał prawda Autor
.,... .,_...
zgładzili głównego śwfadka oskarżenia. Natomiast znapoWle . an.a
a
· .
c,;ynu, może bym jej wybac;i;ył. KatdY człowiek mote
komity adWokat, llafwicz, broniący Heleny i Bartosza je~ WC!!-le tll1e przesad2'l8.ł. Pisał, ~e łA:ma spotka się z zbhldzi~. Ale gdy wypi~rała $ię w.iny i rzuciła jel!UZe na
w::yPuszc:!lllł, podob!niie zresztą jak Bartosz, ł.e wszystprzyjacielem u bilu i to było prawd~.
..
n'lonie enezerstwo, te„. _ Ja.rocki zaC7.1lł mów~ 111 obu..
kie te zbrolłnie 1>a dziełem Jarockiego, który w ten sp<>_ Czy przed tyni nie zauwatył pap, łe tana koeha rzeniem, _ ł.e ja, dyrektor Jaroekli, człowiek l>QWSieebsób chciał się pozbyć żony.
k!>JJoś imnego, te ina "'przątnięty c~ umysł? Za- nie powatany, te ja przekazałem j11 w ręce handtarzr t1
Harwicz odwiedził Jarock.iego, aby dowiedzieć się
zwyczaj, gdy kobieta jest zaabisQrbowana ll'liło§ełll, ,., wym towarem! W6wcmą moja ciet"?liiwośf. wyezerpah
od
.
n
iego,
jak
wygliidało
jego
współżyc~ę
z
Hele~ą.
Ja,
pewnYQt stonniu
no3tlaje
się to w. niej.
.. pege
1'ocki odparł, że trudno mu o tYm mów1c. Odpow1'edź ta
,..
r
„• ·ę '· Tago
„ bvł„
„ „ ,łut zl>.,.
~ ~ wiei•!
„ Nie miałem więc en
zdziwiiła adwokata.
- To wła4n.ie byłq pieslcl~cłe, ii tą]c doskonale wyjśefia, jak powiedtfd jej, ab1. "bi~ po11zła. NJlct na
- Rozumiem pana - odparł Harwfoz. - Chciałagrała k;omedfę, te Qic, abaólutnie Jllic, n.ie mogłe!I\ sau- moim tnłejscu nie J><>lltłlPiłby tnaczej, Pan rozumie! bym jednak, aby i pan mnie zrozumiał. Aby móc spełnić waty~, Nieszczęście preyszło J\agle, ~Otl4 ;ni~ wr6ciła z Nie tylk~ k mnie porzucił!\, te uciekła z przyjacielem,
sumiennie zadanie oorońcy, muszę wiedzieć, jiakie było balu ma1>kowego. Ąle co tnam Jl'flJlU wiel11 epowiadać? ale oskan. mn:ie, te sp~dałem ją handlarzo~ t~
nll)l•a wsp-O lżycie z żoną Może zadam prunu kHka pytań,
Mam jej Ust, fltra11zliwłe cynie~y list, 'W którym do towiarem ! Nie mogłem odezuwaó litości dla teJ ~ob1ety
na które z.echce pan mi łaskawie odpowjedzieć.
wseystkiego si~ przy~niaje.
i nie będę slt nad Ilią. }litował! - zawołał larocki, driąc
Jaroclru z.astanowiwszy się przez chwtilę, rzekł:
Jaroc~i otwol'Zył 11t:uflad~ biur~a i .wrjlll li~t, który
z ob11rzenia.
- Ale pod j ednym waru.n kiem: Proszę, . aby to, co Hele.na :napi~ała po tym, gdy oma!~·~ nie .~dusił~ w gomelasy dęg jutro)
panu powiem. nie przeobraziło się zaraz w tani4 sen· r4cej parze, Jakll P"8S~pey wpusc1li do JeJ pokoJti.
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„Panwi za" \V mu durze kole.arzalfo~oficerowie!
Bezpieczeństwo na kolejach

Smukła figura, opięta w mun Clur kolejowy. Przy pasie rew'>l wer.
Podchodzimy na stacji, prosimy o jakąś informaeję. Odpowiada grzecznie, jasno. Dziękujemy.
Salutuje na pożegnanie.
To strażnik ochrony k<'lejowej.
Jest ich w Polsce około 4~1uo.
- Jakie są właściwie udania
Panów? - zapytujemy jednego z
mich, podpatrz,tWszy, że właśn;e
11kończył służbę i wybiera się na
usłużony wypoczynek.
- Pilnujemy poi-ządlCu i bezpieczeństwa na obszarze kolejo wym, konwojujemy pociągi towa
rowe, ambulanse pie;n.iężne, kasjerów kolejowych. pilnujemy mosty, wiadukty, warsztaty, magazypomagamy
ny i kasy kolejowe;
konduktorom i bileterom w wake
:r: pasażerami „na gapę"·- Czyt doprawdy u tak pilnego atrzeżMllia wym:i.ga porzlł _
'dek na kolejach? _ mówimy po
wątpieW?ająco. ·
- Szersza publiczno!ć _ uimiecha 11ię pobłażliwie p. atra~
nik - nie zdaje sobie sprawy z
dla
tego, jak łakomym kąęk.ieJD
~JJRilciego rodzaju .zloc.zyńc6w eą
~biekty kolejowe, portfele i baga& podróżnych, cenne ładunki kolejowe. Czy pan redaktor wie. te
od czasu powsta.n.ia straży kolejoiweJ ilość kradzieży kolejowych
zmniejsza s1ę z roku na rok? Tak
:np. w roku 1936, który był pierw• szym rokiem działalności straży,
Dość kriadzieży kolejowych zmniej
szyłia się o 1.456, podczas gdy na
Ukraju
całego
terenie
przeszo
wzrosła
czba
Gdy w
ło 5 tysięcy wypadków!
:rokn 1934 PKP mus.iały zapłacM
tytnłem odszkodowania za skra dzfone towary około pół miliona
złotych, to już w dwa lata pót niej suma odszkodoW?ań spadła do
SOO tysięcy złotych, a następnie
łata wykazują dalszy spadek.
- A to a?ę Pa.nom chwalą takie
z przekona'Wynild. - mówimy
stwiierdzić,
niem, - ale trudno
esy ą one wyłącznie 1Jllsługą stra

w

mandatów karnych. Mamy rów - kolejowych jest fakt, że w roku
nfojako uprawnienia policji?
podczas
stmoiliśmy
- Tiak jest. Na terenie kolejo- nież prawo n.oszenia brOOJd palnej ubiegłym
wym mamy prawo legitymowania i utycia jej, gdy zajdzie potrzeba ... walk z przestępcami 6-ciu kole g6w, a 15-tu odDliosło rany.
- A czy zachodzi potrzeba?
osób, które przekroczyły przepisy
- Prosimy przyją~ wyrazy na- Niestety, tak. Dowodem bezi oddawania ich w ręce policji,
współczucia. Ale jeszcze je
~zego
rabusiów
determiin.acji
j
czelmości
doraźnych
bądź tet nakładiam.ia
dJ.lo pyta.nie, trochę ;n.ie'dyskretne: ·He Pa.nowie zarabiają T
- Och, to me s4 królewslaie
PINGWIN uśmiecha się p. straż
apanaże nik: - dostajemi 4 złote d?Jiennie
za 10 - 12 godzin pracy.
- To istotnie nde 'Wliele-stwier
dzamy _ .zwłaszcza, te jak wdd.z.imy, panowie stratnlicy, to lu dzie inteligentni.

~Lody

świetne. choć tanie.~

AtALE~

FICERA

Nasz r<mn6woa z umnrecliem uw pod:r.ięce.
- Bo, teby do11ta~ 11ię 'do straty nie wystarczą byle jakie kwalifikacje. Trzeba mi~ co najmniej
ukończ001ą szkołę powszechną, u wojskowej
końC7;0114 w &łułbie
nie
szkołę podoficerslag. no i skazitelną opfmnę - kończy rozmo
wę „pa.n władza" kolejowy.

kłonił 11ię

Wprowadzamy do naszego or- nie wsp61działanie?
I jeszcze jedna: musimy myganu „Kroniki Podoficera" specjalny dział pod nazwą ,,Księga śleć o tym, że to wyszkolenie
wojskowe, które każdy z nas po
zażaleń".
Wiemy, jak się często dzieje doficerów przeszedł, nie należy
naszym kolegom podoficerom. uważać za ukończone. Metody
Każdy 1: nas rozumie, co obo- walki i broni doskonalą się ustawiązek i co t.o Służba. Każdy wicznie. Trzeba nam myśleć o
z nas pamięta o tym. że na pierw tym, by w wyszkoleniu i wiedzy
sze we-LWanie stawić się ma na- wojsk~wej nie zostawać w tytychmiast w pierwszym szeregu le. I tu pada nasz apel: zwracajobrońców Ojczyzny, Jej wolno- cie się do organizacji i jego orści, Jej praw. A jakże często ten ganu o informację i radę.
ełei:nent tak wartościowy, boryka się z najcięższymi wamnka·
mi? Du naszych kolegów jest
bez pracy? Czemu się tak dzieje?
To jedna sprawa.
z ramienia Min!isterstwia Op;ieDruga wcale nie mniej ważna, leżąca nam wszystkim moc- ki Społecznej udał się do Konsuno na sercu, t.o odpowiedź na py 1a.tu Generalnego Rzeczpospolitanie: Ciy mamy możność i czy tej Polskiej w Paryżu naezellllik
oddziaływujemy na ludzi, wśród lfenryk Rudows:IQi w celu zbadaktórych przebywamy, by w ich nia motliwości powołaniia vr Paumysłach i sercach budzie du- ryżtt .inWlll.1idzkiej komisj-i rewizyj
cha polskiego żołnierza - obroń-1 no - lekarskliej dla inwalidów arwe
cy wolnoścL Czy napotykamy na miii polskiej, zamieszkałych
grunt odpowiedni l na odpowied Francji ~ Belgii.

Przy

·oczywiscie - mówi p. stratit w tyc•h 'Wyiil'ikach mie
'fci aię równnet udmał w postaci
czujności innych pracowników ko.
lejowych. Gdybym np. powiedział,
ie w roku ubiegłym ujawniono w
pociągach przeszło 300 tys. kg. baga!n ponad normy dozwolone, za
pobra!Ilo 26 tys.
kt6re następnie
złotych, lub, .te ujawniomo 35 tys.
podrótnyc-h jadących bez biletów,
'ściągnięto
od kt6rych doraźniie
55 tys. złotych, i us.iłowałbym ten
sukces przypisać wyłącznie działalności ochrony kolejowej, popeł
niłbym nielojalność, gdyt w tych
sukcesach głów.Jt4 rolę odgrywa
czujność drużyn komduktorskich i
bileterów stacyjnych, .z którymi,
rzecz prosta, współd:l'Jiiałamy jak
najblitej.
- Ale - m6wi 'dalej p. stra~
nik z akcentem dumy w głosie roku ubiegłym dzięki bez
.za. to
pośredniej akcji strntnjków kolejowych, udaremniono 11.479 krad:r.iety i rabunków, zatrzymano z
górą 5 tysięcy przestępców, odzyskano przeszło pół miliona kg. wę
i około
węgla, 200 ton żelaza
100 róż.nych cenmych przesyłek.
....... '.li.. :więc Pa.nowie }>08iadafa
-

sprawozdania z iy
cia organizacyjne
go podoficerów re
zerwy, o Waszej pra•
cy i trudnościacil.

swędzeniu ciała

jak . i u dzieci.

Kapral to po trafi!

JeWiZJrjRO • leklfSkl
dll iDUlllidÓW

I

,Wieczór Warszawski" pod wo klinkie~e~ wsz~zie kw!claildi.
1 czysto zamiecione ulice, prze1rzylły
dł · rt kuł b k
' '·
• apra 0 ład w planowaniu nowych osad. w,a Y
ikoledz.e Stelmaszy godne chodniki i idealny porz4clek
I na plaży. W Jastarńi powstał nowya
kowi. wójtowi na Helu.
d e ze smakiem urządzony dom zdrojotod h
·
O
. ~ego m~ ~c go51PO arz wy, wszędzie tablice oritntacyjne
grzf':tna i aprawna obsługa inform•
ma pisze dz1en.n1k:

ug1
s~ęca
Wl• naszemu

Metody stosowane przez kaprala -·
wójta Stelmaszyka, który z pewnością
nie studiował ani ~asa4 pa1'lamentaryzmu francuskiego, ani współcze•
snych doktryn faszystowskich, a jednak potrafił stworzyć właściwy zeapół środków rac)onalnego rządzenia
awą gminą powinny maleźć jak najszer
aze zastosowanie na wszvstkich !a(:Ze
blach naszego życła państwowego.
Przede wszystkim jednak: - czego efo
konał kapral - wójt Stelmaszyk?
Na pytanie to można odpowiedzieć
krótko: w ciągu dwu lat Stelmaszyk
zmienll niechlujnie, w brudzte i nieporządku wegetujące waie nelskie na
wzorowo postawioną gminę letnisko-

x BROWNlllGIEM,.PIORUN'~ ~
nk. ~X pwi MfJaA'eiit '4/w,.

wą.

W:

ciągu ostatnich 4wu lat dokona•
la !Ię na Helu vrawa'ziwa .re~olucf~·
Znikł stary brud'~ szarość .1 ruec~uJ•
\U:=s=:rl stwo. Hel ma d~iś wodociąg, św1a~ło
__
_ _ _ _częśc10_ _wykładane
_____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ elektryczne,
drogi

l

Uhwala R dr Głównej
Podofic~rów

Rezerwy

RADA GŁÓWNA O. Z. P. R. jednogłośnie uchwaliła następujące rezolucje:
RADA GŁOWNA O. Z. P. R. ZEBRANA NA ZJEżDZIE W W ARSZA.WIE W
DNIU 18. 6. 1939 ROKU UCHWALA JEDNOGŁOSNIE ZAWIESIC DALSZE WYDA
W ANIE MIESIĘCZNIKA ,,PODOFICER REZERWY".
PODOFICERA"
UZNAC JAKO OFICJALNY ORGAN O. Z. P. R. ,,KRONIKĘ
UKAZUJĄCĄ SIĘ JAKO ' STAŁY TYGODNIOWY DODATEK DZIENNIKA ,,OSTA•
TNIE WIADOMOSCI".
RADA GŁOWNA O. Z. P. R. WZYWA WSZYSTKICH CZŁONKOW, ABY CZY
TALI I PRENUMEROWALI CZASOPISMA ,,PRASOWEJ SPOŁKI WYDAWNI•
CZEJ" „OSTATNIE WIADOMOSCI" „NOWY SPORTOWIEC" i „SWIAT PRZY•
GOD" ORAZ PRZYCZYNIALI SIĘ W MIARĘ MOZNOSCI DO ROZPOWSZECH•
NIANIA TYCH CZASOPISM, NA CZELE KTORYCH STOI NASZ PREZES SENA•
TOR ANTONI JAKUBOWSKI I WICEPREZES RADNY STANISŁAW KAPKO.
W imieniu 70 tysięcy mzeszonych podoficerów rezerwy. Rada Główna ziwraca się z apelem
do wszystkich władz państwowych i samorządowych oraz do wszystkich instytucji społecz•
nych i fimn handlowych, aby udzieliły wszelkiego poparcia organowi Związku „Kroniika Po.
dofecen" i dziennfiltowi „OSltatnie Wiadomości"

•

=============

preparat usuwający WADY NASKORKA tak u dorosłych

-

w

ł

słosui• Sill KREM uLAIN" - Gąseckiego,

Kom;SJ.I

Ogólnego Zw.

Nads.y a. c•18
1

i WYRZUTACH SKORNYCH

ły.

~nc.

wasz or~an Jest waszym przyJaclelem,
doradca, obrofica.
zwracaicle sre do Re.:.
dakcli wkatdeJ sprawie, która was boll
rktóra was obchodził

rękach podoficerów rezerwy

cy;na.
Nie koniec na tym. Zmicni.ły się Dłe
tylko rzeczy. I ludzie stali .się inni.
Sympatyczny Kaszub utracił wiele ir:t
swej senności i filozoficznie - le~Cłl
ważącego stosunku do spr.1w Jądo
wych. Jest żywszy i rozmowniejszy.
W Jastarni zorganizował się doskona
ły chór kaszubski, po osańach deBlu
ją w dni świąteczne świetnie prezen·
tujące się hufce dzieci i młodzieży ka
szubsldej.
Czytelnicy łatwo się domyślą, że ff
rewo!ucyjne zmiany są zasługa dz1'
siejszego dyktatora Helu kaprala
wójta Stelmaszyka.
Na czym polega tajemnica tych nłf
zwykłych sukcesów wójta StelmUSJ"
trzy~esto • kilku letniego
ka,
sympatycznego mężczyzny, który w
czasie kampanii roku 1920 został kaprałem Wojsk Polskich?
w
zdrowego jest pełnym trzdwoP.i Stelmaszyk
łci

rozsądku

realistą

konstruowaniu planów i równoczeio
An.ie entuzjastą w przeprowadzeniu
raz wytkniętego celu. Gdy staf• w
obliczu truónego zadania wynikaił;e
g>o z istotnej potrzeby życiowej nie
rezygnuje po pierwszej nieudanej pró
bie, lecz stosuje wszystkie możliwości
realizacyjne aż trafi na właściwą dro
gę. Nie pozwala sobie na luksus
współpracy tylko z wybranymi. Dol
zadzieła reformy gm.iny helskiej
przągł wszystkich obywateli, od raCi~
ców gminy aż do młodych chłopacz
ków .z hufców szkolnych.
Tajemnica powodzenia kaprala •
przede
wójta Stelmaszyka polega
wszystkim na tym, że pojrafił po100
dzić .z&owe zasady demnkracji ze
silnego i sprawnego
zdrową zasadą
rządu. Bo pan Stelmaszyk sprawuje
rządy naprawdę silną ręką i z popau
jami umie sobie dawać rądę.
Recepta „usf;rojt1wa" p. Stelmaszyka
brzmi bardzo prosto: zdrowy rozsą
dek, mhózieńczy zapał, wytrwałość,
wszyetklm
a przede
sumienn<>ść,
nie części,
zdolność koncentrowania
lecz wszystkich stojących do dyspo•
zycji sił i czynnikó""

Str. 8.
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Obóz letni P. W. w Sulejowie, wiązku żołnierskiego.

Okrzy· mach oaniska czaka ułańskie,

rozpoczęty w ~~iu 23. VI; 3,9 r„ kiem "~ie~h. żyje <?bóz P. ~· reg8:t~~ki .ułańskie i legionowe

został uroczysc1e zakon~zon.y
9. Vl~I. b. r. Junacy odbyh ćw_1czenia ze służby dozorowania
O. P. L. 1poł4czone z i:talot~m
samolotow. Po przerwie ob1adowej D·ca Grupy Obozów P.W.
w Sulejowie p. kpt. Bobrowski

w. Sule1ew1e zak?nc:zyl P: <:J1l~Jk? swe przem.ów1eme. W 1m1emu )Unako':" pozeg,nał D- c~.Grupy, k~drę 1 kole•ow . st. _Junak
Krótki z 1 ko~p. dz1ęku1ąc p.
kpt. Bobrewsk1emu za wprost
ojcowską opiekę nad junakami

Zygmunt

cześć okrzyk podchwycony przez
młodzież junack4,

przyj11ł defiladę
żegnalh'ł
baonu.
Następnie

po.
odbyło się rozdanie dyplomów sportowych junakom .z cenzusem. w związ.ku
z~ "Sw1ę~em Morza w SuleJO•
wie w ~mu 2. VII. 39 r. Po
rozdamu dyplomów O-ca Grupy
wygł?si~ ~rótkie żołniers~le pr~emów1en1~ ~o baon~, zegna~,c
~erdeczn1e Junaków ~ dzięku1ąc
im za pra~ę w. obo~1e. P. k~t.
Bobrowski stwierdził, że moze
być napraw~ę dumny z jun11ków
obozu
iulejowskiego.
Wzniesiony przez O-cę okrzyk
na cześć Rzpłitej, Pana Prezydenta i Wodza Naczelnego podchwyciły z entuzjazmem kompanie junackie. Na chwilę cisza zalega plac zbiórki. Padają
tylko słowa O-cy - "Obóz jest

kt6ra dłuższy
czas wiwatowała na cześć O-cy
Grup~.. Skończyła się_iak gdyby ofi~1al.na część ~gms.ka, zaczyna1ą się produkcje a.rtystycz·
ne przygotowane przez Junaków.
Płyn' słowa ~ecy.tacji, ~iosenki
p~św1ę.co~e zołnie~zow1 Polsk!emu !.te1 .walcząc~) w mrokac~
mewoh ~ teJ r~dosneJ odrodzone)
Wsta1ą widma dawnych lat,
pl'zed oczyma duszy przesuwa
się korowód wielkich a jakże
często tragicznych postaci spod
Grocho.wa, Stoczka, z ostępów
leśnych owege roku 1863 i
wreszcie Kostiuchnówki . czy
Rokitny.
Wsłuchani w rytm piosenki
starzy i młodzi wszyscy jedni
zakończony.
Opuścić flagę!" duchem, bośmy przecie „Kró~
Komenda „Rozejść się!" Sły- lewski ród piasto\\'.y". ~hcieliszymy znów okrzyki. To junacy byśmy dojrzeć ~ łunie i dyżegnaję serdec1nie swych D-c6w
i ·instruktorów. Jest ogólny en- r...-ac;~<>'l'O~r-:"'Q'TO~r-rYIV~~~~:r1'0-~~~~~)'TO'~~
tuzjazm i zbratanie. Wreszcie
wie,zOł'em ostatnie ognisk og11
się
nisko obozowe na sta.łionie
AI. 3·vo · Mąja 5 (Plac 'l!amilin)_
sportowym przy przystani L.M.K.
w Sulejowie. Huragan, ulewa
z błyskawicami i piorunami,
która w go~zinach wieczornych
przechurnęła nad Sulejowem i
Jedyna okazja do wesołego i przyjemnego sp.dzenia czasu:
i okolic• ustała przed samym
w muzeum historycznych figur -woskowych ·w pięknych
ogniskiem.
Jak edyby niebo
sulejowskie, które przez cały
kostiumrcb, panorama obecnych wydarzeń światowych.
czai trwania obozu było łaska
(Zmiana programu co trzeci dzień).
we dla junaków i na zakończe
Karuzela, gondola, wiraż motorowy, huśtawki, strzelnica
nie nie chciało przeszkadzać.
motorowa i moc innych ·atrakcyj i niespodiianek.
Licznie zeromatłzona public~
Wesołe
mjasteczko czynne codziennie od g. 6-ej w.
no,ć, którą deszcz zmusił do
Muzeum
l panorama już ocł eodziny 10-tej rano.
zatrzymania się w pepularnej
Otwarcie
Wesołe.ro Miasteczka
"Lemce", ruszyła groma~nie
w niedzielę, dnia 16-vo b. m.
na ognisko. Publicznojć widziało się wszędzie, na przygogotowanych specjalnie przez ~~~NJ.JC.d~NJ.~~
junaków miejscach i w'r6d sza- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rej rzeszy junackiej. Sympatia, Nadesłane

Tylka

krótki czas z1trzy11uje

WESOŁE

wPl1trkn11a

w

~lwa
·

Dziś!

IClno-Teatr

„A S"
w Piotrkowie
' Pl. Niepodległoiol Dl'. 2.
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w

prze am

Artykuły sp1rta11 Iturvstyczne :::~h~YP•~kofn~;~~cie
111

przygody amerykańskiej milionerki
i Londynie. Arcydzieło humoru p. t.

o g. 5.30 pp, w niedziele l

święta

o g, 3 po

poł.

';

.

Pop. g. 1 Francja czuwa

g. 3 Dama

ż

portretu

u::c

aa;.J

su ,ag

·w·yaawca:

Bro~aw Kalwary.
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o przyrz11clz:anie potraw
'A
temper a ł ur y w mieszkaniu .

p

podwyższenia

bez

daje

~ Kuc~enka Gazowa

~

J
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Restauracja na przystani LMiK wSulejowie
pod kierownictwem •Wacława Berłowskiego

polecas

d•ń

obiady a 3

aa 1.10

zł

wyśmienite ·lody w r6.inych smakach
najprzedniejsze napoje, świeże ryby
Pierwszorzędna orkiestra pod batut„ Lejzerowlcza.
Dancin.zi codziennie•
O B S Ł U.~l A S Z Y B K A i U P R Z E J MA.

Uwaga!

KINO
TEATR

P~yjmuje si~ z~mówienia

wycieczkowe i grupowe.

'CZARY '.. Dzlł

wielki dr•m•t

pol1·kl.• 'i produk·cJi ·a n••zr6wnanr•
tr••illlem ekranu i 1cenr ·JARACZEM wr. tł

pt.

JE6OUIf l KHMIł OŚ Ć

Nad" program

~.

,Popoi. o. g. 1.30.

'Fygolłnik
. . AktualnoścLP. .A. T. \,

Nawrócony

I

w Piotrkowie
Al. Maja 11.

I
L

Nad program

.gr:Że~znik, o' gt ~. Kombatanci
g. 3.
Cenr zwrkł••

--·--c--··„.„.-----··- -

POCZll~ek C&tiEiennie G g. 6

ROMH

w

święta o'

iii
'

...

„ '

Ostatni raz w Piotrkowie . i:\ajl~ps~y polski dramaf"
• I·
·
obyczajowy p. t. ·

GRA· N I CA
.. „ \

r. g. 'Barszcz'e wska, Pich~lski, Zelichowska
Cwiklińska.

Samborski, Zelwerowiez.

Nad program Tygodnik.

-

Popołudniówka

miesięczna „Dzienajka Piotrkowskiego• wynosi 2 d. 50 gr. a doatawq :d. 3.
PRENUMERATA: kw&rtalnie ·z przeayłl«t d. g, rocznic 36 d. Konto P. K. Q. Nr. 602-.480

Redaktor l

i:r;,:::

w crzasi, letnich upałów idealne rozwi11zanie trosk.i

Kino - Teatr

Obawa przed skandalem
Początek

1111111111

- · -·
· -----·

W rolach tytułowych
Carole Lombard, Fernard Grawet ·

.

ora1 moior~i do k a J a k Ó.w poleca koszt budowy wyniesie około
Biuro techniczno-Handlowe B. Kono. •
• ·
pińskiego w Piotrkowie ul. Słowac- 1OO tys. zł przew1dz1any Jeat
kiego 6„ tel. 10-00.
' ·
na dzieli 1 września rb.

Niezwykłe
Paryżu

•

b d •

Fiazera.

.

'·

S I ••

•

-------„---•

Miarodajne czynniki jednak
powinny zajłl~ się losem robot„
nic by nie zezwolić na dalszą
Ich nędzę i poniewierkę.
.
Zarząd „ Praca Polska"

Oddział w Piotrkowie Tryb.,
ul. Narutowicz11 2 stwierdza, iż
grupa robotnić zredukowanych
przez Zarząd Miejski przed dwoma iygodniami, nocuje pod go· - - - - - - - - - - - łym niebem od dnia 10 lipea
rb. w ofrodzie pocerkiewnym
U 8JOW
ę %18
przy ul. Słowackiego. Maeistrat
oświetlony
wie o tym, ie to są wdowy lub
mające mężów kaleki i bezroPo dłuższym remoncie mobotni nie może ich dalej zatrud- t~ru ~lektrowni~ miejska w. Suniać w pracy, a na zapytanie !e1ow1e m~ hyc uruch_!lm•o_!'a
z czego mają żyć kazano im. 1 rozpocznie dostarczac. znow
utrzymywać rodziny ze zbiera- prąd elektryczny tak mezbęd·
nia jagód.
ni~ p~~rzebny, .do o.świetle.nia
Zw. Znwod. Prac. Zakł. Użyt. teJ mie1scowosc1 letniskowe). ·
„Publicznej Praca" Oddział w
Piotrkowie, ul. Narutowicza 2,
dom drewniany
d
przyszedł im z pomocą doraź.,. S
o 12-tu mieszkaną stosownie do swoich moż niach oraz ćwierć morgi ogrodu waliwości, lecz w porównaniu z rzywno-owocowego. Miejscowość letniskowa Przygłów. Wiadomość w Przy
ich nędzą jest to zbyt nikła g-łowie dom Bartnicldego u pana
pomoc.

ina[lDI 11ara
f' na f-1M

Jak 'się dowiadujemy na te-· najlepszym dowodem eflarno,„
renie fabryki należłlcej do po- ci społeczeństwa w Moszczeniważnej ffirmy S. A. Kru se he i cy i 'Dyrekcji tamtejszej fabryEnder w Moszczenicy zebrano ki na cele dozbrojenia Armii
samorzutnie b.ł dyrekcji przed- Polskiej.
siębiorstwa i ogółu pracowników kwotę 2.005 zl 50 gr ofiaB d
·h
rując ją na necz ufundowania . u owa gmac u
ścigacza floty wojennej im. wice- szkoły powszechnej
premiera inż. Kwiatkowskiego · W SuleJ' owie pod Piotrkowem
jak• dal'u mu~arce · polskiej
od społeczeństwa Ziemi Łódz- kończy się budowa większeQ'o
k' ·
·
·
gmachu szkoły powszechnej,
·~·owy ten wysiłek pieniężny w kt~rym znajdzie się pomiesz·
po znacznej już poprzedniej czeme . n~ naukę . dla. przeszłb
wpłacie na FON i POP jest 50~ dztecn tamte1sze1 77klasdwe1 szkoły powszechne) wył•

~

Na honorowych miejscach dla
p. kpt. Ostapo~
wicz, Kier. Okr. 4 Urz. W. f. i
P. W„ D-ca Grupy Obozów p.
kpt. Bobrowski Zygmunt w otoczeniu kadry oficerskiej. Za
chwilę widzimy wzruszający moc ment, oto kt'oś prowadzi przygarbioną wiekiem staruszkę, jak
się 'okazuje wdowę po zmarłym
weteranie z 1863 r., która chciała zobaczyć junaków tych przyszłych żołnierzy i spadk0bier·
ców wojer,mej tradycji polskiej.
.Płonie oainisko".
Następnie
delegat Kuratorium Okręgu
Szkolnego Warszawskiego, p.
prof. Gilejko Bronisłnw zaQaił
ogniska, podkreślajłlc wielkie
zżycie się junaków w Obozie,
serdeczny 'i pełen szacunku stosunek młodzieży do kadry oraz
. aorliwość w spełnianiu oho-

zj.:·)

w Moszczenicy
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iości zasiadł

:..~-. -~ft„

1

MIASTECZKO

pożegnaniu, w polu, przy pło
nącym w ciemnościach wysoko
Zw. Zawod. Pracown. Zakł.
spiętrzonym sto1ie w całej pełni. Użyt. Publicznej "Praca·Polska"

cnio:nn~.: 91~.f-
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0

ujawniła się .na tym swoistym

ct'ls

dz1ec1 w wieku szkolnym oka'L~s\tukC"fl~ciuob'!"
~"
0 · en\ocb \ 0\1\oSC"~&
zala się potrzeba zwięk
.
etatów nauczycielskich. I~:e~~~
. ~~dt'\~e~~d~o;~óci'<f:~.
tor szkolny w Piotrkowie pwy- · ·
•a0one ~: t.o\Cl
stąpił z wnioskiem skierowanym
'.....xf,.~i- ~~1s'tci.an'
-·- -.,,
do kuratorium okręgu szkalne· .A„ ;_,"-"·t
~' o
go o przydział nowych 25 sił
nnuczycielskieh . .
·
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __._.....-._._.._.._..._ _._ _

w Obozie i wznOSZIJC na jego nierze bez ojczyzny z imieniem

Polski na ustach ostatnie oddając tchnienie. Pieśni religijne
deklamacje, inscenizacje, monologi edrywają nas od zadumy i wprowadzaj• w atmosferę
zdrowego i żołnierskiego humoru Dostało się trochę kadrze ~ "Kupletach obozowych",
nawet delegat Kuratorium jedyna cywilna osoba nil obozie
nie został ominięty.
.
.
.Trz~ba 1edna,k. pod~reśhć u:
miar 1 brak. złashwośc1. Powoh
dogasa ognisko, z~pa~a mr~k
noc:y-;;- wszyscy ŚJ?IewaJłł "Mz1e
noc.:„ • Raport 1 odmnr~z do
nam1ot6w. Następnego dma rano hufce szkolne pod d-ctwena
~wych kemencłant6w opuszczaJłl obóz.
Dla junaków z 11-giel licealnej zaczynajlł się dobrze zasłu·
żon• wakacje J.

~~\\O\<l„:~!~~1'~\\~\l
.ot.i• ze'Lo.\<l . """' •.,,.·',

z~tą~ku ze.znac:znym·~zto$t~m

I

mac1e1owk1.
Ale co to? Słyszymy naprawdę słyszymy tętent kopyt,
głoś . trąbki ulnń&kiej, warkot
bębnów i twardy miarowy krok
żołnierski. Zjawiają się nam ci
wszyscy żołnierze-tułacze, żoł-

·

·' b·o-p\o~!:.
u'ooc't\\~e '1.1\~\ i'<)1.~ .

Powiat piotrkowski posiada
około 200 szkól powszechnych,
1
w łttóryfi:h ·z. atrudnio.n•
"" , " ch··~1~s't. ,
7
5 O nauctyden . . ·Ponieważ .

.o godz. 1-ej

Początek
J

o godz. 3-ej

"Dwoje z tłumu"

CENY OGŁOSZEN: 1-sza str. 1 wiem mil. jednołamowy 80 tr
w tekście 60 Qr.Ostatnie strona 40 gr., drol>ne 2Ó Qr. ·za Wyt-u

Jór.ef Walecki Drukarnia Polska Piotrków, ul. Słowackle~o 231 teł 10 65

