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Wacław

7 odpowiada

Gąsior~~ski.

WątrDba

jeSt filtrein dla krwi.
z naturą kuracją jest normowanie czynności wątroby i nerek.
Przeszło dwudziestoletnie doś·
wiadczenie wykazało, że w chorobach na tle zlej przemiany materii, chronicznego zaparcia, kamieniach żółciowych, żółtaczce,
artretyźmie ma zastosowanie
Cholekinaza H. Niemojewskiego
Broszury bezpłatne wysyła laboratorjum fizjologiczno-chemicz.

Zanieczyszczona krew wskutek złej przemiany materii może
powodować szereg rozmaitych
dolegliwości: bóle artretyczne,
łamanie w kościach, bóle głowy,
podenerwowanie, bezsenność,
wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobte, niesmak w ustach, brak
apetytu, swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji, plamy i wyrzuty na skórze, skłonność do
tycia, mdłości, język obłożony.
Choroby złej przemiany materii
niszczą organizm i przyśpiesza-

PIOTRKOWSK I :
Za tekst str. 2 -
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tę starość. Racjonalną

W-wa, Widok 21, druk .• Matador"

"tbolek1·uaza" B. n1·emo1·ewe.1r1·eno
H I
Warszawa, Nowy Swiat Nr. 5,
oraz apteki i składy npteczne.

zgodną

Wódz zam.orskich sił Anglii -w Polsce
~

.

Dla nawiąZania współpracy sztabOw W. Brytanii i Polski
pr.zfbywa do warszawy gen. 'insp. armii zamorskich lronside
LONDYN.

w poni~łek

tl

daje - ~ .samolotem: do Watct•
wy mspektor brytyjskich wojak
zamorskich gimetał !dt Edmtmd
Ironside. Generałowi Ironslde
~ć ~ attache woj
skowy' przy ambasadzie pOOddej
w Londynie ppłk. Bohdan K'.wie

n.ajpiel"w majGra. po •-tym

J>U?· Ibrytyjald.cb. na fłl'6Dic1_ perekiej

wojska brytyjskiego,

kowtrlka. Na ~tku 1918 r., je · od 1922 do 1926 jMt kamen.dan-

I

jednego n:rlanowany został na to drugie,

krajowego,koordynującego całą niezmylde doniosłe stanowisko
tem szkoł1 ~ sztabu
akcję wojskową 'W obrębie W. i poruczono mu ważną misję
W roku r.es2"lym geMtał ITon- Brytanii i drugiego ~morskiego przygotowania współdziałania
side tttlanowainy t.astał gen.eral- kt6rego za.daniem jest skoordyno sztabów wojsk sojuszniczych.
nym gubernatorem i d.ow6dclł wanie całej taktyki wojskowej z
W tym charakterze gen. Iron
Gibraltaru.
sojuszniczkami. W. Brytania na side udaje się obecnie do Polski,
G<ły p1'7.00.
G . tygodniami kontynencie europejskim, gene· gdzie odbędzie na.rady sztabowe

ko generał brygady, obejmuje
Jtietownictwo 90 · br)rgady piechoty, od pa.f.chiern:ika 1918 do
pał.dziem.ik.a 1.919 r. jest główno
wojsk $()jumrl"'
Czycll i sprzymierzonych w Ar·

d~

dlWd. Pob'yt gen. Iromide w chańgielsku, obejmuje. ~ wskrzestione iOl!rtały stanowiska rał Iron.si.de jako najwybitniej:- z naczelnymi władzami wojska
~*1'tna'trie potrwa 4 do S dni.
nie po wojnie dtWt6d~o wojsk dw6ćb łnspektotłlw generalnych szy strategik armii brytyjskiej polskiego.

s:.~r~ Biłkany·w.ymykaj~ sie zr~k państw „osr'
Gen. sir Edmund IroNdde na - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J

Wizyta ks.. Pawła w Paryżu i Londynie godzi w politykę
· '
Rzymu i Berlina

rerent

Drvbne pieniitdn metalowe,
iirebme i Diesrebme, q jui mo
,.,.. w donateemej llołd w obie
ga. Stalo się to jeszce przed wy
puaczeniem na J7Dek nowej em.Jl tych pieniędzy, któr11 się
!łl'ąłotowąje na sumę SO milło
ą4w dotycb. Załuiały się lllł

~~częścle_ prędko - f 1•upota ;
Jpelndacja. Jedni noaunłęll, it
~.,.c ~-metalowe. t.

t.

bilon, ..-i lale • • mie& •
eso korąłd. a tylko luuntijła
ńormalny bieg codziennego ży
cia; inni spostrzegli się, ie ktoś,
kto daje 15 cą 18 zł. bilonem n
banknot 20 - todotowy, korąa„
ta jedynie z naiwności ay Slapoty bliźniego. Bo eói to sa dobfOC1!yńca, który daje swoje do
bre „pełnowartościowe" pieol•che, u cudzy „malowartośdo
w," banknot?
·W~zystko to jai ~wie
należy do prieszłości, ale warto
.dę zastanowić nad tym, ile w
łym zamieszaniu, które na te- ·

mat drobnych ehclano stworzy~ było

naszej

własnej głupo

ty i _nai~o§~ ~ ile ~wi~tło~ej
roboty obcej agentuey. Bo ie by
la taka robota, to nie moie 1degać żadnej wątpliwośei. Ciągle
przecież czytamy w g11Zetaeh o
wyroJJ;ach sądowych, skazaJ•-

cyc:h za sianie paniki, defetys..

ttu itp. Dla obcej agentury ~
nUefUnie z UolntJIDI t.o lt,.Ja
•vyinauna gqtk„
s: Wny1tko to sprawcldć ałokła
dnle; skąd. co i jak jest nataral
ni• neeiię h1mlżo trudałlo ale
jest D9! to jedna.Jada. Nle wdawał sl• s ludźmi, kt6l')'ell ale
zn8#lJ'~ .w iadJle rozmowy o
sprawach politycznyeh, a . tym
bardziej o spra\Vtlch obro~y
pa1i11twa. Wtedy oJJca agentura
nie 1'•..dzie miąła do ·nas doił~
.

.

p1t

p
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BIAlOOltOD. '\"Veozoraj z1·dynu
lc.sią~ Paweł wraz królewskiej pary angMskie}. my panujące. W Anglii przeby
umłtu Bftle?· :wyje.dW ·do , Lon111 i małżonką. :tJ~dł ~ni , ·gośćmi Bliskie , stosuniki łączą. oba. do 1 wają również na wychowaniu
dzieci księcia regenta. Sam re
gent zwiąuny jest silnymi w~"'
złami z Anglią i jej kulturą, po
niewa:ż wyisze studia odbywał
w Oxfordzie. W drodze powrot
nej książę zatrzyma się w Pary"

~

naJdoSlojnleJszt
Gospodarz
KraJu
·
• iliwnr•
I

trudzie. s11lslllch

chłopów

I

·

iu.

Pod makiem wyj=ttkowego w sce żniwa.
.
w Spale, gdyż zas7.C.Zyoił je swo
PARYZ~ W
dypl].omatycz..,
tym roku urocb'Alju ~Y · Specjalnie :r.a.ś uroczysty cha ją obecnością pierwszy gosponych kołach firancusikich przy.si~ parę . dni temu w całej pol- rakter miało rozpoczęcie żniw
(Dalny ~g n.a str. 4Fej)
wiązuje się o-hecnie wielkie ma~
czenie do wiizyty zapow.iedzia•
nej pll%Cz ks. Pawła jugosłowiań
skiego w ParyWu i LO'lldynie, a
która ja:k tutaj sądzą może się
11
.
stać
wstępem
do Zlbiliżcnia
BERLIN. Katastrofalna eb- cały ~dynek fabryczny.
ł wało poważne niebezpieczeń- państw bał1kańskich z pań s twa•
mi wchodzącymi w skład sy•
, plozja wydarzyła się w sobotę
Pożar · w „fabryce wyrobów stwo dla sąsiednich domów.
przed południem w gęsto za.lud woskowych" ina jednak tajem„
W wyniku eksplozji jeden z stemu beZlpieczeństwa przeóv a
lllonej cblelnicy połlldniowo - nicze , i sensa,cyjne tło. Wydane robotników fabryki został zabi- gresji. Do PaTyŻa ks. regent Pa•
zaehodniej Be.rlina. W fabryce bow,iem w tej sprawie wyjaśnie ty. zaś sześciu innych odniosło weł przybędzie według naszych
infomnacji w czwartek 20 b. m.
„wyrobów woskowych" powstał ni.a, a zawarte w komunikacie ciężkie obrażenia.
z nieznanych narazie przyczyn urzędoWYM dodają, 2le „wskutek
Szkody materialne są bardzo . Odbędzie on rozmowę z ł,rc
pożar, kt(>ry szrbko si~ rozsze- pożaru nastąpiła eksplozja ga- wysokie.
zydentem Republiki Lebni•n,
~ i W b-ótJkim c;usie stira.WJ1 ZÓW fosgenowych, oo sp()Wodo
Fosgen jest gazem trującyn>
premierem Dafa.dier i ministrem
Bonnet. W kołach tutejs.zych

Eksplozja
fosgenu
w
Berlinie
i p1i1r w „r111rrce wrroll6w... 11osk1wrcb

·e lan•lerzuz wizrtv
•• lep-1·e1· n·1e1.
PanlHilla
" Budapeszcie
'9
„zrezr1now1ł" „

LONDYN. ,,Daily Mail'' donosi.
że

~t~~hod!i.
~~as:llca~~~::
%:W'iązku

,

munikował, że nie może ręc;y~ przez Hitlera do Budapesztu sta

regent Horthy skłonił Hitlera za osobiste J>ezpieczeństwo Hi.dq .uniechania zamiaru zł9~ia tlera.
.
.
·oficjalnej wizyty w Buda~sicie.
.
·
Wizyta ta miała się odby6 na je
Szef tajnej pqlkji niemieckiej'
się.rii k· Admirał Horthy' zakoir Hitńmler, który był wysłany

udzielił jednakże swej zgqdy.

··1
·

ma

llłł -rqiem J1111nii Nr ,1

sobot', ~ pned c~tery :o~y. 'która trwała 3 go
cfziriy 'i ' 'miała raczej charakter
infonnacyjpy.
·
1
Tll~N!SJN: ~ edlug' _agencji
Domef rzcczJUk 1apońsk,1ch kół
wojsl<owych w Tiehtsinie miał
· Chin.
·
·. '
oświadc;yć
przedstawicielom
Na mttpie odbyła $łł roZlllW p~asy, źe w ·i:aiie .~dy~y stano. wa ~łta st)taw zaJrrani~ wi~ko :w'· Brv_tanu me uległo
n1'cb Arity· z ambasadorem .bry muanic, Ja"onia byłaby Z!!lll"
tyjsklm sir Robertem Crarrie w szona umac Angli~ .ia przecr~'[•
TQKIO. , W

południem' J'Oipocz~y się zgod,i
nie ;r. z.aipowi.t<hił rokówania
, u.?gi.e~sk<! 11, j~po~ki~ . · w : $pra
wie l1kwidatJł konfl~~ w kon
cesj.a<h ar\gićbkiah t>a , teienie

ii cie .

wyb.or.owe·. P1·W A

i znakomite napoje

ch~odzące

h!ia:~ R~';n%~
międtzy. Ber'
.
Polityka za,g rankzma rzą'du w

rał się pnekonać ,regenta Hor- Belgradzie opierała się dotych•
fhy'e~o„ że q .e stapo . może pod- . cz~ na t>fz·ewiidywaniach, ż~ J:'Y
jąć się · odpowiedzialności za bez walizacja między N~emcanti cii}
pieczeństwo Hitlera. Regent nie iącymi siłą · rzeczy w strohę' A·

-· Anl_.\I11·a. na ., ,-ó'·'n·
'zek· em·
w 1· z.czan"·Ka·1. .- I
Ił
111111

z ostatnim u„

staje w

. , .

driaty;ht,

a "Włoohami; które

~~f.&: ·~~~1-~~~a
zostały osłaf„
0toz rachuby te

~ad~~ll:iea~ie:CO:~

nika ·na równi z Czang - ' Kai " dy~poz.ycji portu w Trieście.
S::ekiem.
Właśfi:ie aby przeciwdzialać
Priechodtąc do ·omówienia zbliżeniu pdmiędzy · państwami
angielskó " japonskich roun-ów bałkańslcinni a demokracjami,
w Tokio. przedstawiciel japon11 rząd ,niemi~oki młałby t>lanować
skich .kół wojsokowYch oświad" zwołanie kooferencii ·ekonomicz
czxł. ze rokowania te będ;i :mu nei państW osi, na k'.tórą były
siał~ ~Y~ nie~~ło~J: ~erw~-..by z~l'C!srone rządy ·państw za
ne, Je;e11 Anglia zechce J~ ogra przv1aźn1onych z osią'.
niczyć jedynie . do zagadnien~a
Orga·~izację konferencji mia:o
blckadv Ttentsmu.
,pg pgwerzyś dr, Ss1Jasbtwtż

1

. „.

E

Sztabowcv h~!Z ~ańsCJ
iadil do łł'em ie< i Wioch

LlkmldacJa szpleg6m ,niemieckich
we Francji i w Anglii

swą ma aresztowanych dziennikarzy pa- cusld'.ego uaaJi sfę z uzysfanymi
ryskich kontrwywia4 francuski materiałami do Londynu aby
przychyl
urabianlie
celu
na
jącą
podjęły zdecydowaną akcję wy
WJ.aa.zek~ i

anglelskie Francji, ale propagandą

wspólnie z u.raędnikami lnteligenoe Service opracować plan o
fenzywy pnieclw niemieckiej
propagandzie.

przeciwko propagan- nych dla Niemiec nastrojów w natrafił na ślad akcji propagan
iłowej agentów Niemiec w Anglii
dzie niemieckiej na terenie obu całym imperium brytyjskim.
i jej koloniach.
sprawie
w
dochodzeń
Podczas
państw. Agenci ni~eccy działa
Urzędnicy kontrwywiadu fran
1
ją, jak się okazuje, nietylko we

mierzoną

~~~~k~ 11 osób zmarło

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

=::~~wa;1~ ~;
1

Geń. Gantelln

gen Gamelin-·ja.Iae nastroje pa poOst.a~ jego autama iło armł1
nują obecnie we Francji. Fran- polskiej jest wysoka wartość po
cja wyszła zwycięsko z trudnoś S"JJCZeg61nyoh oddziałów, świetci jakie przeżywała. W całym ność kadr i nieżwykle wartości
kraju dokonało si~ zj~ dowódc(Jw.
Gen. Ganielin
patriotyczne. Niema olim", .któ-

miał m~
~h społeczeństwo nie pomosło przekonać się osobiście 0 potę-

- Tak jak w Pol3ce, panie ge
nerale.
- W"iem, j.afą m~ otacza
Polska swą armię - mówi gen.
Gamelin, zaznaczając: "Wienę
w armię polską, z której Wodzem NaC1.1elnym Marszalkiem
Smigłym - Rydzem,~ mnie
.
twietny.
- Miał Pan zapewne moż- (uczucia przyjaźni i koleżeństwa
Gen. Gemelin podkrej1a, iż
ność- stwierdzić, - mówi dalej

.

dze wojskowej Polski Tym bar
. -~•··-'-u~ podDbie6
dziej moze ~
stwo charakteru i kultury Fran
1
.
ccj1 Polski.
- 8' to najt'r.wUme pomtawy
przyjażni między obydwoma na
rodami - mówi i po chwil! do.
daje:
-Nłenz Jul Polacy i l'rameu
z1. przelewali krew dla W!p61n,.ch ideałów.

z1111acił

:::z~
z jaq dokonuje tego

ramuńnilli
,

.

LONDYN. „Daily E~" iycz:ki wśród mniejftośei ~ 1~ meib~y~ Mll<>wWw•
~a obsa,yć ~itmo6'w ZSP.
podaje sell!Sacyjną wiadomość mieclc.iej :a gra.nią..
P<>iya:ka ta, krora miała w mcmycb, a '!'10C o;l>rnłdi
z BerHna, że niemieckie mini"
stc.rstwo gospodariki nsodowej aęści pmynajmłliej wyrównał państrw obcych ~ pr%JlllłŚĆ ~
nosiło się z zamiarem zaciąignię dotldiwie odattwany pnCT. bowi niemiecłtl~. 1Jl'%yG•
mniejsztedinsów. IQMiooów.
hnk devm na d1w
ria wielkiej pnzymu.sowej t><>"' Tncci.t

Gruźlica płuo

Pierwsu do.łwiadcenie tego
miało być dokonane w
rochaja
ar•
eorOCS1lle,
I
aleabłapDll
wieku I lła1J11, koił niDlon1 Rumunii.. która miała :doiyć

Je.t
robil\c rótnlcy dla plcl,
1udz1. - PRZY zwaLcza111u caoRoa PLuc11YcH

np.orlczlySwlegom, m,~,.~lrceOgollftkaSZ,1:' =:::
~~:.N~~.~:
llfE80,
pp. lekarze "

oev 111.ue

c

sł~

plwociny wzmacnia organl1m I aamopoen
który ulatwla wydzielanie
efe chorego oraz powiększa wan ciała I 11111wa bneL Sprsedak apteJd

Sztafeta 25·1ecia nmarsm
pierwszej Kompanii Kadrowe)

poszły ~ ~-~~
k~y
me cbpodu :zboża ~e-

Jnn_...ł słowy

go do Niemiec.
• _ __._.

•

Swietokradztwo
w Budapeszcie
BUDAPESZT. .W katedrze w.
Ka8Be. dokonano zuchwa ...
I
łej kradziety.
Swiętokradcy zrabowali liłsto-.
-rycmy r.łoty kielich, poch~
12 wieku.

mi<eśoie

Sprawc6W~
.

u. ujęt.o..

~

Oo-oO

I

j_

Zn6w katastrofa kołelow I
w Niemaedl
'.AUGSBUlbG. pomiędzy Aagaliml
giiem a Dema~ wykoleił ai'I
eks}>TeM. 28 oeób odniosło ~

rany.

premier

Francji
Daladier
Intelligence Sercela
W tym we

vise przyjęła do słui'by szereg
nowych agentów których zada
niem jest ~ć ośrodki propagandy i szipiego~ ni~c
kiego n.a t.erenie Anglii

Skazano Polaków • Gdańsku
11

Trzeciej Rizeay milion .funtów

1_

słoneanego

łun ·-----.--~-------•-----

kakanaście

Runę

cia przygotowana była akcja pro
pag.andowa.
WbMhe brytyjskie zwróciły
dalej uwagę na licmie przybywających _ostatnjo do Anglii
wysmnmk~
,,specjalnych
~ mem.iecklich, przybywaj'!lcych na krótkie okresy czasu.
Okazało się, że ~em ich jest
mobywanie z góry wyznaC7.0nych informacyj.
Władzom angielsldm uCIM> się
zdemaskować także licznych aniemiecldcli działających
w stowarzys?Je.Diaeh religijnych.
Ustalono dałej, że dla urabiania
nastrojów pionierskich w t.owarzyskich lroł.ach angle1skich wy
syłane Sil do Londynu młode,
~ dobrze ułożone i in
tełigentne agentki hitlerowskie,
które działaj~ wśród inteligencji.

\gentów

Niemców
pomrsl
CJnicznJ
Dieniednli...
zboie chcieli
Za
rumuńskie

porażenia

MlADRYT. Temperatura w Ma „
„Daily EJq>res" w Surrey policja dryeie w dniu wczorajszym. wy „
zebraniach niosła « iJt. Jedenaście os6ti
stwierchJilla, ie na
młoo,cll Niemek, t1r7.ądzanych zmarło n:a skutek poratenia sło„
pod poziorem nauki kroju i sry- necsne.._

. nraia 1zn•I• dla annli Dol*l•I

by dla obrony nairodowej.

aa skutek

maite stowa.rzyszenia Niemców
w Anglii.. Tak np. jak donosi

naaelnr w6dz trncuski
Wsp6łpraooWnilt I. K. C. prze
prowadziil: wywiad z francuskim
wodzem n.aezelnym, gen. Game
lin.
Na wstępie gen. Gamelin powiedział, że rozwój armii francus
kiej postępuje stale na.przód.
- Pracujemy bez wytchnienia, bez przerwy - mówi i pra
ca 11asza daje dobre rezultaty.
Generał oświadcza, że zm.obili
zowa!lly w marcu rocznik trzymany jest wciąż pod bronią. W
ten spo&Sb trzymane są pod bro
nią trzy roczniki. Nastrój żohlierza i nastrój rezerwisty jest

MADRYT. Wkrótce ma wy
do Beri.ina i Rzymu misja teclrioz:na, złożona z &.miu:
o.fi.cerów his~ańskich szrt:abu
za pros Willych
generalnego,
przez rządy niemiecki i włoski.
Misja zaJbawi w Niemczech łfl.
dni, a we W1oszcch 20,
Oo-oO
jed:iać

_„w_• u-:e

!,U_) ·

__

Plillll; mmu~1 P._......
saim ob~e ~

obraze Hitlera i- motocvklistJ

Przał sądem gdań

GDARSK.
skiin ta-~1; ~ Pol- stu

-~

„.

"~"J

sądem gaan..
Blnmieżodpned
__,_,:i_„

9kim

kapitaa
pow mu-.
:"
rzecznego „Bałtyk• a mianowicie: Czarnecki, Dzte- Czarnecki, który r.a rzekomą u
makowski i Naroiaz pod zarzutem brazę kanclerza Hitlera ___.....,
~i.a=ku.an
howania ·
i-~
..:i-...:

\.llCLllOL

s

...........

PoJ:iltecłmiki

gdańskie], statku

płaq swomn p1a:i1~21D1 u
y na 600 guldenów grzyw,
SLę s
pszenłc:ę ~ wywi~i004 prO'WO--.;, F"'&"' zac
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roduKny_wo_płoty, Wrzcś- odmwciła WS%ełkie

wej. Z tet okazji prócz d~
nego ~rszu szlakiem ~drówki
na. trasie Kraków - Kielce w
dniach.. od 6 do 9 sierpnia r.b ..
zorganazowane będą sztaftty „25
~·.wymarszu pierwszej kadro
Sztafety te organirowan.e hę~ przez Zw. Strzelecki ~rzy
ws~ół~dziale organizacyj: zw.
Legionistów, Federacji Pol. Zw.
~rońców Ojczyzny, Zw. Rczer·

Bogumin,
nia, Gdynia, Radzymin, Laski
Warszawa, Poznań, a skończą si~
:wszystkie w dniu 5 sierpnia l.b.
wieczorem w Krakowie.
Sztafety biec będ'ł bez przcrwy chień i noc. KaMa sztafeta.
~ee będzie z płon~ pochod"
nią, która odda~ana będ~t. z
rąk do rąk. Ogniem przyniCSIOoo
nym z Krako~ pruz .mafc!Y za

Zw. Har"
P.W.
cerstwa Polskie1!o, Zw. Straty
Potamych, Sokoła, Kat. Stow.
Wsi i
Zw.
Młodzieży Polskiej.

ptcrwsza
1 (Wilno-Kraków}
ta.
mteniem, pobranym z ~uzolc1
na
um
R()8Sle.

tego

i~ pomy~ły i ~crw.ala rokowa
n1a z Niemcami. az do ~
gdy Trzecia Rzesza złoiy racjo

nallniełszy

mainsowania
eksportu w Rumunii.
niony w charaktenie ślusarza W· polskim w Gdańsku.
CZYTAJCIE
FrancisT.ek
stocrzni gdańskiej,
OWegO p0rł0WCI Małecki. ~ on ciętą ra- :M'ałecki pracuje w Sf;ocm\
.1
gdańskiej odr. 1929.
~na głowu.e.

Młodej

Młodzieży,
z,,,.

=·

Sztafety ro:poczn'
dnaaf

ipącyc

1

się

w

Udział .,,, szWctam nic oidzie

goid~chośd nh~ ~grodzony„~~nymi dypl~
~ · mami, C%f na~VU«mi.

m ersoow

Tour de

.F. rance·

PO trzech etaDach
anie ts:
.PAJtYZ. '\V wielkim międzynarodo t nay (Francja) w 14
4J4. wyściga kolarskim ,,dokoła Fran ! 08135 godzin,. 2) Vi=<FrancJa). J)

W to~grano d~chc.zaa trzy etapy. I Tassin (Franqa), 4) M. Clemen1 (Luk
~214kmet)a!e ci (~r;t• ~est, I s'emMburg),(85)1 D)iseu.UE (Belgia), 6)
e gia •
oa- , • aes
erre
y ęzy
ITI..
w czasie 6:52:30 godzin W klasyfikacji drużynowef po trzech
rec ,....-antja)
1
2J Van S~end'el (Hol.), 3) De Lat• ełapu:h prowadzi drużyna Francji u
chodnief - 5.4:33:03 godzin przed:
•
h~ (LUks!"Dbur~).
~:ualne1 dklasyfikv FrancJ11 I, 8~lgi11. 8, Francj11 południo

-
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;m#~.~~~ognisko •ztafe~li w:~~.~~
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.
W slOCZftl gdlRSkleJ
•
·
Majster, któremu w pnlC'1i
btfy ~ wczor~J- podlega Małecki., ośwdadczył że
~ki po botrrika ~e- wyrzuci go z pracy, jeżeli pos~us~rokrwi Polak, zatrue:t. karży się on za pobicie władz.on!
GDARsK

Rozmowa z komandorem Kadcem

P~z dwai d~ ba~ w :Uar d~ godne, ie to

przecież lty

skmdynawskie. nastmmił
i Palemo.
- Gzy &ta jugosłow~

s~~. dcl~1.a .ofi~crow 1 ucz pi.erwszy wielki port, jaki Pol„ Portsmowtlh., .ALgieir

mow

JtJgOS

szk~cgo

owiańsic,!ego <;>krętu ~ s.obie . zh?'1owała. ~ więc

„Ja.dr_an • sto1ącego

obcaue w Gdym.
Pr-Led wyjazdem komandor
Kacić. dowódca okrętu oświ!ld"
a>:ł nasumu wsipóJJpracowni:ko
wi.
Gdynia na.. wręoz: olśniła.
T 0 już te-~ nawet
·.aksz.ybs.ze od
k • k' .
ame.ry. a~s tego, WJ · im Ją ~bu
dowaliścte • .Jest to ws.paniały
pol!ł:. ostatnie słowo techniki.
Tym t'O wszysi!ko ·baidziei' _.,.„
-

ł

rue nuała wicłk1ego doświiaickze.
•
Gd .
.
0
<ho.tas ~c panovyie byli. ~ "
w ~beone.) . po<lrozy?
ty
- Od dwoch miesięcy jesteś
my w drodze i :z:wiedziłiśimy.
· spotk aI'iś•
M 1...... L" t.. - a'"Lli• iZlovnę, g dzie
l!lY polską „Iskirę", Toledo.
Cherbolll1g, Rotterdam, Ham"
buiig i Kiel. W ciągu naistępnyah
.,_.;cd.,.;'""Y
dwóch -:.1r „,.... poir
T """ •
IUU'°""·

ni.a w tej dziedzinie

się .rozrasta?
1
7 ~oczęliśmy budowę nai
SZCJ

floty razem z wami. ponii.e-

waż pmedwojenina Serbia nie
miała dostępu do morz.a. Obc-e-

nie mamy już nawet właSil.1ą sto
cznię w Solicie ,gdzie z.budow"'
"
no już trzy konitrtoll'lpedowice.
Poza tym mamy 4 łodzie pod"
wodne. 10 ścigaczów, 6 stary.di
poaus.....:aoki"t.
tonnedowców
'"'-'li
•i.a.i
'il'
k!l"ą.'ŻOW1Ilik
szlkolny l awionetlk,c.
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SŁOWACY

11

n1odlą się

Bratysława,

13 lipca

Siowacja wolna, niepodległa.
Ma własny „sztat"
państwo,
własny rząd, własną armię. DwaCizieścia lat walki z Pragą o autonomię, o prawo samostanowienia o sobie, ukoronowane zostało
realizacją ścisłej idei każdego Sło
waka: wolności.
Jakże jednak wygląda wolność
Słowacji? Jakże przedstawia się w
praktyce ta samodzielność, niezależność,
suwerenność
republiki
słowackiej?

Czwarty miesiąc egzystuje już
to rzekome państwo. Od chwili
proklamowania „niepodległości",
cały świat, a przede
wszystkim
Polska, obserwuje uważnie rozwój
sytuacji w republice słowackiej. I
dziś nie ulega już dla nikogo wą
tpliwości,

że niepodległość

Sło

wacji jest fikcją; że Słowacja, oaerwawszy się od wspólnoty pań
stwowej z Czechami, sama wpły
nęła w paszczę rekina niemieckiego, że stała się ofiarą imperializmu germańskiego; że naród sło
;wacki, spokrewniony z nami przez
!'884=. kulturę, język, religię, obyczaj, popadł w jarzmo Niemców

W
PETACH
„OPl.EKl
o
UJojnę

(Repoptaż naszego specjalnego wysłannika)
pewnej chwili pryska cały roman- szcze na mknące ęzybko przed nie widać wiele. Ale np. w nocy
tyzm krainy bajecznych gór i hra- moim oknem dorny. Żiliny. Ładne lub o świcie, zobaczyć można całą
dów. Oto na peronie spaceruje miasto. Wiele dużych budynków. masę żołnierzy niemieckich, idą
- Z zainteresowaniem przyglą cych do koszar lub wychodzących
trzech oficerów niemieckich.
A więc jednak wojsko niemiec- da się pan naszej Żillnie, widzę... na robotę.
kie w Słowacji jest !
- odzywa slę \.Vspólrasa żer z mo- Cóż oni mają teraz za robotę?
A przecież zanim wyjechałem z jego przedziału, młody, grubawy
- To wy tejo Die wiecie? A kto
Polski, rozmawiałem z pewnym u- człowiek, w białej marynarce, któ buduje forty!fkacje wzdłuż pogra
rzędnikiem słowackim w Polsce, ry właśnie przed chwilą wsial
nicza polskiego? Kto buduje wojktóry prawie obraził się, gdy go do pociągu.
skowe bazy niemieckie? Najważzapytałem,
czy są w Słowacji
- A tak„.
niejsze jednak to, że oni tutaj są,
Niemcy i - pamiętam bardzo do- To jest ładne miasto na- i dopóki nie wybuchnie wojna,
brze - powiedział: - niech pan prawdę. moje rodzinne - podtrzy która rozbije potęgę niemiecką,
jedzie do Słowacji, choćby po to, muje rozmowę rodak żiliński. - już tutaj pozost~
aby przekonać się, że w republice Ale to już nie Słowacja - mówi
Koła pociągu klekocą. Za oknasłowackiej nie ma ani jednego żoł po chwili. Niech pan przyjrzy mi rozwija się nowa, piękna pano
nierza niemieckiego_
się tylko tym dwum domom obok rama ziemi słowackiej. Gór:y w
Przypominam sobie teraz te sło- których pn:ejeżdżamy. Widzi pan nieskończonym łańcuchu malowwa owego pana.
flagi ze swastykami hitlerowski- niczych garbów i barwne pola.
W Żilinie zetknąłem się pierw- mi?
Towarżysz w białej marynarce
szy raz z prawdziwą Słowacją.
SWIĘTA WOJNA SŁOWIAN
zaciąga się dymein papierosa i dłuTą Słowacją nieszczęśliwą, okupo
0 GD~SK
iaq chwj.lę nie mówi ani słowa.
waną przez Niemcy.
Siedzimy we dwoje. Nowy to- Powiedzcie - zaczyna od noPociąg odjechal Spojrzałem ]e- warzysz podróży, Słowak (ma zna wa, - czy w Polsce wierzą, że
0

zumiewamy się swobodnie,: on mówi po słowacku, ja po polsku.
Inteligent. Jakiś urzędnik albo
nauczyciel. Ale poza tym - gorący patriota słowacki.
- Żilina - powiada - jest bazą niemieck~. Tu stacjonuje wojsko niemieckie. W dzień, na ogół,

SLA MI POJĘCIE: NIEMCY

ku: Bogumin -

granicę

na odcin

Czadca.

·

towanie panstw i narodów sfowld
skich. Wojna Niemiec z Polską to połączenie wszystkich ąłowian
przy boku PolskL Czy wy rozu-.
miecie, że w imię nowej historii
Polska musi mieć wojnę z Niem.
cami. ...•
Znów ~isza z przedziale. Mój
towarzysz ma twarz zaczerwienio
ną, qczy roziskrzone. Przedział na
pełnia się szarymi kłębami dymu.
Żarzy się papieros i żarzą się oczy Słowaka.
Mnie w uszach: jęczą jeszcze mocne słowa: w imię nowej historii
Polska musi mieć wojnę z Niemcami. ...•
Słowacy wj,erzą w Polsltę, patrzą na Polskę. W Polsce widz11
swoją przyszłość. Swoją niepod' '~

.,,

.,

gł ość.

Z prasy

HiUera
zagrao1
"ca.1
'I

=r~7e;:~;~~a=::,~o= będzt;w;~:e ;::: wi~. 1e Majątek

STRA.żNIK SŁOWACKI OKRE-

Przekraczamy

Polski z Nlenacanal

Jak

Formalności graniczne w c~~1d
fey' załatwiają urzędnicy ~lni
i
zandarmi słowaccy, młodzi ludzie,
~;w

Gdańsk pozostanie wolnym miastem. A czy będzie wojna, czy nie
- to Polakom. jest obojętne.
. - Ah, jakze .Słowacy modlą
s1~ ab! Polska me c~ciał a załatw~ć ~J sprawy pokoJowo:1 Wojna
N1enuec z Polską - to niepodległość Czechów i Słowaków, to ura

Włosi wvobraiaią

mundurach z ciasów nieboszczild republiki czesko - słowackiej.
Jeden z żandarmów o ozłoco
Dziennik włosłd, .,Reisto d'e l
\:Dych piersiach uniformu, ozłoco
!bYch naramiennikach i ozłoconej Ca1:'lino" umiK7ąa aJ.!łvtkuł. w
~pce, słowem, złoty człowiek, którym majdujemy talcie oto
. '·
lmówi z nami po polsku, znać je- rozwazama:
,,Załatwieoie sprawy Gdań•
(dnalt szorstkość jego polszczyzny;
ska zgodnie % życzeniem Rze„
\Jrlektóre wyrazy są śmieszne.
- Dawno mówicie po polsku? s:z:y nie wystarczy do udiylenia
groź,by wojny.
- pytam.
Jcieli chodzi o całlkowitą pa
- Zacząłem się uczy~ dwa mieumoź!liwiła
męce temu. Za miesiąc będę już cyfikaojc;, która.by
~ówil tak jak wy odpowiada. ogratDic:z:enie zbrojeń, współpTa
- Przyda się niedługo. Widzicie, cę ekonomicmą, trzeba stainąć
\bo ja sobie tak na swój rozum ra- ~ocno na innym ZU1Pebnie tere"
tChuję: Niemcy dzisiej57.e, to jed- nie.
To z.to.a~, ii Italia powinna
\Jla wielka prochownia. Jeden wyistrzał armatni
wystarczy, aby otrzymać Tunis. Dirbuti, Sue%.
!ten skład amunicji, który ma na- Miejscowości włoskie, MaJJt:a
:~ ,,Deutschland", wyleciał w ~· powinny być włosi.kie, zie„
\powietrze_ A Polska to jest sztat, mie hiis?1Pańskie, Gibralitatr, np.
tw który wierzą wszyscy Słowianie.
~a wam mówię, że niedługo wszys
~ Słowianie zł~czą si~ na około
Polski.Po kilkunastu minutacłi postoi}u. j)Ociąg ruszył. Mamy już w waP. wicemiinister Michał Wie"
gonie słowacką obsługę i słowacki
rusz
„ KoWa.lski pi::zewod.n iacy
na.strój. Pasażerowie mówi~ po
słowacku i po niemiecku, czytają cy Polskiego Komiitetu żywno"
gazety słowackie, niemieckie, wę ściowego ud'%ielił prasie wywia
gierskie. W klapkach marynarek du na temat aikcji otworzenia za
błyszczą czerwone znaczki: Krzyż pa'5ów domowych. ·
słowacki l~b. syt'astyka ni~miecka.
_ T wor.zenie za,ipasOiw - po
T~ to JUZ ~est zagranica.
wieid%iał p. minister prze:
. Pocią~ ~e szybko po przez iprodUcenta. ~ i spoiywq
zielone 1 zółte d~any pól upr~- 2:abezipiec:z:.a najskułecmiei ~ed
wnych. W dalszeJ perspektywie trudnościami aprowizacyjnymi,
malują si~ na szafirowym tle nie- l. akie mo~ wyoilk.n<)ć :t taikidh
ba czarne, por~e lasem, g~ry o ub imlym przyczyn. Polska mo
z~batych grzbietach, wyp1~tych ie być za'VM'Ze samowystamal"
wysoko, to znów spadających nis- na bez w.zgiędu na urodzaje, o
ko, dotykających niemal nizin. ile nie· %ijawiaii się trudności w
W niektórych miejscach pociąg pę dostawie. Oto na przykład na
dzi obok wspaniałych łańcuchów przednówiku w r. 1938 pewne
gór skalistych. Tu i ówdzie, na okolice były pcnbawione 1)1'()41
nagim szczycie potężnej góry sie- dukitów :boiowy~h : powodu
dzą wrosłe w skałę ruiny spróch- nieurodzaju w r. 1937, a tymcza
niałego zamczyska, hradu słowac- sem ogóLny zaipas z.boża w Pol
kiego, raczej orlego gniazda niż sce w tym C'%a5ie liC'%ył milion
wygodnego niegdyś siedliska ludz kwintali! Pnyoiyna braku :bo"
kiego.
ża we wspomnianym okolicach
·PIERWSZE SPOTKANIE
1eżała w nied·o statecznei spraiw~
LE SŁOWACJĄ OKUPOWANĄ ności handht, Niedobór 7Jboia
Stajemy w Żylinie. Duża stacja został pOlkr}:ŁY przez l?aństwo 11
i duże, szeroko rozbudowane mia Wł ~CZł zih?zową. Ak~ta .ta za"
sto. Wyglądamy oknem. Na dwor- p<>b1egła tri spełwlacy1nei zwy„
cu duży ruch.
zce cen..
Jestem jeszcze pod urokteln caOdipowie;doie romlieS%loenie
~ownej P.anor1lJD7, słowackieJ, Yi. i ·t worzenie zapasów eltrorri J.u„

sprawiedliwy · pokój?

sobie

powi'llllly naleieć do Hąainii. lwied'Zią st'otkają sie nasze pt'Otl
T }"!ko wówczas morze Sród.- pozycje po ~iej stronie ba•
ziemne stanie się moJ.iz.em woł" ryltady.
nym _i tyłko · .wtedy ~. będziemy
A ·wr~? ·
.
·
mogi1 zaipewn1ć .Aingltkom wol"
D
k ·
_t
·
k •·
ny p~ejazd IPlt':tez to morze.
emo ·racie. ~PJaic;ą .za po OJ
.
.
maczIUe droze11..
1drogo,
N1enxy zaś powi•n ny ołrzy,
Ba11cłzo hojny jest dzieoo1lk
mać Gdańsk. koTytan oraz da" włoski. .AJ.e rudzym, kosztem.
wne swe kolonie".
Niechby zaczędi od siebie i ofia~
Po drugie.i stronie Abp i La rowaili pp. Niemcom Triest, od~
Manche padnie. być moie py- daJi A.Lbainię Afbańcf1kom i td.
tanie: co .ofiarnie w%amia.n oś?
Lecz s%1C%yłetn be%1C%.e1ności
Od.powiemy:
jest ofiarowywaoie prxez Wło11
Duce .pra.gthie sprawiedliwe„ chy Niemcom Gdańska i Pomo
go pokoju.
na.
Zan:>ewtnijcie 8'('1'awiedliwość,
Jeżeli taki ma być spraiwiedli
wy iPOkój - to Polska woli woj
a my zapewnimy wam pokój.
W"iemy jednak z jak.i odpo1 nł-

Czr
robiC
zapasr
do11owel
d
.
.
.
I
M
.
WIWll z „. WHem1n1s rem . w·1erusz·I owaIsk.1m

I

1

d nos'ć od brak•
· ow produkt·ow · 1·
skoków cen.
Gdy wszyscy mamy świadomość i ,pewność. Że zairówno bur
łownie, jak i kupcy deta.Jic:zini
posiadają odpowiednie upasy
wówczas posiadamy warunki
do wywozu nadmiaru produk"
tów i jesteśmy spokojni, ie ni"
cz.ego nam nie za1braknie w ra"
z.ie nieurodza•ju, lub jakichś in"
nych nieipr:z:ewidzianych okoli"
cznościad1.

Kaidy powinien wieddeć· ie
Polska jako kraj rofoiozy i sa•
mowystal'czaliny nie potrzebuje
tak martwić się o zapasy żywno
ści jak kraje przemysłowe. po"
zbawione właisnych pł o d ów roł
ny<:h.
Zapasy robi się w Polsce dla
następujących celów:
1) Ażeby powiększyć obroty.
2) Ażeby ułatwić dostarczenie :produktów w okresie, gdy
mogą być utrudnione przewo„
zy bądź kolei· ami, bądź samo·
ch o d a~.
.
• •
3) Azeby przeciwdz1ałac spe,
kudacji, to znaczy dostarczać
produlktów w więks.zej ilości w
wypad'~u, ~dy spekulanci chcą
podwyzszyc ceny na towa·r y.
Polski Komitet Żywnościo-

· ostatnio
· zaigaunie"
. .J •
wy za]·ą1 s1ę
niem zapa·s ów u. spoŻy~6w
Pol. K:om. Żywnościowy stwitt
du, że poiytecme jest robie"
nie zapasów w poszc:z:eg6ilnych
gosipodarstwach domowych, Za
leca się robienie zapasów Żywno
ściowych. które starczyłyby na
wyżywienie rod-zin na okres
dwóch tygodni.
Po1sk:i Komitet Żywiności-0„
wy opracowuje 6iPis a.rty:kułów
spożywczych, kitóry byłby u•
rówino dost""""Y dl·a ro·dzin ro„
~..-·
hotniczych, jak również uwie"
rał produkty łatwe do p.r:z:echo•
wania - nie psujące się 1 Spis
ten b&dzie zawierał wsz.yisiijkie
· · b-.l · ·
dl
pro dU tv; na1irue~ ,..ume_Jisze
a
gospodyn ina okres dwoc!h tygo
dni.
Polski Komi·t et ŻyW10ościo„
·w y celem zorgarnizowania pła~
.
,
nowego groma d zen1a zaipasow
powołał do -pra•cy dwie sekcje.
1) Sekcję Żywienia Ludności
Miejskiej. która zajmuje się za~
d · ·
·
•
ga men.i em .tw?'1'%ema zapasow
Idla ludności m1ast.
~
2) Sekcję Żywienia Lucłtności
Wiejskiej, zajmującej się :aga$
dnieniem • ~wlOr~e_nia zaipais<?w
dla ludnnc.('1 wsi i rnałvch mia„
steczek.

„Kierier Polski"

w artykW.e

ł p. t. „Wielomilionowy majątek
Hitle~ a uloko':"'ainy w z.naicZ-'!1ej

cz.ęści

zagiramcą..

p.rzypoml.Jna

słowa HitleTa:
- Pozostałem,

jak wy - od°"·iekiem z lud'll, biedakiem. Jestem jedy"
nym azefem pamtwa. który nie posiada osobistego konta w banku. Nie
mtleniłem się absolutnie: tym, kim
byłem - pozostałem i nie chcę byt
innym.
I tłum w to uwierzył. A r.zec:ywiii
1fośt? Hitler jest dzisiaj jednym z naJ
bogatszych IUl.'bi w Niemczech.

}Jnlteresów Hiitlera pi.Jm.u:ie nie

jaki Maks Amainn, · b. ~
nik banikowy w Monachium

sierżant :t tej samej kompani.i.
w której Hi1lleir był kaipralem.
Am.anin został administrato"
rem dzieninika
.,Voel9.<.ischer
Beobachter" i tu z.aicz.ęla rosnąć
jego fortwna„
Fortuna FOhrera ł Ama.Dlla rosła
z dnia na dzień. Zdolny admłniatra
to:r zorg•nbował najpotężniejszy na
terenie Niemiec trust prasowy i ogło
szeniowy, wciągając do niego krok u
krokiem najwięksll:e domy wYda.wniCZe i dzienniki, nie wyłączajlł równid
,.Angriffu", własności dr. Goebbelsa.
Posługiwał się oczywiście i pruj<1r
gd'y tego zachodzUa potrzeba.
Aman.na td usługi fest niezwykły
wn06ł zapotrzebowania na ,Mm
Kampf". Prawa autonkie ze spn;echi
ży tef hitlerowskiej biblii przvnon•

l!łł];;::~~~-:
dowolony. Wówczas sprytny A.mana

rzucił genialn.t myśl. Poradził Hłłlero '

wł. aby ~ rozdanie .,Mein.
Kampf"
każdej nowopo§lubiPnef parze. Państwo zcipłaclło koszt kupna.~
płeniędzmi poaatnik6w, przy ezym.
nie uwzględniono nawet rabatu, przy:
&ługującemu hurtowemu nabywcy.
Ten sam pomysł zastoeowano róww
nież w szkołach. Wszystkie dzieci na
zakończenie roku szkolnego otrzyma
ły w podarunku .,Mein Kampf". Pali
stwo nie :żałowało na ten cel pienię~„ r. 1934 ~ „prHentów łtubnych"" 1
zainkasował Hitler 2.500.000 .Mk„ •
w r. 1937 - 3.500.000 Mk. Trudno o
dokład114 sumę dochodu roc:megG
Fiihrera ze aprzedaży .,Mein 'Sa!Dł'f„.
w każÓ'ym razie oceniaj4 wpływy si
tytułu prawa autorskiego na minimum·
4.000.000 Mk. l'OC'%11ie.
1
W r. 1936, kiedy fortuna Filh:reraj
był~ już ba:rdzio pokaźna. Amana .riA 1
kupił tet'eny
pod budowę chodowych kamienic w Monachi11mit'
Berlinie i Kolonii. Rozbudował i prH
prowadził olbrzymie inwestycje w do
1mach '!ydawniczych.
•
W ~ bankach w , Niemęaeh ł
zagranicą otworzył L\mann konfa :na
trzy różne nazwiska: ,Franz Eher Ver
lag", Filip Buhler i' Maks A.manu.
Na tych rach'!nkach majduji sic wi•
lomibonowe '!'epoz~ty Hitlera.
,
We wszystkich wtększych .ton,acli
europejskich z wyjątkiem Rzyma, 0 •
tworzył on konta czekowe na wyiej
zamaczone nazwiska.
~wno .Fiihrer, Jak. i f.ego „G•

:;=:~ =1f~nie ~~da~;s!i!4
1...talistyczay~h

rriimó~--

-
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Ka!enda;:;;1walka ze szpiegami niemieckimi wAmeryce\
17 t1~:,:;:;:
udało się przeszkodzić kr~dzieży
Jak

zach

1eę-ż: ~eh. 4.30
zach. 19.41.

KRONIKA HISTORYCZNA

Lm.

Smierć

królowej Jad wigi.

14i0. Koronacja Władysława Wamcl\
czyika na króla Węgier.
1633. Oblężenie Smolc:fis.ka przez Mo

Skali.

1683. TUl'Cy poochodzą pod Wicded.
1762 Zamordowanfrc cara Rosji Piotra III.
tm. Uchwała dot. Komisji Edukacvj.ncj.
17'92. Kośclu.s%1ko zwydęża pod Thi.o
b.ienkł.

1793. Drugi rozbiór Polski.
1917. Ogłoszenie nicpodl. Finlan.dil.
1918. Car Miikołaj z rodziną zam.ordo
wa!lT.

PRZYSŁOWIA

Grzmoty, gdy jest księżyc w Pannic
Płóczą lipiec jakQ w wallillic.
Kiedy spaść, to z dobrego koma.

W

tych dniacli' pnybył do Pa nosz zapytał ją cy nie chciała
pan Leon Tourru, który by ofiarować znaczków jego svprzez szereg lat pracował w poli nowi, który jest zapalonym · ficji specjalnej iako szef wywia- latełistą. Niemka odpoWied:z.iala
du amerykańskiego i nosił szczyt szorstko, że sama również zbie,
ne miano „G-mana nr 1''. Wsła- ra :r.:naczki.
wił się on zaś dzięki temu, że w
Wówczas listonosz zapytał.
ubiegłym
roku zdemaskował czy nie chciałaby zamienić sie
wielką szajkę szpiegów hitlerow dublikatami. Na to pani }Oil'"
skich, prowadzących kreciłl ro, dan odparła, że nie ma dublika"
botę na terenie Stanów Zjedno, t6w.
• ·
czonych. Dopiero obecnie po po
To zdziwiło listonosza i opó"
daniu się do dymisji, Leon Tour wiedział o tej historii swojemu
ru opublikował .szczegóły tei nie- zwierzchnikowi. Zachowanie sie
zwykłej sprawy.
pani Jordan w ogóle budziło VI
Na trop jej wpadło się w spo, miasteczku zdziwienie. Opowieść
sób zgoła p~adikowy, dzię- li$łonosza dopełniła więc miary
ki · zamiłowaniu syna skromnego i naczelnik urzędu pocztowego
listonosza szkockiego do zbiera• zawiadomił o ws~_ystkim „Intel•
nia znaczków pocztowych.
ligence Service", Wywiad angiel
W szkockim miasteczku Dan- ski natychmiast zabrał się do
dy niejaka Jesy Jordan, Niem" dzieła i roztoczył obserwacje
ka z t>ochodzenia, otworzyła „sa tl{ld właścicielką ,,salonu piękno
lon piękności'' i na jej adres ści", oraz przeglądał nadchodza
~rzychodziło mnóstwo listów z cą dla niej pocztę.
Francji, Holandii i Stanów Zjed Czwarty z kolei list, jaki dla
noczonych. Pewnego dnia listo, I niej nadszedł, oszołomił władze
ryża

=RAl>OO:
WARSZAWA I.
PONIEDZlA.ŁEK, DN. 17. 7. 1939 R.
6.30 „Kiei.'y ranne" 6.35 Gimnastyka 6.50 Muzyika (płyty) 7.00 Dziennik poran.ny 7.15 Muzy.ka (płyty)
8.15 Pogadanka dla kupców 8.30 U.57 Syginał czasu 12.03 Sygnał cza•
su 12.03 Audycja południowa 13.00
- 14.45 PnetWa 14.45 Teatr Wyobra
źni 15.15 Fragmenty z baletów Ry•
szarda Drigo 15.45 Wiadomości gospodMczc 16.00 Dziennik popołudniio
wy 16.10 Pogada.n.ka aktualna 16.20
M.iniaury kwartetowe 16.45 Kronika
n..aukowa: Biologia 17.00 Muzyka do
iailca (płyty) 18.00 Recital śpiewaczy
Aleksandra Michałowskiego - bas.
18.25 Kon.cert solistów 19.00 AU.C.'ycja
żoł:nłicrsb 19.30 Pny wieczerzy koncert rozrywkowy 20.25 Audycja
dla wsi 20.40 Audycje informacyjne
21.00 Sławne koncerty: Paryski koncert Liszta - audycja muzyczna 21.50
„Hcha mocy i chwały" 22.00 Muzyka
do tadca (płyty) 23.00 Ostatnie wia•
domości 23.05 Informacje w jc;zyku
uicmicckim i angielskim.
WARSZAWA I
13.00 Muzyka lekka (płyty) 14.00
.arc; informacji 14.15 Muzyka symioniczna (płyty) 15.00 Koncert solistów
15.JO Muzyka obiadowa 16.30 „Uwcr
tury" - koncert popularny (płyty)
17.05 Zycie kulturalne stolicy 17.15
Zycie kUllturalnc stoHcy 17.15 Chwila
L O. P. P. 17.25 Brahms: Kwartet
B·dur op. 67 18.05 - 21.05 Przerwa
'?1.05 Muzyka (płyty) 21.15 Essay'c
Franciszka Bacona - fragment 21.30
Symfonie Beethovena (płyty) Z2.05
Londyńska Ork. Symf. 23.00 - 23.55
Muzyka do tafica.

Pieknv da'

społeczeństwa

lenia rezerw lotniczych.
· Uroczyste przekazanie ufundowanych płatowców odbędzie się w niedzielę dn. 16 b. m. w Szczuczynie.
Piękny dar przyjmie od ofiarodawców Prez. Zarz. Gł. L. O. P. P. gen.
Berbecki.

«+
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Naidostoinieiszr Gospodarz Kraiu
(Początek na str. 1-ej.)
darz Najjaśniejszej Rzeczypospo
litej, Pan Prezydent Ignacy Moś
ckki wraz z małżonką.
O godz. 11-ej Pan Prezydent
R. P. wraz z małżonką, acliutan
tern mjr. Hartmanem i dyrekto
rem Rząckim opuścił swój pala
cyk i udał się w stronę pola,
gdzie wrzała już dawno gorączkowa praca nad scięciem ży
ta·i ustawieniem go w mendle.
Gdy Pan Prezydent zbliżył się
do żniwiarzy, wówczas jeden z
nkh gromkim głosem krzyknął:
„ Uwaga żniwiarze, Pan Gospodarz idzie". Pan Prezydent pozdrowił żniwiarzy staropolskim
"Szczęść Wam Boże", na co zgod
ny chór żniwiarzy odpowiedział:
„Pan.ie Boże zapłać".
Gromadka żniwiarzy i wieśnia
czek ustawiła się półkolem i gdy
Pan Prezydent wszedł na skoszo
ną część pola, jeden ze żniwia
rzy dokonał tradycyjnego chłop
skiego obrzędu, który się odby
wa podczas pierwszego
dnia
żniw, mianowicie wiązkę słomy
zawiązał na prawej ręce Pana
Prezydenta. Jest to t. zw. „wykupne", z którego Pan Prezydent zostaje zwolniony, po zło
żeniu odpowiedniego wykupu.
Jan Gruda, wójt zasłużony bo
jown.ik w walkach o niepódległość, odznaczony orderem Virtuti Militari, witając pierwsze-

kresowego
Piękny przykład ofiarności obywatelskiej da.je społeczeństwo kresowe,
ll&mieszkałe na obszarze pow. Szczu~n NowogródzkL
Rzucone hasło:
„dozbrójmy Polskę w Powietrzu"
znalazło tu żywy oddźwięk. Z zebranych składek ufundowano więc dwa
samoloty, które użyte zosta.ną do szko

swoją treścią. Autorem jego byłdocznie zostali połnf ·
niejaki Crowne ze Stanów Zjed- ze ich ,,skrzynka pocztowa''
noczonych~ Opowiadał jej do- Dandy została wykryta i ie
kładnie, ·;ak prtygotował w No- licją wpadła na trop bandy.
wym Jorku plan zdobycia bar,
Mimo to wywiad amerykań
dzo wainych dokumentów, do- zdołał zlikwidować szajkę i
tyczęcych obrony nowojorskiego też dzięki przypadkowi. W kt1 .
portu, a mianowicie:
ka dni później do dyrektoral
30 stycznia 1938 roku pułkow biura
emigracyjnego w NC>-f
nikowi, który przechowuje te do wym Jorku zatelefonował jego:
kwmety, wręczy się Makiet z zwierzchnik i oświadc~y!:
'
Białego· Domu z podpisem Roo- Przyjechałem z W aszyn~"
sevelta. · Będzie to wezwanie na tonu do Nowego Jorku incognitajne posiedzenie, które odbę- to. Potrzeba mi dziś 36 książe„
dzie się w jednym z większych czek paszportowych. Niech pan
hoteli nowojorskich. Ponadto po łaskawie dostarczy mi je do hoprosi się pułkownika, aby wziął telu „Tafte".
z sobą wszystkie dokumenty i
Dyrektora zdziwiła ta prośba
przybył na posiedzenie ubrany i porozumiał się więc telefonicz
po cywilnemu.
.
. nie z Waszyngtonem i wówczas
Szpiedzy zamierzali . wprowa" 1wyszło na jaw, że naczelnik biu"
dzić pułkownika do jednego z ra emigracyjnego nie opuszczał
pokojów w hotelu, zabić go i za w ogóle stolicy.
brać dokumenty, jakie przynie"
G•mani udali się do hotelu i
sie z sobą.
aresztowali człowieka,
który
„Intelligence Service" zawia- przybył po Książeczki paszport<>;
domifo o tym natychmiast ame- we. Był to szpieg niemiecki:
rykański wywiad i sprawą tą za Rumrich. Wypierał się on wsze14
jął się osobiście Leon Tourru. kiej winy i twierdził, że o ni~
ponieważ otrzymał meldunek o czym nie ma pojęcia, że zapła....
planie niemieckich szpiegów 27 cono mu kilka dolarów, liazano,
stycznia i po.zostawało
mu odebrać jakąś paczkę i pnynieś6 1
wszystkie)!o trzy dni na poczy, ją nod podany mu adres.
nie.nie niezbędnych przygoto~
Policja nie dała . wiaty Jego
wań do ujęcia szp~eg&w.
słowom i zrewidowała go. W kie,
Przede wszystkim porozumiał szeni je~o marynarki znaleziono·
się :t pułkownikiem, uprzedził kopię listu, podchwyconego .,,,
go 0 grożącym mu niebezpie- Dandy i podpisanego przez nie-czeństwie i ustalił, że jeśli otrzy jakiego Growne'a.
ma zaproszenie na „tajne posie~
W ten sposób w ręce policii
dzenie'', uda się tam, zabierają~ wpadł organizator kradzieży pla
z sobą teczkę wynchana starym1 nów sztabu generalne~o.
gazetami. W hotelu będzie już
Z początku Rumrlch' wypierał
czuwał Tourru·, który zajmie sie się winy, ale w czasie przesb
szpiegami.
.
c;hania, kt<?re trwało 24 godziny
Ale ku ich zdumieniu sz11iedzv bez przerwy, wyśpiewał wszy~łis
nie zja,vili się u pułkownika. Wi ko i wydał swoich wspólników·
1
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Depesze

p.

go gospodarza naS'lego kraju zło
Pa11'J Prezydentowi życze
r.ia pom„flnych ze:orów w tym
roku.
„Wdzięczni jesteśmy" mó
wił wójt Gruda „że Pan Prezydent zaszczycił swą obecnością
nasze żniwa. Nasze kosy, których używamy teraz w żniwach
potrafimy, dost-0jny Panie Prezydencie, w każdej chwili zamienić w broń, którą odpędzi
my każdego, kto będzie chciał na
ruszyć nasze granice".
Po odśpiewaniu
piosenek
przez połączone chóry żniwia
rzy, Pan Prezydent \.vręczyl wój
towi Grudzie „okup" na potrzeby społeczne organizacyj wiejskich rejonu spalskiego. Kwotę
powyższą żniwiarze przeznaczyli jednomyślnie na F. O. N.
O godz. 14-ej zarząd spalski
podejmował żniwiarzy obiadem,
który się odbył na dużym pla
cu przed jednym z budynków.
O godz. 14-ej 30 żniwiarze u
dali się gromadą pod pałacyk Pa
na Prezydenta, aby złożyć hołd
swemu Gospodarzowi.
Tu zabrał głos Pan Prezydent
i OŚ\.\'1.adczvl mwiarzom, że ce
ni ich cięfką całoroczną pracę,
której rezultaty były właśnie
widziane. Z.1iwiarre odchodząc
w.z.nieśli szereg okrzyków na
cześć Pana Prezydenta,
żył

min. Kasprzrckiego

na czestochowski Kongres

rzemiosła

Z okazji drugiego ogólno • Jdziału w kong:resie ob.ra<lu•
polskiego kongresu rzemiosła jącym pod su:zytnym hasłem
chrześcijańskiego, który odbę• „Rzemiosło w obronie kraju",
dzie się w dn. 16 i 17 b. m. w przesyłam prezydium i uczcstni
Częstochowie, p, minister spraw kom kongresu serdeczme Życze•
wojskowych gen. dyw, T. Ka'>' nia pomyśLnych wyników za•
przycki wysłał w dniu wczoraj• mierzonej pracy.
szym do prezydium kc>ngre11u
Minister Spraw Wojskowych
depeszę następującej treści:
T. Kasprzycki, gen. dyw.
Nie mogąc wziąć osobiście tl"

a

u·1gdy
n"'1e '1est za po'z'.no
R.

-

myśle_ć o zdrowiu tym bardziej

jeżeli cierpisz na chorobę: NE•
REK, PĘCHERZA, WĄTROBY. KAMIENI ZOLCIOWYCH
ZŁEJ PRZEMIANY MATERII, na bóle artret-.,:czne czy poda•
grvcmc, wzdęcia brzucha odbiianie się lub skłonnośsi do obstrukcji.. - Pamietaj, że nigdv nie będzie za późno. o ile
używać będziesz ziół moczopędnyt;h „D I U R O L" Gącec•
kiego, które zapobiegają gromadzc'n;n sie kwasu moczowe20
l innych szkodliwych dla zdrowia substancji
zatruwających
organizm. · Oziś jeszcze kup pudełeczko ziół „DIUR.OL" Gąseckiego, a przekonasz sic
o dodatn:c:h skutkach ich działania. zalecać będziesz swym znajomym.
Sposób użycia na opakowaniu. - Oryginalne zioła „DIUJ'OL" Gasec•
kiego (Z KOGUTKIEM) sprzedaia apteki i składv aptcczn~ -

Zlot do Morza
\X'cz.oraj odbył się w Gdrni
c.:·.varty doroczny ,.Zlot do mo
rza". w kt&y~ z okazji lO•le•
cia istnieria aeroklubu · gdań•
skiego i 5•lecia istnienia mo~·
kiego k~ubu szybowcowego,
wzięła udział nienotowana do•
tychczas ;i0ść maszyn sporto~
wych ze ws ... ystkich aeroklubów
'łfiliowanych w aeroklubie R.P.

Szpiedzv niemie-ccy w Anglii
Czv agenci p. Bohl2 pomagają tenorJstom irlandzkim
Szpiegostwo, któremu oddają się
agenci niemieccy za granicą, ma
obecnie swój osobliwy charakter.
Ponieważ według nowej wykła
dni każify Niemiec rezydujący za
granicą ' jest .obywatelem Rzesiy
bez względu na przynależność do
innego kraju, przeto agentami wy
wiadu i propagandy hitlerowskie;>
są ludzie najrozmaitSzych zawodów: lekarze: np. ów słynny . dr.
Griebl, szef wywiadu nie~eckie
go, w USA, konsul Rzeszy w Liverpolu, dziennikarz dr. Rosel, ko
respondent „NationalŻeitung" w
Londyoie, etc., etc.
Po wydaleniu z Londynu dr.
Rosela za to, iż zajmował się prze
ważnie nie tym, co m~ało oficjałnie być jego funkcją na terenie sto
Iicy, organizacja niemieckich nar.socjalistów w Anglii. wydała okółnik do swoich członków, w którym zaleca im, aby byli ostrożni
w rozmowach . z Anglikami, solidarni i ną rą.zie wstrzemięźliwi w
w „dynamice".
W wielkich miastach, Manchester, Huli Glasgow, W • Cardiff znaj
dują się tajne organizacje hitlerowskie, jaczejki zakonspirowane
przed okiem policji, które działają
oczywiście w interesie i,na rozkaz

wydziału dla
granicą przy
Wydział ten,

spraw Niemców za
M. S. Z. w Berlinie.

którym zarządza p.
von Bohle, rozrósł się tak bardzo,
iż zatrudnia 700 pracowników.
Wydatki na „robotę" za granicą
;q tak wielkie, iż już w roku 1937
doszło z tej racji do ostrego konfliktu między ówczesnym ministrem skarbu Rzeszy Schachtem a
Bohlem. Wybrał Bohle. Cała dzia
łalność .
Wydziału
v.
Bohle
jest· ściśle konspimcyjna. W korespondencji
współpracownicy
wydziału za granicą posługują się
szyfrem.
· Anglia została podzielona Qla
roboty Wydziału na 5 okręgów;
jednym z.nich jest Londyn. Bardza
jest możliwe, iż agenci p. Bohlt
„pomagają"
irlandzkim terory>tom w przeprowadzaniu zamahów. Pewne jest natomiast, il
·,;rwiad angielski zna więk~ć
tych agentów niemieckich i toleruje ich obecność - jak to jest
w zwyczaju - angielskiej L S.
- do pewnej chwili. We właścl'NYffi momencie - gdy uzna to za
stosowne - zlikwiduje pla<:ówki
·zpiegowsko - propagandystyczne
·. agenci Hitlera znajdą się we
'vłaściwym miejscu w więzłeniu.

zwrciest~o k.obiet nad rzeźnikami
w obronie · ubog.iej ludności Kanad1
MONTREAL. Mieszkanki
miasta nie gatunki uczynić dostępnymi dla
Vancouver w Kan·adzie, skupbne w najuboższej ludności.
organizacji. „Housewiwes Leag"ue", ! .
·
·
wypowiedziały wojnę rzeżrlikom: Rzc
Akcja polegająca na proklamowaŻ1,1icy bowiem zaprzestali sp~edawa• · niu „tygodnia bezmięsnego", w czan1a tańszych g~ll!1ków 111ięsa, n.a któ li sic któr~go koqiety pikietowały sklerych w myśl rue~awno ~ydane1 usta py z mięsem, zakończyła sie t>cłnyna.
wy, oirraruczono ich zyski, tak aby ta powodzeniem.

I
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Dlaczego Japonia nie m9gra moin9 z.Chinami?
„

lllomanłkacji poallłtlCowej jecłDalt fade woj•J, (gnddeA 1937) nastąpiła pewna
ualełaiaj' ~ od
wojenmor- gdy nuł4apiJ1' walki o Szaąhaj przerwa w operaejach
morskiej, a im łlcsnieae
akie ~ ftf.enąwr 14dowej, tym (elerpieil - H•topad 193'1 roku), n)'Ch.
Odesłane s powrotem do Jaw~j trauportowycla otrętlnr po oka7'8ło sit, le J•pońCZJey rospo1'74dzają sbyt małym tondem 110- poni.i etatki transportowe okaz.atnebuje armia.
ty, aby m6e s łatwokią pn.en.u ły się dla armii japońskiej niena zbędne w chwili, gdy watyły się
Do tr&'Mportu wojsk i materia- ~ wojska s jednego frontu
łów wojennych musi dowództwo ja drugi i sprowadza~ jedn~nie LOSY WIELKIEJ BITWY POD
SUCZOU
po6stie, poza jednostkami wojen- wynarczaj'ee posi1ki z JapotUi.
.
.
szanse przeciwników są prawie n,mi, posługiwa~ się floł4 han - W konsekwencji śeięgnię.:je wojsk .
równe, albo nawet lepsze dla Chiń dlową, kt6~ Japonia, jako kraj pod Szanghaj osłabiło znacznie' JapoflCZ)'ey bitwę tę. ~ktycz111e
rozwinęła natarcie Japońcsyk6w w p6łnoc - wygrali, ale strateg.iezme prze czyków którzy walczą na swojej Wybitnie wyspianki,
bardziej, ni! kolejni~. Ja w n:rch Chinach. a gdy padł . Nankin grali, rdJ« zabrakło im okrętów
ziemi. '
Ten dwuletni wynik zmagań Ja
poni z Chiinami wydaje się nie -

Nadzieje. jaklie

iywił

japo6aki

ntab generalny, wszaynaj,c wojnę z Chinami, ii uda się polconu
je w cągu kHku miesięc7, zawiodb' całkowicie. Dwa lata oto minęło, 7 b. m. od dnia rozpoczęcia
kroków wojennych i mimo, it pod
się
okupacją japońską znajduje
połowa Chin. w chwili obecnej

1
3/2

;i:?:::i=··=

nieprzygotowania.
stanie
w
:Wspaniale wyćwiczona i wyekwi
miała
powana armii& japońska
przed sobą znajdującą l!lię w początk?wym sta.dium or~nizaeji i
prawie zupełnie pozbawioną wyarmię
technicznego
posażenia
h. , ką
c ;:wstaJ·e więc• pytanie co było
,
: .
..
przyczyną fakt u, 1z armia Japon
ska nie zdołała zadać Chińczykom
takiej klęski, która by zadecydowa
wojny'
ła o losach
.
· .
.
~om.u;ie.loma :oz:ni1:ri, ~re
~oJen
tki
si~ w
~on
'11~J, znan~ wszysd m z eJ ~UJ
m
e wszys
biegu,
samej
charakter
wskazaćnan.aety prze
wojny, jaką jest wyprawa japońl!lka na tereJUe Chin. Podobnie, jak
poprzednie wojny z Chinami w
latach 1894 - 95 i z Rosją 1904
....... 06 jest to
WOJNA KONTYNENTALNA
Dwie popnednie wojny wygrane
dzięki
zostały prawie wył4Csnie
przewadze Japonii na morzu. Wy
stattey przypomniet wojnę 1 Kott4 z ko:6oa 16 wieku, któ1' Japo:ni& pnegrała właśnie na skutek
aby
przewagi Korei na morn,
srozumfOO. co jest tródłem siły i

a ej

Japonii na tą Sił' Japo.ni! jest jej flota, ale
jest ona r6wnie.ł jej piętą AchilleBO'Wą, gdyi połoł.enie geograficsne Japonii stwarza
KONIEC2NOAC PRZBWotENIA
WOJSKA
i materiałów wojennych prsez
morze. Stą~ wypływa zalełnoś~
Japonii od morskich h'odków komunikacyjnych. Im głębiej armie
japoMkiejvkraczają, tym bardziej

:~ zara~

miliona ludzi z Niemiec
uciekło

Nienawidzi bitler1zmu i wierq w powr6t da ojczrznr

Od roku 1933 opuściło Niem

Uchodźcy

niemieccy

wciąż

wycieakowi·ę
· a.j
· zkań
bk' ·
~ ·
· · · ~le5droga-- u~az
, ......'!
c!
aow i· ąSłsipewnt, :z:e szy 1ID1
~"'omy rounaitymi
cow.
mi,. cz~to n~eleg~łnymi, ".'Ydo" b:~~ zbliża s~e ~a, w któ
stali sie :z: ra1u hitlerowskiego. rei wroą do Niemiec. wypra"
h'd.
h
rdz nni
Niemcy w spr.awo:.daniach i oy~fad · ~ 'i.%1Jl~
zie-!!oowv.ZJ'ł s~ooofctw
sta~tykach swych sprawę emi Ni
· c-..l-a
· 1·
~·
::właszaa ixhcnnydi
gl'aCJl
Niemców starają się bagatelfao politycy. uaem, 1teraci. ~·
wać. Pisząc 0 udiod%Jtwie sta" rże należą im się spccja~e wzg{~
le wyoilbrzymiają problem odiy dy i unaiyty, poni~wa~ zostah
dzenia Niemiec. który nawia" wypędzeni przn ~t~era. PJ%ell
na obczy:m1e
twoże Pl"tY"
myślą na
kła<l w Paryżu.
sem m 6wiąc, w ?statnkh cz a " bywając
:ach został :macmue zahamowa.- ną tu siły Berlina. U~ji się
oaywiście :za coś lC1P5:z:e.go od
. •
•
y.
Fale uehodzców wetołZ płynął cmi.graoji rosyjiskiej. czeskiej.
Przygniała;jł<:a wit'brzość tak ozy w~erskiej.
it'!llllY.ch .~grantów - ~ zwy Spośród nieb nie je.dco po111
koł
0

3 500 OOO

·

ildl.~ u~ekiniemy. Uch?C1:z:ey z nosi W'Sp6łodpowiedzialność za
~henu~c są. albo rasowi al?<> po przygotowanie terenu dla hiflel1t.yc:mt. Nie~. celo~o me m6 ry2ltlllU.
tej chwili trudno pnewiwią o uchc;>ditw1e ~lityc:znrch·
łeez łąc;zą ich .z ~1grantaan - dz.ieć jak długo potrwa ich we111
żydami. sł~Ją<: Slę.w tm.Sł>O" geta.cja.
s~ ~ć prawdz1'Wł 1ia:bę - - ··- - - - - - - - •
tdzennych
ac_iekm1er6w
Niemców.

w

1c~cii~~n~!~~któ~

Cadzoziemcr idl

do armii francuskiej

Presa francuska donosi, że za
o.bcy ojczym, pmyb,.n, Au" mieszkujłlCY na t.eftlnie Republi
k1 cudzoziemcy, którzy pragnęlistriak.
Ten obcy ojczym DDU5ił pół- by wstąpi~ do wojska franeuskie
tora miliona Niemców do uciecz go w razie wybuchu wojny, moki z ojczymy. Mało tego! ~już obecnie zgłasza~ się.
Jak wdedomo, motn~ pełnie
Wszystkich swych politya•
nyoh l'fl'%eO"Wlllików, lc.tómy nie n.ia przez CU<izo'Li.emców służby
ułołałi zbiec. poumiCKaał w w szeregach armii francuski.ej
koncenincyjnych". oprera się na dekrecie z dnia 27
„obondi
maja 1939 roku.
gdrie bestialsk~ ich katuijc.

uniemoiliwił pobyt w ojczymiie

~~~~•

W czt er~

Nie wychodzie' ·za

mąz·

za

liezeobnołd
Z niedostatecznej
swojej floty handlowej dla ce16w
wojennych Japońc~cy mają l!lobfe
doskonale spnwę i tym te1J,, mle-dzy innymi, należy tłum&ez~ wyratną

POWaCIĄGLIW~

Rozważając

JAPONII

WOBEC SOWIET6W;
JCtórych łtesne łodzie
mogłyby
l!lką flotę

możliwości po-

podwoiln,e

łatwołici4

odcf•
od kontynentu.

s

jllpOń

Tak F'.fęc zagadn~uie tonaśu
W!l'ołu do ojczyzny, łudzić się,
to %a ,p ai'„y tygodni, floty handlowej jest dsiś najwał.
że. nast~
'TY•

niejszym bodaj czynnikiem nie tył
ko strategii, ałe i dyplomacji Japo
nii i ono przede wszystkim zadecydowało o tym, te po dw6c'h la tach wojny, mimo triumfalnego
pochodu w głąb Chi'n, Japonia. nie
zdołała zada~ ostateczne~ eio su armii chińskiej.

potem u parę miesięcy.
Ten i ów z emi,g!racji niemiec
kiej ,pożegnał się już ze światC!lll doaesnym, przekazując po
tomności wykonaJDie swej osła"
al
d
tniej. zdeocy owanej woli w c:unia i rozgromienia hitlery"

mm.

Przr1·az·n· fran•usko·tarecka

-----------------------"

manifestowana w dniu Swieta Francji

Francuskie nowanej w Sand~aku Aleksa.nANTIOCHIA.
ńvięto nuodowe dało okazję dretti.
do pooowtlej manifestacji pny
jaź.ni francuSko „ tureckiej. Od"
Rząd Era.llJCU5ki postanowił po
działy wojsk tureclcidh. defifo„
oddziałami zostawić bez odpowiedzi note
wspólnie
wały
wojsk tmedc.ich pned ~. Col protestacyjną przeciw oddaniu
let, delegatem wysokiego komi !Sandżaku Aleksandmty Turcji.
sama onrz gen. Szukru Kanatly, skierowanł dnia 10 b. m. ~z
dowódą armii tureckiej. stacjo rząd włoski do Paryia.
ł

Bez odpow1·edzi

•
• parvzan
•
SPOD an1rzne
owac1e
na aeii odieidiaia<rch Anglik6w

w ta:~
une z obchodem 14 liipca jesz.., muzyki wojskowej, odprowa111
cze irWają. Dzień sobotni stał dzał Anglików na dw-0!l'Zec, że
sie dalinym. dniem święta, które gnając ich serdecznymi owa~j•v
go progr.11n zaaął się już od mi~
W odpowiedzi na telegra'Dl,
wczesnego ranka.
Wielu marynMzy angiel5kich który prezydent Lebrun prz-ei iołnieny gwaroii angielskie.i, słał królowi Jcnemu, król nade
którzy n-i.ieli cdjechać wcz.orj ra słał podziękowanie, w któryl11\
no :z: Pa.ryża, postanowiło wy- m. in. mówi:
„Wizyta przedstawicieli bry~
rzec się autobusów. oddaoyd1
~~d~~ i ~~~ać~~ch~~j~~j~d~o
Pary% pa:emarszem pmez głó'v dem ścisłej W1Spółpracy pomię•
ne ulice do dwo.rca :półoocnego. d%y armiami naszych państw,
Pomimo WIC'Zesnej pory już Il> tak jak wspaniałe pnyjęcie.
godz. 7-ej rano oddziały angiel" zgotowane im pmez ludność Pa
PARYŻ. Uroczystości, zwią' żan, który maszerując

I

acz~

mae rozmau z Czrtel1llra•i
In....
'•

do sprowa.dzeniia wys~
tlości wojsk dla ~ema armii
chińskiej i zadania jej ostatecz..
nej klęski. Pocfobne l!lytuacje W"!tworzyły się jesuze kil'łaakrotnie,
jak m. in. pod Kantonem, d:zit'fi
~u Chińczycy mogli z piOW'O dzeniem :rozpocząi w lcwiełnJa. )).
r. kontrofensywę.

•

zagranicę

'

p·11·aka

p. ~nia % Mokotowa zwierza Izałam ma ' iił i ni• wracać. N• I zdrad małteńskich, przestępstw.
to on rozpłakał ai~. lak dziecko zbrodni. Dzieci alkoholików roAam SJ.ę:
„Czytając codziennie z wie(„ ( a ma już 21 lat) i powiedział. dzą się bądź kalekami, bądź ukim zainteresowaiiiem dział: że :uobi •obie co złego- Nie P""' pośledzonymi umysłowo, bądt
„ W cztery oczy„ i widzqc do" zwaliłam ma oclejić. Lecz ia nie z instynktami przestępczymi. Nie
ulega zaś 'wątpliwości, te narze„
~re rady Pana Redaktora, odwa chcę u nic męża pijaka.
Ni~ wie.m, czy skończył z czony Pani jest alkoholikiem na
zylam się i la o tak~ radę pronim, mimo jego g:6źb? Ja ~y- łogowym, skoro ~ij~ codzie~ie.
.
sić. .
Pomimo, ze mam lat 18, po.. trwam. Tylko mon tle nobię? To nawet bardzie) szkodliwe
znałam już w życiu dużo dobre- Bo nie mam lui żadnej nadziei niż wypicie raz większej ilości
~o i dużo ,złego. Z~la!R jue du• na to, te przestanie pić. Poradź! priy jakiejś uroczystości. Alkozo chl?pcow, ale kazdy podo- kochany Redaktorz~, czy znwac hol wtedy tylko nie .szkodzi, gdy
zdąży wyparować z organizmu.
b~ mi się bardzo krotko. Do" czy pozostać z nim •
Stanowczo zerwać. Gróźb Parowanie to zaś odbywa się nie
piero w tym roku w maja spot~
się nie obawiać. Bo czym.te za- zmiemie wolno. Nawet jeden
kalam tego ,,jedynego".
. Z początku nie zwracałam na gro:z:ił?, te „zrobi sobie co zł~„ kieliszek dziennie nie może wY
'!'ego większej uwagi. Myślałam, go"~ A c6! gorszego może sobie parować!. Coś zawsze zostaje, na
ze_podoba mi się tylko tyle ile zrobić, niż zatruwać się alkoho- stępnego dnia znów coś i tak sie
kddy dotychc::a8. 11eraz już Iem? To J!orsze może niż samo- zbiera jad w organiźmie. Gdy
wi~"!· Ż6 k.ocham .fo z. wza/em~ bójst~o, bo to pow~lna śmierć, ~a~ ~ypić ra%, powiedzmy, !la
nosc1q. Mo1a rodzina n1enawfdz1 slopn1owe zatruwanie całego or muenmach, a potem przez Ja"
to. Ale o to mniejsza. Jest in- ganizmu, kt6re spowoduje stOP- kiś czas nie, to alkohol ma czas
na rzecz, kt6ra mnie od niego niowe odumieranie Włtroby, ne.- wyparować i już jest mniej szko
·
oddala. Mianowicie, on pl/el..• rek, serca· Skazuje na ciężkie dliwy.
P.01.1ieważ .Pa~i ma dopiero 1~
• Jego rodzina m6wi, ie ~ nle choroby, .rzuca.jące się stopn~o/est nałogowym alkoholikiem, wo nawet na m6zg, powoduJ.ąc lat i JUŻ takie hczne :uia1omośc1,
on ;ednak pije prawie codziennie t.zw. ,.delirium tremus" lub p~ można się więc spodziewać, że
~ięc to Już fest n~~g. Mówi, że pu!.amie iwan~ „białl!ł gorącz- sp?.tka Pani. nie-jednego „jedyne
go o równie cennych zaletach
fest moim niewolnikiem, gdy mu kę •
Alkohol to najgorszy wr6'! na męża, a pozbawionego. tak
wszakże m6wię: „ Więc nie pi;r.
przyrzeka, że Już więcej nie bę. l~dzko.ścil Jest iródłem wszel" stras;;o:liwel!o i obrzydliwedn nało
fizre, ale to m~ nie Domaga. Ka• kich nieszczęść. Bywa powodem J!łl

ł

~lf~~::l:1; ~:m'!;~:;! ~~j~~i. i::c~1~~·~ębok1ei
aresztowania
Dalsze" stoaai
Schithau
. .
•
. GDAN'SK. Gdańska pQhCJa po
li~czna ar~wal:a d~lszych
kilku r~tnikóyv ~trudni?Dych
w stoczru Sch1dłiau. Twierdzą

tutaj, że aresztowanie to stoi w .
związku z transport.ami, które

.,
a·1stor11cznu dz1en
•

. LONDY~. D.ata dzisiej9Za po
~dać będzie histo~m; .~acze
m; dla Brytanii, dzisiaJ boWiem pt.e~S'LY kontyngent re-

"!"·

kruta WCJ.elony został do regularnej armii brytyjskiej.
Kierownik biura prasowego
angielskiego ministerstwa wojny
gen. Beith, prremawiając do u

w ostatnich tygodniach przyby

..
dla W. Br 11an11
1

wały do

noczni Schłchau

1
•
czestnilt6w wielkiej rew.ii bryga
dy ochotniczej slużby narodo"Yrej w Birmingham., zapowiedział, że w sierpniu b. r. amrie
brytyjska liczyć będzie pod bro
nią ok. miliona ludzi. .
Rok obecny - oświadczył gen
będzie roki-em historycznym w d'liejach armii

IBeith -

• k 100
19 muzykanI"ow gra Jl
11

•

„ElektrJana orkiestra L Stokowskiego

dyry· I urządzeA elektrycznych, wystar •
FILADELFIA. Słynny
gent Leopold Stokowski dolronu '-.czy dla oddania tych salnych f!fek
je ciekawych ?oświadczeń z „e- tó'; m?zyczmych, ~ orldestra c~
lektryczną orkiestrą", która skła na3mn1ej lM ludzi.
diając się z bardzo niewielu muzy
Przyr74dy elełdryeme dajll
k~;w. oddaje efekty niezwykle dutego zespołu. Nad orkiestrą taką poszczególnym instrumentom mu
pracuje Stokowski jut od roku.
zyeznym dźwięki naraz kilku inmuzykantów, strumnetów, jak np. gitara brzmi
Dziewiętnastu
dzieki zastosowaniu s-pecjaJnych równocześnie jak organy i t . d.

Ale t.m obojętny ib KlJm'ada ~ł ~
bMdziej oficera.
- JM to. me pańska?
- Po prostu, t.a. walizka nie nałely do mnie..
- Do kogo więc?
-Do p~ który jedzie t}'1D samym przedzla-

RYS

KREWikI
.rt<>l~e.r" miknął, pozoetawi.ając ~oo.mda

VI

przedrd.ale. I

wali7Jti Konrada. z.ostała również mala walizeczka taObok
jetlU'lkizeS<> majomeiQ. Konirad czekał spok<>jnie przybycia
żollnien.y n!emieokich, nie podejrzewając wcale, co slę świę-

Guy wreszcie do jego przedziału wkroczyła grupa
Niemców o czerwonych, nalanych twarzach i napęczmałych brzuchach - Konrad sięgnął do swej kies-reni i wyjął dokumenty, między innym.i kartę dzienni~,rską.
- Dokąd pan jedzie? - zapytał oficer.
d
· · K
- Do Warszawy - odrzekł spok OJ nie onra .
_.:Prosz„... o dokumenty.
- Ot.o są one.
Oficer przejrzał papiery, poczym wręczył je jednemu ze swoich pomocników.
·
- Jak się pan nazywa? Konrad„.
- Konrad Grywiński... - dopomógł mu Konrad.
_ Grywiński„. - powtórzył oficer - Jakoś ma.łle nazwisko.„. Zdaje się, żie takiego osobnika s:.ruk.a~
my.
- Zdaje się właśnie, że gdzieś to nazwisko czytałem„. - dodał niemiedti wachmistrz.
- Zaraz, sprawdzę w notatniku, czy odnotowa'ń ki
łem takie nazwisko„. Grywiński, Grywi s ...
Konrad z trudem ukrywał strach, który go ogarnął: ale bał się teraz nie o siebie, tyl~o o swą siostrę,
Adelę„. Oto ma znowu dowód, że rozmowa, którą
przypadkowo podsłuchał w cukierni. wiedeńskiej, między dwoma oficerami, że ta rozmowa jest prawdziwa.
W przeciwnym wypadku nie znaliby nazwiska Grywińskiego. Chodzi im zapewne o jego siostrę... Wysłano ?.a nią listy gończe„. O siebie nie ma powodów obawiać się„.
Ale żandarm niemiecki poznał odarzu, że Konrad
jest zmieszany, przerażony. To też odniósł się doń je:-;zcze bardziej bezczelnie, podejrzliwie.
- Pan jest obywatelem szwajcarskim, tak?
- Tak, jak pan widzi w paszporcie„.
et.

łeln.

·
- A gdzie2: en~?
- Wy.szedł pned tym z~ ale zapewne
•
jes,t jeszcze w pociągu..
Niemcy zamieniają aię pełnymi podejrr.e!Ua spoJ·
rzeni•mi i mowu pytajłl Konrada:
- Jak si-: ten pasażer nazywa?
- Tego nie wiem. To Holender. WymłEllłł nawet
swe nazwU;ko, ale nie dosłyezalem.
- Gdzie się więc ten bubek podział?
„.,....;.-.i;.w„.
-Nie J'estem obowiązany pilnować ....
~v
Oficer zdjął szybko walizkę uHolendra" i z irollią
w głosie odezwał się do Konrada:
- Zdaje się, panie, że jest pan zbyt mądry.„
- Nie ma pan prawa tak się do mnie odzywać zawołał wzburzony Konrad. - Jestem obywatelem
republiki szwajcarskiej .•
Ofirer puszcza te słowa mimo U5ZU, i odeywa się
r.nowu:
- A wi- walizka nie -„ t..w.. do ...,.„""'
~·
~~&#J
N' -.~
ie.
- PrOS"Zę odszukać W'ldciciela walizki - roŻka·
zuje swemu podwładnemu.
Ten -bierze walizkę do ręki i szybko przebieg.a
wszystkie pnedziały. pytając:
~Do kogo należy ta walizka?
Po upływie kwardansa powraca do przedziału
i powiada:
·_ Nikt nie przyznaje się do tej walizki„
- To niemożliwe - oświadczył Konrad - Właściciel walizki jest zapewne w pociągu. Wyszedł z przedziału, powiedż1al mi, że idzie dowiedzieć się, co ta re-

- Nazwisko pańskie me jest jednak szwajoartłde,
brzmi ono ze słowiańslca.„
p 0 Wce
__ ... _
'est
n--......ł~.M
•
em UAJU;llUuy w
- ~J ... _e, J
_ Ach , tak - dodał z ironi~ oficer - Polak,
obywatel .szwajcarski. Znamy już te kombina.cje.
- Ba.rdzo przepraszam - zawołał ro.zgniewany
Konrad - Tu nie ma wale kombinacji
- Niech pan nie~··• - usłyszał w o4powiedzi groźne słowa i mowu pyt.an.ie:
- Pan jest dziennikanem?
-Tak, jak pan widzi.„
- Po co pan jedzie, w jakim celu ud&je lłę pin do
do ~,-·
b•->
1.... cel
warszawy? w ......
VĄupowaU przy J„ pan
rn··
nego terenu?
- Domo~ rodziny...
- I po to, aby pisać zagrani~ o brutalnym niemieckim okupancie, który niszczy cały kraj.„. - dodał ironicznie oficer.
- To nie jest moim zadaniem ... O~ałem urlop w redakcji Jedynym celem mojej podróży jest
załatwien.ie ~regu ·spraw rodzinnych...
- Ach tak, a co pan ma tutaj, w walizc.-'
06

- Swoją garderobęć·•· -1:-'-'
. . .
- Proszę otworzy w~...
Dwóch żołnierzy r.abiera się do dokonania do- WlZJ& oznacza. .•
. - ~~h1 tak... - spogląda już t.eraz oficer z jawną
kładnej rewizji: Wszystkie rzeczy ułożono na ławce,
i walizkę przejrzano ze wszystkich stron. Pukają pal- roeublosc1ą na ~onr~ - A za~ .ma pan zapewne
cami w walizkę, tak jak gdyby szukali t.am podwój- ~odr, dla który-eh me przyzna3e się pan do tej wa.
. .
.
lizecui...
·
nego dnia.
- Powtarum, me przyznaJę SJ.ę, bo ta w4l.izka
_ Wszystko w .porządku _ odezwał się jakiś
nie jest moja„.-Konrad nie zdaje sobie wciąż sprawy,
żołnierz.
.
Konrad poczuł ulgę, jak gdyby kamień $padł mu jaka ciężk~ chmura kłębi się~ nim.
- A Ja radzę panu dobrocią - krzyczy już otiz serca. Powoli zaczął wkładać spowrotem swoje rze.
cer -:- proezę otworzyć walizkę, proszę dać nam klucz
czy do walizki.
Ale oficer zauważył nagle drugą walizeczkę, kt6- do mej ...
Konrad spogląda zdumiQn.y, przekonany, te ten.
rą „Holender" poUJStawił w wagonie i zapytał Konradrwi zeń i powiada:
da:
~ Mój panie, nie chce pan zape"i1l"M abym przyz·
- A co pan ma tutaj? Takie ubranie?
- To nie je$t moja walizka.. - odrzekł Kol)ł'ad n.al stę do obcej własności.
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(Dahą ełayr

obojętnym głosem.

- Czy kobieta: ta była zdolna qładzić 82'.eścio·
•
.
· ?
letnie dzieclro? Czy jest przednstępczyruąb
Patrząc na tę twarz.tru o yło w to UWlel"zyc.
- Przyszedłem tutaj, aby omówić z panią kilka

__ "' ·o1:(l?i©J62i@i©~~l~(tl6'.>J@lę~f©]©l©I©~ że pan wierzyć w to, iż zdolna jest zabić dziecko?
>:9

«;

.I er Z f.1 /li art en

- Na to Odpowiem panu tylko tyle, że kobieta t.a
pr:zed porzuceniem mnie nigdyby się nie zdobyła na
tak bestialski czyn. Ale jak już panu powiedziałem -

0

~ =:raj p=~~p::J~::i~e~°!:~:~ spra:: Słucham pana, panie
TAJEttnlCA
::~~li:? ~~e= $rała się
~ BALU ł1A'KDft'EGD ~ ~: ~~%1 ~e;t~ !.; . bi7~~tl;~~!°k~~~~;.~;~si~:~ ~: ponn~ćNiech
Powie~ć
0

--

~G.

s

~

mecenasie.
- Chciałbym wiedzieć, c:ry po odejściu od męu
- to znac:ry po tym, jak siłą panią od niego zabrano -

maskowała się przede mn-. Kobiet.a, która była zdolna

0

porzucić męża i dziecko aby uciec z przyjacielem,

taka kobieta ma.

ze wspótesnego'!!.ia

czy

·

L~
r,c.,

.• k.J,ego
. lkonue1s
wie

,· ektorze wielkiego banku, Romanie Jarockim, postancwiła

go zdobyć, pomimo, że był żonaty i kochał żon"' i w tym

...

celu nawiązała kontakt z bandą przestępców. Banda w pod·
stępny sposób zwabiła Helenę Jarocką, wywiozła ją do Ar·
gent.yny i sprzedała do domu publicznego. Helena zqolała
·stamtąd zbiec i po wielu przygodach wróciła do Pol..ski. Ja·
rockiego zaś usidliła Bronka i zamieszkała u niego.
Jarocki był przekonany, że żona rzeczywiście go porzu~
ciła, to tei: gdy Helena po powrocie do Warszawy zajechała
do siebie, wyrzucił ją. Zrozpaczona postanowiła popełnić sa·
mobójstwo. Przeszkodził jej w tym powieściopisarz Bartosz,
który, będąc wdowcem, powierzył Sej opiekę nad swoim
dzieckiem.
Bronka obawiając się, że Helena mimo wszystko zabier:?Je jej Jarockiego, poleciła bandzie usunąć rywalkę. Banda
otrt.Ka dziecko Bartosza, a następnie oskarżyła o to Helenę,
którą aresztowano. Jeden tY'LkO Bartosz nie wierzył w winę
Heleny i starał się wykazać, że jes niewinna. Bronka P<>Stano·
wiła więc uniesizkodliwić go. Usidłała bezrobotną Wandę Fokalską i nakłondła ją do zeznania w policji, jakoby Bąrtosz
wymaJ jej po pijanemu, że zezwolił Helenie zabić dzlęcko.
Barto;anak.o~~8.!:~kt Harwkiz broniący Heleny. 1 Bartosza
był, podobnie jak Bartosz, przekonany, że wszystkie te zbrodnJe są dziełem Jarockiego, który chciał w ten sposób pozbyć
się żony. Harwicz chcąc wiedzleć, jakim człowiekiem jest Jarocki i jak współżył z żoną, odwiedził go. Ja.rocki opowiedział
mu, w jaJr-. .dposób żona go „porzuciła" i dlaa.ego wyrzucił
ią; gdy '»1'óciła do niego.

Adwokat uważnie przysłuchiwał się słowom Jatr_,c,kiego. Nie, w ten sposób nie może mówić człowiek,
Który stoi w kontakcie z bandą przestępców!
Jakże ina~zej wyobrażał sobie Jarockiego i jak
:naczej patrzył na niego obecnie. Siedział przed nim
~bolały, zgorzkniały, niemal nieszczęśliwy człowiek.
- Czyżby, - Harwkz chciał pozostać przy swojej poprzedniej koncepcji - czyżby ten człowiek był
tak genialJ!ym aktorem?:. Można przecież być dyrektorem b&u i posiadać przy tym wielkie zdolności
aktorskie„.
- Panie dyrektorze, zapytał nagle Harwicz, znał
pan swoją byłą małżonkę przez dłuższy czas. Czy mo-

S>bie przy-

pani sobie przypomni. List z
-"--.:adczeru'"'m.
...

' ;;.kie dziecko• i nic pan
ł . ł bez
zd .
• • zauwazył?
• me
•
Mnie to rowruez unuewa. - roz ozy
1~
, ti)l©la51©1Gi@(~G5l©}©J~©l©[©l©l©l©l radnie ręc: Jarocki.- ~est to ~a mnie r~~~ż zagadka„ .. Nie tylko, ze rue zauwazyłem w rueJ ruc podejrzanego, leez widziałem w niej uosobnienie szlaBronka Zatorska, która kochała się do szaleństwa w dy·

;

jutro)

:ewnym

\X>w..,

Helena

instynktownie r.adrżała. Nagle przypom-

niiała sobie, o jakim liście mówi adwokat.
- Tak, odparła drżącym głosem ...,.. Moja ręka

dobroci. Uważałem ją t.a wzorową żonę i pisał.a WÓW'CZaS list do Jarockiego, oto ta ręka, panie
am· serce' nie brały w
m"""e""'"1'e
:ton•
""' „..., • ale am· m6J. um·->
idealną matk"'. Może zmiana nastąpiła w nieJ· w ciAzed . . 'eczk z .:;..,. tym udziału„. Zupełnie zapomniałem panu opowie. .
h k lk
_ -..„>„ m VI ciągu tego
tym liście. Tyle przecie......;
dzieć
ą. res.-"'ł
JęJ uci.
gu ostatnie ·i u mieSJ.ęcy pr
4
0
~
nie w1em. Gdy mnie pan pyta, czy był.a zdolna zabi.ć
dziecko tego pisarza, odpowiadam: tak! Gdy ktoś za- któtk.iego czasu, że trudno spamiętać wszystkie szezegóły
·•
czyna się staczać, to stacza się epraz niźej i niżej.„
- Nie rozumiem pani. Co maczy, że ręka pani
Harwicz jeszc:r.e dhlgo rozmawiał z Jarockim, a
gdy w końcu opuścił jego mieszkanie, był całkowicie pisała, a umysł nie był przy tym obecny?
- Panie mecenasie, przed dwoma laty, gdy ty.
zdezorientowany. Zaczął wątpi·ć już w prawdziwość
---" ·
·li · gd
k j · ·
·
ł
y naw'C'i. me
am Jeszcze spo o rue l szczęs wie,
zeznań Heleny. Nic go tak nie oszołomiło, jak list,
który pokazał mu Jarocki; list, w którym Helena śniło mi się, źe znajdę się w sytuacji podobnej do ebecotwarcie przyznawała się do tego, że ucieka z przyja- nej, czytałam książkę, która opowiadała, w jaki sposób mlU&Za się kogoś do podpisania protokułu 0 za.
cielem.
b ł
· -"--..i~k t
·
mi · tr ponumo
•
.-.J
ze '-=-VWJIC' en y
ms a,
A więc jedno z nich grało ... Albó Jarocki, alb.o m"'1uowaruu
Bogu ducha winien. Człowiek ten podpisał protokuł,
Helena...
Harwicz pOOLuł się nagle jąk człówiek, któremu ponieważ znęcano się nad nim w nieludzki sposób.
grunt obsuwa się· pod nogąmi. Jak mote podjąć się . Proszę sobie wyobraptlć, mecenasie, następującą seeobrony Heleny, gdy wątpi w jej szcżerość, gdy nie ma nę: Znajduję się w poltoju, do którego 'WpUS7.Cza ~~
przez specjalny otwór parę. Z każd4 chwilą temperapewności, że to wszystko, co mu opowiedziała gdy wit,ura w pokoju ~aga się. Duszę się. Gorąco partllli·
dział się z nią w więzieniu odpowiada prawcWe.
o tym liście nie opowiadała mu. Czy uobiła to żuje moją wolę. Tracę siły i staję się bezwolnł.. W takiel' chwili st.aJ'"'-. przede mną bestie w lud2lkim ciele,
umys·lnie'.
które najął mój mąż i każą mi podpisać list, że uciekHarwiC2! postanowił zobaczył się z Heleną. łam o4 męża. że czuję się jakoby szczęśliwa tJ boln'
Zwrócił się w tej sprawie do prokuratora i po dwóch
przyjaciela i temu podobne historie. Staram się sta·
dniach miał widzenie z Heleną w c-ztery oczy.
Helena weszła blada do sali, w kthrej odbywały wiać op6r resztkami mojej woli, ale wówczas zagrożo
no mi, te zn.ów wprowa~ mnie do pokoju z pa.tą.
się widzenia. Była bardZG zmieniona. Drugi pobyt w
Wyłącznie rdta pisała, co mnie dy'ktowano. Zrozumiawięzjeniu wyrył jej na twarzy szczególnie sihte pi~tł4tn, w jakim celu jest mojemu mężowi potrzebny ten
no. z oozu jej wy~erał smutek pełen rezygnacji.
lisL. Chciał się znaleźć w posiadaniu dokumentu, któ~
- Jak pani się czuje? - zapyt.a.ł Harwicz.
- W więzieniu człowiek zawste czuje się do- ry ułatwił by mu uzyskanie rozwodu.
-A więc terrorem zmuszono panią do napisania
brze„. -odparła z ironią-Nie ma żadnych kłopotów
listu? - zapytał Harwicz?
.
ponieważ są już inni, którzy dbają o niego. ·
- O, nie może pan sobie wcale wyobrauć, panie
Harwicz przyglądał się tej kobiecie o W"ysubt.elnionych rysach twarzy. Przyglądał się jej t>ełnym mecenasie, jak mnie torturowano!
(Dalszy ciąg jutro>
_
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, smutku oczom i myślał·
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Podwójne żvcie sprzedawczvni
mleka
.
N•~:r:.!J.~~.·~~~~~,~~ .~~~..!:!~:.~~~·;,.B„L
klienta
j:
::t!i:
Padła ofiarą

t:!.~

z Saigonu

Paryska •policja śledcza prze.o I pochodzącego :z 11rop~kalnych
prowadza obecnie dochodzenie I krajów.
w s.prawie, która naiwet dla te„
Wieczorem tego dnia Szadot
go wielomilionowego miaista tę znaleziono martwą w jej mie
jest niezwykła.
sz:kaniu. Za<la.no jej pięć śm~e.r'
Do niedawna na jednej z b telnyoh ran sztyletem, a na szyi
. p aryza
·
d uze
· mia
· ł a since.
·•
szar1otzta
~
b y ł a b ar•
Iegantszy eh ul1c
piękni~ umeblowane . mie:szika• d~ silna, po.święcała ~wiem
nie za1;mował nauczyciel gunina• wiele czasu gmmastyce 1 z tego
styki Dumas i jego przyjaciół• względu zabójca musiał stoczyć
ka. Szairlotta Osset, łaidna mło• zaciekłą wałkę Z'e swoją. ofiarą.
d -~- - k' .
ml
C.
1· .
. ł.n.
d ~ 1-.1
01
on. !~~· i~]ącMa -~air
'lvtt;>ra~ą tą .t><> IJC]a szałcze.gogd·1e
nią na ]1:1UneJ z UllC
OUJw.uar- p1 nie stę zamtetesow a,
y
tre'u gdzie zaiczynała pracę ba·r„ Dumas oświadczył władzom ie
• · a k onozy
•
ł ·
·
Sz.ar1otty warr-d zo 'wazesme,
a 1ą O• m1'kly kl einoty
koło d'rugiej po południu. Oho tości 36000 fra11Jków. To ?dziwi
je zairabiali do 4000 franków ło policję. Nie mogła bowiem
miesięcZltlie i utrzymywanie dro pojąć, jak kobieta -zMabiają.ca o
gie.g o mieszkania przelcra,czało koło 2000 franków miesięCZllli~.
idh moż'l.iiwości. Af e Sza.rl<>tta może posiadać klej.noty t~j war
wyjaśniała. ie wynajęła dur.Ze tości.
mieszkanie w tym celu. aby Du
W toku dochodzenia ustalo•
mas mógł założyć własną szk.o• no, że Sza·r lotta prowadziła po•
łę gimnastyki.
dwójne życie. Od rana do 2„ej
Pmed kil!koma diniamr do do po południu pracowała w m:le•
zorozyni tego domu zwrócił się czarni. wieczory spędzała ze swo
pewien mężczyma i zapytał, im przyjacielem. czas od obia•
gdzie mies7lka Sz~lotta Osset. du do wieczora poświęcała na za
Dozorczyni. która udzieliła mu wiera:nie zmajomości .z i11mymi
mfor.macji, :Wołała zauwa:żyć, męiczytmaim~. w mies21kan1iu
że miał on wygil.ąd c:dowi~a, znailez.iono iei koreS'Pondencję
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z kilkoma jej przyjaciółmi.
Syn króla F~ci:2a I, Henryk, km.
•
Pl'zesłuchanie jednego z ni.ab, wprowadził modę wysokich kolnie- _JZA#QQIA
4M!
•
który utrzymywał z nią bliższą rzy, p<>nieważ na szyi miał bliznę,
lf"lt
ZJnajomość przez dłuższy okres którą chciał ukryć.
czasu. pomogło władzom. usta•
W Chi h ~ln-:-°O tr
.
R b
d k
.
ł
lić; że zabita przybyła do Pary• IDl'ast ordneraco'wzow::~:e0 pfJ;:ui~J~ą· I N" Y a~y 0 oknu1~cyhpowo·'lk~1!- na
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T
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gdzi~ bvła właścicielką cieszą~e j ge?,cii._ Zda,rza ~ię cz~st<;>, ~e żołnierz 1 t ae z 0 ~ 1 1 no d rt~\~n~J:;
go się_ złą sławą lu,p~narru, gdzie chms_ki, ktory 1est ruep1śm.1 enny, po• sio rDłwag!, po ~
. b
palono opium i grano w gry ha k~~Je iumą a
nawet lO my._ł ~~os~{oh~orne) ry Y wy
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przynoszono wannę z· pobliskiego ho•
ty eh' . a tym przypuszczeniem telu
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go. który odwiedził Szarlottę
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Paryscy gangsterzy
i odbierają pieniądze i... pamięć

Prasa paryska donosi, że .W. ' s.obnik~w,. si~dzący~ _Przy sto" zostawili Amerykanina w ~
Paryżu ootuje się coraz częśc1e1 hk~ z 1aknns zam~z.me wyglą• sówce i starali ukryć się w tłu.
wypadki porywania młodych daJącym Ą.m~ryka.nhll;e~._ PrzyJ• mie ulicmym. Jeden z ni.eh zodziewczą.t oraz zamożnych przy r7aw~zy się 1?1 uwa:z.t111.eJ, poh• stał ujęty, a drugi poddał si~ po
je:r.dny·ch. Przy tym przestę,pcy CJanc1. poznal.1 w ~ode1.rzanych krótkiej strzelaninie.
po ograbieniu swoich ofiar od~ osob~uk~c:h mebezp_iecmy;h ko~
Amerykanin był naw,pół pm;y:
rzają je jak~iś .nark.otykarm: sykansk~ch bandytow. kt007y ~1 tomny. Otrzymał silny cios ..,,
które posiada1ą ta1emnic~ą ~as gurow~i w re1~strze. pohcyJ• gfowę, a poza tym był zamrociwość odebrania pam1ęc1 na nym„ 1ako he~z·c 1 .. sza1ek ban- czony jaikiimś silnym narkoty..FeraJ:na trzynastl<a" uchodzi bity na polowaniu.
k!rótszy lwb dłuższy ok.res cza• dydkich w Marsylu.
kieo:n. W ciągu trzech dni nic
!la całym świecie - nie wiado"
Edward II i Ryszard II ...;... su. Gdy
znajdywano.
ofiar~
l
Wkrf>~c~
do
stołik~·
.-na
.któ•
mógł
sobie przypomnieć. co s~
mo dla.cz.ego - za cyirę, która zabici.
przestępców, to w w1ększośc1 ry zwro~1h uwagę pohc_Ja.net, P,o z nim stało.
pr:zynosi ni.eszczęście. Tymcza"
Henryk U- kiról Fra.n cji -: wypadków nie mogły one opo- d.~szło 1eszcze ~woch 1egomo.s.• . .
.
. • .
sem mama dwójka winna nie• zab~ty na turnieju.
wiedzieć, gdzie były do teg~ 1 c1ow. Nast~~1e Amerykam~ , . Pom1e1 dop1,ero wy1as~ił, ze
wątpliwie -zająć miejsce ,,nie„
Franciszek II. kTól Francji - czasu z kim były i co się z nt• · wraz ze swo1m1 4 towarzyszami 1p1erwszych dwoch bandytOIW za
szc:r.ęśliwej tnynastki".
umarł mając zaledwie 13 lat.
mi st~ło
wsiadł w taksówkę.
angażował k.rytyc:z.nego dnia w
&ypatrzmy się, jak umierali
Ludwik II Bawal1Ski - uto•
tych dniach dwóch pa.Policjanci ,natychimia~t wsi.e~ •char~kterze prze:wodn~ków•. W,
królowie. którzy obok imienia nął.
ryskich policjantów przestąpiw d.h do ~z:ig1ego auta 1 .rzuc1h \taks.owce napadli na n~ego 1 U.,,mieli" dwójkę:
Władysław II, król Pol.siki szy próg jednej z kawiami. za* 1s:ę ~ po.s.cl~ z~ band~am1._ Gdy brah mu p~rtfel, w krt:orym hr•
Aleksaru:le'!" II Komnen, ~ ran.ny na .pofowa:niu, unarl.
uwaiyh> dwóch t><>de1rzanych. o et zauiwazyh, ze są scigam, p~ ło 50 funtow (około 1500 zł).
aa.n ~nain.c}um - został udu"'
W Rosji: Pioilr U, AlekSa.n•
szony.
der II. Mikołaj II - z.ostali za
Joan
król Nawan-y - u„ mordowani.
mordowany na przechadzce.
W lrońou cesarz Wilhelm Il
Edmund Il, ikiról Anglii - z.a zos!ał . wyp$~:ony. z ~ł~snego
baty przez swego brata.
kra1u 1 do dzis dnia zy1e ~a
przvzwrrzaił
Herald II. król Anglii - z.a„ obczyźnie.
•
w. roku 1921 w Afryce połu- Jeden z nich prof. Dart rozto-1 twiej poruszać się, gdy opieraj"
dn.io~ej znaleziono prawdziwego czył nad nim obserwację i jesz- się na wszystkich czterech ko:li·
Tarzana, który był wychowywa ~ cze dotychczas nie spuszcza z nie- czynach, Look również przYZWJ'DOrOlbJ ThomJJSOD kandrdatka na pru1"ut1 U.S.A. ny przez małpy i niczyin się od go oka. w mi~rę jak „Tarzana" czaił się do bieg.ania na czwo:ra:
nich nie różnił. Dzięki staranne- nauczono mówić, zaczął om. op<> - kach i w pierwszym okresie prze.
W ubiegłym miesiąni kilka" Po ~ech laita.c:h praca, ta. PO* inu i odpowiedniemu wychowa - wiadać o swoim życiu wśród bywania wśród ludzi nie mógł~
naście .na.jwi~szych organizacji c:i:ęła ile wtpływa~ na :z.dro·~'t 'P· niu zdołano go przyzwyczaić do małp. Dotychczas n.ie wiadomo, żaden sposób przyzwyczaić się do
lkobiie.cycli w Stanach Zjedno- :n?-om.~oo., pl!Zeto_1 ~rzuc1 ~ H cywilizowanego życia.
jak się do nich dostał. Jednakże chodzenia na dwu nogach.
oronydb., uchwałiło wysunąć kan ~ Jęła. się pracy .~~~~eJ . w
N"
kła ta historia miała prof. Dart doszedł na podstawie
O swoim życiu wśród
małp
diydatwrę Dorothy Thom(psOIIl, 1edne1 'Z ag'ClllC.Jl "li~en.roxbe~y tę •
swoich obserwacji do wniosku, te wspomina on z dość dużym smnt..
na
prze xeg nas puJący.
·
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ł
ś 'd ki
t· · t ł b k
...-.....
A. stanowisko ,...,.ezyden.•"' U.S· wych·
.
Latem
roku dwaj policjan· Lo ok ~zeczyw1'ś ~1.e
. by
w ro
em, na om1as gę
o o
„„JW 1920 r. wyrłecliała do Eu- . t,_ 1921
. .
. w poblf~u małp i był z mm1 na r6wnych mu się w pamięć scena pojma.uta
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.
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o J~ s1ę. ~}'.'- G f town (Południowa Afry _ prawac ~ e1e.szą.c Slę prz~
go przez po1ic3an w i pierwsze
%onej agittaoji, jaką nieiwątpliwie si.kac wywiady z naJl)OWaa.me)" kar)e ens tad
. •
Na to ich przy3aźmą x. k-0rzy-staJąc
z zetknięcie się · z ludźmi.
0 pawianow.
l'07IWilnęłt:olennicmk1' p. Thom
· · ·stanu.
· rozproszyć
na s
· h pomocy.
Obecme
· Look zupe ł · d b
szynu· mę-zanm
aby
pawianów należy' ic
.
. .
me o ~
peon dydatura. jej nie ma
W ma;u 1926 r. w czasie~"
. ć . t Ik
•1
rytu ale
W tym okresie odtywiał się on mówi po angielsku, pracuje
na
~ ... „ ...„ po _..J_en.·
u
•
. •·
m1e
nie
y
-0
wie
e. sp
'
. d
d · dZJ'k'im1· owo- f enme
· w ch arakt erze
·
botn:....._
WQ\U.
ia.
pa.dków
ma
·-•• ~....L, przyje
a
d
ć .
ż lb-ymią mio em, owa ami,
ro
l&a
1
_.....,. 1·_.J_a,1.
po~"'aĆ
z·yci·e P· Th01111PSonvnyw&
. . .i t . d. p rze- ro 1in.ego i wca1e me
. tę,_.
..,__
W .uiLv
t1U1I1 K
.....
do Wa.t\S'Uliwy; o. znaeza się r 6wn1e o
. cami, Ja]'k ami. s t rus1m1
Sn,ul za UJk'obiety, lk.ltóra cieszy się zaufa.. sik-.J udała si~ po pe-wnym czai siłą. . .
.
•
• h k'lk. bywając wśród małp, którym ła- ciem w dżungli.
niem miJiooów kobiet amerykań . '!U
'
.
PolicJanc'i da11 do iJUC
1 a
silciich i jest kandydatem na pre sic do B~apes~.
strzałów r małpy ro.,;biegły się na
zydenita naijwiękiS:r.ego państwa
w. stolicy w ęg1er rsiła po wszystkie strony. Tylko jeden
Qćl świecie.
raz p1c~szy za. mąż, ecz po ro- członek stada, kt6ry otrzymał poli
J
.
. P~i Thompson.. któr~ obec• iku rOZWJ.odła się. • •
strzał w łapę, pozostał na miejnapisał 75 000 lisi6w miłOSDJCh dla geJ-SZ
n.te hczy lat 4!5, pochod~1 z bair W 1928 roku poślubiła .%11la" seu.
•
cho biednej rockillly. Ojde-c jej nego pisarza amerykańskiego, Jakie było zdumienie policjan- W ubiegłym tygodniu ulice słyn nikiem a gejszą nawiązują ~
był pastorem. Matka ocLumarl:a Sinclaira Lewisa.
tów, gdy zblitywszy się do pa - nej dzielnicy miłości w Yokoha" bliższe stosunki, które po wyjeź...
ił. gidy miała zaledwie 7 la!t.
Mimo wielkiego boga~a, pa,, wiana", stwierdzili, te mają przed mie, Yoshiwary były widowni~ dzie cudzoziemca objawiają się.„
.Wlkrótoe po tym ojciec jej oże„ ni Thomipisoo nie przesta1~ pra• sobą chłopca w wieku około 12 1wielkiej uroczystości. Omoku, o~ w listach napływających do Yo-iuił się powtómie, :z kobietą. któ cować. Pisze artylruły ipolity~ lat. Był on całkowicie dzikli, .w~-,ficjal~y pisarz listów. miłosnych kohamy niemal z całego świata:
rej DOd'otha nienawidzi.la od ne do wielu g~et ame<I'Ykań" ld.awał nieartykułowane dźw1ę~1, Yosh1wary obcili.odził 70 rocz., i pisane w różinych językach.
pierwszej chwili.
sk.ich i ba.rdzo .często wy;głasza przypominające krzyk małpy, bał nicę swych u:rodzin.
Cóż ma począ<: mała gejsza,
Kiedy Dorotha liczyła. la.t 14, w radio prele'kcje na t~ adu się lu9zi i swoim zachowaniem
Cóż to za człowiek ten 70-letni która umie grać, śpiewać, tań.
ojciec wysłał i'ą do swei sio" tua.lnych wyicł'a.rzeń pohtycz- się całkowicie przypominał mał - starzec, na którego część ki.tkana czyć, haftować i pisać, ale tylk~
.;.try, która odtąd zajęła się jej nych i społcan~h.
pę.
ście tysięcy gejsz przez noc ca- w ojczystym języku. A tak ai~
wy~owaniem. W wie:kiu lat 20 I Poglądy jej zmieniaj~ się tak
Policjanci zaprowadzili chłop - łą tańczyło, śpiewało i piło ryżo• składa, że listy w przewata:j~i
'Jlkończyła Ullliwersytet. dzięki o ~zę~to, że. konserwa!Jśc1 uważa„ ca do najbliższego osiedla, gdzie wą_ wódkę:
ilości pisane są w językach euro„
. .
trzymanemu stypendium.
Ją Ją za liberała, a !1berałow~ za mu nadano imię Look,
powoli
O~oku. 1est człoW!.ekiem, kt~- pejskich. Wówczas gejsza biegnie
Po ulk.ończeniiu studiów wy• konserwa.fystlkę. Nie ulega. 1ed" zaczęto przyzwyczajać go do ży - ry p1astuie Vf Japonii tyt1;1ł ,,of.,1: do starego Omoku, który nakła•
jechała do New•Yołlk.u, gdzie o„ nak. żadnej miianie nie!lawiś~ cia wśród ludzi.
cialnego. p~~arza. Yoshiwary • da okulary, czyta i tłumaczy nie
trzymała praicę biiUJt'ową w głów pani Thompson do H11llera L
Odkryciiem policjant6w zainte- „Stanowis%<? to i.est .obsadzone cierpliwej gejszy list, a następniet
nej kwaterze sufrażystek. Zaję- Mu.ssolillliego, jak równiei zde• resowali się uczeni.
iprzez r:ąd 1 dost~Je się ono tyl„ odpisuje po angielsku, francusku.
cie to jednali szybko znudziło cydowanie wrogi st09Ulllek do
ko ludziom zasłuzonym. Omoku niemiecku lub rosyjsku.
ją. Po krótkim czasie zre-zygmo„ faszyzmu i h1itlerymw.
otrzymał tę godność przed 25 la
Urząd „pisania listów miłos"
wała. z posady i poczęła jeździł
Artykuły jej cieszą się wie!~
K U P O N N A
ty i od tego czasu napisał - jak nych" istnieje w Yoshiwarze jtlż
po lcraju, agitwjąc za przY7J11a" kim powod'z eniem tnie tylko u
BE p lA TNA
podaje prasa japońska - około 770 lat t,j. od czasu, gdy biali za
niem pełnych praw kobietom. 1kobiet ale i u męic:z~n.
775 tysięcy listów· miłosnych dla czę1i dobierać się do kraitny Nitp
P~zemówienia jej były Żywe
Po prezydentowej Roosevelt.
ponu. Jest to jeden z najintratgejsz.
i iin.te-resujące, to też z dlnia na jest p. Thompson drugą, najpo
Dla uzyskania porady nalefy
Do Yoshiwary przybywa sfale niejszych zawodów. W ub. roku
lllzień rósł za.sten iei 21Wolenmi• pulaimiejszą kobieta w Sta·nach
przedstawić dwa
kupony.
wielu cudzoziemców. Zdarza sie Omoku zapłacił 23 tys. yen po~
czek,
ZjecLnoczonych.
często, że między białym podróż datku dochodowego.
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ormun1"Zow.on10· n11
skiej· krwi Muciuszó.w Scevola,
Scypionów, Cezarów, Marków
Aureliuszów„. Sądząc po odwadze Gonfalonierów - to ani
kropla.
A teraz rozpoczynają się od
952 roku najazdy cesarzy nie·
mieckich z wojskiem, na okres
koronacji z których każdy trwał
dłuższy przeciąg czasu, niekiedy lat kilka. Najazdów takich
było 22 nie mówiąc już o tym,
że niektórzy z tych monarchów
przepędzili we Włoszech prawie
całe, życie, jak Fryderyk Il Hohenstauf - przewrotna natura
niemiecb, żyjąca tylko . kłam
stwem.
Wszystką to nie przyczyniło
się do oczyszczenia krwi włos
kiej z osa~ów germanizmu.
Przeciętny
turysta niemiecki
czuł się w obowiązku poprawiać rasę włochów. Nawet się
to zdarzyło wielkiemu mistrzowi Wejmaru, który posiadał

nie 7-letniej, czysty tym roz.
b6jnika na tronie typ teutona
co tylko Mariusz się bał. Albo
jego następca co frymarczył z
Katarzyną ziemię Polski w Il
i lll rozbiorze, co pokradł korony polskie popełnia bigamię
niepomny na prawo, które karze więzieniem przestępców
zwykłyĆh„. tylko nie takich
bandytów koronowanych. ·
.
Na przestrzeni 7·miu wieków,
jakie nas dzielą od cesarza Fry
deryka Il i jego przyjaciela Hermana von Salza, ileż się przesunęło postaci przypominających
jaszczurcze plemię zakonu krzyźaków „
Od czasu raubriterów, których próżno starał się wygubić
wyjątkowo uczciwy Rudolf l
Habsburg, do czasu dzisiejszych
DLA KAŻDEJ CERY
raubanerów, którym wystarczy
szczypta wiadomości dodana
W~ KOLORACH
do masy tupetu i starannie naoliwionego języka by sięgnqć - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - wśród współczesnych najwięk po
najwyższe laury III Rejchu, Sport w Tomaszewie . .
Kontrola anten zb. 1'0"szy organ myślenia bo mózg widzi się same typy rwqce kie11
pana Wolfganga ważył aż dyś falq przez mury i wały sta· .Lechia - „Widzew"'
· rowych ·
1200 gr., co nie dowodziło wiane im na drodze przez ce• • t
•
d
________._____________ In ereSUJąCe zawo Y Zarząd Miejski rozesłał do

sportowe
Miejscowa "Lechia", która
walczy w . roku bieżącym · zupełnie skutecznie o wejście do
klasy .A" 1 rozegra mecz mistrzowski z groźnym swym przeciwnikiem łódzkim „ Widzewem"
w dniu 23 b. m. n• boisku miej':'
skim.

-

wszystkich właścicieli nieruchomości nakazy ustawienia nn
dachach anten zbiorowych z
piorunochronami. Termin ustawienia tych anten minął jui
z dniem 1 lipca r. b.
Wobea
tego, że wielu właścicieli nie•
ruchomości· nfe zastosowało się
jeszcze do tego zarządzenia,

Wladyslaw Przyslojecki.

d.c.n

...mm:ill:li112111e+N111a111:t1Ew1a11-=::*~-u•umnmmam11„m11„
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Ponieważ

1

przewidziana jest
wielka frekwencja widzów, klub komisje kontrolne Wy<łziału
przy~tępuJ11 ~o
„Lechia" podaje do wiadomości Technicznego
nakładania kar pieniężnychr
sportowców tomaazowskich, by
celem uniknięcia natłoku przy
kasie, zaopatrywali się w bilety
._
,
w przedsprzedaży.
·
n• lcl1aa I ~....

-N-le-s·a·c•z•••d-j-o•fl•••r._

____________________.........__

Nowy strajk taksówek
Właściciele taksówek w Łodzi
związku z ustanowieniem

Tylko na krótki czas z1trzy11uje się wPiutrkowia
Al. 3·sio Maja 5 (Plac 'J!amilin)

WESOŁE

MIA.STECZKO

w
przez Ministerstwo Komunikaei:ji
. nowej taryfy, postanowili na
znak protestu rozpocząć strajk.
Termin rozpoczęcia strajku wyzncczono na środę dn. 19 b.m.
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pl. Niepodległości nr. 2.

Niezwykłe

przygody

•

tołqdkowo-kiukowych

•
•
•
•

w chorobach nerwowych • ·
,
w blednicy i niedokrwisłołci•
,
w chorobach. nerkowych ł pęcherzowych
przeczy1zczp1qce
.
,
.
,

Oo ftabycla w oryginalnym opakowaniu w aptekach, składach a,tecx11.yoh
I drogeriach lub w wrlw6rnl .POLHERBA •• Kroków · Podgórze akrytko 48.
Zol,nłereaowanl otrzrmujq na *•danie darmo a wył•órnl b•o•-'4'·

dr•m•t
.
'

'

ki:rwwlę;~:?i~ss~~a ~0~::~~ć pt. ·JE 6O
· u· I f LK ·Jł· ·. M_ l·t .O· S'·c~-

23-letni Piotr Paweł
Pokropowski, skazany przed
,
"
dwoma dniami za kradzież na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.,...;;._
1 i pół zroku
więzienia.. nieuwaQi
Korzy- _
Nad_program
Tyrodnik
P. .A.
T. _ _ _
Nad
program
chwilowej
______
...;..._ _Aktualności
_____
__
_,;._.;..._
strażników połknął o 5 łyże- Popoł. o g. 3.
•:
Kombatanci
ciak od herbaty·. W stanie cięż- -P-ec-z-ąt_e_k_c_eci;..z_ie_n_ni_e_a_·-g-.-ti-w-.-św-1-ęt_a_o_g_:-3_....;._ _.:.,..:...;._ ___Ce_n_y_z_w_y_kł_e_.
kim odwieziono go do s z p i t a l a . · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - stajęc

milionerki

ąkandalem
święta

przemianie materii •

w chorobach

2.50
3. 2.50
3.60
4.20
· 3_. t.50

się życia

amerykańskiej

o g. 5.30 pp, w niedztele i

W złej

ceno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• { •
•
•

11

W .r olach tytułowych
Carole Lombard, Fernard Grawet
Początek

pr1rnouq ulo• w naah;pul•crch cho~obach:

w chornbach piersiowych •

samobójca połknął Po I 1 - Ie i prod u·k ci i • niezr6wnanr•
pięć łyżeczek
tr•1ildem ekranu i scenr JARACZEM wr. gł.

w Paryżu i Londynie. Arcydzieło hur_noru p. t.

Obawa przed

I
2
3
4
Nr. 6
Nr. 1
Nr. 9

Niezwykły

~~~---

Jedyna ok&zja do wesołego i przyjemnego spędzenia czasu:
w muzeum historycznych figur woskowych . w pięknych
kostium::ch, panorama obecnych wydarzeń światowych.
(Zmiana programu co trzeci dzień).
Karuzela, gondola, wiraż motorowy, huśtawki, strzelnica
motorowa i moc innych atrakcyj i niespodzianek.
Wesołe miasteczko czynne codziennie oe g. 6-ej w.
Muzeum i panorama już od godziny 10-tej rano.
Otwarcie Wesołet10 Miasteczka
niedzielę, · dnia 16.szo b.· m.

e.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

o g, 3 po

poł.

Kino - Teatr

.ROM 'ft

I

w Piotrkowie
Al. Maja 11.

Ostatni raz w Piotrkowie najlepszy .polski dramat
obyczajowy p. t.

GRA N IC;. A

r. g. Barszczewska, Plchelski, Zelichowaka
Cwiklińska, Samborski, Zelwerowicz.
Nad program Tygodnilc.
Początek o godz. 3-ej

....____,_., __...„„„.„„„„
_____________________
___.
Pop. g. 3
Dama z portretu _.._,_________..._________________________________
Popołudniówka o godz. 3-ej
"Dwoje z tłumu"

~

miesięczn~ ~Dziennika Piotrkówskicgo"• wynosi 2 d. 50 gr. z dostawq ~. 3.
PRENUMERATA: kwartalnie· z przesyłkę zł .. 9, rocznie 36 zł. Konto P. K. O. Nr. 602.480

CENY OGŁOSZEN: l·sza str. 1 wiem mil. jednołamowy 80 fr
w tekście 60 gr.Ostatnia strona 40 gr., drobne 20 gr. za wyra~

Redakłcir""i Wy'&wca: Bronisław Kalwary.
--~~~!JPll--------------------.
-----·-------------------'Józef Walecki Drukarnia
" ..

Polska Piotrków, ul.

.

Sl9wackie~o

23,

tel H>

., .
65

