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Bonnet odsłonił kulisy sprawy polskiej
Oświadczenie b. francuskiego min. spraw zagranicznych
Z ab ieram y  yfosJ

DLACZEGO W OJNA 
NIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

2 W RZEŚN IA ?
Wkrótce po zaikończerau wojny me- 

miedkso - pdlskmąj raąd memiedki opubl
ikował „Biedą Księgę“ , która umośMwda 
głęboki wgląd w wytłaraenia., jakie do- 
pro-wadailly do wybuchu wojny. Z licsz- 
mytih ddkuimmtów i zap isów  ujawraa, 
Hę komipletmy tibraa dyipfllcanartyomycłi 
wypadków z osWmMi irmesSęcy przed 
wybircham wqjny. SmcaggóWe itołberesu- 
jące były zaipMd, odnoszące eśę do kry . 
tycanydh <M 1 wmaśiiśa, wam n&-
^ r a y c h  tm eeb  do k  # ' #  
mia wiojpy przez Anglię i  Francję. W 
Polsce ówczesną} w  piearw^yich drama- 
tycznych dniach wojny <&enlam> ma sku
tek propagandy angtMsikiej' wydarzenia 
zurpełniie inaczej mż *o odipowiadabo fak
tora. 0  iüe preewiaflaóąoe się wydarzenia 
wojny pozwaflają jeszcze w ogóle ma spo
kojną ocenę, ówczesna opinia w Polsce 
pozostawała pod wpływem oświadczeń 
dawnego rtządu pnMkięgo, który zaufał 
oszukańczym ołsebraitiosm kierowników

Jeszcze 2 września 1939 roku był możliwy honorowy pokój
(::) Vichy, 18 lipca .—  @, m inister spraw  zagranicznych Francji Bonnet złożył obecnie wobec posłów francu

skich w Vichy znamienne oświadczenie w sprawie obejścia włoskiej propozycji pośrednictwa pokojowego w r. 1333. 
Rewelacje te eg potwierdzeniem faktów, zawartych w niemieckiej Białej Księdze na temat winy wybuchu wojny 
ze strony Anglii i Francji. Bonnet oświadczył, że w d n i u  2 w r z e ś n i a  1 9 3 9 r„ kiedy Niemcy znajdowały 
się już w stanie wojny, kontynuował on swoje w y s i ł k i  c e l e m "  p r z y w r ó c e n i a  p o k o ju  na zasadzie wło
skich propozyeyj pośrednictwa. Zgodził się on wówczas na to, że w ciągu najbliższych tygodni ma się odbyć konfe
rencja. Konferencja ta  jednak została u d a r e m n i o n a  p r z e z  ó w c z e s n y  r z ą d  p o l s k i  o r a z  r z ą d  
b r y t y j s k i .

W  ten sposób Bonnet stwierdził niedwuznacznie w i n ę  A n g l i i  w wybuchu wojny, gdyż Anglia wszelki
mi siłami pragnęła wpędzić Europę w wojnę I poruszyła w tym  celu wszystkie sprężyny, prży czym u ż y w a ł a  
j a k o  n a r z ę d z i e  również ó w c z e s n y  r z ą d  p o l s k i .  Przyznał on zupełnie otwarcie, że przede wszyst- 
kłm ugerewł Anglików  należy  przyplspć rozbicie się aątatalsj m stłln e lil pokojowego rozwiązania zatarg*

pöliftyäoi amg&eWdej, jalk i prasy pdMdiej, 
dns'pirowainsej przez żydów, która rów
nież 023111¾  wazyistikło,. aiby przedstawić 
wypadM oiasrodowii ipoOeMemu w ,fałszy- ■ 
uym i oszukańczym śwdetfle. Następstwa 
tęgo fałszywego maświederaa wypadków 
przeżywaliśmy wszyscy <na własnej skó
rze.

Rozstrzygające m am m ae  pcekdal 
fakt, eae (naród pdlski» który wrpędmno w 
wojmę polityką łAudzeń i zaiufasma w po
moc apgiMdką, pozostawiono w mśeświa- 
domości tęgo, że jeazcsze 2 w ra^n ia  
W mbb możliwość honorowego pokoju 
dla Polski, a  wiięc w raomemcde, Miedy tak 
że matrazaMc Ryds-śmigły aozumŃał, że 
polskie püamy ofensywne zostały pokrzy
żowane ■wdknubak szyMdöh operacyj nie
mieckich i że Męski arniki pańskiej nie da 
się już odwrócić. Bałoby b ę  zapobiec 
przdewowf krwi, jaka zogWa wyłam, 
jeszcze po 2 w rzen ia , ora® wszystüdsn 
anisazczenmm, jakie w dalszym przebiegu 
wojny «powstały w naszym kraju, gdyby 
rząd rpoMoi przynajmniej w tym mo
mencie umiał ag  uwoWć od kuraW i an-

JE D N Ä  ŁÓDŹ ZA TO PIŁA  5B.50C N IE P R Z Y JA C IE L S K IE G O  TONAŻU HANDLOWEGO — ZNISZCZONO 
B R Y TY JSK I KONTRTORPEDOW IEC* ORAZ SZEREG  UZBROJONYCH STATKÓW  HANDLOWYCH
LOTNICTW O ZAATAKOW AŁO PORTY S MAGAZYNY M ATERIAŁÓW  PĘDNYCH, LO TN ISK A , ZAKŁADY 
PRZEM YSŁU ZBRO JEN IO W EG O  I O K R ĘTY  — ZESTRZELONO 11 SAMOLOTÓW N IE P R Z Y JA C IE L S K IC H

wietrznych, zaś ó zniszczono na ziemi. — 
5 niemieckich samolotów uległo zniszczeniu,

Z EST R Z E L E N IE  DALSZYCH 
12 BOMBOWCÓW B R Y T Y JSK IC H

($$) Berlin, 10 lipća. — Naczelna Komen
da Armii Niemieckiej komunikuje: 

Niemiecka m arynarka podwodna wyrzą
dziła nieprzyjacielowi znowu poważne

Fakt ten, którym jest włoska propozy
cja pośrednictwa pokojowego z 2 wrze- 
fkria oraz etancwmdoo %*QMCzeg6hiyoh mo
carstw wobec kroku Włoch zmeW ju 
v-yraźn<e estwśendmny w  niemieckiej bb- 
ie.j księdze. D b  narodu pofeksego, który 
na akużek wypadków oestataich lat Bt&i 
h'ę nieufny i % trudnością daje -się prze
konywać, apecjatoe znaczenie będzie po- 
nadała nkoKcannó, id obecmśe także ów 
om&my franoueßd mämeter apfmw zagra- 
rocznych Bonnet w oświadczeniu przed 
izbą fr&ncueką potwierdził we wmeyet 
k t‘h punktach twierdzenie rweurer <i*j 
bałej kwięip. Mianowicie mśnWer Bon
net xtwierxW, że Wotmde mef rządu wio. 
««kiegn MueeoKm w dn&u 2 wrześnm 1929 

prmcdetaw# ześużereeowaDym mo-

Kapitan-poruczuik m arynarki Hans Ger
r it von Stockhausen, komendant jednej z 
łodzi podwodnych, zatopił 56.500 hr. ton 
nieprzyjacielskiego tonażu handlowego.

Inna łódź podwodna zniszczyła brytyjski 
kontr torpedowiec „Whirl-Wind" i szereg 
uzbrojonych okrętów handlowych, w tej 
liczbie jeden brytyjski statek-eygtorne. po
jemności 11.660 br. ton.

Podany w komunikacie Naczelnej Ko
mendy Armii Niemieckiej z dnia 28 czerw
ca wynik, osiągnięty przez jedną z łodzi 
podwodnych, wynoszący 38.000 ton zatopio
nego tonażu nieprzyjacielskiego, po powro
cie do portu macierzystego wspomnianej 
łodzi podwodnej, dowodzonej przez kapi- 
tana-porueznika m arynarki K norra, oka
zało się, iż zatopiony przez niego tonaż 
nieprzyjacielski podniósł się do 4011 br.

W wyniku ponownych wypadów niemiec
kich szybkobieżnych motorówek w kierun
ku wybrzeża angielskiego, zatopiono jeden 
brytyjski statek strażniczy.

Lotnictwo niemieckie zaatakowało na 
terenie Anglii porty i urządzenia portowe 
oraz magazyny materiałów pędnych, lotni-

ska, zakłady przemysłu zbrojeniowego i 
statki. W związku z tym  poważnie zostały 
uszkodzone celnymi trafieniami bomb sto
cznia w Devenport, magazyny materiałów 
pędnych w Ipswich, Canvey Island, Tha-
mes-Haven i Tilbury, zakłady przemysłu 
materiałów pędnych w Harvieh i wielkie 
zakłady przemysłu chemicznego w Billing- 
ham, wreszcie zniszczono znajdujące się w 
Kanale La Manche i na Morzu Północnym 
jeden krążownik, jeden kontrtorpedowiec 
i pięć statków handlowych. Na jednym z 
lotnisk zniszczono wiele samolotów na 
ziemi

Ataki nieprzyjacielskich samolotów na 
Holandię i Belgię w dniu 8 lipca były bez
skuteczne.

S traty  przeciwnika w dniu wczorajszym 
wyniosły ogółem II samolotów, z tej licz
by 6 samolotów zestrzelono w walkach po-

(44) Berlin, 20 lipca. — We wtorek w go
dzinach przedpołudniowych 1% bombowców 
brytyjskich typu „Bristol-Blenheim“ usi* 
łowało zaatakować lotnisko Stavanger-So- 
ła. Dzięki natychmiastowej skutecznej ak
cji obrony myśliwców i arty lerii przeciw
lotniczej, nieprzyjacielskie samoloty nie 
zdołały przeprowadzić zamierzonego prsed-, 
sięwzięcm i zrzuciły jedynie k ilka  bomb, 
które wyrządziły nieznaczne szkody mate
rialne. Wszystkie atakujące samoloty nie
przyjacielskie zostały zestrzelone, miano
wicie II w wałkach powietrznych, zaś $ 
przez artylerie przeciwlotniczą. Samoloty, 
niemieckie nie poniosły żadnych straL

Lolnidwo włoskie bombardowało
pozycje wieprzyjocieWme

MAOAZYN AM UNICJI WYLECIAŁ W POWIETRZE — NA ONAMSCY 
CYRENAIKI ZNISZCZONO PRZESZŁO M WOZÓW PANCENNYCH
(::) Rzym, 16 lipca. — Włoski komunikat 

wojenny brzmi następująco:
Główna kwatera armii komunikuje: Liez- 

ba nieprzyjacielskich wozów pancernych, 
zniszczonych w ostatnich dniach na gra
nicy Cyrenaiki, dochodzi eo najmniej do SD.

carubwmn zupekde rmałnm propozycje po
kojom : 11« zarówno Niemcy, jak i Prom. 
eja były potom: pematać im mM d a  po- 
dreduśoćwo pdoojowm Mkdatar Bounać 
atoikaddł dałej, de Aopka mdykakd* 
odmóaóla jakiajbokaiak zpody im wkdda 
piopoaycje  podr ednśczdce, * rówided ów 
«maoy mąd poMd ooolal prcez rcąd ar- 
gimddó oaidaiwiooy im podołade radykaL 
nie odmoame ałaon a f* r .

W ta i zpoadb przez uata ówozaaoepo 
ndpowiadziak ego kźerowdka fraamuddej 
pdltyłd zagraadceoej doatareaoay ao- 
atał laawątpłłwy doaród na to, óe Angłła 
pod kaddym aur unia mn pragnęła woj my 
i była zdecydow na *  de±en\i do togo 
oału poómiecać Pohke oraz wydać ją na

nndameaada, AmpNa przyjęła tą d a mka* 
im aan ja  auoda d a. ck n d at  2 w m ekda 
lóaiide dokrae odeihmda, *e M * a  pod 
wngledmn udktaznym jazd już Wa do o. 
rzdoaazda, ewłaaacza *e AngMa id* n d a h  
najmedajmego nm dani oiMeWf 
«aj ann p o h k r j pomory 
a d *  poatecL Nie zmajiWe etą jod ckyłm 
/  algi mydacy P»LA. Mdły by po tych

mi. n "  bod-jcego Aodnvrh aaW k m W  
pod amgiedem pramdomównoścł ido azm 
zumiał. i*  w piermmych Adach 
oda itingkgo  roku zarówno ąd 
d o  jak i óarmany rząd poWd. dckoem#  
najw^kamg obrodm m  pmmndoa po*.

W Afryce Wschodniej nasze lotnictwo, 
bombardowało pozycje nieprzyjacielski® s s  
terenie W ajir w Kenii 1 trafiło  m agazyn 
z amunicją. Na terenie T nreans w K enii 
wzięto do niewoli kilku żołnierzy angiel
skich. Po poprzednim zbombardowani# 
z  powietrza nasi lotnicy zaatakowali Knr- 
mok w Sudanie a ngielsko-egripskim i «ni
szczyli jedną radiostację oraz obóz z po-

Samoloty niepnyjacielakie dokonały ata
ków na Mamaau& Diradaoa I Bula. Staat* 
wynoaaą dwóch zabitych * kühn faaayoh. 
adtód matarialnyeh ale wyraadaoan. 

M ERW SZA WŁOSKA U S T A  
STRAT

(::) Sqwa* W lipca. — Główna kwatara 
armii włoakłej opabllkowała piarwaa# Ua- 
ta poległych tych dywwyj. która wałaayły 
na zaełmdaim fronde aipejakim oraa w 
Afryce włoaklej. Lista ta ohafmaje aaawt. 
mka poległych. :  czago TT& pdogło aa 
zachodnim frondę alpejaktm % w UhłL po- 
zaatafyeh 4% w Afryce włoakW^ Idenha 
ranny«* wyaoai URL beaba zagWamyak 
aaśR A



Posiedzenie rady wojennej aliantów
W głśwnaj kwmtraa mimalmaj Rmdy Waj immij aprzymlwromy ch 

22 maj# IM# roku aładzloll p n y  «W* «W#W Way#»"* CWaMM I Mayu»»* 
Byłl awpaWa baar»*U awbaa map»™ ta#jak »laimlackk k  w  FlaW iiL PmW- 
mo*#n raapaczłltaa pławy akra»y. Charaklll pnyraakł pnyałanl# »n#l#hkl»#a
lotnictwa, ale, jak zwykle, nie dotrzymał słowa.

Ciąg dabry dokmmemtm Nr. 14
W ciągu ostatnich dni wyświadczyło 

ono armii francuskiej bardzo wielką 
przysługę i w wybitnym stopniu wpły
nęło na poprawę ducha oddziałów lądo
wych, a równocześnie w bardzo poważ
nym stopniu uniemożliwiło pochód nie- 
ntieckch kolumn marszowych i posił
ków, znajdujących się w drodze na linię 
bojową. Niezależnie od tego przeprowa
dziło ono na szeroką skalę zakrojoną 
akcję w poszczególnych częściach Nie
miec, przede wszystkim zaś w Zagłębiu 
Ruhry, Hamburgu, Bremie i w innych 
miejscowościach, gdzie uzyskało dosko
nałe wyniki przy bombardowaniu nie
przyjacielskich magazynów materiałów 
pędnych i rafinery) nafty.

W obliczu doniosłości wzajemnej 
współpracy uważa generałisimus w o- 
becnej chwili za konieczne, aby angiel
skie lotnictwo wstrzymało na razie przy
najmniej na kilka dni loty dalekosiężne 
i by współdziałało z armią lądową bez
pośrednio na froncie lub w jego strefie. 
Domaga się on zatem, aby lotnictwo an
gielskie otrzymało rozkaz zdwojenia 
swoich wysiłków w rejonie frontowym 
i w okolicy w które przewidziane są 
operacje wojenne.

Wicemarszałek lotnictwa Pierce po
dzielił się w związku z tym informacją, 
iż pewna część brytyjskich eskadr bom
bowych (mianowicie typu Wellington)1 metod i przy zachowaniu zimnej krwi

obrony kraju, wynikające obecnie z po
wodu fali uchodźców z Holandii, Belgii 
i Północnej Francji. Masy posuwające 
się drogami tamują wolność poruszeń 
wojsk, dają możność mieszania się mię
dzy nie elementów niemieckich a ponad 
to wywierają niekorzystny wpływ na 
nastrój żołnierzy. Należy koniecznie za
trzymać tę falę i nie pozwolić nikomu 
przechodzić na terytorium francuskie, 
wielkie tłumy uchodźców trzym ać w 
pewnych porach dnia z dala od wielkich 
szos komunikacyjnych, kazać im obozo
wać na polach, oraz puszczać ich dalej 
tylko z pewnymi ograniczeniami. Gene
ral Weygand okazał się na tym punkcie 
niezwykle stanowczym wobec króla 
Belgów.

Mr Winston Churchill i M. Paul Rey- 
naud wyrazili zupełną zgodę na zapa
trywania generała.

Generalisimus zakomunikował następ
nie, że podczas wieczoru i w nocy roz
mawiał z trzema oficerami sztabu armii 
Girauda, którzy udzielili mu niezwykle 
cennych informacyj co do metod zasto
sowanych w bitwie przez wojska nie
mieckie i którzy na jego polecenie spi
sali krótko swoje uwagi. Uwagi te będą 
odczytane.

Mr Winston Churchill wnioskuje z te
go, że pr%y zastosowaniu właściwych

. -J i M . . . .  MA —, t ,  A — — *1 4 . „ M d 4 If  —UTI

przed kilku godz inarm.
Ś c i ś l e  p o u f n e !

Wnioski końcowe konferencji odbytej 
22 maja 1940 w głównej kwaterze ge
nerała Weyganda pomiędzy prenderem 
Paulem Reynaudem i generałem Wey- 
gandem a premierem brytyjskim Wins to
nem Churchillem, gen. Billem, marszał
kiem lotnictwa Pierce i adm irałem ... 

Ustalono co następuje:
1. Armia belgijska wycofuje się na li

nię Izery i zatrzymuje tę linię. Śluzy zo-

runku Bapaume Cambrai, możliwie jak 
najszybciej, w każdym razie jutro, w sile 
b dywizyj.

3. Wobec kapitalnego znaczenia tej 
bitwy dla obu armij, oraz faktu że po
łączenia brytyjskie zawisłe są od uwol
nienia Amiens, lotnictwo brytyjskie u- 
dziela wszelkiej możliwej pomocy pod
czas trwania bitwy dniem i nocą.

4. Nowa francuska grupa operacyjna, 
która uderza na Amiens i stoi frontem 
wzdłuż Sommy uderzy ku północy, aby 
nawiązać łączność z brytyjskimi dywi
zjami, atakującymi ku południowi w kie
runku Bapaume.

staną otwarte.
2. Armia brytyjska i francuska zaata

kują na południowym zachodzie w  kie-

Dokmmemt Nr. 15
DEPESZA WINŚTONA CHURCHILLA DO PREMIERA REYNAUDA 
DLA GENERAŁA WEYBANDA Z M MAJA 1#M R : OSTRE SKARSI 

Z POWODU BRAKÓW W DOWÓDZTWIE I ŁĄCZNOŚCI

nie powinna być używana do akcji za 
dnia, ponieważ tego typu samoloty są 
zbyt eksponowanym celem. Uważa on 
za rzecz szczególnie ważną bombardo
wanie m. i. mostów na Mozie, oraz wę
złowych punktów kolejowych, znajdują
cych się w pewnej odległości od działań 
wojennych, gdyż te operacie posiadają 
znaczenie jeśli chodzi o wstrzymanie 
posiłków niemieckich.

Po W ńtiam e-zdiff tnfędiy tifftl'ä ge
nerałem Weygandem, w której udział 
brał również mr. (Winston Churchill, u- 
chwalono uczynić zadość życzeniom 
generał isimusa w kierunku wysłania sił 
letniczych angielskich i użycia ich wy
łącznie do działań bojowych w kraju. 
Bombowce, które nie zawsze (jak to 
m ało miejsce w ubiegłych dniach) mo
gą wyszukać, sobie dokładne cele w sa
mej linii bojowej będą starały się znisz
czyć połączenia pomiędzy frontem i Mo
zą, natomiast myśliwce (które po przy
byciu z Anglii nie będą potrzebowały za
trzymywać się nad terenami walk dłużej 
jak 20 minut) będą mogły luząwać się 
zmieniającymi się kolejno eskadrami.

będzie można odeprzeć ataki niemieckich 
wojsk pancernych nawet w wypadku 
poparcia ich prgez bombowce i że obec
nie chodzi o to, aby utrzymać się do 
ostatka na tych pozycjach, na których 
się znajdujemy. Generał Weygand do
dał, że trzeba również działać i że „tam 
gdzie się atakuje, zawsze komuś się 
przeszkadza“.

Posiedzenie zamknięto o  godz. 13; 1S.
Generał Weygand odszukał premie

ra i na podstawie przyniesionej mapy 
wyjaśnił mu bliższe okoliczności, w któ
rych rozegra się jutro przewidziana 
ofensywa. Mr. Paul ReynaUd powiado
mił go przy tej sposobności o pogło
skach, jakie na ten temat o b ieg a ją^  ko
łach politycznych i prosił go o wydanie 
nowych rozkazów co do zachowania 
tajemnicy operacyj.

Naczelny komendant sił zbrojnych 
stwierdził, że fakty, jakie zakomuniko
wał przed południem mr Wins tonowi 
Churchillowi i M. Paulowi Reynaudowi 
będą uzupełnione korzystnymi wydarze
niami. Armia generała Frere będzie ju
tro w operacjach nakazanych dla po-

Ministerstwo wojny 
i obrony kraju 

Republika francuska 
Ś c i ś l e  t a j n e !

Paryż, dn. 24 maja 1940. 
, Odpis depeszy Churchilla do Reynau- 
da dla generała Weyganda. (Odszyfro- 

jwano 24 maja 1940, godz. 3 rano.)
I  General Gort telegrafuje, że koordy- 
: nacja z armiami trzech różnych narodów 
na froncie północnym ma znaczenie istot
ne. On sam nie może zaprowadzić tej 
koordynacji, ponieważ walczy właśnie 
na północy i południu, a jego drogi łącz
ności są zagrożone. Równocześnie sły
szę od sir Rogera Keyesa, że belgijska 
główna kwatera i król do dziś 23 maja 
godzina 3-cia po poł. nie otrzymali żad
nych wskazówek. Jak zgadza sie to 
z ich oświadczeniem, że Blanchard

i Gort idą ręka w rękę? Bynajmniej nie 
lekceważę trudności w  utrzymaniu łącz
ności, ale nie mam wrażenia, jakoby 
operacje na terenie północnym, przeciw 
któremu koncentruje się nieprzyjaciel 
były skutecznie wzajemnie uzgadniane. 
Proszę się zdać na to, że potrafią oni te
mu zaradzić. Gort mówi dalej, że to po
sunięcie się z jego strony naprzód może 
nastąpić tylko w formie próby przełama
nia się i musi on otrzymać pomoc z po
łudnia, ponieważ nie posiada koniecznej 
amunicji dla poważnego ataku.

Niemniej odradzamy mu trzymanie 
się przy projekcie przeprowadzenia 
wojsk. Nie otrzymaliśmy tu nawet Pań
skich własnych linij wytycznych i nic 
nie wiemy o szczegółach Pańskich ope- 
rącyj na północy. Zechce mi Pan prze
siać tę prośbę możliwie najszybciej przez 
ambasadę francuską. Najlepsze życze
nia.

Dokmmest Nr. 16
DEPESZA PAULA REYNAUDA DO W INSTONA CHURCHILLA Z M 
MAJA IM# R : OSTRE ZARZUTY Z POWODU OPRÓŻNIENIA ARRAS 
I LE HAVRE PRZEZ W OJSKA BRYTYJSKIE — ŻĄDANIE POOPO- 

RZĄDKOWANIA SIĘ  ROZKAZOM GENERAŁA WEYGANDA

2. Generał Weygand wskazał następnie,Darcia północy liczniejsza i kompletniei- 
i naciskiem na niebezpieczeństwo dla I sza niż to można było przypuszczać

in. (iano zwiedza linię Maginota
ROZMOWA ZE ZDOBYWCAMI FORTU DOUAUMOMT

(§§) Berlin, 10 lipca. — Wioski minister 
spraw zagranicznych hr. Ciano, przeby
wający obecnie w Niemczech i odwie
dzający tereny wojenne na Zachodzie, 
dokonał ogMzm szeregu fortów i umoc
nień na lim i Maginota, o które rozgry
wały się zacięte walki. Ministrowi Cia
no towarzyszyli ambasador Alfiert. szef 
wydziału politycznego włoskiego minis
terstwa spraw zagranicznych poseł Buti, 
szef proto-kułu dyplomatycznego włos
kiego M-S.Z. poseł Geisscr di Ceresia. 
oraz ambasador von Mackensen, gene
ral-major Dittmar i szef protokółu dy
plomatycznego niemieckiego urzędu 
spraw zagranicznych baron von Doem- 
bwg. Hr. Ciano odwiedził również fort 
Douaumont, będący częścią składow ą 
tw ierdzy Verdun. Tam w \ słuchał on 
Sprawozdania zdobywcy fortu generała- 
poruczm ka Wei&ęnbergera. oraz opo
w iadań oficerów, którzy odznaczyli tie 
w tej akcji bojowej, wreszcie rozmawiał 
z żołnierzam i letórzi brali wdział w a ta 
ko na fortv.

W czasie pr/eja/du pi/cz Mci/ <Jzir

się w terenach operacyjnych wśród żoł
nierzy frontowych, którzy, gdzie tylko 
ukazały się samochody, wiozące hr. 

Ciano wraz z otoczeniem, urządzali na 
jego cześć żywiołowe owacje. 

WŁOSKIE DZIENNIKI 
O PODROŻY M INISTRA CIANO  
(::) Rzym, t© lipca. — Głównym te

matem poruszonym przez rzymskie 
dzienniki poranne jest podróż włoskiego 
ministra spraw zagranicznych do tere- 
nów wojennych na Zachodzie. Dzienni
ki przynoszą szczegółowe sprawozdanie 
o zwiedzaniu Hntl Maginota i tortów 
Verdun, przy czym podkreślają, że jest 
rzeczą wprost nie do pomyślenia, by 
twierdze francuskie, o których niemoż
ności zdobycia mówiono Wko o rzeczy 
zupełnie pewnej, zostały w krółkigł^za- 
sic zdobyte dzięki niezwykłym wysił
kom armii niemieckiej.

MS tych polach bitew — pisze t o p o 
lo di Roma" — rozstrzygnęły sie ostate
cznie losy naszego kontynentu, bez 
względu na to czy wojna została zakoó- 
cz#ma I iw  /lówny jej przyjaciel został 

br. Ciano witał główny komendant l.ota-ip<*k(,u., ,i W 'ur:,\k,,/j:*n'wch s/czegól- 
ryngii gcnerał poruc/mk Kheisser. lud-1 nie podkreśla się niezwykle serdeczne 
ność cywilna zgotowała gościnwf włos j przyjęcie. jakie ludność niemiecka Metzo 
kiemu spontaniczną manifestację Wiadn- i tysiączne rzesze tam zamieszkałych 
mość o wizycie włoskiego mmistrw, Włrx:b6w zgotowała wysłannikowi Du- 
spraw zagranicznych szybko rozeszła i .e

Ściśle poufne!- ‘ - 2Ą maja 1940,
Depesza Paula Reynauda do Winsto- 

na Churchilla.
I. General Weygand przedstawił Pa

nu przedwczoraj w mojej obecności w 
Vincennes plan, na który Pan oraz to
warzyszący Panu oficerowie w całej 
pełni się zgodzili.

I  2. Plan ten zredagował Pan pisemnie.
Generał Weygand zawiadomił Pana, że 
zgadza się na tę redakcję.

3. Generał Weygand zna wszystkie 
trudności sytuacji, jednak jest zdania, że 
nie ma żadnego innego możliwego roz
wiązania, jak przeprowadzenie tego pla
nu nawet w razie konieczności dostoso
wania go do aktualnych trudności np. 
przez zwrócenie marszu ku południowe
mu zachodowi i skierowanie prawego 
skrzydła poniżej Amiens na Somme. 
Dlatego powtórzył on dziś rano rozkaz 
przeprowadzenia tego planu. Okrążone 
armie muszą podjąć więc rozpaczliwą 
próbę połączenia się z wojskami francu
skimi. maszerującymi z południa na pół
noc. które w tym celu muszą uderzyć 
od Sommy, głównie od Anden*.

4. Z tego powodu jest koniecznym za- 
prowiantowanie armii Gorta przez Dun
kierkę. która jest kryta dwiema dywi- 
zjami Pagalde.

5. Najeżałoby sobie życzyć, aby Pan 
wysłał do portu wojska, tak jak my u- 
czymłiśmy to wczoraj dla Calais.

6. General Weygand był bardzo za
skoczony, kiedy stwierdził, że w tffw  
terno planowi miasto Arras zo#Wo

wczoraj opróżnione, -ftrzęzi wojska- an
gielskie.

7. Łączność generała W eyganda z ar
mią belgijską jest zapewniona. Wczoraj 
wieczór dowiedział się on, że Belgowie 
odparli małe zagony podjazdowe, a ich 
stan moralny jest doskonały.

8. Niemożliwość nawiązania porozu
mienia z Blanchardem szefem armii, 
mianowicie armii belgijskiej, oraz armii 
Gort i Blanchard nie pozwala generało
wi Weygandowi na udzielenie Panu od
powiedzi co do braku łączności między 
Blanchardem i Gortem. Ponieważ jed
nak ma on bezpośrednią łączność z ar
mią belgijska, jest przekonany, że jego 
rozkązy doszły do Blancbarda, a przćz 
niego do Oorta. Dowód współpracy nde- 
dzy Blanchardem i Gortem zdaje się wy
nikać z lego? że ubiegłej nocy jedna dy
wizja francuska zluzowała dywizję an- 
glełską.

9. General Weygand dowiedział W  
właśnie o odtransportowaniu cłeżkfeu 
jedhogtek annłj angblskkb z Le Havre, 
co w  tyle fronte wywołało wteUde za
mieszanie moralne. Podobnie jak ja. tak 
I on jest zaskoczony tym. że nie został 
poprzednio o tym powiadomiony.

10. Zarówno Pan. jak I ja bodziemy 
zdania, że w  tych brzemiennych w  n#r 
stępstwa godzinach jednoOle kierownic
two mueł być stosowane bardziej ń# 
kiedykolwiek I że  rozkazy generała 
Weyganda musza być wykonane. Ge
neral Weygand jest przekonany, że jcg* 
plan tylko wtedy może być ukoronowa
ny powodzeniem. jeżeM armła belgijska 
oraz amde Blancbarda I Oorta bada oży
wione fanatyczna wola podjęcia wyg#-
do który '-^cpie może je uratować.

D#k*m**ł hr. 17 
DEFE*ZA GENERAŁA WEYGANDA PO FRANCUSKIEGO ATTACH# 
WOJSKOWEGO W LONDYNIE Z W MAJA MM R., KONIECZNO## 

UŻYCIA LOTNICTWA ERYTYJCKIEOO W  DUNKIERCE
km  zabezpieczenia pcełłków I czgżdo- 
wej ewakuacji wojsk, walezacyeh w  o- 
bronie przyczółka mostowego Dunkierki 

Nie watpł*. że konieczność te zrozu
miej» władze brytyjskie, jarosze jednak 
ponownie uczynić wobc. nich przedsła- 
włenle. aby wszystko zrobiono cek #  
zrealizowania lego zamierzenia.

Generał Weygand 
Da Iow ano | wysłano 
28 maja 1948 godz. j&IC 
pod Nr. 29

Nr. 565 Cab/DN. C 40 28 maja 1948.
Naczelny dowódca sil zbrojnych ge

nerał Weygand do generała Lelooga 
francuskiego attache wojskowego. 
Naczelny dowódca kil zbrojnych 

General Weygand
do generała Lelooga 

francuskiego attache wojskowego
w L o n d y n i e  

Dowodzący admirał w Dunkierce 
(wdkretla konieczność dodatkowej o- 
chrony silami lotniczymi I morskimi ce-



D * m  m # w e  r o z p e n ą d s M u m
w  «prawie gospodarki olejami mineral

nymi i ropą naftową 
W rozszerzeniu rozporządzenia o konfi

skacie urządzeń i przedmiotów gospodarki 
olejami mineralnymi w Generalnym Gu
bernatorstwie z dnia 23 stycznia 1940 roku, 
które w celu należytego zaopatrzenia w ole
je mineralne zarządziło konfiskatę na rzecz 
i Generalnego Gubernatorstwa wszystkich 
urządzeń i przedmiotów, służących do 
-przedaży olejn mineralnego i wszelkiego 
rodzaju produktów z oleju mineralnego 
'jak składy dla przechowywania oleju mi
neralnego i produktów z olejn mineralne
go, stacje benzynowe i oleju, urządzenia 
■ Io przeładowywania i odlewadła, tory do
biegowe, wagony cysternowe i pojazdy do 
przewozu olejn mineralnego i produktów 
z oleju mineralnego, beczki żelazne i z drze
wa, konwie blaszane i inne małe zbiorniki, 
Nużące do wysyłki produktów z oleju mi
neralnego, biura i ich urządzenia), wyszło 
-■becnie rozporządzenie o konfiskacie za
kładów, urządzeń i przedmiotów, służących. 
do wyrobu i przerobu ropy naftowej i ga
zu ziemnego (Rozp. z dnia 27 czerwca 1940 
roku). Według tego nowego rozporządze
nia konfiskacie ulegają wszystkie zakła
dy, urządzenia i przedmioty, służące lub 
mogące służyć do wytwarzania i przerobu 
ropy naftowej i gazu ziemnego, a znajdu
jące się na obszarze Generalnego Guber
natorstwa. Konfiskata ma ten skutek, że 
'•synności prawne wszelkiego rodzaju, k tó -1 
re mają za przedmiot skonfiskowany mają- | 
lek, są nieważne. Z czynnościami prawny
mi stoją na równi rozporządzenia, które 
następują w drodze egzekucji lub aresztu. 
Zawieszone są również ,prawa osób trze
cich do tego skonfiskowanego majątku, 
włącznie z prawami, wynikającymi z prze
właszczenia zabezpieczeniowego. Za szko
dy, powstałe przy wykonaniu powyższego 
rozporządzenia, może być udzielone odszko
dowanie. Wysokość tego odszkodowania 
ustala zawiadomieniem stwierdzającym 
Kierownik Wydziału Gospodarki przy 
("rzędzie Generalnego Gubernatora, które
go decyzja jest ostateczna. Nowe to rozpo
rządzenie wchodzi w życie z mocą obowią
zującą wstecz od dnia 26-go października 
1939 roku.

W rozporządzeniu o wprowadzeniu mo
nopolu oleju mineralnego z dnia 20 stycz
nia 1940 r. (Dz. Rozp. GGP. I str. 19) za
rządzone zostało objęcie monopolem oleju 
mineralnego wszystkich* olejów m ineral
nych. wydobytych na obszarze Generalne
go Gubernatorstwa lub przywożonych do 
obszaru,, celnego Generalnego. Gubernator- 
-twa oraz oddanie ich monopolowej Spółce 
sprzedaży oleju mineralnego z ogr. od. Pod 
pojęcie oleju mineralnego w rozumieniu 
tęgo rozporządzenia podpadały: ropa naf- ' 
i owa oraz wytwarzane z niej lub z gazu ' 
ziemnego wyroby, jak również lekkie ole- j 
jf 7. mazi kamienno-węglowej. Obecnie wy- ( 
»zło nowe rozporządzenie (z dnia 27 czerw- 
a 1940 r.), które w celu jednolitego kiero- { 

»ania gospodarką ropą naftową w dziedzi- f 
nie wydobywania i przerobu w General
nym Gubernatorstwie, ustanawia pełno
mocnika specjalnego dla gospodarki ropą 
naftową. Co do sprzedaży ropy naftowej 
obowiązuje nadal rozporządzenie o wpro
wadzenia monopolu oleju mineralnego z 
dnia 20 stycznia 1940 r. (Dł  Rozp. GGP. I 
«tr. 19). Zadaniem pełnomocnika specjal
nego jest zastępowanie władz adm inistra
cji Generalnego Gubernatorstwa i Urzędu 
'i!a planu czteroletniego w Generalnym 
Gubernatorstwie przy technicznym i gos
podarczym kierowaniu w dziedzinie wy
dobywania i przerobu ropy naftowej i ga
zu ziemnego oraz utrzymywanie ścisłego 
konfaktn z czynnymi w tej dziedzinie to-

warżystwami. Do obowiązków pełnomoc
nika specjalnego należy .pilnowanie wspól
nych praw posiadaczy praw wydobywania 
ropy naftowej i gazu ziemnego, wspólnych 
praw posiadaczy przedmiotów i urządzeń 
oraz wspólnych praw posiadaczy zakła
dów. urządzeń i przedmiotów, służących 
do wyrobu i przerobu ropy naftowej i ga
zu ziemnego, które uległy konfiskacie. Peł
nomocnik specjalny jest bezpośrednio od
powiedzialny za prowadzenie swoich czyn
ności przed Generalnym Gubernatorem dla 
okupowanych polskich obszarów i obowią
zany jest do składania sprawozdań z pro
wadzenia swoich’'czynności Rozporządze
nie niniejsze uchyla rozporządzenie o pil
nowaniu interesów posiadaczy praw  wy
dobywania ropy naftowej w Generalnym 
Gubernatorstwie z dnia 14 grudnia 1939 r. 
(Dz. Rozp. GGF. I st. 236) oraz obwieszcze
nie z dnia 19 marca 1940 r. (Dz. Rozp. 
GGP. II str. 192) i wchodzi w życie z dniem 
10 lipea 1940 r.

SPOSÓB WYROBU i NAPRAW Y
OBUW IA, ROZDZIAŁ SKÓRY 

NA C ELE TECH N IC ZN E
Zarządzenie kierownika u rządu rozdziału 

skór I zagospodarowania obuwiem 
w Generalnym Gabernatontwie

W dniu 5 lipca 1940 r. kierownik urzędu 
rozdziału skór i zagospodarowania obu
wiem ogłosił zarządzenie treści następu
jącej:

W nowym obuwia podeszwy i obcasy 
wolno wykonywać wyłącznie z drzewa lub 
z gumy. Jeżeli z powierniczej firmy skór 
wyprawionych Okręgu nie można rzeczy
wiście otrzymać drewnianych lub gumo
wych podeszew. Szef Okręgu może zezwo
lić aż do dnia 1 sierpnia 1940 r. na używa
nie skóry na podeszwy i obcasy.

Wysokiego obuwia (butów z cholewami) 
nie wolno wykonywać dla ludności cywil
nej. Dotyczy to również urz-edników, u- 
prawalonych lab obowiązanych do nosze
nia munduru.

Wykonywanie półwysokiego obuwia ro
boczego będzie osobno uregulowane.

Obuwie dla dzieci do wielkości 30, może 
być zaopatrzone w brandzle ze skóry i 
w podeszwy z gumy.

Naprawki podeszew i obcasów wolno za
sadniczo wykonywać tylko przy pomocy 
łat skórzanych (fleki). O «ile to nie w ystar
cza, może być również użyta półpodeszwa 
z gumy lub obcas z gumy.

Naprawki skóry wierzchniej mogą być 
wykonywane wyłącznie przy pomocy od; 
padków sztancowyph skóry wierzchniej. :

Obok wykonywania óbuWia i cźeśbUoBii- 
wia, można używać skóry wyłącznie do 
wyrobu uprzęży i siodeł, pasów transm i
syjnych i innych przedmiotów technicz
nych.

Rozdział skóry do wyrobu uprzęży, sio
deł, pasów transmisyjnych i innych przed
miotów technicznych będzie uregulowany 
osobno.

Wszyscy producenci i przedsiębiorstwa 
handlowe są obowiązane zgłosić do dnia 
30 lipca 1940 r. urzędowi rozdziału skór i 
gospodarowania obuwiem swoje zapasy 
pasów transmisyjnych podług stanu z dnia 
15 lipca 1940 r.

Używanie tych pasów transmisyjnych 
uregulowane będzie osobno.

Odpadki skóry, uzyskane przy przeróbce 
skóry, należy miesięcznie odstąpić za za
płatą powierniczej firmie skór wyprawio
nych odnośnego Okręgu.

Kierownik urzędu rozdziału skór i go* 
podarowania obuwiem może w poszczegól
nych wypadkach zezwolić na wyjątki.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia.

Z CZĘSTOCHOWY i OKOLICY
I Ing** ä  Dziś: Pelagii M.
Lipiec ■ Ju tro : Jan a  Gwalberta 

1 1  1  Wschód słońca o godz. 4.50
_ . I  Zachód * 21.20
C zw artek ■ Temperatura w dn. 10 b. m. 

  ma  o g. 7 +17° C„ o g. 10 +20® C-
DiĘ^-y aptek. Dziś. w środę, dn. 10 bau 

do godz. 21,30 dyżurują apteki: ńa Zawodzi®
1 w Al. Wolności. Ju tro , w czwartek, dn® 
11 b. m., apteki: w Ii-ej Alei i na O stat
nim Groszu.

Ostrożnie przy zakupie Sodów 1 owoców 
Ileż to razy nawoływało się. aby przy wy-, 
twarzanin produktów żywnościowych prze- j  
strzegąc czystości i tych najprostszych wa- ; 
runków higieny. Mimo to na każdym nie- , 
mai kroku napotyka się na brud i niechluj
stwo. Obecnie w letnim sezonie, gdy na 
rynku pojawia się z każdym dniem coraz 
więcej owoców, tym bardziej surowiej win
niśmy dbać, aby nie zjadać nie mytych, 
brudnych owoców, a wraz z nimi nie po
chłaniać milionów bakteryj i zarazków 
chorobotwórczych. Sezon truskawkowy jest 
już w całej pełni, należy przeto kupiony 
owoc przede wszystkim umyć, a z pewnoś
cią będzie, i apetyczniejszy i nie będzie 
szkodliwy dla organizmu ludzkiego.

Druga kwestia, k tóra  stała się obecnie 
również plagą — to kwestia lodów. W  ro
ku bieżącym, ze względu na trudności w 
zdobywaniu surowców, jak  mleka, śmieta
ny, czekolady, produkcja lodów spadła. Po
jaw iły się jednak lody podejrzanego po
chodzenia, produkowane w antysaaitar- 
nych warunkach, przy użyciu sacharyny, 
fałszowanych soków i brudnego lodu z gli
nianek, zawierającego tysiące, dla zdrowia 
szkodliwych, bakteryj. Małe wytwórnie lo
dów, mieszczące się przeważnie w brud
nych mieszkaniach żydowskich, w piwni
cach, czy na poddaszach, zaopatrują skle
piki na przedmieściach w brudny lód. Wóz
ki, które przeważnie jeżdżą po przedmieś
ciach, używają do tego celu lodu na tu ra l
nego. Smakosze lodów winni zatem uwa
żać, z jakiego źródła pochodzi ten „zimny 
przysmak" i  nie kupować od pokątnych 
fałszerzy i producentów domowych.

Napad bandycki. W nocy 9 b. m. o godz.
2 m  15 do okna mieszkania p. Jazia Bm- 
csyka Kfcoś zaczął pukać i wołać po nie- 
miechu „tu policja Gestapo". Na skutek

tego Bmczyk -otworzył drzwi, a wówczas 
do mieszkania wtargnęło 2 zamaskowanych 
nieznanych mu osobników. Jeden z nich 
trzymając w roku rewolwer sterroryzował 
Binczyfca i rozkazał mu położyć się na zie
mi, a gdy to uczynił— obaj związali ma 
ręce i nogi po st ronkami^ to samo uczynili 
z jego żoną. Następnie przystąpili do łado
wania towaru do worków. Zabrali wszyst
kie towary, więc materiał na ubranie 1 róż
ne materiały damskie ogólnej wartości 6 
tys. zi. i gotówką 600 zł oraz bieliznę mę
ską i damską.

Cały czas trwania rabunku związani 
Biuczykawie byli dozorowani przez „ 
z wymienionych z rewolwerem w rękłL

Po wyjściu bandytów z łupem — Binezyk 
zdołał się uwolnić z więzów i wyskoczył 
przez olaio na ulicę, skąd jeszcze dostrzegł 
ich uciekających w maskach ulicą War
szawską, w kierunku je j wylotu w pole, in
nych zaś 3 widocznie współtowarzyszy sto
jących na czatach rzuciło się <ło ucieczki 
w kierunku rogatki warszawskiej.

Poszkodowany Binczyk zwrócił się o po- 
Tßöc do policji, która natychmiast wszczę
ła dochodzenie.

Brawo, panie Nowaki Ignacy Nowak za 
meldował policji, w dniu 8 b-m. na uli
cy od nieznanej kobiety kupił 1 litr  mleka, 
za które kobieta ta  zażądała 42 g r i tak 
zapłacił, podczas gdy ta  sama kobietą od in
nych nabywców za 1 litr  tego samego mle
ka pobiera 1 zł. Policja ustaliła, że wymie
nioną kobietą jest Prakseda Stawicka, za
mieszkała we wsi Liszka Dolna, gm. Gra
bówka, na którą sporządziła doniesienie

Zajście w sklepia spożywczym. P. Wikto
ria Błaszczyk chciała nabyć chleba, w tym 
celo weszła do sklepu kolonialnego Gora- 
kowej Marii, która przy kupnie zażądała 
za 1 kg chleba 1 zł. 9€ gr. — p. Błaszczyk 
wygórowaną cenę zapłaciła, lecz okazało 
się, te  do kupionego chleba brak wagi oko
ło 7 dkg. Kupująca zażądała uzupełnienia 
wagi. Sprzedająca Gsoraknwa nie tylko 
słusznego żadenia nie uwzględniła, ale je
szcze p. Błaszczyk obraziła.

Wobec takiego ątanu rzeczy poszkodo
wana udała r.ię c interwencję do#policji. 
która sporządziła odpowiedni protokół, 

i a sprawa znajdzie swój epilog w sądzie.

Z K R / f K O ł F / f
Straż pożarna przy pracy 

Dzięki sprzyjającej pogodse tłumy łudzi 
podążają nad Wisłę. Równocześnie wzmo
gła się pieca Oddziałów ratowniczych SŁra 
źy Pożarnych, dzięki Którym wiele osób zo
stała uratowanych od śmierci w nurtach 
rzeki.

Najwięcej pracy ma posterunek pod Zam
kiem, gdsio uratowano Izydora Lnstbadera 
lat 16, Benjamina Menela 1st 16, Stanisława 
Dur lat 19, Gfzełę Spiner lat 18, Jana Mar
kowicza lat 24, Czesława Buczyńskiego 
lat 17 orasz WaserSsufś Miecsysława 1st 16.

Samobójstwo SO-letmeg#
W ub. sobotę popełnił zamach eamobój-1 

esy, skacząc do Wisły z mostu dębnickie- ] 
1 go Sokół J., osiemddedęciołefcm staraee.' 
1 bez stałego miejsca zam ieszania, bez p ra - , 
cy. Powodem zamachu . był brak środków ; 
dś> życia. Starca zdołano uratować i prze-1 
wieziono na ©ddsiał wewn. do szpitala św. j

z *P/fRSZ4IFY
Bilans warzgawaWćgz

Ratunkowego 
Według ebatywtykł PuguWwla Ratunko-

togo w praecśągia ub, półrocza, ofiarami 
wypadków tramwajowych, przeważnie wsk&i- 
*.ek czepłanła się łub zeskakiwania padło 
7 dzieci zabitych oraz 24 rannych.

Ponadto w tym okresie również 6 osób 
do rosłych posnioeło żsni&TĆ pod kołami 
tramwajów, 16 zaś soeta*o rannych.

Oflanma wybuchów od znalezionych po- 
r i sków oraz niewypałów padło w W arzaa- 
*ie 8 (Waci zabi^pcb i 45 rannych. Nadto 
H osób dorosłych zostało rannych.

Runęła ściana rozWerameg* damo
Na Lewmie ap. ale. pr**ny#*w m ydkr- 

i perfumeryjnego „Fryderyk Pule"
:-rzy ul. Danikrwiczowskiej 12 podczas roz- 
otorld apakawgo budynku fabrycznego, wy" 
darzy*» #i* katastrofa

ZawaUła alę ściana 2-piętr"we#o i jed- 
HŁKSŁcótiie runęło rusztowanie na którym 
majdowak) się trzech robotników. Dwóch 
7 nich, nie tracąc przytomności, chwyciło 

zwisających he*ek, ocalając w tan epo- 
Ąoh żyr?®. Trzeci roboto.k. SÓ-lefcni Antoni 
Mr*« Zielonka) spadł z rwmŁowanła do 

głęboki «go na 2 m Na wiemch dołu 
"Padły W *  płyty te la a * . » naa**mle głaz 
batonowy wagi ołzośo 500 %

Na mlejacf katastrofy pmybył lekarz 
P'<oüMv,» oraz oddziały etraśy ogniowej.

Podcsss gdy eśrażacy pracowali nad usu
nięciem głaz*) płyt żelaznych, lekarz Po- 
gokowta przez niewielki otwór udaWał po
mocy roM siikowi, stosując zastrzyki. Po 
wydpbyełu. lekarz stwierdził, Iź Mróz ma 
połamane nogi ł uległ ogólnemu poUncaa- 
reiu. PcSedsleteniu pomocy, urakmranego 
robotnika przewieziono do mspitala św. Bu
cha. Z -polecenia komisji wyddału nadaoru 
budowlanego, roboty na «napomnianym ta
ranie na r  zie waträyznana 

Przygnieć bay 
20-lebni Stanisław Sikora (Dzielna 10), 

robotnik, zajęty przy rozbiórce budynku. 
apalooe#D w gaaak działa# wojennych przy 
uL Heśąj &. aoaśał przygnieciony krosem 
wełmtek runięcia części ściany. Lekarz 
pagotoerlz mPwierdzlł powikłane zfcamasile 
iawgj nogi i gwichnłęcie prawego Naam 
ikokmre#. Po udz&elemu pomocy, Sikor* 
penewłaalomo da ezpłtaia Ubeżpiecaainl 
S polec mej

Z OPPEL/V

ukryty w drzewie eksplodował 
W dniu 1 lipca b.r. na tartaksi i -iż. Włyń- 

sśdęgo w Łęcznej w esMńe piłowania kloca 
nastąpiła e&hpkaja pocisku przeciwpancer-

tiego, który' 'wewnąbre Itktóa.
■gdsńe ̂ dostał się w  -ezasie > d&śshiś wojen
nych. W czasie eksplozji «ostał ciężko ra
niony robotnik tego fcas-taJcn Ledwójcik Mi
kołaj oraz lekko Aleksander Miernik,

2  L U B L W Y j
Nowe nazwy ulic 

W osfcAnich dniach obok tablic z n a w a 
mi ulic, ukazały się nowe w języku nie
mieckim. Część nowych tablic zawiera 
dawną nazwę tylko przetłumaczoną i tak 
np.; ul. Ogrodowa — Garten Strasse, ul. 
Szopena — Chopin Strasse itp.

Inne z  nich netem iasł nie są tłumacze
niem polshLch nazw na język niemiecki, 
lecz posiadają inne brzmienie, np.: Ewäh- 

I gelicka otrzymała w ę  Gouvernement 
f strasse, ul. Pier&cStiego — Litauer Stras
se, Wieniawsfea -— Ostiaad S traże .

Tablic tych je% z  każdym dniem coraz 
; więcej, tak że w krótkim ja t  czasie wszy- 
'stide n aw y  ulic m. Lublina będą przetłu- 
! moczone na jęq&  niemiecki, względnie cał
kowicie zmienione.

Dla ludności miasta doża znaczenie po- 
, siada fakt pozostawienia obok nowych fcs- 
iblie niemieckich, dawnych taMLe z nazwa- 
!mi ulic.

SŁOWO DROBNEGO OGŁOSZENIA *  KURIERZE CZĘSTOCHOWSKIM  
KOSZTUJE W GROSZY

SIEDMIO-KLASOWA KOED. PRYWATNA 
S z k o ł a  ^ o w n e d m a  o r a z  P r z e d a a w H #

S T A N I S Ł A W Y  L I G Ę Z Y
AN#» K iN N iA I M

Wpisy dmked ä# #aayAkkłi Mm# #f«g PwośaakoW oodaiomdo próea niodzieL
Eaneei&ria czynas w godmłaoeh od I  do IS ot&s od 1S do 18.

U ję c W
Policja kryminalna w Oppek* w porowa 

mieniu :  policją w LubHmita, ują&a bandr 
młodocianych wlamywacay, którzy okradli 

i smereg mśaarkaó Bandą do wodni* 16-Wn 
łFallka Kłtny. przy którym, gdy go przy 
itmymano anałaaśomo 400 Am. f a m  bandą 
im&ńdoe&amych npry##6* ujęto dad# doro- 
ja k  oaoby. która podaj rawra #1% #  W * -  
nlotwo z wlamyw#c%#ml.

„aABor la tnaD m um n*. y*dwmr a# a*w##iwktś&otaśei. #a w dsia. 19 lipce łW t. soetsl mltrn^- 
ay w Umdti* Patentowym pW at. MW wyłłalałek p&d b*sw6 jUtbot”. Wysalsaśfc polsga ns *prtw*ese- oym speaoM* wi*sania pedeerwy drewoiaael lab * łaaeeo **WfWs de aegl proes dsimr*wi«Bl* pod* ł*ery w jedH#»t#łwś#& h«di foraie. Zetem ma#&da «Marawte»'.»- i>od#mry drewiłłaeej lut» lacel eelem pmpmre-i -tie winsanS» sms emeieiseeztis |e> cie- 
tank map pMrnlmlamln wygM# Wmlpemaega. lak t@i Mms ftsras p&dsmw? last strseSssa aeWaWm 
M*. ##» aWmWap pmWw&a #a#md#li pme# tea Betest ■•• «ewteael, — eo*tA»$e da wipo-
w ied s t» ' ■i. -  1

V «XWmh: *. "»nd l. » &
rm M. I  #&#*#*. * # t M K &  — P # m mk# j « W  
WMawk «# »M*—0 #ył#r#mmśN, w Oma*rmhM#n OmWiw*o#mtw». hłm 

W m y  *  « d w rM M  psdam i* # # * * *  * .
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NOWOCZESNA WĘOROWK* LUDÓW — WYMIANA UCHODZCOW Z SOWIETAMI — ORGANIZACJA
I CELOWOŚĆ ZWALCZYŁY OLBRZYM IE TRUDNOŚCI — Z BEZN A D ZIEJN EG O  CHAOSU PO W O JEN 

NEGO POW STAŁY ZORGANIZOW ANE L IN IE  KOM U N IK A CY JN E

W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy 
dokonała się na wschodzie prawdziwa 
masowa wędrówka ludów, której roz
miary śmiało można by porównać do 
wędrówki ludów w okresie średniowie
cza.

.Wędrówkę tą dałoby się podzielić na 
szereg etapów, a mianowicie:

1. We wrześniu ub. r. w obawie przed 
wojskami niemieckimi udały się miliony 
ludzi w bezplanowej i bezładnej uciecz
ce zarówno pieszo jak i środkami loko
mocji z zachodu w kierunku wschodnim.

ralnego Gubernatorstwa a Unią Sowie-1 Akcja wymiany 
tów. Ta ostatnia akcja obecnie została j do 11 czerwca 1940 r. W tym okresie 
zakończona. O jej rozmiarach zaznała- przez niemieckie placówki wymiany 
mia nas urzędowy komunikat generalnej i przesunęło sie bie61111 uchodźcow. z kto- 
Dyrekcji kolei wschodniej, w którym 
określa się te masowe przewozy ludności 
z punktu widzenia techniki komunikacyj-

BflYTYJSKA ADMIRALICJA  
PRZYZNAJE SIĘ DO UTRATY

kontrtorpedowca „W hirl-Wind“
<::) Genewa, 10 lipca. — Jak z Londy

nu donoszą, brytyjska admiralicja aitu. 
szon-a jest z ubolewaniem donieść o fak- 

1 d e  zatopienia ‘koratirtorpedowca „Whirl.„ n 5S%S5S

H i i r v j i  L. Ł a c n u u u  «  , > , v i u i i , i u  "    -....... ......... ,  -  -' . .
do powiatów i miejscowości położonych ■ sow sowieckich.

nej.
Uprawnione do powrotu z terenów 

Generalnego Gubernatorstwa na teren 
interesów sowieckich były następujące 
osoby:

a) Uchodźcy, którzy przed wybuchem 
wojny zamieszkiwali na terenie intere-

za linią Bugu i Sanu. Wkrótce po tym. 
z końcem września i z początkiem paź
dziernika 1939 r. większa cześć tych 
uchodźców powróciła równic w nieła
dzie i bezplanowo ze wschodu w kierun
ku zachodnim, do s w y c h  miejsc stałego 
zamieszkania.

2. Niebawem po zakończeniu wojny

b) Młodzież, która uczęszczała do 
szkól i kształciła się w uczelniach na te
renie Generalnego Gubernatorstwa,

rei to liczby 43.600 (w tym 1700 żydów) 
przewieziono do ich miejsc zamieszkania 
na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Punkty przejściowe znajdowały się w 
Przemyślu. Hrubieszowie i Terespolu. 
Granicę pod Przemyślem przekroczyło 
34.000 uchodźców, w Hrubieszowie zaś 
20.000, wreszcie w Terespolu 12.600. 
Niedaleko tych miejscowości urządzo
no obozy graniczne, gdzie uchodźcy 
otrzymywali żywność, gdzie zostali 
poddani odwszeniu i gdzie wreszcie byli 
badani przez lekarzy na okoliczność

której rodzice i krewni zamieszkiwali w ! chorób zakaźnych. Z obozów przewożo-
Rosji lub na terenie interesów sowiec
kich.

c) Wreszcie ci wszyscy, którey przy 
byli do Polski celem poszukiwania pra

niemiecko-polskiej rozpoczęła sę w sP°"|cy, a którzy wyrazili życzenie powrotu 
sób planowy organizowana akcja powro- ^  względnie na teren interesów
tu Niemców bałtyckich do Niemiec. i sowieckich.

3. W ciągu grudnia 19-39 i stycznia j 
1940 odbywała się wielka akcja repa-1

W
: warunkach przeprowadzono ewidencję 
, uchodźców, którzy przebywając w Rosji 
i lub w terenie interesów sowieckich 
(pragnęli powrócić na teren Generalnego 
\ Gubernatorstwa, lub do Niemiec.

ły trMSpom- kifkudzieśięciu tysięcy pól- j Akcja wymiany uchodźców spoczy

no uchodźców do Generalnego Guberna
torstwa, przy czym z obozów w P rze
myślu przewieziono 28.700 osób w 43 
pociągach nadzwyczajnych, oraz 1000 
osób w pociągach normalnych; z obozu 
w Chełmie 16.100 osób udało sie do 

podobny sposób i na identycznych swych miejsc zamieszkania w pociągach

triacyjna ludności niemieckiej z terenów t 
Wołynia i Galicji — ‘o czym w swoim j 
czasie donosiliśmy.

4. Dalszą masową wędrówką ludzi by-

skich robotników wysyłanych na roboty 
do Niemiec.

5. Stosunkowo bardzo liczne były 
transporty Polaków i żydów wysiedla
nych z terenów wschodnich, przyłączo
nych do Niemiec na teren Generalnego 
GubematorSwa, obecnie ojczyzny Po
laków.

6. Ostatnio, poważną pod względem 
hczebnym wędrówką ludów była akcja 
wymiany polskich i rosyjskich uchodź
ców, dokonana między władzami Gene-

wała w rękach sowieckiej komisji prze
pustowej. oraz komisji niemieckiej. Ce
lem dokonania ewidencji uchodźców, 
którzy pragnęli opuścić teren Sowietów, 
aby udać się do Generalnego Guberna
torstw a zostały ustanowione niemieckie 
komisje lokalne we Lwowie, Przemyślu, 
Kowlu, Włodzimierzu Wołyńskim

normalnej komunikacji, z obozu w Białej 
Podlaskiej 8.980 odjechało w pociągach 
normalnej komunikacji, zaś 2.500 osób 
w 5-ciu pociągach nadzwyczajnych. i

Aczkolwiek linie kolejowe na kolei | 
wschodniej, w szczególności zaś dworce | 
graniczne były mocno przeciążone ru
chem pociągów towarowych, związa
nych z niemiecko-sowiecką wymianą to
warową, to jednak przewóz uchodźców 
odbył się w zupełnym porządku i bez ja
kichkolwiek trudności. Dzięki właści
wym i celowym zarządzeniom dostar-

l&PONSKPPOOSZBf
ZABIJA

OWADY
ROBACTWOSZUMIĄ CSC? OSAKA

ganizowaly 
z

Komisje niemieckie pracowały zatem 
na terenie sowieckim, zaś sowiecka ko
misja lokalna' na terenie nfigifftee&tftih'*1-

lokalną z siedzibą * B ia ,e j  P o d , ą s k l e j . , ^ - " . ^ ^ , P ' - ^
skać dzięki racjonalnej współpracy or
ganem -kolejowych ^kom isjam i: wymia- 
nyyioraz. .«rzędem do spraw wymiany 

Ogrom prac dokonanych przez '• uchodźców.
/sbomniane komisje, przez organa bez-1 Wymiana uchodźców z terenu Gene-

pieczeństwa, przez NSV i organizacje 
społeczno-zdrowotne jest na ogół po
wszechnie znany.

Codzienna warta
W SPÓŁPRACA N IE M IE C K IE J i P O L S K IE J P O L IC JI

CORAZ MNIEJ PR ZESTĘPSTW  — „RODZINA PO LIC Y JN A “ PRACUJE i 
W  DALSZYM CIĄGU

We wreeśniu ułi. r. na azoaach którym i,ni tych jest dwie, druga mieści się na 0- 
ewakuowała się ludność, wśród tłumów j statnim Groszu), gdy zapytaliśmy. jaJd 
uciekinierów ujrzeć irrźna było gromady; jest. stosunek społeczeństwa do polskiej 
wjęśmów ubranych w charakterystyczne policy, odrKekł:
drelichowe stroje. Poprzednie władne stra- — „Gdy rozpoczynaliśmy powołani przez 
eiwszy całkowicie głc^ę, »wolrrły ze władze niemieckie, pracę, społeczeństwa 
wszystkich więsień przeftępców. Władze odnosiło się do nao z dużą rezerwą. W krót

kim jednak czasie nastawienie się ludnoś
ci częstochowskiej do po’skiej policji ule-

rainego Gubernatorstwa do Rosji obej
mowała 1000 osób.cktóre udały się w po
ciągach normalnej komunikacji. Ta ol
brzymia akcja transportowa zasługuje 
tym więcej na uwagę, że w tym czasie 
na kolei wschodniej panował wzmożony 
ruch pociągów w związku z niemiecko- 
sowiecką wymianą towarową oraz trw a
ły wzmożone roboty przy odbudowie 
obiektów kolejowych. W ciągu niewielu 
miesięcy, z beznadziejnego chaosu ko
munikacyjnego, jaki przejęto bezpośred
nio po ukończeniu działań wojennych, 
zreorganizowano gruntownie komunika
cje na liniach kolei wschodniej.

czyta :34 marynarzy.
M INISTERSTW O TRANSPORTÓW

MORSKICH W KANAD ZIE 
Przed rekonstrukcją gabinetu?

(;;) Nowy Jork, 10 lipca. — Jak doao- 
p-zą 2 Ottawy coraz większe trudności na 
odcinku w.pótpracy % Anglią doprowa
dzą prawdopodobnie do nowej i daleko i_ 
dącej rekon-strukcii" rządu Mackenzie 
Kamga. Ostatnia nomiinacja b. premiera 
Nowej S-zikocji Mac Don-aüda na stanowi
sko mkiietra transportów morskich daje 
świadectwo poważnych trudności, na ja
kie brytyjskie Imperium.; natrafia w kwe
sta  transportów morskich i zaopatrzenia.
CHURCHILL DOMAGA SIĘ UCHWA

LENIA KREDYTU WOJENNEGO W SU
MIE MILIARDA FUNTÓW SZTERL.
(?) Genewa, 10 iipca.— Londyńska służ

ba informacyjna donosi, że I-zbie Gmin 
zostanie przedstawiony do uchwalenia 
wniosek o nowe kredyty na cele wojenne. 
Będzie to w okresie wojny trzecia pozy
cja kredytowa Angin. W pierwszym wy
padku uch walono 500 milionów, w dru
gim 700 milionów funtów szteriioigów, 
tym razem jedsnaik Churchill będzie się 
domagał jednego miliarda funtów azter, 
li/ngów.
PRZEM Ó W IEN IE JA PO Ń SK IEG O

M IN ISTR A  SPRA W  ZAGR. ARITY
w trzecią rocznicę kampanii w Chinach

(:) Szanghaj, 10 lipca. — W związku 
7. trzecią rocznicą rozpoczęcia kampanii 
w Chinach, jaipoński minister spraw za
granicznych A r  i t  a wygłosił w u b ie lą  
niiedaielę przemówienie, w którym pod
kreślił komeoaność stabilizacji stosun
ków' Azji wschodniej. Jest to możliwe w 
drodze zdecydowanego stanowiska, jakie 
rząd podejmśe w sprawie zagadnień chiń- 
sfitich. Jaiponća zamierza przeprowadzić * 
nowy etan rzeczy w Azji wschodniej.
AGENCI BRYTYJSCY ZNISZCZYLI

RUROCIĄGI NAFTOWY Y8 SYRII
(§) Stambuł, 10 lipca.—Według informa- 

cyj tua-edolćh, rurociąg naftowy, który 
prowadzi z Mossulu przez francuski te
ren mamdaibowy w Syria, n m ł zostać zni
szczony przez agentów angielskich.

BUDOWA SZOSY 
GORZKÓW — RU D N IK

Warszawa, 10 lipca. -- Jak sic dowiadn- - 
jeni5'. rozpoczęta przez b. władze polskie 
budowa szosy Gorzków — Budnik, przer
wa na na skutek działań wojennych, zosta
ła w bieżącym roku podjęta na nowo.

Oprócz żydów, pracujących przy robo
tach ziemnych, zatrudniono również Pola
ków. przeważnie fachowców.

W obecnym stadium robót jezdnię tej 
szosy wykłada się białym kamieniem.

~©~

administrację zaję- 
midly kłopotu z po-

glo znacznej zmianie. Obecnie mieszkańcy 
miasta odnoszą się do nas z pełnym zaufa
niem i można by powiedzieć życzliwością, 
pomagając w tępieniu pl gi drobnych 
przestępstw“. i (ł!) Genewa, 10 lipca. - Urzędowo

— Na czym polega współpraca panów ■ donoszą % Vichy: Raiht m inistrów  zebra-

s o a f a ł  p r g y j g f y  
PREZ. LEBRUN PRZEWODNICZYŁ ZGROMADZENIU NARODOWEMU 

PEŁNOMOCNICTWA OLA RZĄDU

niemieckie objąwszy 
tych terenów niemało
nownym ich ujęc.em. Dziś sprawa ta jest 
prawie zlikwidowana. Większość z pośród 
Uwolnionych w dniach wrześniowych więź
niów znalazła się % powrotem tam. gdz e 
3esst najlepsze dka amatorów cudzego do- 
byiku miejsce t. j. z powrotem w więzie
niach. Niewielki tylko procent i to prze
ważnie drobni złodzieje i oszuści, którzy 
aię dobrze obecnie prowadza, znajdują się 
pod nadzorem. W czawe przeprowadzam i a 
akcji przeciwko przebywającym na wolnoś
ci mordercom, złodziejom i oszustwu n-.e- 
mało przydała się pomoc polskiej policji.
Postemnkowym polskim dobrze byli znani 
Y.-ypuKłczenj z więzień zbrodniarze toteż 
szybko iednego pr, drugim wyłapywali. W 
czasie tej pracy jak i obecnie pomiędzy 
policją niemiecką a polską, która nosi cha
rakter policji komunalnej, na-wdazały aie 
etosunkf, z rac>i koleżeńskiej współpracy.
# Jeśli chodzi o nasze mtosp». plaga drob
nych oszustw i kradzieży, które mnożą U^c skromny obiad. Z rozmowy, którą z ni-1 wodrrictwem i autorytetem marszałka
kię zäwsz- podczas w>jny. jest zwalczana mi przeprowadziliśmy, wymka, że są zań v Petaina jako prezesa Rady ministrów
radykalni,. Pyryktadm n l„h  ,h,*a ry fry :|ynknl r prai?. Wląlr :  mrh *dW $a*|TM Iwielkich pełnomocnictw potrzebnych

" n « ty W I pałki-
'Sfco 190- W esenwru iiezba ta Kmniejszvii. , Rodzina Policyjna" pracuje w dajszyi^j f j ^ o ^ n a

Projekt zmiany konstytucji francuskiej

z policją niemiecką? —
— .,Rodie ja niemiecka jest naszym

zwierzchnikiem. Lcz zostawia nam pole do 
samodzielnego działania w walce z co
dziennymi kradzieżami i oszustwami“.

W szczególnie ważnych wypadkach obie 
policje ściśle współpracują ramię 
ramieniu“ .

j In się w poniedziałek wieczór pod prze
wodnictwem prezydenta republiki Le
brun a i przyjęła projekt zmiany konar 
tue#. Projekt ten zostanie przedłożony 
izbom i zgromadzeniu narodowemu do 
zatwierdzenia. Wiceprezes rady minis
trów Pierre Laval przedstawi projekt 

przy I zgromadzeniom ustawodawczym.
Projekt uchwały jaki będzie przędło-

Jadalnia policyjna. «■ której padły te i żony zgrom adzeniu narodow em u zaw ic- 
pł<>wa, jest miłym jasno wymalowanym po-jra  jeden jedyny a rty k u ł, k tó ry  opiew a. 
mitsS2c%eniem. Przy stoi.kach, ponieważ by- iż zgrom adzenie narodow e domaga su 
k  to południe, siedzieli policjanci spożywa- ]dla rządu republiki stojącego pod prze

Konstytucja będzie rat
do cyfry 131 zgłoszeń. Dzięlf upre*’- 1 riagu, roztaczając opidS oadokok, 130 roJ  ̂ łłSta^ 0(*®WCZ€

mości j e d n e g o  -Ł o f i c e r ó w poi- dżinami. Przeważnie są to wdowy i sieroty . ZDStaną pfZCZ IłOWą konstytucje
d d e j  p o lic ji  n Ję ł.śm y  ukmrję w ie d z ić  frzy  , pc po ległych  *  w# W  ? p rzo s tfp c a m f po- ~
p o W u e  b o m ifa r ia ly  urm ędujace w C z ę s ta  I e jan t& eh. w zg lędn ie  to n y  p oH ejan tów  
ch o w ie . Pierwszym w rażen iem , jak ie  o g a r-  k tó rzy  z g in ę li w czac ie  w ojen n y ch .

Wiole z nich korzysta z jad&lnl policyjnej.
M imo skromnych m s> bów  p ien iężn y ch  
..R odzina P o lic y jn a "  r sp o rn a g a  ce le  społecz
ne o fia ro w u jąc  co jak iś  czas pew ne sum y 
mm«nmjW mdmojezych

wehodząc&jgf* do budynków policyj- 
nych jost wzorowa czystość, bowiem więk-
sza ezę łi pomieszczeń odnow.ono. Oprowa
dzający nam oficer podczas zwiedzania ja- 

policyjnej przy W. R*Moo*sj (jmdml-

' zmicWonc
MARTYNIKA ZUPEŁNIE  

ODCIĘTA OD SWSÄTÄ 
< :: > G.ttewa. 10 "ipta. — Francuska 

-łuźbm m fcew m cyjna kom onA nja % Wa 
rzynftom x. t e  wyapa M artynika faktgnez 

i nie pod * * * *** j@a wazeBdaj komun&Ł.

cji ze światem. B ryty jsk ie  okręty  wojen
ne zablokowały wyspę, w  k tó re j postach 
znajdu ją  się je lc z e  załogi wpjakosre
frasnemkie.

FRA N CU SK I PRZEDSTAWICIEL  
DYPLOMATYCZNY CHCE 0PW C I& v 

LONDYN
(!!) Genewa. l«> lip»;a. — „Petit Dąuphś- 

$W5‘ donosi z  L ondynu: FmoawW
piwedetawróie! dypłcmiatyczaiy wLondy-. 
nae udał mą do urzędu za#rm nk*M %  
&&&& Zakomunikował decyzję rzędo frsn* 
cuskuego marwmn* .«hceaiuków drędon*" 
tycznych z AngWą. F ranco*! iRWdaN. 

dyplomatyczny zaśadał przy ty #  
pamportów.

DEMOBILIZACJA W E FRANCJI
Zwolnione zostaną roczniki 1914 I I9IS 

( : : )  Genewa; 10 lipca. — Prazydlek 
fm&neuddąj Rady minśatrów wyĄŃo 
rządzenie do tycz**  damobMzmęji,
A *  Idów** akcja damołmNmńcyjna n#  
być P&onana w mpoaób n*d*a4c jak W " 
saytwz) I pmede wazratlcńn obajml* f*' 
cwNu 1914 I 1915. Namtępńto hokjoo©* 
bywać się będmlc zwałmanłe z aaaiMĆY 
dakmyeh naaamków.



Helgoland wyspa niezwykłych przygód i ciekawych legend
Dzięki układowi z dnia 1. sierpnia. JS90 

r. zwanemu układem Helgolandzko-Zan- 
zibarskim weszła skalista wyspa Helgo
land. leżąca u ujścia niemieckiej rzeki 
Elby i W ezery, powtórnie w posiadanie 
Niemiec. Dzięki temu przywrócono lei 
naturalną przynależność, przerwaną je
dynie przez dwa stulecia z powodu sła
bości niemieckiej, bo ani Duńczycy, któ
rzy ją obsadzili w r. 1714, ani też Angli
cy, władający nią od r. 1807 nie mieli 
właściwie żadnego uzasadnionego pra
wa. Skały te należały do obszaru nie
mieckiego od czasu zamierzchłej prze
szłości, kiedy Germanowie wznieśli 
miejsca kultu bogu Forseti, synowi Bal- 
dura i Nanny. Nikt nie chcąc zbezcze
ścić tych miejsc świętych, nie odważył
by się zabić tutaj zwierzęcia, a rozbójni
cy część swoich łupów dobrowolnie tu 
oddawali.

O powstaniu kraju Forseti oraz o Hel
goland istnieje wiele pogańsko-germań- 
skich podań. Jedno z tych podań opowia
da, że święte dziewice uciekając przed 
prześladowaniem nieprzyjaciela dostały 
się na morze i w okolicy wyspy miały 
podobno wyskoczyć ze statku i tańczyć 
na morzu. Pod ich stopami wzniosło się 
morze i wyrosła skała. Tańcząc znaczyły 
one swoje ślady na skałach tak mocno, 
że dziś jeszcze, po wielu stuleciach moż
na je oglądać. Miejsce, na którym się to 
działo, a które później zostało znowu 
przez wodę zalane, nazywa się „krzeseł
kiem dziewic“.

Inne znowu podanie tłumaczy powsta
nie tej wyspy za czasów Karola Wiel
kiego. Cesarz w ybrał z siedmiu fryzyj
skich nadmorskich krajów 12 przedsta
wicieli, którzy mieli ogłosić fryzyjskie 
prawo. W ybrani oświadczyli jednakże, 
że nie mogą spełnić woli cesarza. Potęż
ny gniew owładnął cesarzem, kazał ich 
przeto wypuścić na morze na łodzi bez 
steru, bez żagli i lin. Wtem zobaczyli 
trzynastego siedzącego w łodzi z siekie
rą na ramieniu, którą w sposób tajemni
czy wiosłował i w ten sposób dotarł do 
brzegu. Tu rzucił on siekierę na ziemię, 

4  *  t y m m e # K  w y try s ło  źródło, q Któ
rego spragniem, zaspokoilipraS itnsto. 
Obcy nauczył dwunastu skazańców pra
wa i znikł następnie w  sposób tajemni
czy. Wygnani wrócili potem na dwór ce
sarza i podali mu do wiadomości prawo, 
które on zatwierdził. I tak powstać miało 
prawo fryzyjskie.

W podaniu tym stapiają się pierwiast
ki pogańskie i chrześcijańskie, w  każdym 
razie uchodziła Helgoland za wyspę 
świętą dla pogan jak również chrześci
jan, jak to już i jej nazwa wskazuje. Jed
no ze źródeł czczone jako święte w y
trysnęło już w czasach pogańskich. Kie
dy Wilibrord ochrzcił w tym źródle w 
roku 739 trzech pogan, o mało nie przy
płacił tego życiem. Dopiero Liutger, uro
dzony Fryzyjczyk mógł nawrócić lud
ność fryzyjską. Mieszkańcy pozostali 
jednak przez długie wieki jak gdyby od
cięci od kultury stałego lądu i sami so
bie całkowicie pozostawieni. Pożywie

nia dostarczał im połów ryb oraz ladunkisię wojenny statek angielski przed wy 
nadeszłe do wyspy, które w myśl prawa ispą a pokonawszy zbyt łatwo słabą ża- 
wybrzeża należały do nich, a było tego togę duńską, uznał wyspę za posiadłość 
wiele, bo wiry i skały nastręczały dużo brytyjską, przemyt rozwinął się na szc-
bogatych statków handlowych, nic w ięc. roką skalę bez jakichkolwiek przeszkód,
dziwnego, że dzięki temu na Helgoland p 0 tym okresie pełnym przygód na- 
zagmeździły się bandy korsarzy m or-, stały gorsze czasy. Kongres Wiedeński 

^ sk o n a ła  kryjówką dla ustalając mapę Europy Napomniał po
prostu o Wyspie, z której zrezygnowałaKlausa Störtebeckera i Gode Michedg.

W yspa Helgoland była wtedy więlgzą 
aniżeli dzisiaj. Przede wszystkim górna 
część i dolna połączone były ze sobą wa
łem wydm i kamiennymi wałami. Do
piero pamiętna nawałnica nocy sylwe
strowej z roku 1720 oderwała na zawsze 
wał kamienny, oddzielając skały i wyd
my. Następne lata ciężkie były dla w y
spy. Burza zniszczyła prawie wszystkie 
okręty, potargała sieci, zburzyła domy 
i rolę uprawną zasypała gruzem. Rząd 
duński jednakże, który parę lat przedtem 
zdobył wyspę, uczynił bardzo niewiele, 
aby złemu zaradzić. Dopiero czasy na
poleońskie i blokada kontynentalna 
wpłynęły korzystnie na rozwój wyspy. 
Oczywiście nocą był Helgoland miej
scem szmuglowania dla całego-św iata, 
nic dziwnego zatem, że każdy metr kwa
dratowy, każda piwnica, jako skład, na
pełniały kieszenie mieszkańców złotem. 
Jedynie tylko obawa przed nagłym na
padem Napoleona powstrzymywała z po
czątku szmugiel w pewnych granicach. 
Skoro wszakże w  sierpniu 1807 ukazał

Dania, została ona przeto nadal w rękach 
Anglii, nie ciesząc się bynajmniej jej za
interesowaniem. Heigołandczycy pozo
stawieni zostali samym sobie, a ratun
kiem dla nich stał się dopiero Siemens, 
który wbrew woli mieszkańców, nie 
chcących z początku słyszeć o jakich
kolwiek inowacjach, powołał do życia 
kąpiele morskie i podniósł Helgoland do 
wspólczesngo dobrobytu. Nic jednak nie 
wpłynęło na zmianę charakteru wyspy, 
ani wpływy angielskiej gospodarki, ani 
rządy duńskie, ani strumień obcych, któ
ry. co roku na wyspie spędza lato, za
chowała ona zawsze ten charakter nie- 
miecko-fryzyjski, dzięki sposobowi wy
rażania się, zwyczajom i obyczajom. P a
nowanie flagi angielskiej nad tą niemiec
ka wyspą dało natchnienie niemieckie
mu poecie Hoffmannowi von Fallersle
ben do utworzenia hymnu „Deutschland, 
Deutschland über alles“. Dziś Helgoland 
jest potężną bazą floty morskiej i po
wietrznej i ważnym punktem operacyj
nym w wojnie z Anglią.

R o d y  d l a  g o a p o d y ó

Jak należy konserwował jaja i
Fakt, że ptaki domowe ram ą jaja, 

praede wszystttóm w letmćej porae roku, 
mugśaJ z teandeeraości nasunąć myśl prze. 
chowywamia na zimę tego niezbędnego 
surowca dła użytku naszej kiichaii. Je
sień jest porą, w  (której zaipdbóegiliwe go
sposie troszczą się o zapasy ja j na simę, 

W  różnych stm nądi św iata epotyteu 
my rozmaite rozwiązania problemu kon-
A m W L W . .... ^

Dożo metod, od najdmwaronSegsByeSi 
sposobów egzotycznych do racjanałnyeh 
metod s ta rk o  j nowego świata, służy dla 
zachowania je j  przez czas dłuższy w sta
nie apażywalnośd, jakkolwiek ocena te
go stanu u różnych narodów święta jest 
charakterystycznie różna.

Ludy egzotyczne m ają oryginalne ce
le na  oku, poddając ja ja  konserwacji. 
Chodzi im mianowicie nie o zachowanie 
świeżości ja j, ale o specyficzne przypra
wienie ich, jak  gdyby marynatę wedle 
dzrwaozmycJi niejednokrotnie receipt, 
ł t ó r  sh TOTOdtaity mogą imeprzywyidego 
Europejczyka przyprawić o mdłości. s

Filipińczycy np. robią z ja j narodową 
potrawę im. „haltet“, ogrzewając je  dwa 
razy dzżenmie przez 18 dni, po czym w 
stawie bliskiego już wyłęgo gotują je  na 
twardo i spożywają z wielkim apetytem. 

Chińczycy m ają wiele oryginalnych I

wyrafinowanych 
ich metoda

Specjalna 
nadaje jajom 

zapach wina; sposób 
nakazuje pnzedhowywamie ich pracz m ie
siąc w  sfflnym roztworze soli kuchennej 
metoda zaś „Pidam", w  której głównymi 
ektadmikamń konserwującymi są herba
to, wapaso i sól, daje powód do myfaego 
a rozpowszechnionego w  Europie mnie-

świeże.
Różnorodne metody konserwacji ja j  

stosowane w Ameryce i w Europie m ają 
za wspólny cd  jak  najdłuższe przecho
wywanie ich treści w stanie nu y sinej 
świeżości. Cd ten staram y się osiągmąć 
przez mtoopuszozamie bakteryj 
wapienną skorupę do wnętrza jaja.

Najpopularniejszym bodaj 
przechowywania ja j  na zimę jest wkła
danie ich do gaszony® wapna. Mogą orne 
w nim pozostać świeże nsarwet do 6 mie
sięcy.

Jedyną wadą tego praktycznego i chę
tnie stosowanego sposobu jest zmiana 
smaku i zapachu, wywołana przez długo
trwałe zetknięcie się ja j z wapnem. Nie. 
dogodności wapiennej metody konserwa
cji ja j są wytłoczone pray przechowy
waniu ich w sżkłe wodnym (kram ten  
sodowy i  potasowy).

Z UTZM,4MVSTdDT
Ze saH sądowej 

Sąd w Iiteisannstsd t ostatnio wydał se- 
rię wyroków na przemytników, żydów nie 
noszących swych znaków ifcp. przestępców, 
żydówka Bola Szarf acz z Warszawy przy
jechała do Litzmannstadt nie posiadając 
przepustki. Zatrzymała mę w mieście dłuż
s i  czas i aby jej nie poznano, nie nosiła 
gwiazdy, którą noszą wszyscy żydzi w Litz- 
mannstadt. Znana dobrze była policji, szyb
ko ją ujęho I sąd skazał ją  na rok i dwa 
miesiące w«ię@iema.

Stefan Kulesza z Janówfci, przekroczył 
granicę bez przepustki wraz s  przyjacie
lem, Józef en Sławskim. Obaj nie tylko, &@ 
nie posiadali prsópustki granicznej, lecz 
także biletu kolejowego, starając się prze- 

? johać granicę koleją „na gapę". Kuleszę 
skazano na 6 miesięcy więzienia. Sławskie
go na 4 miesiące więzienia.

Józef Olejniczak, Jan Opas, Władysław 
Sott i Kazimierz Podgórski wszyscy z War
szawy skazani »sta l każdy as 4 miesiące 
więzieni® g® przechodzenie granicy bez 
pmepuaüd.

Żydzi Mejlech Win er, Jankiel Stwarc- 
berg. Izrael Lars gier, Fabian Oliiesr, Moj- 
sa© Sznuilewfez i Szmal Grabie, zmnieez- 
kałi w różnych miejscowośeisch Ge». Ga 
bematoretwa, którzy przybyli do Litzmann 
rtądt bm  przepustek otromaN od i  do § 
miesimy więzienia.

Wszyscy wymienieni, którzy przekroczy
li granicę bsz przepustki, przybyli do 
Litzm&nnetadt by tam zaopatrzyć się w to
wary tekstylne, które następnie chcieli 
przemycać do gubemsfcorsttwa na paskar- 
stwo. Nie udało się im to jednak, ponie
waż tamtejsza policja dobrze m a takich 
ptaszków i po ujęciu stawia ich przed Są
dem Natychmiastowym (Schnellgericht).

Burza nad Pabianicami 
Kilka dni temu przeszła nad Pabianica

mi gwałtowna burza, która poczyniła wiele 
szkód. Kilkakrotnie uderzyły pioruny w 
przewody telefoniczne i wysokiego napię
cia, przerywając połączenia. Potoki desz
czowej wody poczyniły wiele szkód na uli
cach, w ogrodach i na -Wach. Po burzy 
dłuższy *zas pozostawały Pabianice bez 
światła elektrycznego i połączeń telefo
nicznych, dopóki sdfód nie naprawiono.

Z KWTTOlFfTZ
W lta m ie

Pewnej nocy włamano de maf*synti 
towarów krótkich F. Jędrzeja w Pactewni- 
k&ch. Łupem włamywaczy padły materiały 
i. bielizna damska wartości około 1000 Rm. 
Ztodaieje weszli do składu wybiwszy 
oprzedAło wykę wystawową.

Zagfm** cWeptec 
Mari&r 5ote#orsM mieszkający t  mMką 

w Ksttęwitz w maju b ło t ra&b oddalił mię 
z domu. twierdząc, te  udaje ®ie na wyciecz
kę w Beskidy i dotychczas nie powrócił.

Wypadek przy pracy
W sspitalu w Kattowitz zmarł mbotaik 

Alfred Baron, górnik, który podcaas pracy 
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Miano
wicie dostał się on pomiędzy zderzaki ko
lejki kopalnianej, która przygniotła mu 
klatkę piersiową. Zmarł wskutek upływu 
krwi.

Z KfELC
Zamiast spirytusu — woda

Wydział Śledczy zatrzymał podejrzanego 
osobnika, Którym okazał się Zolman Ełdwa, 
narodowości żydowskiej. W czasie rewizji 
osobistej znaleziono przy nim dwie pół- 
litrówki napełnione, z etykietą Monopolu 
Spirytusów«*« (Wódka czysta 45 proc.) 
i zalakowano z odciśniętym godłem pań- 
etwa.

W czaele bllZzzego badani* nirzrmło W*. 
«* w bntalkach J*m w da. a ni# wódka, — 
naetfpnl, nztzlono, #* Zobnam małrwńnał 
W* w hotelu Polddm I gdy tam zpoWowo 
pwizjp. w łóSku moaieakmo pól Ułam rze
komego eplrytozn i pół litre wódki zfzłeeo- 
waaaj tak j-k wyłaj opleege. Panadto mm#, 
lezkue ów* Kawałki Mm. alakey de Mew 
wanla botełek z wódką, m czerw oni de 1 
Wek ze iplrytozem. T korków | form* z *o- 
dhaa paóatw* do Odeiakznlm ne ealAewa- 
nyzk hoHmck.

Sprytny łydek, ręczący naiwnych ewdą 
na aprawłedllwy wymk aądowy.

N IEM  W  LIPCU -----------
Gdybyśmy obecnie twierdzili z całą 

pewnością, że słońce zbliżyło się do nas, 
wszyscy ocierający pot z czoła swego, 
przyznaliby nam rację — wyjąwszy na
turalnie astronomów.

Tymczasem właśnie, jakby dla kon
trastu, astronomowie ustala ja. że teraz 
słońce oddaliło się tak bardzo od nas, 
jak nigdy w ciągu całego roku. Winę w 
tym ponosi nie słońce, lecz nasza ziemia, 
która W tych dniach przekroczyła na 
swej drodze punkt najbardziej oddalony 
od słońca. Dnia 4 lipca znajduje się ona 
w oddaleniu 152 060 000 km od słońca, 
podczas gdy najbliższy punkt wynosi 
„tylko“ 147 000 000 km.

Od czego zatem zależy, że teraz właś
nie mimo tego oddalenia mamy takie 
upały, które widocznie nie mają nic 
wspólnego z odlegością od słońca. Ukoś
ne położenie osi ziemskiej, która kieruje 
nasza kulą ziemską ku słońcu jest przy
czyną tego stanu ciepłoty. Pz>ek> temu 
widzimy słońce wysoko na niebie, a 
promienie jego padają prostopadle z po
tężnym nasileniem i mocą.

Obecnie jeszcze nad Krakowem świe
ci słońce pod kątem 6<? na horyzoncie, 
ale już z końcem b. m. osiągnie tylko 5 8 . 
Nie będzie ono już wówczas mocno pa
liło, jak teraz, a dzień krótszy będzie nie
mal o całą godzinę, chociaż wtedy bę
dzie nieco „bliżej“. .

Ktokolwiek miałby ochotę smuci'; się 
krótkimi dniami, niechaj się pocieszy, że 
za to noce będzie miał dłuższe i więcej 
znacznie sposobności do obserwowania 
gwiaździstego nieba, sposobności, na ja
ka czeka świat naukowy, ponieważ po
wtarza się ona zaledwie co 250 l a t . . .

Dwie planety, t. j. Jupiter i Saturn 
zbliżą się w ciągu miesiąca na 3" ku so
bie, a dnia 15 sierpnia zejdą nawet ra
zem. Ktokolwiek pragnąłby zjawisko to 
obserwować, musi bardzo długo czuwać, 
względnie wstać bardzo rano. ponieważ 
stanie się to w godzinach na długo jesz
cze przed wschodem. Obserwator taki 
noże  za to być dumnym i zupełnie słusz
nie twierdzić, że zobaczył i przeżył coś 
takiego, czego na pewno po .raz  drugi 
przeżyć mu się nie zdarzy.

PŁYW AJĄCE MINY
'  m g i ś : # # r n  3 niast g r e c k i*  włodłt 
spór o pochodzenie Homera. Podobnie 
przedstawia się spraw a z pływającymi 
min&fii. bo wiele narodów twierdzi, że 
wynalazca właśgie z tego, a nie z mne- 
go pochodził kraju.

Zagadkę tę można rozwiązać, jeżeli 
ktoś zaglądnie do Biblioteki Uniwersy
teckiej w  Gettyndze. Znajduje się tam 
stary rękopis (pergamin) z czasów śred
niowiecza, o bezcennej wprost wartości. 
Autorem rękopisu jest rycerz Konrad 
Keyser z Eichstädt w Frankonii, znaw
ca spraw wojskowych, w  których szpe
rał z zamiłowaniem.

Wspomniane dziełko wykończył autor 
28 sierpnia 1405 r. wśród bardzo* cieka
wych okoliczności, bo w  czasie ukrywa
nia się w gąszczach Czeskiego Lasu. 
Wiadomo, że Keyser uciekł z  Palatyna- 
tu, gdzie przebywał jako jeniec cesarza 
Ruprechta. W łaśnie w tym rękopisie 
znajdujemy pierwszą wzmiankę o  mi
nach, oraz „przepis", jak mają być spo
rządzone. .  , ,

W  Miejskiej Bibliotece w Monachium 
spoczywa inny rękopis, który został na
pisany w 15 lat później, przez włoskiego 
inżyniera Jana Fontanę. Jest w  nim mo
w a o pływających minach w  postaci ryb. 
W  ten sposób możemy stwierdzić, że Już 
na cztery wieki przed Robertem Półto
nem, bo w  roku 14211, zajmowano sie  tą  
sprawą, a w ięc zupełnie niesłusznie Ful- 
too uchodzi za wynalazcę pływającej od- 
ny.

Już Franciszek Helm w  r. 1827 opisał 
sposdb. Jak należy strzelać pod środa. 
mWUkaBAMbtekawBedbdepoNadam. 
In. rękopis Hełm*.

Prawie w  31)01st odżnłej Amerykanin 
Pulton zalał ale tymi am nami phoamd. — 
Mianowicie «konstruował  on p ły w a ł* *  
mine, ktdra zademonstrował kndvdddm  
zlełdrjarzooi w  dniu 1? zndhła 179* ro
hr. Konstruktorowi  oddano NA Nvaiaiz*- 
ejl Star» f  Ke?ii#vter-mr b*T Md-
ry przyholowano ## Tamizę. Kiedy d a
tek wjechał na pray guh w aua nprzednh 
mdn*. wdrdd swaMnwnel detonacji w y
leciał W powietrze  

W  c z a *  wojny  rosyJńo-lepudsMelo- 
degrały miny morskie bardzo «raźna ro
le* zwłaszcza w  Pmt-Aylnrze I stałe śle 
łednó z  nalstraszoiekry  cfi I nakdebez- 
nleem lehzych bm nł nowoezeóaeł  loch- 
nłkf woleonej na metan.



Skandaliczna afera z naszyjnikiem
Maria Antonina, córka Marii Teresy, ja 

ko piętnastoletnia panienka została wyda
ną za mąż za Delfina, późniejszego króla 
LudWka XVI. Młoda królowa posiadała 
żywy i bystry umysł, była piękną, odzna
czała się jednak wielką lekkomyślnością, 
a utrzymanie jej dworu kosztowało krocie.

Maria Antonina lubiła bardzo klejnoty. 
I na tym właśnie tle u s ta ła  wmieszana do 
skandalicznej afery z naszyjnikom.

Dwaj paryscy jubilerzy wykonali wspa
niały brylantowy naszyjnik, wartości
1.600.000 lirów, a znając zamiłowanie kró
lowej do klejnotów, zaproponowali jej na
bycie tej cennej ozdoby. Marii Antoninie 
naszyjnik niezmiernie się podobał, uznała 
jednak cenę za zbyt wygórowaną i odrzu
cała propozycję.

0  całej tej historii dowiedziała się spryt
na awanturnica, de ła Motte, doskonale 
wtajemniczona w zakulisowe sprawy dwor
skie. Jej panieńskie nazwisko było Valois. 
Opierając się na tym. podawała się za spo
krewnioną ze starożytną dynastią królew
ską, gdyż pochodziła jakoby od nieprawe
go króla Henryka III. Waleejusza.

ĝgagrzy powszechnej łatwowierności zdobyła 
l& z trudu zaufanie, gdy mówiła o swych 
stosunkach i wpływach.

Pani de la Motfce -/ciągnęła w sieć swych 
intryg kardynała d'e Roh an, wielkiego jał- 
roużnika Francji, członka znakomitego ro
du arystokratycznego. Raban był od dawna 
poróżniony z dworem królewskim, szczegól
nie nienawidziła go królowa, której donie
siono, że będąc posłem w Wiedniu, roz
puszczał plotki uwłaczające- czci cesarzo
wej Marii Teresy, Rohan ubolewał nad tą 
niesławą i szukał sposobności, aby przy
wrócić dobrr stosunki z dworem francu-

układy z jubilerami, którzy na. wiadomość, 
kto jest osob" nabywającą naszyjnik, zgo
dzili się na wypłatę w kilku ratach i wy
dali naszyjnik osobnikowi ubranemu w li
berię królewskiego dworu. -W ten »posól) 
naszyjnik dostał się w ręce pani de la Mot
te. której mąż wywiózł gr wnet do Anglii, 
gdzie sprzedawał jubilerom poszczególne 
brylanty. I

Afera ta  musiała prędzej czy później j 
się wydać. W pierwszym terminie wypłaty - 
doręczono jubilerom tylko małą sumę., 
wraz ze sfałszowanym listem królowej,1 
która, obiecywała wkrótce wypłatę więk
szej sumy zgodnie ze zobowiązaniem. K ar-! 
dynał, który powyższą sumę wypłacił, był 
wprawdzie bardzo zdziwiony że nigdy nie 
widzi klejnotów na szyi królowej, jednak 
czekał cierpliwie. Gdy dalsze ra*y nie na
pływały, jeden z jubilerów napisał list do 
królowej, a skoro nie otrzymał odpowiedzi, 
w .obawie przed bankructwem zwrócił się 
do samego króla upominając się 0 zapłatę.

W pałacu wersalskim zakotłowało. Zaczę
to szukać winnych, Król, zazwyczaj spo
kojny i flegmatyczny, tym razem "uniósł 
się gniewem i nakazał surowe śledztwo, w 
grę wchodził bowiem honor jego żony. Po
mimo, że kardynał Rohan był raczej ofia
rą oszustwa, niż oszustem, nienawiść dwo
ru zwróciła s,ę .przede wszystkim przeciw 
niemu. Podejrzewano go, że usiłował wy
dobyć się z kłopotów przesz zwyczajne oszu
stwo, o zarazem chciał umyślnie wciągnąć 
w aferę osobę królowej, w przypuszczeniu, 
że dwór królewski nie będzie chciał roz
głaszać całej tej sprawy w obawie skandalu.

Rohana, który w poczuciu swej niewin
ności me - ciał się ukrywać,©lec* w dniu

a m e m

W idok na port S t. A u bin  n a  w y sp ie  J e r se y , obsadzonej osta tn io  przez od d z ia ły  wojsk
niem ieck ich

15 sierpnia 1785 r. pojawił się w Wersalu, I złodziejka), oraz na dożywotnie więzienie, 
aby jako jałmużnik Francji odprawić uro- Kardynał Rohan został większością trzy. 
rzyste nabożeństwo w kaplicy pałacowej, * dziestu głosów przeciw dwudziestu uznany 
uwięziono i odesłano dc Bastylii. — Oskar- za niewinnego, a lud z okrzykami radości 
żony o obrazę majestatu został stawiony i odprowadził go do pałacu, 
przed najwyższy sąd parlamentu. Równo- I Lud paryski po wydaniu wyroku głośną 
cześnie z łardynałem aresztowano panią mówił, że nie pani de la Motte, lecz królo«, 
de la Motte, w chwili, gdy zamierzała uciec : wa ' ~ 4 ' 4
do Anglin. Kardynał bronił się 
godnością, tak że sędziowie doszli

wielką 
prze

konania, że mają przed sobą ofiarę włas
nej lekkomyślności, a nie oszusta, za ja
ki ego chciała go przedstawić w swych ze
znaniach pani de lu Motte.

Wreszcie sąd wydał wyrok. Najcięższy 
los spotkał panią de la Motte, którą skaza
no na publiczną chłostę rózgami, na wypa
lenie na jej ciele litery „V.“ (Voleuse —

Wówczas pojawiła się u niego de la Miot
le, która w porozumieniu ze słynnym awan
turnikiem i kuglarzem, niejakim Cagliostro, 
uknuta kunsztowną intrygę. Intryga ta by
ła oparta na niezwykłym podobieństwie kró
lowej do pewnej znajomej de la Motte, 
'imieniem Olivia która za odpowiednią
opłatą podjęta się odegrać rolę królowej 
w ułoścmej sprytnie przez Cagliostra sce
nie. Rohanowi oświadczono, że królowa 
gotowa jest z nim się pojednać i wybaczyć 
mu -s^'-stkie jegto przewinienia. Aby 
wzbudzić w nim zaufanie, doręczono mu 
sfałszowany bilecik królowej, z podpisem 
„Marie Antoinette de France", po czym 
zorganizowano w nocy schadżkę w zacisz
nym ustroniu parku wersalskiego. Olivia, 
odpowiednio nauczona, doskonale odegrała 
rolę królowej. Po krótkiej rozmowie opuś
ciła miejsce schadzki pod pozorem szmeru 
w pobliżu i upuściła róże.

Uszczęśliwiony kardynał gotów był wszy- ( 
stko uczynić, aby pozyskać względy królo
wej, które na podstawie sceny w parku 
wyobraża"- sobie bynajmniej nie olatonicz- 
mie. Podszepnięto mu myśl nabycia naszyj
niksa brylantowego dla królowej, twierdząc, 
że skarżyła się oburzona na -skąpstwo swe
go królewskiego małżonka. Rozpoczęły się P io n ie r z y  n iem ieccy  n ap raw iają  m ost, w y sad zon y  podczas dzia łań  w ojenn ych

Maria Antonina, w im na zasiadać! 
ławie oskarżonych. W paszkwilach; 

wierszykach i ulotkach lżono cześć królo
wej. Gdy w dodatku pani de la Motte zbie
gła z więzienia, a po przedostaniu się dd 
Anglii ogłosiła tam paszkwil, rzucając# 
cień za królowę, znalazła w kraju i za gra* 
nicą całkowitą wiarę. Szacunek dla pars 
królewskiej zmalał zupełnie; a  menawiśą 
wzrastała i pogłębiała się z rokiem każ« 
dym. Były to już głuche pomruki zbliża
jącej się burzy Rewolucji Francuskiej, 
C I E K A W O S T K I

Koszt budowy okrętów
Koszt budowy okrętów wojennych jest 

znaczny i waha się od 900 — 1.500 dolarów 
za tonę. Koszt budowy angielskiego o krę» 
tu wojennego ..Nelson" wyniósł 7.405.269 
funtów szterlingów. czyli około 355.5 milu. 
złotych. Okręt „Rodney", który należał dd 
tej samej klasy, a został przez Niemcowi 
w obecnej wojnie zniszczony, kosztował O 
83.000 funtów szterlingów więcej.

Strój dla głupich...
Na pogrzebie pewnego księcia postawio

no w drzwiach hajduków, aby lada koga 
nie puszczali. Jeden z odźwiernych bardzd 
frasował się. że nie wiedział kogo ma pusz« 
czae, bo, powiada, wszyscy są na czarna 

I ubrani. Kiedy o wątpliwościach tych do
wiedział się marszałek, rzekł:

— Powinienem był kogoś mądrzejszego 
dla rozeznania osób postawić, bo wy, haj
ducy. nie znacie się na ludziach, tylko na 
sukniach.

Lepiej być bez nosa
Pewnemu człowiekowi, który nie bardzo 

dobrą miał żonę, ucięto nos w zwadzie. 
Gdy go przyjaciele pocieszali, odrzekł:

— Cieszę się najbardziej z tego, że żona 
nie będzie mnie mogła więcej za nos wo
dzić.

HOMAN «ZKLARSKI 10)

Pifofkz i mifość
K5edy wreszcie odprowadził pannę 

Cörins i powrócił do domu—-zastał wszy
stkich mieszkańców widii na nogach. 
Miśs Nichdlsöm, stajenny, a  nawet nie- 
wznuazKxny kamerdymer biegali po wszy- 
Rbkśdh kątach i ssukafó Gdy Kor.

rozpoczął śledztwo, okaSLo się, że 
NeSly wróciła ae spaceru, po caym gdzieś 
zapodziała się.

— A czy koń w stąj-ni ? — pytał się Ja . 
misa.

— „SaSy“ stoi, ale „Pioruna“ me ma. 
Myślałem, że pan jednak pojechał za pa
nienką.

Janusz popędzał do stajnia. Rzeczywiście 
„Pioruna“ nde było. W mig osiodłał „SaS- 

i wyprowadził ją  ze stajni. Zapytał 
.się jeszcze, w którą stronę pojechała Nd- 
ły i rumył galopem. Poszuddiwaroia me da
ły jednak przez długi czas rezultatu. Na
potykani ludzie odpowiadali, że nie wi- 
daieli nigdzie młodej amazonki. Dopiero 
w k ä e , odległym o dobre parę mii, dokąd 
zapuszczał się Janusz z Nelły tyiłeo bar
dzo rzadko, znalazł pierwszy ślad. Była 
to yapka NeSly. SŁady konia wskazywa
ły, że szedł on galopem, pawe! cwałem. 
Zaniepokojony Janusz zmusił konia do 
«szybszego tempa. Galopował szeroką 
przecinką leśną, rozglądając .się na 
wszystikae strony. Nareszcie znalazł Nel
ly Leżała pod drzewem. „Piorun“ zaja
dał spokojnie opodal trawę, .jamm, ze. 
skoczył % kiasezy szybko i podbiegł do 
dmewmyny. Była nieprzytomna. Janus 
jm& cemmWy, począł potrząsać Nelly, u- 
esłując ją  przywrócić do przytomności 
W-Ez&BtJkie wyeRki były jednak daremne.

Odchodząc wprost od zmysłów z  roz
paczy, Janusa przytulał ją  do siebie, gła
skał i całował, prosząc i zaklinając, aby 
się odezwała. Nełlły jednak me wracała 
do przytomności. Gdyby Janusz był 
mmiej zdenerwowany, wówczas nśewął- 
p&iwie spostrzegłby, że NdMy już dawno 
była przytomna,. Ade pontieważ dobrze jej 
było w ramionach Janusza, więc zam
knęła oczy i dałej udawała zemdloną. Do
piero gdy sytuacja zaczęła się wik&ać A - 
Nełly zdecydowała się podmieść powieki

— Gdzie jestem ? Co się stało? — za. 
pytała.

To ty  musisz; mi powiedzieć, co sdę 
Ja  znalazłem cię już nieprzytomną 

pod drzewem. Skąd się tutaj wzięłaś i 
dlaczego wsiadłaś na „Pioruna“, chociaż 
wiedziałaś, że nie dam  mu rady.

Wytrzymałość NeMy skończyła się. Roz
płakała się, a wśród łez opowiadała Ja
nuszowi wydarzenia ostatnich godzin.

— Zobaczyłam pana, jak pan jechał z 
tą  małpą i zagniewałam się, i pobiegłam 
do ,»Pioruna“ i osiodłałam go sama i po
jechałam i „Piorun“ rnnde poniósł i spa
dłam. To wszystko.

— Dlaczego nazywasz pamznę Cortis 
małpą, NeMy? TWk nie powinna się wy
r a j e  panienka z dobrego domu Co mam, 
do zarzucenia pannie Cortis?

— To, że m-i pa/na zabiera. A pan,..
— Ja jestem tytko twoim nauczycie

lem i gdy załatwię lekcję, to wolno mi. 
chyba robić t >, co mi mę podoba.

— Talk, ale ja...
—— Go ty..
— Ja pana kocham. — Powiedziała 

szyf>ko Nełly i uhyłłła głowę.
J arousi był zaskoczony tym wyzna

niem, NeMy była przecież jeszcze dzdee-

marzyc o tym, aby móc ożenić się z  jedy-1 bis, Ostre słowa mir. PiJłłowa zswróciły mu 
Tiaczką milion-ara. uwagę, że w gruncie rzeczy m e jest nł*

— Dziecko jesteś i tyle — odpowie, czyim ironem, jWk tylko płatnym funkcjo- 
diaiał. — Kiedy dorośniesz, będziesz eię nairiuszeon, którego każdej chwili można

z dawniejszej sceny, 
na ^ a ł ly “ i

tera® 
do do.

śmiała 
marsz.

Okazało się jednak, że Nełly była po
rządnie pot%icaoara. Wprawdzie przy po
mocy Janusza wdrapała się na siodło, ale 
jechać mogli tylko stępa. Dopiero pod 
wieozór dotarli do domu, gdzie zastali już 
mr. Pilawa, porządnie zaniepokojonego 
długą nieobecnością córki. Zaalarmował 
on już policję i nawet straż ogniową, Je
dnym słowem cała okolica była w ruchu. 
Gdy wreszcie młoda pana zajechała pod 
pałacyk — Pilów  wyskoczył z wyrzuta
mi pod adresem Janusza.

— Ładnie mi pan córki pilnuje. Pro
siłem, aby pan jej samej me puszczał 
konno z domu. Za co ja  panu płacę.

Janusz poczerwienua* gwałtowanie. Za
nim jednak zdołał odpowiedzieć — wyrę
czyła go Neli-.-.

— Papo, proszę się nie gniewać na Ja 
nu&zza. To tylko ja bytem taka głupia. 
Wykorzystałam, że go nie było w domu i 
porwałam „Pioruna“. Nie dałam mu ra
dy i poniósł manie. Gdyby nie Janusz, to 
nie wiem, co by się ze mną stało.

— W każdym razie obydwoje powin-

wymsucić. Uwaga P ilaw a dotknęła 
mocno. Ponieważ doszedł da proekana- 
nte, ź nadużył zaufania swego praco* 
dawcy, przeto postanowił zrezygnować 2 . - 
posady i wrócić tam, skąd przyszedł. O -' 
błiczał w myśli wartość swego m ajątku I - 
doszedł do przekonania, że jeśli 
Pilawowi samochód — to wówczas te&< 
nie b # z ie  mógł mieć do n-iego żadnej 
pretensji z tytułu owej zaliczki — pobra- - 
nej przy angażowan • Janusza do fuinkj 
cji nauczycWa Nelly.

U trata humoru została szybko dostrze
żona przez Nely. Nie uszło jej uwagi, że 
Jarausz wałęsa się chmurny po domu, że 
nie wyjeżdża ani na koniu, ara też samo* . 
chodem.

— O czym pam myśli Johny — zagad
nęła go pewnego dnia, kiedy stexkAN o* 
by dwoje na teranie

— Myślę, miss Nelly, źe powinienem 
odejść. Pair@ mnie już nie potrzebuje, ä 
przy tym uważam, że...

— To, co pan uważa, to jest obojętne» 
ważniejszym jest to, źe ja  nie chcę, aby 
psjn odchodził. Pam musi zostać.

— Mój honor nie pozwala mi na zosta
nie. Powiem otwarcie, że masn zamiar

Dokądjest caste i zdrowa.
Kilka następnych inł NeHy rmmate 

wypoczywać i przejażdżki kora . musia
ły odpaść. Janusz chodził posępny po do
mu. Nawet dc samochod-u nie zaginał 
Doszedł do przekonania, że był śmieszny 
zarówno przez swoją manię aamochodo.

a zresztą nigdy przeeteż nte mógł: w*, jak i przez konkury do pwmy Cor
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— Po obojętne. Najważniejsze, aby
para straci łą. mnie z  oczu i aby w óeifs 
pani do m rmafoego «tanu

— Ale ja  nie chcę \
;— Para, mi®s Netiy, jest jeszcze dwa* 

dci-em. Gdy pani dorośnie, sama będzie 
«ię pani śmiała z dzi%*iej«®ej roemioovy.
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