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Jeszcze zam ało

Oprócz Rtrzelo.ck.cb z Trze
meszna, © któr,vch pieailśmy wc
wczorajszym numerze, są jeszcze
inni, kuórzy pretendują do spad
ku. W pierwszym rzędzie są to potornkc-me Szymona Strzeleckiego,
brata znakomitego podróżnika,
przebyw ający stale w Ameryce. Ci
Strzeleccy usiłowali obalić jeszcze
w 1871 r. testament badacza, do
wodząc, że je st on sfałszowany.
Testament unieważniono, lecz na
stępnie przywrócono mu moc
prawną

Wahania temperatury spowodowały
szko d y w rolnictwie i sadownictwie

fk) Celem oslafnio prowadzonej
polityki gospoaarczej było zam
kniecie srynnvch nożyc pomiędzy
cenami artykułów sprzedawanych
Tegoroczna zima oLfituje w
i nabywanych przez rolników.
Trzeb.* powiedzieć, że mimo do- gwałtowne wahania temperatury
nonarua znizki szeregu artykułów na wschodzie i północy Polski.
nożyce te nie zostały zamknięte. W ostatnim tygodniu po mrozach
Ch irakterystycznym
tego wyra o Sile kilkunastu stopni nastąpi
zem jest fakt, że dzid można na ła nagła odw ilż i podniesienie
być w przeliczeniu na żyto, pół się temperatury dc 2 stopni po
tora razi* nuuej węgla niż w roku wyżej zera. Rów nocześnie w nie
których okolicach na Kresach
1928.
Ponieważ jak sądzić można na Wschodrwch spadły ulew-ne desz
podstawie urzędowych oświad cze.
W krótce po fali deszczów wy
czeń, akęj- zrużki cen dobiegła
już do końca, trzeba się zapyiać, stąpiły zupełnie nieoczekiwanie
przymrozk,, które spowo
w jaki sposol, dążyć obecnie bę. • ostre
dz.iemy do przy wrócenia rentow dowały pakrycie się namokłych
ności rolrictw a. W porównaniu drzew powłoką lodową. W iele ga
bowiem do roku przyszłego pod łęzi nie wytrzymało ciężaru lo
niosły się jedynie ceny niektórych dów i uległo złamaniu. Zachodzi
artykułąw
hodowlanych, nato obawa, iż drzewa pokryte lodem
miast ceny ziemiopłodów są mniej przemarzną i z wiosną nie wrócą
więcej na poziomie zeszłorocz do w egetacji.
W W arszawie otrzymano z wie
nym.
P ow staje w ięc
pytanie
czy zamknięcia nożyr nal< ży ocz<. lu okolic W ołynia, Polesia i W ikiwać aa drodze podniesienia się
cen artykułów rolniczych.
Stoim y dziś przed wielkim zna
kiem zapytania. Obiużki. cen ar
tykułów przem yrłow rch jest, za.
kończona. nodwyżka cen artyku
ow rolniczycn jest bardzo tru
dn», Jeśli ju ż nie całkiem niemo
żliwa. R olnictw o w ięc, jak daw
niej, stoi przed wielką ni-w iadc M ADRYT, 3. 1. (P A T ,). Grupa
mą.
A przecież przyw rócenie ren deputowanych m onarchistów wy
towności rolnictwu, jest dziś na stąpiła z wnioskiem otw arcia dy
dal punktem centralnym w szel skusji w spraw-ie postawienia w
kich rozw a*iń gospodarczych. I stan oskarżenia przed trybuna
dlatego coraz natarczywiej na łem gw arancyj konstytucyjnych
rzuca &ię pyuaiut: jakienu meto prezydenta republiki, prezesa radami będzie prowadzona akcja uy m inistrów i pozostałych człon
ków gabinetu.
zamykania nożyc.

O r k a w ciągu stycznia

Obecnie Strzeleccy ,,amerykańsey" złożyli interpelacje do angielskicj Izbv Gmin i parlamentu
australijskiego, dow odzą:, że An
g ’ ja ze względów prestiżowych powinna zw rócić nieprawnie posia
daną fortunę. Parlament austra
lijski interpelację odrzuci! bez
dyskusji, Izba Gmin zaś jeszcze
je j nie rozpatrywała. Pretendenci
ci jednak nie mają żadnych pod
staw prawnych do spadku
Poza Strzeleckimi pretensje do
australijskiej fo-tu n y zgłosiła ostatnto funaacja im ks. M arcin
kowskiego na zasadzie przyn aak o
wo odkrytego w starem archiwum
miejsldem w Trzemesznie, a za
pomnianego testamentu pierwsze
go spadkobiercy P ioTra Strzelec
kiego. który cały majątek zapisał
fundacji.

W ten sposób istnieją dziś dwa
leńszczyzny alarm ujące doniesie opadów śnieżnych na niezamarnia o dotkliwych
szkodach w Łniętą ziemie wszystkie oziminy testamenty Piotra Stizeleckiego:
jeden zapisujący mil jardową forsadach ow ocow ych, spow odowa moga „w yprzeć".
nych przez gwałtowne wahania
tempera tury.
W Lubelszczyźr.ie stale ran
kami panują lekkie przymrozki,
w dzień zaś temperatura podno
si się nawet do 10 stop. wyżej ze
ra, tak że w wielu majątkach
dokończono zalegle jesienne orki.
Najstarsi rolnicy nie pamiętają
w swej praktyce wypadków, by
można było orać w styczniu.
Nienotowane oddawna cicpla i
wahania temperatury są dla sta
nu ozimm bardzo niekorzystne,
gdyż .ziemia, zam arzając podczas
przymrozków' pęcznieje i rozry
wa korzonki młodych roślinek.
Nadto
istnieje
niebezpieczeń
stwo, że w razie znaczniejszych

tunę swym rdeślubrym dziecioa:
{patrz ABC z O b. m .), a drugi z
Trzemeszna.
Proces rewindykacyjny, iaki Się
rozpocznie ju ż w lutym w pierw 
szej instancji sądu w Londynie
będzie polem do ciekawe1 rozgryw
ki pomiędzy ogólnie poważaną
zasłużoną ,na terenie W ielkopo
ski instytucją społeczną, bogacza
mi amerykańskimi i poromkam
nieślubnych dzieci m iljardera.
W ątpliwe jednak, czy A nglja bę
dzie skłonna do zwrotu choćb'
części spadku. Jak nas inform u
je mec. Malewski, pełnomocnik
trzemeszeńskich Strzeleckich, w
ostatnich czasach giną w dziwne
sposób dokumenty-, mo-gace mieć
duże znaczenie w procesie. Ostat
nio z Bibljoteki Narodowej w
W arszawie zginął egzemplarz wy
czerpanej dziś zupełnie broszury
Edm. Strzeleckiego, opisujący od
krycie terenów, nadających sie do
eksploatacji ziota.

15 stycznia wygasała pełnomocnictwa

H

j

nad nowra! dekretom

C is za na te re n ie n c r l a m e n t a r n y m
warsztacie prac rządu jest projek
tów jeszcze sporo. Jak słychać,
przew-aża tendencja, aby wszelkie
w ażniejszo ustawy przedłożyć izDom ustawodawczym. IV śród nich
znajdują się ustawy podatkowe,
które nie m aja jednak na celu
zm rm jszcnia czy zwiększenia ist
niejących nodatków, lecz uspraw
nienie sposobu ich „ściągania i
wprowadzenia pewnych ułatwień
dla płatników
A kcja rządu w kierunku obni
żenia cen jest ukończona. Obecnie
zaś rozważane są kroki i zarządze
ni a, mające na celu ścisłą kontro.Ię nad hurtownikami i dcm lista nr,
tak. żeby obniżka cen doszła fak
tycznie do konsumenta.
Na terenie parlamentarnym pa
mocy decyzji Kortezów, zapadłej nuje nerazie cisza Zakończenie
większością trzech piątych ogól feryj świątecznych nastąpi S b . m
nej liczby deputowanych.
Na dzień ten bowiem zwołane zo-

Dnia 15 b. m. upływa, jak wia
domi., termin pełnom ocnictw, udr.ielonych przez row y Sejm rzą
dów' p prem jera K ośiiałkowskicgo. W' związku z lem odbyw ają sie
cod zioń narady, jakie ustaw y w y
dać jeszcze przed 15 stycznia, jako
dekrety Prezydenta Rzeczypospoli
tej, a jak-e załatwńć normalną
drogą ustawodawczą, ponieważ na

Premier Hiszpanii przed trybunałem

Sensacyjny wniosek monarchistów

stało posiedzenie sejmowej korni,
sji spraw zagranicznych. Jakkolwiek r.a porządku dziennym są tyl
ko drobne ustawy ratyfikacyjne,
to jednak w kołach poinform owa
nych zapewniają, że na posiedze
niu tem p min. Beck w ygłos5 expose. oczekiwane z dużem zainte
resowaniem ze wzglądu na skom
pbkowaną sytuacię międzynarodową. Poaobno treść espose by*a omawiana onegdaj na Zaniku, pod
czas narady, która P. Prezydent.
Rzeczypospolitej odbył z gen. Rydzem-śmigłym. pramjeren. R o
ściałkowskim i p. miń Beckiem,
Prace sejm owej komisji budże
towej rozpoczną się dnia 19 b. m.

z n a l a z ł poparcie w o d z a lu d o w c ó w
Gil Robles, przywódca
akcji
ludowej podpisał wniosek m onar
chistów, dotyczący prem jera i
ministrów1, natomiast
odm ówił
podpisania wniosku, dotyczącego
prezydenta H iszpanji.
Postawienie w stan oskarże
nia prezydenta republiki hiszpań
skiej może nastąpić jedynie na

Długotrwałe deszcze i niepogody

Klęska powodzi grozi Francji
W Lyoma run^ł dwupiętrowy dom

PARYŻ, 3. 1. (P A T .). D ługo
W departamencie Gard spe
trwałe deszcze i niepogody w y wodu długotrw ałego deszczu na
wołały podniesienie się Poziomu stąpiło obsunięcie terenu w miej
rzek, które grożą wylewem
O scow ości Salles-du-Gaid. Niektó
ile poziom Sekwany m e budzi ro, niżej położone dzielnice Marnarazie niepokoju, o tyle dopły syljb zostały zalane. Również w
wy Loary zaczynają wylewać. Z Tulenie, woda zalała ulice, pro
Nantes aonoszą, że woda zalała wadzące ao portu handlowego.
już niżej położoną dzielnicę mia
W Akwizgranie
utworzył się
sta. W Lyonie wskutek rozmięk lconrtet pom ocy ofiarom pow o
prawdziwych swoich celów.
Ta taktyka maskowania, jak nięcia terenu, zawalił się dwu dzi, który wystąpił z apelem do
ludności całej F rancji.
podkreślają w dobrze poinform o piętrowy dom
wanych kolach francuskich, za
stosowana została na skutek zle
ceń ;Diniitrowa, który- dochodzi
b u r z y s ię p r z e c i w ć w i a r t o w a n i u o j c z y z n y
do coraz większego znaczenia w
PEKIN, 3. 1. (P A T .). Nastrój wśród studentów' chińskich prze
kierów nictwie kom m tornu.
ciwko ruchowi autonomie-tyczne
mu w Chinach póln. vra asta co
raz bardziej. 200 siuaentow posta.nowiło udać się do Nankinu,
ażeby zaprotestow ać wobec rza
du przeciwko temu ruchowi i pro
sic rząd, by przeciwstaw ił się „any nastrój, w yrażający się w za teresów pokoju niebezpiecznego
gresji
zagranicznej".
Studenci
sadzie „je śli mamy ginąc — to napięcia. W łosi widzą dziś jedno
złożyli uroczystą przysięgę, że
niech ginie z nami cały św iat". tylko w yjście — sam obójstwo na
dotrą do stolicy, albo umrą.
Wielki kraj kolonjalny, jak Fran rodu, wśród powszechnej klę
cja, nie może uwierzyć w to, by ski Europy. Nie je st to w'yjście
Studenci
maszerują
wrzdluż
kwestja zdobycia A bisynii decydo ani historycznie konieczne, ani linji kolejo-wej Tsientsin-Nankin
wała o życiu lub upadku narodu rozsądne. Jako przyjaciel gorący i towarzyszy im 5 samochodów
włoskiego. W łosi sami doprowa W łoch — kończy Pichot swój ar ciężarowych z żywno.-cią. Mają
dzają sytuację do nsj wyższego, tyku1, — apeluję do zwycięstwa cni do przebycia G25 kim.
dla ich własnych interesów i in rozsądku nad namiętnościami.

Gorączkowa działalność III Międzynarodówki

Kom uniści sieją z a m ę t
w e w siach i m ia s te c z k a c h Francji
PARYŻ, 4. 1. (A T E .). — „A m i
du Peuple" ostrzega
społeczcń
stw-o francuskie przed nowemi
met°dam*
propagandy kom u n i
stycznej,
sto&owanemi
głow nie
na Trowincji, szczególnie
po
wsiach. Ostatnio komuniści fran 
cuscy rozplakatowali w szeregu
wsi odezw y, w których deklarują
się ja k o zw olennicy i obrońcy
idei narodowej i zasad1 prywat
ncj wdasności. Odezwa skierów a
na d o chłopów ' francuskich,
fi*
świadczą, że w razie zdobycia
w la d zi p rzez komunistów, każdy
ch łop będzie tn.al prawo do po
siadania majątku do wysokości
500.000 franków.
Dziennik podkreśla, i c nowe
formy
agitacji
komunistycznej
we Francji
rodykuo-wa ne
są
względam. na bliskie wybory do
parlamentu i ostrzega, te w chwi
li obecnej je d y nym wrogiem Fran

Amnestia ogłoszona
15' dn*u wczorajszym ukazał
sie pierwszy' w tym roku numer
„Dziennika U staw", w którym
pod pozycją i-szą ogłoszona zo
stała ustawa amnestyjna. Wobec
wejścia amnestji w życie z dniem
ogłoszenia, władze więzienne już
wczoraj
rozpoczęły
uwalnianie
amnestjonowanych więźniów któ
re zakończone będzie w ciągu
dnia dzisiejszego.

pji i narodu jest komumzm. który
dostosowując się obłudnie
do
mentalności francuskiej, 1 działa
ściśle według ostatnich wskazó
wek M oskw y, zalecających opero
wanie w danym kraju hasłami odpowiadającemi
przekonaniom
mas i osłaniania w ten sposób

Patriotyczna młodzież chińska

Lewica francuska jątrzy
opinie p w c i w k o
PARYŻ. 3.1. ATE. Hrnri Li
chot, przewodniczący lewicowego
związku by]veh uczestników w o j
ny „Union Fedcrale" zwraca się
w artykule, umieszczonym w szej rogu pism francuskich z ostrzeże
niami pod adresem W ioch Pichot
podkreśla między innemu, że jaw 
ne lub ukryte pogróżki wypowia
dane codziennie niemal pod adre
sem Francji przez niektóre orga
ny włoskiej opinji publicznej,
sprzeczne są z zasadą poprawno
ści wzajemnych sąsiedzkich sto
sunków Pytanie stawiane przez
wielu Włochów', czy Francja do
chowuje przyjaźni, należy odwró
cić i zapytać, czy Włosi dochowu
ją przyjaźni dla F rancji.
Pichot wyraża przekonanie, że
dzisiejszo W łocny gotowe są na
wszystko, nawet na rozpętanie bu
rzy dziejowej, w której same jp®*
niosłyby największe straty. W opinjt włoskiej przeważą fatalistycz-

W ło c h o m

Now a eksmisja kolejek?
P ro c e s o t e r e n d w o r c o w y w W i e r z b n i e
Na wokandzie wydziału X I cywilnego Sądu Okręgowego znaj
dzie się w dniu 7 b. m nowy p ro
ces eksru syjny wytoczony k olej
kom dojazdowym sjow od u budo
wy dworca. Jak wiadomo kolejka
grójecka rozpoczęła budowę no
wego dworca na terenie kolonji
Nowy Sad, pod Wierzbnem Sprze

ciwiła się temu część współwlaścioieli gruntów i uzyskała na
wet sądowe wstrzymanie rooót
budowlanych. Obecnie sąd orzec
ma o żądaniu eksmisji nowego
ilw-orca z terenów kolonji.
Byłaby to ju ż druga z rzędu
eksmisja kolejki grójeckiej w ostatnich czasach

L o i y r » W arcie
t r z y m a j ą s ię
Na rzekach południow ej i środ
kowej Polski lody* spłynęły, na
W iśle wznowiono nawet żeglugę
W yjątek stanowi rzeka Warta, na
której powłoka lodowa utrzymuje
się na znacznych przestrzeniach,
dochodząc do 6 cm .’ grubości.

P rze d a w n ie n i roszczeń
e m e ry ta ln y c h
Ministerstwo Skarbu przypom
niało w- specjalnym okólniku prze
pisy,
dotyczące
przedawnienia
roszczeń emerytalnych.
Na mocy tych przepisów funk
cjonarjusze państwowi 3 zawodo
wi wojskowi, którzy przestali peł
nić służbę, oraz w dowy i sieroty
po tych osobach, których upraw
nienia emerytalno nie były do
tychczas rozpatrywane, powinni
wnieść pisemne zgłoszenia swych
roszczeń do 30 czerwca 1030. Niezgłoszęnie uprawnień w tym ter
min e powoduje ich wygaśnięcie,

Opuści Moskwą
p rze d s ta w ic ie l U r u g w a ju
MOSKW A, 3.1. P A T . Charge
ri‘af£a;res Urugwaju, Carios Masanes, opuścił dzisiaj Moskwę

Nkeziuma tra g e d ia
na morzu

HELSINKI, 3.1. P a T. Fale wy
rzuciły na brzeg fiński w okoli
LONDYN, 3. 1. (A T E ). — Z
cach 1’ irolahty szczątki okrętu i
Szanghaju
donoszą:
W rzenie
kabiny- rad jo w ej oraz zwłok* męż
wśród studentów' oDjęlo również
czyzny i kobiety. Ustalono na pod
Chiny Południowe. W Kanton.e
stawie znalezionego pasa ratunko
odbyły- się wielkie m anifesta
wego, iż są to szezątk statku „Laucje studenckie. W mieście rozrzu
ritis", sprzedanego na wiosnę ub
cano proklam acje naw ołujące do
roku przez Finlandie R osji So
walki z polityką ugodową mar wieckiej.
szałka Czang Kaj Czeka.
Statek załadowany żytem musi-ał
Jutro wr Kantonie ma się odbyć zatonąć, gdyż załoga nie adażyła
wielka dem onstracja
studencka, nawet nadać sygnału alarmowego.
zorganizowana przez
ugrupowa Przypuszczają, że katastrofa na
nie nacjonalistyczne.
stąpiła podczas gęstej m gły spowodu zderzenia z innvm okrotem.
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T e r a z d o p ie ro , j a k z a p o w i a d a o ra s s w to S K a

Z w: {nii* Sa8 prawdziwa w o jK
RZYM, 2. 1. CPa T ). Prasa, o- od naszych władz wojskowych, am awiając fakt zamordowania lot by te uciekły się wobec Abisynii
nika włoskiego Minniti, któremu do metod bardziej twardych i nie
A bisyńczycy ścięli głowę, stwier- ubłaganych.
dza, że akcja włoskich samolo
Należy rozpoczęć stosowanie
tów Dombardujących była aktem przeciw Abisyńczykom wszelkich
sprawiedliwej represji.
środków wojennych, ponieważ AZdaniem „TriDuny", akcja re bisynja zastosowała ju ż wszelkie
presyjna winna być kontynuowa metody w ojny nieludzkiej i bar
na bez dyskusji i bez żadnych o- barzyńskiej.
granicaeń co no środków, od AT e le g ra m k o n s u la
bisyńczyków nie można bowiem
oczekiwać poszanowania żadnych
s zw e d zk ie g o
praw wojny.
LONDYN, 2. 1. (ATK). Ze Sztok
„L avoro F ascista" pisze, że holmu donoszą, że dziś popoi idmu de
przedstawiciele plutokracji, socja biura szwedzki* !jo Czerwonego Krzy
lizmu i imperializmu, gotowi zaw ża nud.izeJi od konsula szwedzkiego
sze ronić łzy w ODronie biednej w Addis Abcba, Dr. Hannera tele.,
gram następującej treści: „Wediug
A bisynii, m e przejmują Się tym posiadanych obecnie bliższych inforlazem faktem obrazy praw ludz- macyi ze strony rządu abisyńsl iego
kich, której dopuszczono się w A - ! ambwlan* szwssłkkiego Krzyża Czer-

«*»«••

wojennemu.

«*««. **» » *

Tym wszystkim ludziom pisze
„L avoro Fascista", odpow lada
mi*, że W łosi szanują znaki Czer
wonego Krzyża, lecz znaki te nie
powinny być nadużywane prztz
A bisynję dla oenrony namiotów*
w ojskow ych
oraz siedzib do
wództw
wojskowych,
magazy
nów
broni i żywności. Pra
wo
międzynarodowe
wyma
ga również, aby między siedzi
bami wojskoweini a Szpitalam i
Czerwonego Krzyża istniała od
powiednia odległość, której nie
zachowuje się w obozach abisynskich.
,
Opinja W łoch jest dziś zgodna
w mniemaniu, że Abisyńczycy
r.ie mają już więcej praw korzy
stać ze szlachetności rycerskiej
Włoch, które dotychczas nie po
sługiwały się najbardziej nowoczesnemi i srnierciocośnemi środ
kami wojennemi, jakie są w ich
posiadaniu.
W ojna w A bisyuji jest ciężką
wojną przeciw wrogowi silnie uzbrojonemu i dzikiemu, który nie
skanuje żadnych praw ludzkich.
W łosi niś mogą cziś zaniechać
niczpgo, eo służyć może w chwili
obecnej dla obrony cyw ilizacji.
„Giornale d lta lia ,,) stwierdziw
szy, że A bisynja wielokrotnie na
dużywała
znaku
Czerwonego
Krzyża oraz, że nie zachowuje
należytej odległości między na
miotami wojennemi a szpitalami,
pisze: tym razem ścięto giowę jer,
cow l wojennemu i przeciw temu
nieludzkiemu czynowi należy za
stosować represje Jednak repreaje nie wystarczają. A bisynja do
puszcza się nieludzkich aktuw ol-.rueieństwa oraz używa kul dumd'im Nadszedł czaj. aby zażądać

\mbu'ans szwedzki położony był w
większej >d!egli,ści od obozu wojenne
go i był bardzo widocznie oznaczony
Kilkoma [lagami z Czerwonym Ićrzyżem, pominąwszy fakt. że na ambu
lansie s idniały leż flagf szwedzkie.
SzwedzS ri? ranni znajdują się w obo
zie knio Nngelli. 30 rannych Ybiayńczyków umieszczonych w ambulansie
>onios!o śmierć podczau ataku wt.osltiego. Około 30 osób spośrod abisyńskiego personelu pomocniczego zo
stało rannych. Dwa wozv cięża-owe z
żywnością, instrumentami i innemi
materjołami lekarskiemi zostały zni
szczone.
N-ezależnie od informacyj abisyńskich tlokła-.lamv starań zbadania istotne';0 przebiegu bombardowania
we własnym -al ;resie, co nam jednak
wybitnie utrudnia stanowisko włoskie.
Ju*ro samolot Czerwonego Krzyża udaje sie na mieisc» wypadku celem
orzewiezicnia Dr. Hylandera do Ad
dis Abeby“ .
W związku 7. powvższ;m należr
nadmidnić że szwedzki CzerwW”
Krzyż zwrdeił . o za pośrednictwem,
pob'iżu Malka Didaha, 30 km. od Do prerydju"* M^dzrnnr-oło-^e-o Czer
lo. w dniu 20 grudnia został zbnmbar wonego F -zyia do wl-skicb wtodz
dawany oraz ostrzeliwany z kulomio w o js k o w y ch 7 nrr>: l>- o ł>>eoo(^akoWra
tów z samolotów włoskich, lecących ■>ie inr,vcb d" '-h samolotów, k‘ órc
na w sokości 300 m. Lotnicy włoscy będą wieść d^ąy-GW Czerwonego
XV
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zrzucili także bomby gazowe.
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CHICAGO, 2. 1. ( PAT) . A re
sztowanie bandyty Tcnnny‘ eg€> wy
wołało wielki popłoch w Ko
łach zorganizowanych przestęp
ców chicagowskich. Tomaiy Touchy był jednym z 6 braci którzy
zorganizowali wielką szajkę pory
waczy Należało ao niej* przeszło
100 złoczyńców
Banda była świetnie uzbrojona
i w yspecjalizow ała się w „ludnapingu“ t. j. porywaniu dzieci mii*
jonerów , dyrektorów i prezesów
wielkich towarzystw przem ysło
wi ch i t. p. Ogółem według informacyj p olicji chicagowskiej banda
Tommy’ ego dokonała 00 porwań.
Okupy, jakie płaciły bandytom ro
dziny porwanych, przewyższały
pól mil.iona dolarów.
Tommy Touchy nie ogranicza!
się jednakże do porywania dzie
ci bogatych ludzi w celu uzyska
nia okupu, Dokonał on kilku zu
chwałych napadów z bronią w
ręku. Jedna z kradzieży przynio
sła mu dochód 105 tys. dolarów.
Jeden z braci słynnego bandyty
Roger Touchy odsiaduje karę wię
zienia za porwanie, którą sądy amerykańskie wyznaczyły nie ku
mulując orzeczeń poprzednich wy
reków, wobec czego Roger Touchy, jak brzmi ostatni wyrok,
ma odsiedzieć w więzieniu 06 lat.

Saafiakewany
m e d p t się r o z b r o ić i p o s irzfc iJł a w a n tu r n ik a
Na ul. Brzeskiej już od dłuższe -1 W Nowy Rok gdy syn Żołęcgo czasu grasuje 21-Ietni Józef kich, Stanisław, szeregowiec sape
Żurek, rzekomo lakiernik, (zam- rów w Modlinie wyszedł na pod
Brzeska 11). Trucini się on Jed wórze został zaatakowany przez
nak Kradsieżam1, lub napadami na 6-eiu uzbrojonych w noże i kaste
samotne kobiety, a ostatnio duma ty n ipastników. Na czele ich stał
ga się od lokatorów tego i sąsied Żurek. Ostatni usiłował rozbroić
Żolęc-kicgo. Gdy ten skierował się
nich domów okupu.
Swego czasu Żurek, będąc w to w stronę mieszkania, wszyscy na
warzystwie 5-ciu kolegów, napadł pastnicy zamierzali za mm wtar
w podwórzu demu Brzeska 5 na gnąć, Po kilkakrotnych ostrzeżeJózefa Żołerkiego, zwrotniczego nach, Zołęcki uprzedził Żurka, że
P. K P- na dworcu W schodnim i zmuszony będzie użyć brerJ palżonę jego. Józefę. Pierwszego za -1 nej, lub bagnetu VVówczas Żurek
atakował kamieniami, zonie zaś porwał na rękę 3-letnie żydowsl ie
— wykręcił rękę i zrabował 10 zł, dziecko, bawiące się na pod\ óZa ten i cztery inne napady i po- rzu, poczem wraz ze awą szajką
bicie, Żurek był skazany na pół rc przystąpił do gwałtownego ataku
ku więzienia. Po odbyciu kary Z na Żołęckiego.
w dalszym ciągu zaczął ataki-1
Saper, nie chcąc dopuścić do
wad Żołęckiego i rodzinę jego, do- rozbrojenia sic, w yjął rew olw er i
m agając się okupu Jedynie za jea wystrzelił do Zurka, celując w no
norazowym datkiem 100-złitow ym 1gi. Kula ugodziła napastnika w
gwarantował zupełny spokój i z a - 1prawą stopę,
przestanie ataków.
Lekarz Pogotowia, po nałożeniu
i opatrunku, pozostawił go na miej
jscu Tymczasem na m iejsce przy. byli żandarmi IV-go plutonu żandarm rrji. którzy sporządzili protokuł. poczem Żołęcki pojechał dc
pułku.
m ia s ta s t o i.

Ma r .r lj j f r .iu d e s z c z e u tru d n ia ją d z ia ła n ia w o je n n e
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RZYM, 2.1. (P A T ). — W iado
mość, donosząca, iż wojska wio
skie zaczęły na froncie Tembien
używać gazów trujących przeciw
Abisyńczykom, nie została tu ani
zaprzeczona, ani potwierdzona.
W łoskie ministerstwo prasy i
propagandy komunikuje, że mini
sterstwo kolcnij zw róciło się w
tej sprawie o wyjaśnienia do kom
petentnych władz wojskowych w
\fryce W schodniej.
P. A. T. ogłasza następujący
kcmuniKat o sytuacji ra frontach
Abi^jmji w dniu 2 stycznia:
W edług inform acyj ab,syń[kich
przednie straże włoskie w ycofują
się z pozycyj, jakie zajmowały na
południe, na wschód i na za cn ói
>d Makalle, W kierunku Makalle
posuwają
się z południowego
wschodu wojska rasa Mulugeta
W edług korespondenta Ri-utera
w Adclis-Abebie w skład armii
rasa
Mulugety wchodzi część

( j a

z y

t r u

gv.ardji cesarskiej, wyekwipowa
nej zupełnie po europejsku.
Oddział gw ardji cesarskiej, po
dążający w kierunku północnym
z Dessie, został zaatakowany
przez samoloty wioskie, które rzu
cały bombj zapalające. Atak ten
jednakże nie w jrządził żadnych
strat w szeregach abisyńskich.
Armia rasa Mulugety w ostat
nich dniach została wzmocniona
posiłkami, które ■przyprowadził
z południa Fitaurari Germs, ku
zyn cesarza. Posiłki te przewyżpzają rzekomo 12 tys. żołnierzy.
O ficjaln y komunikat abisyński
ogłooZony w Dessie, donosi o
strąceniu w pobliżu Makalle sa
molotu włoskiego. Dwóch lotni
ków włoskich
zginęło
W edług
drugiego komunikatu, wydanego

r ę

k

a

c
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p o S s

Trzej inni bracia bandyty po
legli w utarczce z konkurencyjną
bandą. Szósty brat zaginął. Jak
przypuszczają padł również z rę

11

w ? .: o d U K r a i ń c o w M a ł o p o l s k i W s c h c a n i e ^
skupów i ich sufraganów. Wstęp
listu brzm i:
„N a w spólnej konferencji dnia
23 grudnia 1935 roku radziliśmy
o bardzo ważnej sprawie nasze
go życia religijnego, która zwis
się akcją. kntolicKą, postanowiliś.hiy ją zorganizować, wprowadzić
lw życie i nadaliśmy je j statuty".

czenia ze strony ubezpieczonych.
Nowe przppisy przewidują m.
iii. prawo ubezpieczonego do w ol
nego wyboru lekarza. Lekarzom
odebrano wynagrodzenie ryczał
towe i wprowadzono taksy od po
rań. U l e g ły również obniżce ceny
lekarstw. Przeprowadzone także
centralizację zarządów sanatoryj
nych, ceiem obniżenia kosztów ad
m inistracyjnych.

w

noc S y lw e s tro w ą

SOSNOWIEC, 3.1. (T eł. wł ).
W noc Sylwestrową, nę. Piaskach
pod Sosnowcem zdarzył się wy
padek, który w śiód widzów wy
wołał bardzo przykre wrażenie.
W sali „Sokoła" na Piaskach
odbywała się zabawa taneczna,
przy wypełnionej po brzegi sali.
W chwili, gdy wesoie tony wal
czyka napełniały salę, a liczne
panny wirowały, jedna z tańczą
cych pań, 35-letnia Józefa Der-

kowa, zasłabła nagle i zanim zdo
łano je j pomóc wyzionęła ducha.
Na sali powstało zamieszanie i
zabawę przerwano. W ezwany le
karz stwierdził śm ierć wskuteL
udaru serca.
Chociaż zabawa została Wino*
w;ona, to -‘ ednak wypadek pozo*
stawił tak przykre wrażenie, te
część pubheznoaci opuściła #aię,
udając się do domów

KiłZdu' zafcankowy

łagodniejszy kurs w Sowietach

n S 63-Sstnią s t a r u s z k ę

Aronesija dla zesłańców?

TCZEW, 3.1. (T eł. wł ) . One- zowskiego, samieozka.ego w Bu*
gflaj w polundnie na drodze pu brówce.
blicznej pomiędzy wsiami Boorów
ką a Linią Górą w pęwi-ecie tczew
sk,m, dokonał nieznany sprawca
niezwykle zuchwałego napadu ra
bunkowego na Cb-letnią starusz
na Zamku
kę, Annę Krasiń3Ką.
P. Prezydent Rzeczypospolita,
Krasińska wracająca w towa przyjął dziś popołudniu na ączrzystwie swego ułomnego G8-let- nej audjenrji p prozeim Rady Mi
niego męża z dworca kolejowego nistrów KosciałkowsKngo. Gensz Majewa do domu, na skraju la ralnego Inspektora Sił Zbrojnych
su napadniętą została przez m ło
gen. Rydza - Śmigłego i Ministra
dego nieznanego bandytę, który Spraw Zagianicznyeh Becka.
przy użyciu przemocy zrabował oniemialej z przerażenia staruszce
koszyk, zawierający artykuły spe
M jr. Le p c c k i
M*wize, przedstawiające wartość
otijeął u r z ę < i o w ? n l £
około 10 zł
Mjr. Lepecki mianowany został
Powiadomiona o napadzie poli
cja. w toku wstępnego śledztwa dyrektorem biura prezydjalnegc
ujęła sprawcę w osobie bezrobot w Prezydjum ltady Ministrów ;
nego 23-letniego Antoniego Brzo objął wczoraj urzędowanie.

RYGA, 2.1
(A T E ). — Z Mo.
skwy donoszą, że generalny kom:
sarz bezpieczeństwa Jagoda, prr„v
A ty zestal w czoraj przez Stalina
na dłuższej audjencjł, w czasie
której omówiono m. in sytuację
wt-wnętrzno - nolityezną. Stalin
polecił Jagodzie stosowanie łago
dniejsi;,. go kursu
wewnętrznego
giównie ze względu na posunięcia
taktyczna Kim internu na terenie
zagranicznym, gdz'e, jak wiado

mo, III-cia międzynarodówka pro
paguje współpracę wszystkich elunentów lewicowych, w ceiu
„zgniecenia faszyzm u".
Według pogłosek,
jakie
w
związku z tą rozmową i*ozeszlys:ę
vV moskiewskich kołach jwliłycznych, rząd sov,iecKi nosić się ma
z zc.miurem ogłoszeniu amnesiji,
którą objęłaby zesłańców poi i tycz
nych, mających wyroki nie wyz
sze, niż do pięciu lat.

S t a r c i e s t u d e n t ó w z src-M cfą
V/śe!u ra np ych w K<airze
KAiR, 2. 1. (P A T )
Pomiędzy
Kilkutysięcznym tłumem manitestujących studentów a policją do
szło do starcia, poaczan którego
jeden siudent został ciężko ran
ny, a 8 policjantów odniosło lek
kie obrażenia.

Doszło również do starcia po
między policją a uczniami szkół
średnich. P olicja była zmuszoDa do użycia Lrcni prlnej. 15 ucz
niów i kilku policjantów je st ran
nych.

s u w ie tk o - m < m d żu rs k ie m
RYGA, 2.1. (A T E ). — Z Mo
skwy donoszą, że sowieckie wła
dze centralne wysłały na pogra
nicze
sowiecko - mandżurskie,
gdzie w* okolicy Błagowieszczeńska zanotowano kilkanaście wy
padków dżumr. specja'ne komisje
sanitarne.

Akcja sowieckich władz central
nych zmierza do zapobieżenia
dalszemu rozszerzeniu epidemj:,
Której główne centrum, wediug
doniesień ze źródeł soweckK-h,
znajduje się po drugiej stronie
granicy mandżurskiej.

S te fa n Ja r a c z ja K o „ J u b ila t
m s łu c h o w is k u

K ły słonia z Libsrji

Audiencja

\i s r s z a w s k a

ns jiegrsniczu
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Śmierć na sali balow ej.

U zd ra w ia n ie K s s C h o rych
c > w Wtetin u
WIEDEŃ', 2. I. (P Y T ). Z dniem
1 stycznia weszło w życie nowe
rozporządzenie, dotyczące ra cjo
nalizacji Kas Chorych w W ied
niu Utworzono trzy Kasy, prze
znaczone dla poszczególnych za
wodów.
Ze względu na ścisła współnra
cę tych trzech oddziałów, koszty
adm inistracyjne zostały znacznie
obniżone. Obniżono również świad

j ą

w Dessie dzisiaj popołudniu dwa
samoloty włoskie, unoszące się na
nieznacznej wysokości* ostrzeliwa
ły z karabinów maszynowych mie
szkańców wioski Kebtia z prowin
cji Wolkait, w północno - zachod
niej A bisynji. W ieśniacy odpov*ie
dzie'i ogniem karabinowym, strą
rając jed er . z samolotów. Zało
ga, złożona z 4 osób zginęła.
Na froncie południowym działa
nia wojenne były
utrudnione
przez rozmiękły naskui^k
Je
azczów teren, co uniemożliwiało
zastosowanie tanków i samocho
dów opancerzonych. W łosi oba
wiając się flankow ego uderzeria
armji tasa Desty, osłabili swe
prawe skrzydło i centrum. Dagga
bur był oonownie dziś bombardo
wany przez 4 samoloty włoskie.

Organizacja „akcji katolickiej

LWÓW, 3, 1. (P A T .). — W
związku z konferencją trzech
grecko - katolickich
biskupów
Małopolski W schodniej: ks me
tropolity Szeptyckiego, biskupa
Chomyszyna i biskupa Koeyłowc p
śkiego, która odbyła się we Lwo
wie dnia 23 ub. m , pojaw ił się
ki swych wrogów.
Policja amerykańska poszuki tiziś wspólny list pastreski, pod*
wała aresztowanego dzisiaj ban pisar.y przez wspomnianych bidytę od dwóch i pół lat.

r a u ^ w e m a . W ilrs c ra
Każdy występ przed m ikrofo mejszym m.sersem „Teatru W yo
nem Stefana Jaracza elektryzuje braźni". Usłyszymy go znowu w
słuchaczów. Znakomity ten aktor najbliższą nładzielę.
Rozstrzygnięty wiosną ubiegłe
sceniczny jest bodaj jeszcze świetgo roku konkurs Polskiego Radja,
WARSZAWY
wyróżnił słuchowisko młodego pi
sarza Arnolda Wilnera p, t. „Ju
Traugutta 5,
B ielańska 8,
bilat". Jest to hołd złożony twór
Targowa 65
czość, W yspiańskiego, oparty na
w tia rze J ia
. P re zy a e fita R . P .
autentycznych
zdarzeniach, osnu
Z A W I A D A M I A
W dniu wczorajszym p. Prezy
Delegacja złożyła- panu Prezy ty wokół prawdziwych postaci. AŹ E D O S E T K I O D W K Ł A D Ó W dent Rzeczypospolitej przyjął na dentowi sprawozdanie z całorocz utor w subtelny sposób odtwa
zamku delegację Ligi Morskiej i nej działalności Ligi, ofiarowała rza duszę aktora, zasłużonego we
O S Z C Z Ę D N O Ś C I O W Y C H K olonjalnej w składzie prezesa J. komplet wydawnictw, wręczyła terana sceny, odpraw iającego na
aa Il-gie półrocze 1935 r.
Kożuchpwskicgo, gen. Gustawa medal pamiątkowy z okazji 15-le- je j deskach wdasny jubileusz.
są dopisywane do kapitału, wzgl. Orlicz - Dreszera, wiceprezesa cia objęcia wybrzeża polskiego oDnia 5 stycznia o godz. 18.30
wypłacane codziennie od dnia Edwarda Kłopotowskiego, dyr. Ja raz kły słonia, zabitego przez wznawia teatr wyobraźni ten uda
2 stycznia 1938 r, za przedstawie na Dębskiego i dyrektora W iesła plantatorów polskich w Liberjl. ny debiut m łodego poety. Rolę
niem książeczki — bezzwłocznie. wa Czermińskiego.
tytułową kreuje Jaracz.
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Dewizy: Belgja S9.25; HoUndja
Kopenhaga UG.65; Londyn 28.13;
Nowy Jork (kabel) 6.3UJ4; Oslo
1Sl/Ju; Paryż 35.01: Prag.1 21.07;
Szwajcaria 172.25, Stokhoim 134.75;
Berlin 213.45; Madryt 72.60.
Obroty dcw.zarrti większe, niż średnie, tendencja -nucnieiaza. W obro
tach prywa-nych banknoty dolarowe
b.301
/ ! ; rubel zhty <1.75 , dolai złoty
8.93R ; rubel sreb.ny 1.60; gram czy
stego złow. 5.92*,4; marłń ni « i
122.50; funty ang. 26.14.
Papiery procentowe: 7 pioc. poi.
stabilizacyjna 64.50 (odcinki pu 500
doi.) 64 i aicdem ósmych (w proc.);
4 proc. poż. inwestycyjna U.30; 4
proc- pahsffr. poż. prcmjowa d< larowa 52.60; 5 proc. konwersyjna 64.75;
6 proc. poż dolarowa 80.00 (w
proc.); 8 proc. L. Z Banku gosp.
kra 94.00 (w proc.);, 3 proc. oolig.
Banku gosp. Kraj. 94.00 (w p ro c);
7 proc, L. Z. Banku gosp. kraj. 83.26;
7 proc. ohiig. Baniu gosp. kraj.
83.25; 8 proc L. Z. Banku rolnego
94.00; 7 proc. L. Z. Banku roinego
85.25; 4,5 profc. L. Z. ziemskie 46.25;
5 proc. In Z. Warszawy 59.75; 5 pr.
L. Z. Warszawy (1933 r.) 54.00; 5
proc. L Z. Łooz 11933 r.) 48.75; 6
proc. oblig m. Warszawy 8 i 9 em.
58.50.
Akcje: Bnnk Polski 96.50; Warsz.
To\v. Fabr. Cukru 33.25; Węgiel
11.75.
Dla pożyczek państwowych i listótu
zastawnych tendencja przeważnie
mocniejsza, dla akcyj utrzymana. Po
życzki dolarowe w obrotach prywat
nych: 8 proc. pot. z r. 1925 (Dillonowska) 95.00 (w proc.); 7 proc. poż.

p ie itl^ n a

s ti^ s n la
śląska 72 i pi?c ósmych (w proc.); 1
pioc. poż. m. Yvar—rwy (magistrat).
71,90 (w proc.).

G IEŁD A Z 8 3 Ź & W A
Notowano za lOu klg.: pszenica je
dnolita 19,00--20,00, zbieram. 19—
39.50, żyto I-szy stand 12.50 —
12,75, D-gi St. 11.25—15,60, owie:
I st. 14.26— 14 76, owie? I-A st. 14.7i
— 15, owies H-gi stano. 18.75 —
1425, jjczmień browarny 16.25— 17
gat. LI 14 — 14.50, gat. HI-Cł 13.7;
— 14, gat IV-*y 13.5( — 13.75,
grotlt polny 20— 22, Y ictoria 31—34
\.yka 19.50—20,50, peluszsa 2160—
22, seradela podwójnie czyszczona
21 — 22, łubin mebitski 8.25 —
8.50, żółty 9.75— 16.25, rzepak zimo
wy 42 50 — 43.50, rzom*. 41.31 —
42,51, rzepak K r i 4x.50 — 42.50,
rzepik letni 42,00 — 13,00, siemii
lniane 82.50 — 33.50, koniczyna czar
wona surowa bez grubej kanianlc*
90 _ 100, o czystości u7 proc. 120—
130, biała surowa 6u— 70, o czystości
97 proc. 80 — 90, mak niebieslt 67—
69, ziemn. jauaine bez obrotu, mąka
pszenna gatunek I-A 31 00 — 83.90,
gatunek 1-B 29 — 81, gat. I-C 27 —
29, J-D 25- 27, I-E 24- -25, II.-B 23—
25, ri-D 22—2-3, II-F 21—22, łl-G
20--21, żytnia „wyciągowa" 20 —
21, gat I-szy do 45 proc. 20 — 21
gat. 1 do 55 proc. 19 — 20, gat. tl-gi
16 — 16, razowa 15 — 16, otręby
psrenne grub- 10.50 — 11 średnia
9.5o — lu, miałkie 9.50 — 10, żytnie
SAO — 9,00, kuchy Imane 15.50 —
16. rzepakowe 13.50 — 14. unita so
jowa 22.50—23.

Nr,
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(D 500-leele słowa m k g m o

Przed brama więzienna
w ciniu o g ł o s z e n i a a m n e s t i i

Kłopoty p r a s y w P o l s c e

W roku bieżącym nr z,--pad a ośrrie.amy się, a nawet uważamy to. Mocny, opierający się o przeswiad
.W dniu 3 stycznia od samego radzają sobie wzajemnie, gdzie nie żenujące. Czekają więc zboku,
za swój obowiązek obywatelski, za- czenie szerokich 'kół ooywa* skjcn
rana przed więzieniem przy ul. trzeba złożyć podanie, do kugo dyskretnie. Stoi także parę zamó pięćsetna rocznica wynalezi enia nieść przed wysoką instancje Tana system, nie obawia sie jawnej dyskuwionych
taksów-ck
1
dorożek.
To
trzeba
iść,
kogo
poprosić,
żeby
do
przez Gutenberg? druku. N owo Ministra skarg' na podległe mu orga aj' i swobodnego roztrząsania jego
Danilewiczów skiej zbierali się lu
dzie. Przeważały kobiety stare i stać. widzenie bez praw, żeby mo troskliw-a rodzina lub przyjaciele, roczny „K u rjer W arszawski" o- na za nieuzasadnione przeszkadzanie polityki. W takich wypadkach cenzu
o ile jest stosowana, odnosi sie nie
młode, obdarte, nędznie ubrane i że jakoś częściej się widywać. No, chcąc uwolnionym oszczędzić przy' glosił z tej okazji cały cykl arty w rozpowszechnianiu gazety „Dzien- ra.
„ ićej i informacyj, ile
u- a,.
nik Poranny", pragnący służyć spo- ...
tyle. do
do wy
krości
i
kompromitacji
wędrowa
ale
teraz,
dla
większości
oczeku
kułów
omawiających
rolę
i
zmi
w y e 1e gar. to w a ne, umalowane mod
leezeństwu uczciwą myślą i aktuainą stąpień prasy nieodpowiedzialnej, f e 
nisie w jaskrawych płaszczach i jących, to ju ż nie jest ważne, bo nia poprzez tłum oczekujących ecenie słowa drukowanego
rującej na niezdrowej sensacji i plot
informacją.
Nadto wczoraj minęło 275 lat
zawadjackich kapeluszach. Było przecież wkrótce, za godzinę lub zamówiła te pojazdy.
Złośliwi twierdzą, że w Polsce nie ce*
Innego rodzaju klcpoty praso
Oczekujący po drugiej stronie od ukazania się pierwszego nu wolno dpikować żadnych pogłosek, ża
też sporo mężczyzn — ale to ra za dwie. więźniowie odzyskają
dnych wiadomości o zamierzanych we porusza „K u rjer P oran n y":
czej ludzie młodzi, chłopacy. Pra- w olność. W ięc czekają na nich ko ulicy m*odzi ludzie usiłują poroz i meru „Merkuriusza Polskiego".
zmianach w łonie administracji pa
.
1
• , .
_____1 1 ■1
1___
f bicty Ibiedne
-,
,3 ..
. n . i . . f u . i n n a i ło
„Sprawozdawca
sądowy- gazety
i wystrojone i te za— miew-ać się na migi z wyglądają
A le dla prasy polskiej rok ju 
wie każdy przychodził z paczką
siwowej, dopóty, dopóki te pogłoski „Robotnik", z rozporządzenia prze
cymi
przez
okratowane
okienka
frasowane,
i
te
kokieteryjne
j
ro
bileuszowy
zaczyna
się
poa
zna
niniejszą lub większą. i!o to b., 1
czy zamierzenia nie staną sie fantem,1wodniczącego w sprawie Bandery
Momentalnie jednak kiem kłopotów. -Mlędey hasłem przypieczętowanym oficjalnym, urzę innych, musiał zwrócić swój b-'et we.
jedrocześnie dzień oddawania pa ześmiane, wpatrują się w czerwo więźniami.
czok dla więźniów i dzień widzeń. w*we, miedziane drzwi, które ma znaki te zauważa policjant, który współpracy ze społeczeństwem, dowym komunikatem. To nie może sciu do sali sądowej i nie bedzie móg
być przecież prawda, to tylko wymy
rzuconem przez rząa obecny, oraz sły złośliwców niesympatyzujących z nadal wykonywać swych sprawozda w
Paczki były przeważnie z żywnoś ją się lada chwila otworzyć, przez biegnie do grupy:
czych obowiązków. Decyzja ta i je.
— Uciekać, będę aresztować!
które wyjdzie do nich mąż, brat
apelem min. Kwiatkowskiego o rządem obecnym... A tymczasem nieu wy-konanie uderzyły nas wszystkich
cią i z czystą bielizną.
Nie
wolono
bowiem
porozu
lub kochanek.
współdziałanie z akcją rządową miejętne, albo nieprzemyślane stoso nas, sprawę zdawców sądowych —
Kobiety uradzały nnędzy sobą
miewać się i usiłowania wszelkie przez ujawnianie nadużyć i non wanie swych uprawnień przez ja zasmuciły. O ile wiemy, przyczyną U
Niektóre
spośród
oczekujących
- 2e lepiej na wszelki wypadek
w tym kierunku grożą zatrzyma sensów naszego życia, a licznem. kie-ś, często bardzo nisko w hicrarcnji go zakazu było niezadowolenie sąai
administracyjnej -tojące organa, na z ujęcia, oświetlenia i opisów praewc
jeszcze tę bieliznę i jedzenie od są poprostu w stanie jakiegoś ra niem przez policję.
b i a ł e m i plamami na łamach dzień rada rz?d, a jeśli *ie rząd
cały, to du sądowego przez dotkniętego zaka
dać, bo kto wie, może sie z tą am dosnego podniecenia
ników istnieje silna różnica W odpowiedzialnego kierownika resor zem sprawozdawcę.
—
To
dopiero
szkoda,
że
na
O
GODZ
11-EJ
nestią coś zwlec i tak, zaraz, nie
dniu wczorajszym np uległ kon tu ma przykrość, na podejrzenie,* że
Nie sądzimy, aby defekty- spra
wypuszczą, więc poco ma czekać święta go nie puścili. Frajdęby
W reszcie po dłuższem oczeki
fiskacie zarówno „R obotnik" jak istotnie złośliwcy mają rację jeśli już wozdań sądowych, tem bardziej, ż<
chłopak
mial
—
oświadcza
mło
niecałkowitą, to częściową. A -o nie
na bieliznę i prowiant. Ale jak
waniu, około godziny 11-ej czer
i konserwatywny „C zas" — za ar leży w interesie ani rządu ani uczci nie spowodowały konfiskaty, ani ża
dnej reakcji, ustawowo zdążającej zsię potem okazało w rozmowie, to da osoba ze zgolonemi brwiami, wono - miedziana brama otwiera
wej opinji publicznej".
nadużyciem słowa w gazecie — mo
Niektóre ko się i wychodzi dwóch młodych tykuł „Chcem y spokoju".
nie wszystkie paczki
zawierały silnie umalowana
„W arszawski Dziennik Naro gły skutkować pozbawienie czytelni
Sanacyjny „Dziennik Poranny",
bieliznę i jedzenie. W niektórych biety nie przyłączają się jednak chłopaków. Pod pachą mają zawi
gazety informacyj z przebiegu
przez wydawnictwo dow y", przedstawiając anormal- ków
Paczkach przyniesiono płaszcze i do ogólnej rozmowy, stoją na bo niątka, a wyraz tw-arzy jakby o- wydawany
sprawy.
nosć
sytuacji
prasy
w
tych
wa
„K
urjera
Porannego",
zamieścił
Byliśmy świadkami w toku zaprzeczapki, żecy ci, co będą uwalnie- ku przygnębione, ciche, zmizero- głupiały, niepewny. Natychmiast
-.złym, podczas wielkiego procesu w
wyraźnie ze zdenerwowa- podbiegają do nich przyjaciele, z list otwarty do p. Ministra Spraw runkach, podnosi, że
ni naskutek amnestji, mieli się w wane
„jc-dnern z najbliższych zagadnień Krakowie — wielkiego spokoju, z ja
co ubrać. Jakaś wysoka brunet niem oczekujące ,.jego powrotu". którymi w itają się radośnie. W i W ewnętrznych, w Którym wsporni bieżących jest rozsądne unormowanie kim sąd wyczytywał dosyć opaczne
na
o
zajęciu
przez
policję
cwego
ka w wiśniowem palcie i kokiete Te najwidoczniej cierpią nad fak dać, że nie w iedzą o czem mówić,
wolności słowa, bez czego życie pu o sobie opinje; nikomu nie odebrani
im w-idać, że im jest poprostu głupio. noworocznego numeru i pisze:
bliczno istnieć nie może. a w kraju prawa wejścia do sądu. Bylibyśmy
ryjnym kapelusiku trzyma prze tern ,że oczekują bliskiego
„Ponieważ skonfisicowana notatka niepodzielnie zapanuje siejąca niepo sz.czrśliwi, gdyby wczorajszy zakaz
Potem znów długa przerwa orzucone przez rękę czarne palto człowieka tu właśnie, przed więzie
okazał się chwilowym tylko".
nie zawierała nic takiego, co można- kój plotka.
męskie, z którego zdmuchuje pył nii ni/ Jakaś średnich lat zmiz> ro- czekiwania. I wreszcie znów u- hy nawet przy największej surowości
wana
kobieta,
w
słomkowym
ka
kazal się jaki.- uwolniony. Powi cenzora — podciągnąć pod słowo dru '
ki i co chwila oczyszcza staran
nie. W idać, że palto jest świeżo peluszu z welonem żałobnym, wy tania, zapytania. Czekała żona z kowane zagrażające porządkowi czy
spokojowi publicznemu w państwie,
odprasowane. Puzatem trzyma po raźnie przeżywa tę chwilę bardzo dziećmi.
nikogo nie obraził*śmy oso
Denerwujące są momenty ocze ponieważ
pielaty, filcow y kapelusz, rów  boleśnie. Przygnębienie, które ma
p r z y p re zy d e n c ie m , W a r s z a w y
biście, na nikogo nie -zuciliśmy o
luje
się
na
je
j
twarzy,
jest
dziw
kiwania
pod
solidną
bramą
wię
nież — jak widać — nowy.
szczerstw-a nie podawaliśmy żadnych
A gencja „P ress" donosi:
gatów otrzymuje zatem 1200 zł.
nym dysonansem w- atmosferze te zienną.
faktów niezgodnych z prawdą— więc
Starą .Kobieta, okryta chustką,
go radosnego, podnieconego, gwar
Prezydjum
zarządu m
stoi. miesięcznic.
chce za wszelką cenę dostać się
W korach m iejskich słychać,
Iiwego oczekiw-ania, w którem fo l
Warszawy postanowiło nie odwo
do środka, ale strażnik jesl nieu
jakoby
jeden z wiceprezydentów
klor przedmieść warszawskich mie
ływać się do władz nadzorczych
błagany, me chce jej wpuścić.
miasta
założył
protest urzeciw usza się z radośnie podnieconym
w sprawie uposażenia dla 4 notworzeniu nieprzewidzianej przez
— A co piani ma tam w tej pacz jazgotliwym żargonem
żydow
wumianowanych
delegatów
pre
skup nierogacizny dla Niemiec
statut m. st. W arszawy instytu
ce?
skim.
Organizacje rolnicze otrzyma ku zakupili jednakże zaledwie 23 zydenta miasta. Kwestje pensji cji delegatów prezyaenta miaata.
Okazuje się, że w paczce jest INTERWENC.J E POKZA U KO WE ły z województwa białostockiego sztuk oświadczając, iż na zakup załatwiono inaczej.
Również wśród członków tym
r»alto i kalosze jej męża, żeby mial
Delegaci prezydenta miasta u- czasowej Rady miejskiej podno
Policjan t i strażnik więzienny skargi na sposób przeprowadza większej ilości m c m ają pienię
się w co ubrać, kiedy wyjdzie na
dzy. W śród chłopów powstało mutszczeni zostali na etacie posz
co chwila starają się odsunąć gro nia skupu trzody chlewnej na
szą się głęsy niezadowolenia i
wolność. Strażnik każe poczekać,
wywóz do Niemiec.
wzburzenie, sytuacja
stał? s:ę czególnych przedsiębiorstw m iej protestu w powyższej sprawie.
madzący się pod bramą tłum i po
więc kobieta skraca sobie czas oIzba rolnicza w IlialymstoKU poważna.
skich, która wypłacać im będą
Dotychczas niewiadomo, czy i
lecają przejść na chodnik.
liowiadanicm o swoich
przygo
Władze samorządowe wezwały pobory. Pensje dla delegatów
powierzyła skup nierogacizny lo
w
jakiej form ie władze nadzor
Poprzez jezdnię, na drugiej kalne] firm ie „S a ir" i rozesłała na pomoc przedstawicieli rzeźni
dach zanim przyjechała do W ar
ustalone zostały na 1000 zł. mie cze zarządu m st. W arszawy za
strorie
ulicy,
też
stoją
ci,
którzy
szawy zs wsi, żeby tu przed bra
odnośne okólniki do wszystkich spóldzi-t lczej z W ołkowyska, któ- sięcznie. Ponadto otrzymują oni
wiadomione były o decyzji utwo
mą czekać na męża. Okazuje się, czekają na uwolnionych. Tam wydziałów powiatowych na tere rzy dokonali skupu większej do- ^ m:esiai. 200 złotych na wy-datrzenia instytucji delegatów preze nie ona jedna p rzjjech ała. Jest stoją przeważnie mężczyźni, mło nie województwa. Wydział po ści sztuk Targ trwał do późnej ki reprezentacyjne. Każdr z dek- zydenta miasta
dzi,
zdrowi
—
czekają
na
towa
też 1 druga przyjezdna, stara ko
*
wiatowy w Wolkowysku przez nocy, przyczem liczne transakcje
rzyszy, którym
trafiło się nie w ójtów i sołtysów oraz na ja r óoszły do skutku na kredyt. In
bieta, która czeka na syna.
szczęście i których „nrzy skrzy ni o- markach ogłosił wiadomość o terwencja "zeźni spółdzielczej za
OCZEKIW ANIE
no". Czekają więc w imię przyja masowych skupach trzody chlew pobiegła całkowitej kompromita
Tam też, po nej na eksport do Niemiec.
Najciekawsze jest to.
że te źni i koleżeństwa.
cji władz samorządowych i uspo
w województwie ślnskiero
wszystkie kobiety, oczekujące pod drugiej stronie ulicy, czeka kil
W rezultacie do miasteczka koiła nieco zawiedzio-nrch chło
KATOW ICE, 3.1. (Tel. w l.). W na również wyczekujących m
więzieniem, znają się doskonale ku dżentelmenów, wyglądających Zelwa na pierwszy sped trzody pów
ostatnim ‘czasie na Śląsku Opol
PO nazwisku i że wiedzą za co bardzo solidnie i kilka eleganc dostarczono ponad 1000 us-ztuk.
Niemniej wiciu chłopów nie skim, głównie zaś w Bytomiu, przyjęcie członków polskich orga
której mąż, czy ojciec, czy brat kich pań. Oczekiwanie wraz z ca Niektórzy chłopi przybyli z m iej sprzedało swoich sztuk i musia tam‘ejsze zarządy kopalń węgla n iza cji, m. in. również b. powstań
siedzi i na ile jest skazany. Do- łym tłumem, jest dla nich wyraź- scowości odległych o 70 km. De ło je powieźć spoiwotem do do przyst pfły do przyjm owania wię ców oraz rezerwistów. Bezrobor
nym z Polski, starającym się o
legaci firm y „S a ir" z Białegosto mu.
kszej
ości robotników. M. m. pracę w Niemczech, tłumaczą hiprzyi o również kilku robotni tlerow-cj-, że w krótkim czasie
ków olskich, zamieszkałych na wszyscy bezrobotni z Polskiego
poi.- aej stronie Śląska, n będą Śląska otrzymają pracę ( ? ) , poa
Zagłębie Dgbrow&kitgo
cy* a członkami, czy to „Yolks- w arunkiem, że dzieci będą wysy
p rz e c iw b o jk o to w i w W ie lk o p o is c e I na P o m o r z u
bundu‘j czy też ..Jungdeutsc-he łali do szkoły niemieckiej i ze
SOSNOWIEC. 3.1. (Tel. w ł.). we wtorek pracę, nie opuszczając
ŁÓDŹ, 3.1 (Tel. w ł.). Zarząd dający się z 5-ciu osób z prawem
Ostatnie dni znowu przyniosły fabryki. Strajkuje przeszło 200 Zjednoczenia Zrzeszeń W ojnżc- kuoptacji, m ający na celu porożu Partei".
sami przystąpią do organizacyj
Przed bramami niektórych ko niemieckich w Polsce.
f'a’ sze pogorszenie się sytuacji w robotników.
rów R. P. na nadzwyczajnym po mienie się ze stowarzyszeniami
palń niemieckich zauważyć moż
Podobny strajk wybuchł w ub.
zakładach przemysłowych zagłę
siedzeniu odbytem w Łodzi przy przemysłowców i kupców w więk
śrocie naskutek zapowiedzianej
bia Dąbrowskiego.
ośrodkach
przemysłowoudziale 83 członków, w związku szych
Huta M ilowice zwolniła z pra redukcji w fabryce łańcuchów z sytuacją, jaka wytworzyła się handlowych w sprawie jaknajecy 200 robotników spowodu unie Renega w Będzinie. Robotnicy na ternie województw Poznań nergiczniejszego
przeciwstawia
Noworoczna odezwa Gauleitera
ruchomienia całkowicie w alcow przebywali w fabryce do czwart
skiego i Pomorskiego w stosunku nia się nieodpowiedzialnym czyn
ni, w której robotnicy iu byli za- ku, w czwartek odbyła się konfe cło wojażerów i przedstawicieli- nikom, które jedynie ze wzglę
GDAŃSK, u.l . Kor. w l.). — wymyślone przez nas, lecz przez
rencja w- inspektoracie pracy, pod
tiudnieni.
żydów, uchwalił jednogłośnie na dów wyznaniowych lub narodo Wszystkie noworoczne odezwy i tych, którzy stworzyli wolne mia
Kopalnia Flora zwolniła z pra czas której właściciele fabryki
hitle sto wbrew woli jego luaności".
wościowych, chcą pozbawić egzy oświadczenia przywódców
stępującą rezolucję:
zdecydowali się cofnąe. wymówie
cy 307 robotników.
ryzmu w Gdańsku były pełne en
stencji
szerokie
musy
pracowni
„Uchwały
i
wystąpienia
kupieFabryka Deichsla w Sosnowcu nia, a zastosować natomiast urlo
Chociaż p. Forster wszystko
ctv.u wielkopolskiego i pomorskie ków wywiązujących się ze swych tuzjazmu dia wyników- osiągnię
wypowiedziała pracę 240 robotni py turnnsowe. Po trzymaniu oprzypisuje
traictatowi wersalskie
go w stosunku do wojażerów i obowiązkow sumiennie uczciwie i tych przez Hitlera w Rzeszy. Co
kom. Naskutek wymówienia cala bietnicy. że redukcje beda cofm ęmu,
a
jako
jedyne
lekarstwo zale
do
Gdańska
natomiast
wszyscy
przedstawicieli
żydów obra fa ch o w o ;
załoga na znak protestu porzuciła tc, robotnicy powrócili dc pracy.
, 2) zw rócić się ao rady naczel stwierdzają, że zakończył się bar ca ludności... wiarę w Hitlera, je 
żają
naszą
godność ludz
ką
i
zawodową
i
godzą nej Kupiectwa żydowskiego R. P. dzo ciężki rok dia yrolnego mia dnak to nie wstrzymuje ludności
pośrednio
w
całokształt sto- o udzielenie Zjednoczeniu Zrze sta. „G auleiter" h orster w swo od troszczenia się o najbliższe ju 
tro. Pesymizm powoduje pewna
sunKów
przem; słowo - handlo szeń W ojażerów R, P.. w arodze je j odezwie powiada m, in.:
„W żadnym bodaj okresie zbro panikę. Jest w- tej chwili w Gdań
wych na tych terenach. A czkol delegacji, 2 stałych mipjsc w ra
dla kobiet i młodocianych
dnia („d a s Y erbrechen") trakta sku dość znaczna ucieczka od pie
wiek wiemy, że powyższe wystą dzie n aczeln ej;
Należy zaznaczyć, iż młodocia pieniu i agitacje nic są wyra
Dnia 27 kwietnia r. b. wejdą
3) pobudzić opinję publiczną, tu wersalskiego w- stosunku do niądza. Ponieważ banki gdańskie
w życie przepisy o robotach nymi w rozumieniu ustawy są o- zem opinji
całego kupiectwa aby swoim wpływem zmusiła o- Gdańska nie uwidoczniła się tak, w ostatnich dniach wstrzymały
wzbronionych m łodocianim i ko ioby płci obojga w wieku od 15 wielkopolskiego i pomorskiego, gół przemysłowców i kupców do jak w roku 1935 Warunki, które zakupy większych ilości guldenów
bietom. Organizacje gospodarcze do ukończonych 13 lat Za zatrud uważamy jednakże za konieczne skonsolidowania się w- sprawie o- naroduwym socjalistom w roku u- spowodowało to w Gdańsku pa
podejmują akcję, mająca na celu nianie po 27 kwietnia r. b. kobiet przeciwstawić się tym zakusom brony prawa do pracy, zagwaran hiegłym narzuciły chw-ycenie się niczne u ludności w-ysilki lokowa
uświadomienie pracodawców co i młodocianych przy robotach ludzi złej woli na naszą egzysten towanego przez Konstytucję wszy twardych środków, nie zostały nia pieniędzy w towarach.
są
do robót, przy których kobiety i wzbronionych mrowidziane
cję. W tym celu postanawiamy: stkim bez wyjątku obywatelom
młodociani nic mogą być zatrud 1 czne kary.
1) wyłonić stały komitet, skła Rzeczypospolitej Polskiej.
niani.

Protest przeciwko instytucji delegatów

Jak się odbywa w Białostockiem

Agitacja hitlerowska z B yto w a

Dalsze redukcje w przemyśle

Zjazd koiriiiyciazeiow żydowskich

Ucieczk? od guldena w Gdańsku

Z a b ro n io n a srasa

Polscy rzemieśDniiy

Płace

m

samorządach

me ulegnq Tmru.e.szeniu
Na konferencji odbytej z dele
gatami związków p ra cou n k ów
samoi ządowych
wiceminister
Spraw Wewn., i Korsak zapew
nił, że obecne nominalne płace
pi'acownikó\v samorządowych nic
będą obniżane i pracownicy stali
będą zaszeregowani do najhliższyęh grup uposażeniowych we
dle zasąd obowiązujących przed
1 grudnia 1985. a wobec procon
n ilów kontriiktowi-h
obo\ iązy
wad będą umowy
któr\< h zmia

na doDuszczalna będzie tylko z
zachowaniem ustawowych termi
nów wymówienia.
Jtdynem zatem nowem obcią
żeniem pracowników samorządo
wych będzie podwyżka podatku
dochodowego oraz podatek spe
cjalny, z którego, wpływy poczy
nając- od 1 kwietnia b. r wpły
wać będą do kas samorządowych,
polepszając ich stan budżetowy o
15 miijonów zł. rocznie.

Wymiana handlowa

i

Niemcami

uiegła z n o w u osłabieniu
W ychodzący w Paryżu organ
emigrantów
niemieckich
„Dąs
neue Tagebuch", zajm ując si^ roz
wojem
stosunków
handlowych
między Polską a Niemcami, zwra
ca uwagę, że zawarty' w połowie
l.»stopada układ handlowy nie
spełnił oczekiwań, jakie z nim
wiązan-o. Początkowo zwiększono o
50 proc. kontyngenty wymienia
nych towarów, jednakże plan
styczniowy został na zadanie rzą<iu polskiego ponownie zm lu k o,
wany do rozmiarów, istniejących

przed podpisaniem umowy.
Powodem tego było, że jajócolwiek Niemcy zwiększyły zakupy w
Polsce surowców i środków żyw
ności, to jednak osłabienie naa»ego rynrfu konsumcyjneiro nie p o
zw oliło ną analogicznie
eilny
«zroiSt plcmieckie.go importu do
Polski, tak że w rezultacie zamro
żone w Niemczech należności po]skieh eksporterów, wynoszące po
przednio 15 do 20 m ilionów zł.,
wzt-osly o jeszcze dalszych 7 mii
jonów

nie bąd? się posługiwać p r a c ą S y d o w s ^ ą
LWÓW, 3.1. (Tel. w ł.). Syjoni
styczna „C hw ila" donosi z Tar
nopola: Należy zanotować anowu
niesłychane postępowanie jedne
go z t u t dygnitarzy, który zabra
nia niektórym gospodarzom w iej
skim sprzedawać
żydom zboże
p«d gróźb** utraty możności zbytu
głównego ich produktu t. j. liści
tytoniowych
N ic nie wiadomo o
tern by Monopol Tytoniowy mial
zamiar zrezygnow ać z -dienteli
żydowskiej prz> zbycie gotowych
w-yrabów tytoniowych
Tarnopolskie Stawarz. ..Gwiażoą", grupujące znaczną ilość rze
roieślników nieżydowskich, pow

zięło uchwałę, zabraniaiacą swym
członkom posługiwania się pracą
żyaowską. Organizacja ta płynie
pod flagą nieendecką i dlatego u •
<hwai? podobna jest ronajmniej
znamienna.
\V niektórych szKoIach powsze
chnych, a szczególnie żeńskich
znalezR się „w ychow aw cy", któ
rzy równocześnie ze świadec
twem szkoinem wręczali uczniom
nieżydowskim ulotki, które zawie
rały dokładny adres sklepów nieżyóowskich, w których ich matki
miałyby
dokonywać
zakupów
przedświątecznych.
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Dziś św. Eugenjusza
Jutro św Telesfora

IŁAUJiy
TEATR WIELKI: Dziś ..Baron cyrenskj". W niedzvlę o 12-ej „Jaseł
ka", wieczorem „Trariata" z Adą
Sari.
TEATR S YRODOYYY: Dziś, jn< ro
i w poniedziałek wieczorem „Fryde
ryk Wielki" Nowaczyńskiego z Sol
skim. Jutro i poniedziałek o 3 CO pop.
„Przepióreczka".
TEYTR rO LSR l: Dziś i codzien
nie o 8 wiecz. „Stare wino . W nie
dzielę i poniedziałek o 3.30 pop.
„Kres wędrówki -.
TEATR NOWY
Dziś i jutro ko
media ,.Bt1 sobie więzień" Anouilh'a.
Jutru w i iedziele i poniedziałek o
3.30 poo. ..Więzień".
TEATR LETNI: Dziś i jutro „Co
dziennie o 5-ej-‘. W niedzielę i po
niedziałek o 12 w poł. najka dla dzie
ci „Wyprawa po szczęście", o 4 pop.
„Powrót mamy".
TE\T k MALT: Dziś i jutro „Żoł
nierz i bohater". W niedziele i ponie
działek o 4 pop. „Żołnierz i bohater".
STOŁECZNY TEATR PO W SSL:
ciodzłenn.e . Pastorałka" na Młynar
skiej 2 o godz. 7 wiecz.
TEATR ATENEUM: Dziś i jutro
„Trójka hultajska", z Jaraczem
TEATR KAMERALNY Dziś i ju,
tro , 8#'adł a“ o godz 8.15.
TEATR MALICKIEJ ( Karowa 18)
Dziś i codziennie „ Trafika pani ge
nerałowej" Bus-Fekctiego.
CYRl LIK WARSZAWSKI- Codzien
nie o 7.15 i 9 30 „Wieczna ondula
cja" nowa rewia z udziałem chóru
Dana
WIELKA REW JA (Karowa 1«).
7.15 i 9.45. Dziś i jutro „WIDO
WISKO Nr 1" pod kier. art. Hanki
Ordonówny z udziałem Fertnera
HOLLYWOOD: Dziś i jutro rewja z „Całego serca" i film „Dziew
czę z obłoków “.
TEATR DLA DZIECI w Reducie
(Kopernika
40): W niedzielę dnia
5 b. m o godz. 12-ej odbędzie się
przedstawienie dla dzieci. Dana bę
dzie sztuka B. Pepłowskiego p. t.
„Cnd na Powiślu".
CYRK STANIEWSMCH
Dziś i
co i?3* -■nie o 8.15 w gwiazda ASif-jrnji Kuringa i
czele noworoczne
go programu. We wtorki, środy, so
boty i niedziele o 4.30 pp. i 8.15 w.

W tych dniach rozpoczęli swą
pracę czterej delegaci prezydenta
miasta dla poszczególnych dziel
nic stolicy.
W numerze noworocznym da
liśmy już wyraz naszej opinji o
gospodarce m iejskiej, która w za
kresie spraw tramwajowych gazu.
wody. elektryczności i t p wyka
zuje liczne niedomagania, pow o
dując
liczne, lecz zazwyczaj
daremne
protesty
ze
strony
publiczności.
W tych
warun
kach
ustanowienie
instytucji
delegatów
dzielnicowych r.o /e
tylko napełnić
otuchą.
Dr.*'ęki
tym „żywym
łącznikom"
zarządu
miejskiego
z
ogó
łem ludności doczekamy się może
w reszcie życzliwego wysłuchania
wszelkich rcklamncyj ze stron?
społeczeństwa, usunięcia różnych
bolączek i braków
Na interwencję delegatów dziel
nicowych czeki ją różne sprawy.
Więc przedewszystkicm dziel
nicowe
bolączki
tramwajowe.
Mieszkańcy JT*agi, Czerniakowa,
Żoliborza czekają uregulowania
tych spraw jak zbawienia. Roz
paczliwy stan komunikacji w
tych dzielnicach obrazuje choćby
o s ta n ie w\stąpienie
mieszkań
ców poi Bielańskich, Nie mogą się
dostać do tramwaju
13-a, który
kursuje w odstępach 23 minuto
wych ; przechodzą co dzień — jak
rok długi — tę samą gehennę. Ileż
razy reklamowali ju ż w prasie,
w dyr. tram wajów i autobusów ?
Skutków nie było i wreszcie posz
kodowani zdecydowali sie na ro z 
paczliwy protest: zarrPerzają w okre.ślonym dniu odmówić^-zbiorowo zapłaty należności za orze
jazd, aby tą drogą doprowadzić do
interwencji władz nadzorczych.
Ten swoisty i jedyny w swo
im rodzaju projekt protestu jakże
jest dla warszawskich stosunków
tra m wa j o wyc h
cha i akt erystyczny! Trzeba się uciekać do środ
ków- istotnie śmiesznych (pam ię
tamy, jak to pasa ż e ro w e zmusili
motorniczego ,.dw'ójki“ do popro
wadzenia
wozu aż za czwartą
nramę powązkowską) — bo pro
testy i prośby motywowane w spo
sób poważny me odnoszą .skutku
Może w-reszcie delegaci dzielni
cowi, reprezentujący opinję snohezną
m iejscowych obywateli
przyczynią się do uregulowania

tych spraw
Duże pole do popisu" znajdą
też delegaci dzielnicowi zbierając
ze swych terenów wszelkie dowo
dy wadliwego
funkcjonowania
irstytu cyj mieiskich.
Przykłady
nadmiernych lub niesłusznie po
branych opłat z tytułu świadczeń
na rzecz miasta '"gazownia!'), nie
domagań z zakresu kanalizacji,
regulacji i oświetlenia ulic i t. p.
zobrazują całokształt potrzeb i

bolączek każdej
dzielnicy W ar
szawy. Z tego plonu Zarząd m iej
ski powinien wymlóeić nieco zdro
wego ziarna Doprawy.
Nawiązanie 'bliskiego kontaktu
między ludnością i samorządem
jest szczególnie potrzebne teraz,
gdy rządy na ratuszu sprawują
nominaci, a nie ludzie z w yboru.
Oby delegaci prezydenta miasta
nie zawiedli nadziei, jakie pokła
da w nich ludność stolicy.

Korzyści z Wisły
‘ a k ie m o ż e c ią g n ą c
\ a zebraniu, noświęconem za
gadnieniom W isły w g-anicach
Warszawy,
odbytem
staraniem
Związku, Stowarzyszeń Przyjaciół
W ielkiej Warszawy, przyjęto, na
podstawie referatu inż. Rodowi
cza, jako tezy. następujące cechy
dodatniego położenia Warszawy
nad W isłą oraz kierunku, w jakins
winny iść dążenia Warszawy, by
wykorzystać to je j sytuowan:e:
I ) W isła wytwarza ciągnący
się szerokim pasem przez całe
miasto r^zerwoar świeżego powie
trza, co wpływa dodatnio na
zwiększenie zdrowotności dzielnic
bliżej rzeki położorych, 2) wyso
ki lewy brzeg Wisły w W arsza
wie pozwala na wydobycie piękne
architektonicznego w- całym sze
regu am fiteatralnie Dołożonych
dzielnic Powiśla, 3) wiślana ar
teria komunikacyjna jest i może
być b korzystnie wyzyskana dla
ruchu pasażerskiego tak daleko

W a rszaw o

bieżnego, jak i śródmiejskiego, 4)
poafegie nizinne i zatapialne tere
ny nad Wisłą, położone na Pradze,
umożliwiają przekształcenie ich
na doskonale w centrum stolicy
usytuowany port. im portujący ła
dunki wprost do środka miasta
najtańszą droga komunikacyjną,
jaką jest wodna, 3) Wisła dostar
cza stolicy- wodę wodociągową,
;ak również przyjm uje ścieki bu
rzowe i kanalizacyjne, niestety,
jak dotychczas, odpowiednio nieoczyszczane, 6) W isła i tereny do
niej przylegle nadaja się doskol ale do uprawiania licznych z nią
związanych sportów, 7) pośrednio
z W isła łączy się zagadnienie po
łączenia jej sztuczną drogą wod
ną od W arszawy na wschód ze
wschodniem1
' drogami wodnemi, co
pozwoliłoby na przeprowadzenie
radykalnego zmeijorowania zabagnionych wschodnich dzielnic
Pragi.

O obniżenie komornego
w dom ach miejskich
Zw. Zawodowy Pracowników
Samorządowych m st. W arszawy
(urzędników) zabiega od 1934 r.
o obniżenie komornego w domach
miejskich. Na ton temat odbyło
wielokrotne konferencje i uzyski
wano obietnice, dotąd niespełnio
ne. Komorne w nowych domach
m iejskich jest wysoko kalkulowa
ne. Z tych względów Związek po
ruszył obecnie ponownie sprawę
tej obniżki.

W wyniku prezydent miasta
zlecił tę sprawę do załatwienia,
obiecując rozstrzygnąć ja pc my
śli życzeń Związku. Natomiast w
sprawie obniżki cen gazu. elek
tryczności itp. dla pracowników
m iejskich prezydent stwierdził, że
nię będzie mógł przyznać im żad
nych obniżek ponad te. jakie eńentunlnie zastosowane będą de
wszystkich mieszkańców stolicy.

Rzemieślnicy muszą zawierać umowy
o n a u k ę u c zn ió w

Z muzyk*

W acław Niemczyk
Recital skrzypcowy

Sprawa term inatorów na tere-‘
nie YVarszawy nie jest jeszcze up-o-zadkowana i wielu mistrzów
•zawiera umowy z uczniami w nie
prawidłowy sposób. W obec tego,
Izba Rzemieślnicza wystosowała
do zarządów cechów pouczenie,
dom agając się usunięcia obecnego
stanu rzeczy. Chodzi przedewszystkiem o to. aby ucznia kształcił
tylko mistrz oraz aby umowa o
nauce była spisywana najpóźniej
jw- ciągu 4 tygodni od daty przy
jęcia ucznia do temr-nu
U mową
taka musi być zarejestrowana w

chy interpretacyjne lub rytmicznc, jak przysi ioszank, n-e przestrzeganie tempa, drobne niedo
kładności muzyczne. A lf są to już
tylko dawne pozostałości: Niem
czyk w jra bia się coraz bardziej i
robi postępy Larazo znaczne. Już
dziś utwierdzić można z całą sta
nowczością, że jest on najw ybit
niejszym
skrzypkiem
noLkim
młodszego pokolenia. Systematy
czną, uporczywą pracą i pogłębia
r a s łu fm ia
artystka Rep. Sowieckie i
n y m swego talentu, oraz rozw i
BUDOWA g m a c h ó w
g stycznia w TEATRZE YYIELKIM
janiem swych wrodzonych kwali
PAŃSTWOWYCH
w O PERZE
fikacje może i powinien osiągnąć
Trwają roboty przy przebudowie
doniosłe rezultaty i zająć czoło pałacu briihlowskipgo oraz przy re
we miejsce wśród młodych wir moncie wewnętrznym gi łachu Sądu
Okręgowego przy ul. .Miodowej. Utuozów Potrzeba mu jeszcze tyl Wończono kapitalny remont prawej oKasa Opery czynna cały dzień.
ko większej dojrzałości psychicz ficyny gmachu prezydjum llady Mi
nej i stałego dbania o swoi roz nistrów. Ukończono też i oddano do
wój kulturalny Ale to może . sa użytku nowy wielki gmach audytoryjny Uniwersytetu Warszawskiego
mo przyjdzie z czasem
j na Krak. Przedmieściu.
Zamachy samobójcze .n)-letn; I ran
Narazie z zadowoleniem wj słu
O WŁĄCZENIE GRODZISKA
ciszek Korniłowicz, robotnik, (Zakro
IK) SJECJ TELEFONÓW POD
Niemczyka w
czymska 4) otruł się subliwiatem. De chaliśmy recitalu
MIEJSKICH
sperata w stanie uę/.kmi przewiozło Sali Konserwatorjum, Interesują
Dotychczas
z udogodnień wynikapogotowie du szpitala s\v. Ducha.
cy i solidny program zawierał
23-letnia Helena Sotelówna. bez za
koncerty: c-dur Vivaldej
jęcia, (Krochmalna 5) napiła się cs*neił octowej. I tę desperatkę prztw io- Mozarta. Część druga
zlo pogotowie do szpitala na Uzy- składała się z Preludjum
stem.
C apiice 20 Pagiyiiniego, w któ
Wypadek samochodowy. Na rogu rym Niemczyk wykazał całą swo
ul. WatrętKiej i pl. Napoleona, sam.>chod potrącił 30-letuiego Władysława ją żywiołow ość, piekme i stylowo
Rybarskiego, kelnera, t Topiel b). Do zagranych dwóch impresji Debuszna! on potłuczenia twarzy i rąk. eo sy‘ego. znakomicie zaprezentowa
Dla naszych biednych stale otr, ystwierdził lekarz w ambulatorium p
nych YYarjacje Tartini - Kreisle mujtmy ofiary w postaci paczek i
gotowia
ra na temat CorcIlie‘ go, Cortege datków pieniężnych.
Samobójstwo chorego. 29-1, \YladyZachęceni ofiarnością Czytelników
staw Ratajczyk. iZaokopowa 5) ślu L Boulanger, Dwóch drobiazgów otworzyliśmy stały Dziat Ofiar, o
J.
Levy,
Mazura
Zarzyckiego
i
sarz Państwowej Fabryki Karabinów,
którego działaniu będziemy stale incierpiał już. od dłuższego czasu -a ro- świetnego Zapadeado Sarasate- tormowah dziękują za pomoc oraz
strój nerwowy i na manię przekładów go. (Z podobnym programem od- polecając naprawdę potrzebuiącc ocza. Ratajczyk mówił do domowi soby. \V dniu uzisiejszym składamy
kćw i znajomych, żc strasznie citrpi jechał Niemczyk szereg ważniej podziękowania, tym którzy okazali
i pragnąłby szybko timrzcc, ahy skró szych miast europejskich, koncer swoje dobre Serca skladafąi na wasze
cić svw cierpieniu. W wieczór sył\vc- tując z w oitn°m powodzeniem w ręce obary.
jtrowski Ratajczyk, korzystając 1 nie A n glji. Francji i lliszp an jiL Pu
P .V. 0 dla najbieJniejriych zt. 2.
obecności
domowników, otruł się
p.
A. W. Ulu rmjb-iedniefszych n, 3.
bliczność
przyjm
owała
młodego
kwasem solnym. Nu lęk' desperata
Chęt Pan Szwejs na Czerwony Krzyż zi.
nadbiegLi sąsiedz
Ratajezyku nie skrzypka entuzjastycznie
przytomnego i w stanie ciężkm nie usłyszelibyśmy go jeszcze raz, lii. P ł’ .: L. ł’. W róbltwscy przesłań
przewiozło pogotowie do szpitala zwłaszcza jako solistę na koncer nam paczkę żywnościową wraz z
chustką, która, niestett jest zamala,
Przemienien.a Pańskiego, gdec w N>
wy Rok zmarł. Denat no/ustaw U żo- cie symfoniczni m w Filharmonii. bo tylko na głowę gdy biedna kbMichał Kondracki. oie -ma preuta nas o du/a ehustke.
■*4.

Niemczyk jest, urodzonym wir
tuozem Ma porywający tempera
ment i techrukę wysoko rozwinię
tą. Jest opanowane, spokojny- i
prawie zupełnie
zrównoważony-.
Chwilami popełnia jeszcze grze-
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Jaka powinna tyć rola

cechu. Podkreślono też, że uczeń
musi otrzymywać wynagrodzenie;
bezpłatne zatrudnianie term inato
rów jest wzbronione Młodociani
mogą być przyjm owani tylko od
15 lat i muszą być poddawani ba
daniu lekarskiemu,
Izba zaleca wreszcie zarządom
cech ov,,, aby przeprowadziły doKladną ewidencję wszystkich u
czniow, będących w terminie Win
ni nieprzestrzegania przepisów,
będą pociągani do odpowiedzial
ności.

z

CARMEN

V}ypadfu i kradzieże

D zię ku jem y!

jest do sieci telefonów międzymia
stowych Obecnie Izba PrzemysłowoHandlowa poruszyła wobeu czynni
ków rządowych konieczność włącze
nia Grodziska do sieci telefonów
podmiejskich
O ŚWIATI \ N \ KLATKACH
SCHODOWYCH
Lokatorzy wielu domnw zauważyli
ostatnio, że prawdopodobnie w ce
lach „oszczędnościowych" światło na
klatkach schodowych zapalane jest
coraz później. Pomijając wielkie nie
dogodności. jakie wynikają z tego dla
samych lokatorów, ciemności panu
jące na klatkach schodowych sprzy
jać mogą okradaniu mieszkań, wo.-ydanie
-la
BUDOWL YNYCH
Wobec sprzyjających niespodziewa
nie warunków atmosferycznych, przer
wrane spowodu mrozów robuty budo
wlane, zostały obecnie wznowione.
Gdyby pogoda potrwała jeszcze pare
tygodni, mmluby to duże znaczenie
ala ruchu budowlanego, gdyż dom;*
meaoprowadzone jeszcze pod dach.
mogłyby być wykończone w stanie
su ro w ; m.

TOM P RZEGI YYi. R Uż LICZ E
f KZ-ĄDZA I) YNr’IN(» YY ADRJl
W nadchodzącą niedzielę, dn. 5 sty
cznia 1936 r., w salonach „Cafć A
dria" odbędzie się, zorganizowany
pi-zez
Warszawskie
Towarzystwo
Przeciwgruźlicze, dancing towar/.y
ski, w którym udział wezmą najwy
tworniejsze sfery stolicy. Początek
o godz. lń wiecz. Całkowity dochód
przeznacza się na wzmocnienie fun
duszu na walkę z gruźlicę.
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WILNIE, h AZA NIE NA TEMAT
Sobota* dn, 1 stycznia
6.30 Kolenda. 6.34 Gimnastyka. .MATKO NAJCZYSTSZA" — WY 6.30 Muzyka ępł.). W przerwie o g. GŁOSI KS. KAPELAN FR. DY
7.20 Dzień. por. 7.50 Program na dz. MARSKI. 17,50 „Nasze miasta :
miaste*:zka"; „Tyniec” — pogad.
bież. 7.55 „Parę inform."
wygłosi J. Michałowski 18.00 Teatr
XI.57 Sygnał czasu. 12.00 Hejnał Wyobraźni: słuchowisko dla -.zieci
z Wieży Marjackiej w Krakowie. p. t. „Klucz do świata" pg. J. O12.03 Dzień, potudn. 12.15 Kone. strow skiego, w opr M Sterbówny
Ork. A Furmań skiego. 13.00 Zespól (ze Lwowa). 18.a0 „Przegląd wy
Karmonistów Kaczyńskiego
13.23 dawnictw" — prof. H. Mościcki
Chwilka gosp. domowego. 14.30 Pio I 18.40 Pogadanka społeczna. (8.45
senki przebojowe (pł.). 15.00 „Gru Program na dz. nast. 18 55 „Prze
ba gra' — humoreska W. Zaksa. gląd wyd. roln.“ — inż. I. Niewodt.i15.L Nasz handel morski. 15.20 ezańska (z Wilna). 19.05 Kone. reki.
1’rzegl. giełd. 13.30 Sekstet J Klech ] 19.35 V :ad, sport. 19.50 Pogad
niowskiej. 16.UU Lekcja jen. franc. , aktualna. 20.00 „Stare kolcndy w
— lektor Roąuigny. 16.15 Pieśni w i nowej szacie". YY*yk.: Ork. P. R. pod
wyk. A. Bielakowa. Przy fort. prnf. dyr. J. Ylaklakiewicza i F. Rybickie
L. Urstein. M. Karłowicz; a) Pod go oraz 'jiór P. P. YY*. W progt.
jaworem, b) Najpiękniejsze piosen Jan Maklakiewicz. a) YYiązanka koki; 1 J. Paderewski: Polały się łzy Icnd — wyl orkiestra b) 6 kol :nd
me (sł. Mickiewicza), St. Iips6.it a) na chór i orkiestrę. Feliks Rybicki:
Piosenka chłopska, b) Zadźwięczał Nuita Kolcndowa z preludjow Surzyń
Zygmuntów!-ki dzwon. 16.30 „Skrzyń skiego. 20 i i Dzicn. wiecz. 20.55 „Oka tcchn." — red. W. Frenkiel. 16.15 brazki z Polski wgpdłez." 21.00 „Aud.
„Cala. Polska śpiewa" — aud. pro-.V. noworoczne dla Polaków z zagrań."
prof. Br. Rutkowski. 17.00 NABO 21.30 „Wesoła Syrena
22.00 Józet
ŻEŃSTWO t OSTREJ KRAMY YY Schmidt przed mikrofonem P. R,
„Od piosenki filmowej do irji opc
i rowej*'. Ork Symf. P. R. dyr Z.
i Górzyński
23.00 Wiad. mpteor. dla
i kom. lotn. 23.05 „Spacer po Eurojc jtia
i pie" — ri transmisje ze stacyj za
ACRON: „Kapitan Korkoran" i granicznych.
„Bohater Meksyku".
Niedziela, dn. 5 stycznia.
ADEJA: „Dziewczę z Budapesztu*
I 9.00 Sjgnał czasu i Kolenda. 9ą*>
ANTINFY „Dzień wielkiej przy „Gazetka. roln.“ — w opr. St. Jagiełgody" i „Na skrzydłach fantazji".
iy. 9.15 Muzyka (pł.). 9.40 Dziennik
AS: „Przeor Kordecki — Obrońca por. 9.50 Pr ogram na dz. bież. 10.00
i .Muzyka (pł.). 10.30 NAB02EŃCzęstochow y'
,s i U O Z icOSCIOŁA ŚYV KRZYŻY
Y.MOR: „Baboona" i . Miasto du i W YYARSZ YW1E. KAZANIE NA
chów".
j 1EMA X „U PROGU ZBAYY IENIA"
APOLLO: „Ostatni Posterunek” .
— W IGU KS. PROF. STANlSŁAYY
BAŁTYK: „Mełodje wielkiego mia L1SOŃ. YY' czasie Nabożeństwa iipie. wać będzie Chór świętokrzyski pod
»ta“ .
! kier. ks. prof. Józefa Crszulika. 11.57
CAPITOL: „Jaśnie Pan Szofer". ! Sygnai czasu. 12.00 Hejnał z Wieży
CASJNOf „Burza nad światem".
•.Marjackiej w Krakowie 12.03 Przegl.
COLOSSEUM: „Chińskie .Morze" teatr. 12.x5 Poranek svmf. pod dyr.
1Ol. Straszyńskiego z udz. Al. Katza
i rewja.
(wiolonczela). W progi Karol Kur
COLOSSEUM ( MYLE) :
„Wojna piński: Lwertura „Dwie :hatkr‘, Aw królestwie walca".
dalbtrt Dankowrki; Symfonja D-dur
CORSO: „Tajemnica Solonu Pięk- — wyk. ork. Kamil Saint-Saens: Kon
knośti".
cert wiolonczelowy, Solowe utwory
wiolonczelowe — wyk. A. Katz, Ana ■
EL1TE: „Dwie Joasie** i dod.
ERA: „Nie chcę wiedzieć kim je  tol Ljadow: Zaczarowane jezioro —
steś" i „Człowiek o 100 twarzach*'. obrażeń .symfoniczny, Micnał Glinka:
EUROP -\ „Czterech i pól Musz 1Marsz z^óp. „Rusłan i Ludmiła" —
wyk. ork. >V przerwie okoio godz.
kieterów".
13.00 Teatr Uubraźni; Fragment słu
FAMA: „Don Juan- .
'chowiskowy z dramatu Stanisława
FILHARMONJA „Gabinet Figur rrzj bj szewskiego p. t. „Odwieczna
Y>oakowych".
|baśń** w opracow aniu i ze wstępem
FLORIDA: „Djabcł z dz kiego za- Stanisława asy lew skiego (z Pozna1ma) 11.00 „Pierwsi nati królowie"—
chodi*** i „Braterstwo ludów".
FORUM* „Szanghaj" i „Tajemni ' rozdział z książki Juijana Wołoszyąowskiego p. t. „Było tak!" 14.20
cza Dama".
.Muz salon, w wyk. z.espołu S. Racho
HELJOS: „Dwie Joasie" i dod.
r.ia z udz. solistów (pł.). 15.00 „Go
ITALIA: „Sequoia“ .
dzina rolnika-*: „Cc zyskała wieś na
KOMETA. „Cowboy miljonerem'' zniżce cen arcykułów przemysło
wych" — pogadanka — wygł. red.
i rewja.
LUX: „świat się śmieje" i „Na Jozef Szpccht, Muzyka (pł.), „Prze
gląd rynków produktów rolnych" —
około świata".
stanis.aw 1’rus - Wiśniewski. Muzy
LOS: , YYesoła Zuzanna".
ka (płyty). „Wójtowie przed mi
MASKA: „Katiusza" i „Dama z ki Moncm". 16.00 „O Stasiu - Nar
Moulin Poupc".
ciarzu" — opowiadanie Jerzego Gi ■
życkicgo
Ola
dzieci
starszych
MAJKSTIC: „Miłość w czołgu'*.
(fragment z powieści „Na DaleMARS: „Dwie Joasie".
„im Zachodzie). 16.15 Koncert kame
MEWA „Nocfc YYieaeńskie*- i „Ta ralny z Poznania. Wyk..* J. Madeja
rzan Nieustraszony".
(klarnet), J, Rakowski (altówka) i
MBTRÓ: „Y'eroniKa" i „śladami I r Lukasiewicz (fortepian). W pro
Indjan".
gramie YV. A. Ilozart Trio Nr. VII,
MIEJSKI: „Indyjscy Piechurzy". Ina klarnet, altówkę i fortenian (1
(wyk.). 16.45 „Cała Polska śpiewa".
MUCHY
.Malowana Zasłona" i , Kolendy i pieśni w wyk. chóru Tow,
„Miljoner iriimowoli".
I i-ipi „ wacz igo „Lutnia" pod dyr. li.
NOWA TO MB OLA: „Miłość Friiu •Jurdzińokiego. 17.00 „Kanarki przed
łein Doktór" i „Dama z Moulin ' mikrofonem" (aud. ^ Toruniay 17.15
Muzyka taneczna (pł.)
17.40 „Mi
Rougc".
OKO PRASKIE: „Niedokończona gawki regionalne — audycja p. t.
„Fiakier wolny?" w oprać, dr, J.
Symfonja" i „Pechowcy".
Bechmetiuka (ze Lwowa). 18.00 Re
PAN: Manewry miłosne".
cital skrzypcowy 2. Roe snera. Przy
PAR. ŚW. ANDRZEJA
„Ja
fort. prof. L. Urstein. W. A. Mozart;
seł! a*'
Rondo, A. Y ivaldi - Nachez: Aaagio,
PETIT TR.YNON .Skandale *iij- T. Nacnez: Tańce węgierskie, St Mo
joneniw" i „Droga bez powrotu**.
niuszko - H. Melcer: Dumka A A POPI LARNY : „Tarzan nieustra- drzejewsk': Burleska, R. Staikowsk.;
szony" i rewja.
Romans, M. Moszkowsla: Gitara.
PRAGA „Dwi» Joasie" i rewja. 18.30 Powszechny Teatr \Y'ynbraźni:
Słuchowisko oryginalne A. YYTlnera
RAJ: „Nędznicy" i „Paryż w o- p. t. „Jubilat" (wznowienie). Osoby'
gniu"
Jubilat — Siefan Jaracz, Suflei —
RENA „Dwie Joaaie** i dodatki. Józef Orwid i inni, 19.00 Progi. na
RIALTO: „Bcd/.iesz zawsze moją” dz. nast. 19.10 kuncert reki. 19.4IJ
ROXY: „Tygrys Pacyfiku" i do. Wiad. sportowe lokalne. 19.45 „Co
czytać?" — nowości lite-ackie omó
datki.
wi J. E. Skiwski. 20.00 ,.W muzykal
STYLOWY: „Kochaj t*lke mnie". nym domu", „Wieczór ballad"- 20-45
SFINKS: „YYesoła Rozwódka* i re „Wyj z pism Piłsudskiego". 20.50
wja.
Dzień, wiecz. 21.00 „Nn i -esołej lwów
SOKÓŁ: „Franuita" i „Kłopoty te skiej fali": „Może będzie" (ze Lw.).
lefonistki"
21.30 „Podróżujmy": Historja z końŚWIAT: „YY krainie walca".
ca świata feljeton Carmen Bud. 21.45
W; ad sportowe. 22.00 Muz. tar. w
TON: „Mala Mateczka".
w-yk. Malej Ork. P. R. nod dyr. 2dz.
UCIECHA : „Rapsodja Bałtyku*
U rzyńskiego i „Trójki Kadjowej*'.
UNJA; „Pat i Tatachon — iako W przerwie o godz. 23.00 Wiadom.
ijizz-bandziśc'".
meteor, dla żeglugi powietrznej.
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O p e r z e A d a Sari

W nadcliodącą niedziele wieczorem odbędzie Się w Operze jeden występ
znakomitej primudonny 1literaturowej _\jy Saii w Tra.iacie. Swietń,
śpiewaczka zalicza rolo \iolot'y do najlep zych w swym bogatym reper
tuarze, to też nic dziwnego, że jest wielkie zainteresowanie biletami w
Kasie Opery. Ada *sari wyjeżdża w dniach najbliższych na wielkie tmi-nee koncertowe do Szwecji i występ jej w Traviacie będzie nieodwołalnie
pożegnalnym. Obok świetnej Drimadonny wystąpi znaKomity tenor opery
Adam Kaczkowski. Ceny biletów normalne, od 30 gr. do 4.50 zŁ
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^'czorajóze posiedzenie Sądu
lę g o w e g o w sprawie zama
chowców ukraińskich rozpoczęło
się od prośby adw Hankiewicza,
skierowanej pod adresem sądu, o
odroczenie procesu do dnia 10-go
sty eznia roku bieżącego, ze wzglę
du na kilkudniowe wywody pro
kuratorów i v związku z niemi
konieczność należytego przygoto
wania się obrony i porozumienia
się z klientami.
Sąd jednak nie przychyli! się do
tej prośby i udzielono głosu
pierwszemu obrońcy, aow. Kor
bowemu.
PRZEMÓW IENIE
ADW. HORDOWEGO

n

a

2 3 ib B *a i§ a

ppsseeas?© b ^ o w c ^ w
że nie warto czynić zadość proś
bie żadnego ze znajomych i że ni
gdy ju ż nie uazieli on żadnego
przytułku.
KACZMARSKI
Przechodząc do kwestji winy
osk. Kaczmarskiego obrc<rica za
znacza, i s znalazłszy się w m iej
scu izolacji oskarżony dąży ł do
skrócoilia swego pobytu tam. Czło
wiek, który znalazł się w takiej sy
tuacji, jak Kaczmarski, chwyta się
każdego środka, jakie nastręczają
mu okoliczności, aby tylko w ydo
być Eię z opresji. Zeznania oskar
żonych zasługują na wiarę tylko
wtedy, gdyr złożone zostały z włas
nej inicjatyw y i tylko przed są
dem orzekającym.
— Przyznaje — oświadcza obrcńca, — że Kaczmarski należał
do OUN, lecz przewmd sądowy nie
dostarczył
materjału,
któryby
stwierdził że osk Kaczmarski w
czerwcu i lipcu 103-1 r, we Lw o
wie oddał Maciejkę pod oniekę
Malucy i zaonatrzył go w broń i

Należało przypuszczać, że przez
jego usta nie będz.e przemawiał
je d y n a obi-ońca oskarżonych, ale
może przedewszystkiem przedsta
wiciel nacjonalizmu ukraińskiego.
Adw. dr. Horbowy bowiem z ra
cji sw ojej działalności politycznej
osadzony był na 6 miesięcy w obozie odosobnienia w Berezie Kar
tuskiej. Przewidywania te całko
wicie się sprawdziły. W s w o je j!
pierwszej
części
przemówienia
oal temu wy raz, jednakże prze
wodniczący sądu, p. s PosemkieAicz, nie dopuścił do rozwinięcia
KOŁOM YJA, 3.1. (Tel. w ł.).
poi uszanyeh przez niego tematów
Gajowi lasów państwowych Bro
stale mu przerywając, bądź też
nisław Wantoch i Filip Machnik,
zwracając mu uwagę, żc sąd nie
jest miejscem ao omawiania tych zauważywszy, że od dłuższego
kwestyj, Kiedy też adw. Horbowy czasu kradzieże drzewa z lasów
stara sję w yjaśnić przyczyny an stają, się coraz częstsze, z całą
tagonizmu między narodem pol energją poczęli tropić sprawców
skim a ukraińskim, kiedy chce tych kradzieży. W połowie kwiet
w rócić do kwestii językowej w są nia 1933 r. obaj gajow i udali się
do wrsi Demlanówki i na obejściu
dzie. kiedy stara się poruszyć
niejakiego Kostyniuka znaleźli
kwest'9 popierania O l'N przez
drewno, pochodzące, ich zdaniem
państw a ościenne, a wreszme kie
dy chciał uzasadnić kwestję reli z kradzieży.
Między gajowymi a Kostyniugijną. również poruszaną w pro
kiem doszło da ostrej wymiany
cesie, przewodniczący za każdym
razem Przerywa, zwracając uwa- zdań. Po krótkim czasie od stro
gę na nieodpowiednie m iejsce do
poruszania tych zagadnień.

A t a k
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na liście rekordów świata
je dwukrotnie nazwisko Koubkowej
..a 80 m. — 9.8 sek. (du spółki z Walasiewiczówną)
oraz 800 m.
2:12,6. Wbrew przewidywam >m, r»
kordy Koubkowej, która dziś stała
się mężczyzną i szykuje się do od
b y cia służby woiskowei, nie zostały
jak W idzim y, skreślone. Federacja
wyszła z założenia, że Koubkowa w
ch w ili, kiedy ustanowiła owe rekor
dy, była oficjalnie jeszcze kobietą.
Podobne stanowisko Federacji jest
dziwolągiem, trdyż dswna Koubi o ca
prawdziwą kobietą nigdy nie była
Dla tych, ni to męskich, ni to kobie
cych rekordów b Koubkowej byiobj
najlepiej, gdyby zostały jednaj rycr.
lej poprawione przez prawdz'we koDiety. A wówczas dopi 'ro cały gali
matias • Koubkowi, w spodniach po
Na liście rekordów śv,iata widnie szedłby w niepamięć.

I-fnyslia e!irs«si:*sS*,Le
tylko dla prawdziwych amatorów
Wszystkie narciarskie
zwi- Tu
państwowe, zrzeszone w J.liędzynaro
o owej Federacji Narciarskiej (t. zw.
FIS), otrzymały oa jej prezesa, Nor
wega Osfgaarda, pismo, w którem
prezes FIS domaga sir od związków,
aby zgłaiizaly do zimowych igrzysk
olimpijskich w Garmisch tylko praw
dziwych amatorów
Ostatnio pojawiły się wiadomości,
jakoby niektón ze związków narciar
skich rrialy zgłosić do olimpjadv za
wodników o wątpliwym charakterze
amatorskim. Pogłoski te właśnie spo
wodowały wystąpienie prezesa FIS.
Cestgaard wskazuje w piśmie r.a to,
że do igrzysk mogą być dopuszcze
ni tylko tacy zawodnicy, którzy
złożą przysięgę z czystem sumie
niem. W piśmie tem czytamy m. in.:
„Tyle razy powiedziano, że sport
ma być środkiem, który spowoduje
zbliżenie narodów. Dlatego jest ko
nieczne aby FIS, mimo wielkich nie
porozumień- jakie wywołało zastoso
wanie olimpijskich przepisów o ama
torstwie w niektórych kraiach, stanę
?u .i-dr olicie na gruncie rzeczywisto
ści Podporządkowanie się tej zasa

k e s y r a i e s p ó i i
na dw Dch

> fa fś c c S w

w mieszLaniu posterunkowego

POZNAN, 3.1.
(T el. w ł.), —
{Wielkopolski Zw. Teatrów Lu. dowych (Poznań, ul. Składowa 3)
urządził w ciągu grudnia kurs
dia zbieraczy pieśni i tańców lu
dowych. Kurs odbył się w Ino
w rocław iu w gmachu Państw. Se
minar.ium N auczycielskiego. Ukoń

J u g o s ł a w ia
na o lim p ia d zie
lak donoszą z Bialogrodu, Jugosła
wia wyśle na igrzyska ofmpnskie w
Garmisch i w Berlinie ukolo 100 żawodników.

Hcte!śfi włoscy
z d o b y l li p u f .a r S p e n g i e r a
XV Davos zakończyły się rozgryw
ki hokpjowe o punar Spengiera. XV ma
czu fma.owym mediolańska drużyna
D:avo!i Rcssoneri zremisowała z miej
scow-ym klubem EHC 2.2. Ze wzglę
du na to żc drużyna szwajcarska zre
zygnowała z dogrywek, pierwsze
miejsc?, przyznano hokeistrm wło
skim, którzy po raz drugi zdobyli puhar.

N o w

ezyfo go 34 nauczycieli szkól po
wszechnych.
XViększosć wykładów na kursie
objął znany muzykolog, prof. U.
P. dr. L. Kamieński, który od d!uż
szego ju ż czasu zajm uje Się zbie
raniem i badaniem folkloru mu
zycznego w szczególności na tere-

Straszna zemsta
ara o r f r r o w ę

m a C & e fts r

stał odkosza, zaczął grozić wdów
ce. Kilka razy pisał kartki, ażeby
opamiętała się i przyjęła ośw iad
czyny o je j rękę, gdyż w przeciw 
nym razio będzie miała oczy wypaione. Do gróźb tych Sielska
n k przywiązywała żadnej wagi.
Prsed dwoma tygounianu Jaki
miak wszedł do mieszkania i praw
dopodobnie zamierzał cblać kwa
sem Sielską
lecz w ostatniej
chwili opam ^tał się, gdyż Siel
ska miała na ręku dziecko. Mimo
to, J, wykonał ziemstę w inny spo
sób, oblew ając kw_sem eiarczanym pościel, niszcząc w ten sp o 
sób 7 sztuk bielizny i rw ąc na S.
bluzkę.
Nieszczęśliwa kobieta zameldo
wała o tem, jak również i o groź
bach wypalenia oczu — policji
15-go komis — Sporządzono pro-

Honopo! przercytaictwa z CzediGsłowśiji
w ra kac h h ia & te -g K g fc k ic ft ż y d ó w

KOŁOMYJA, 2.1. (Tel. w ł.).
Ż o łn ie ^ rumuńskiej straży grani
cznej p rz esz,}) w pobliżu wsi Za
łucte na terytorjum polskie i por
wał mieszkańca tej wsi, Czaboraka, którego uprowadził na tery
torium rumuńskie.
W sprawie tej interweniował
u władz rumuńskich starosta zc
óniatynia.

dzie jest więcej wart®, niż wszys kie
złote, srebrne 1 bronzowe medale ca
łego świata".

Kurs zbieraczy l archiwum

Doprowadziło to do zdeneiwoL\\ o\V, 3 1. (Teł. Wł.-). Mieszka Iczwartym strzałem zraniła
wflnia adw-. Korbowego, który Po fńe posterunkowego Izdebskiego Iciężko w okolicę serca,
prosił sąd o zarządzenie kilkuna- przy ul. Panieńskiej 3 stało się i
Pogotowie ratunkowe w stanie
*t om i nu Lewej przerwy dla zebra widownią nieewj klej trag»dji. Li
nia myśli 1 uporządkowania sobie czący 38 lat post. Izdebski, m ają groźnym przewiozło post. Izdeb
skiego oraz sprawczynię zamachu
dalszego toku przemówienia.
cy separację ze swą żonną miesz
Po przerwie adw. H olbow y po kał z przyjaciółką Anna Kuszalo- na jego i swoje życie do szpitala
minął wszystkie poruszane u- wą-Siinnclewicz, 30-ietn.ą krawprzednio zagadnienia i prrzecho- czymą. Między Izdebskim a ko
flłi bezpośrednio do kwestji udo chanką wyłaniać się zaczęły w ov\ 'dnienia winy oskarż. Czornijostntnim czasie coraz solniejsze
vvi. Adw. H orbowy przedstawia go
lozdzwięlci. N oc Sylwestrową spę
jako czlowięka spokojnego, który
dziła Sitnikiewiczówna w jukiemś
zajmował 81ę jedynie studjami
bliżej nieznanem towarzystwie na
prawniczenii j n.gdy do OUN nie i • - •
- ,
, i
Przez Kilka lat znali się: 30-let
, ależał. Prz, y6d sądi wy nie do- miesci° 1 P°wl'o c‘ ła do domu do
picro w poiudnio. Sitm kiewiczów nią Broniaława Sielska, robotni
starczył Żadnego dowodu twier na zażądała od Izdebskiego pie
ca,
(Skaryszewska 7) i 31 letni
d z ą c e g o , bądź przesłanki, że Czorniędzy. których on je j odmówił, W ładysław Jakimiak, stolarz, któ
nij należał do OUN, lub udzielił
oświadczając ^ d o b n o , że nie po ry, po rozejściu się z żoną z dwoj
w tym charakterze pom ory osob
czuwa się dc tego obowiązku, je  gieni dzieci, zamieszkał, jako sub
nikowi, który, jak twierdzi osk
żeli ona spędza noce poza do iokator u Eleonory K othnskicj,
Maluca, mia* się nazywać llry ć
(Skaryszewsko
Maciejko XV sprawie t. zw. „chat" mem. Na tem tle wyleniła się matki Sielskiej,
gwałtowna sprzeczka, w czasie 7). — Przed rokiem Sielska owdo
OUN
zachowywała
najwyższe
względy ostrożności i dlatego an której Sitnikiewiczówna porwała wiała. Ponieważ Jakimiak zaległ
służbowy rewolwer posterunkowe w opłacie komornego za rok, prw;
gażowano przy tworzeniu „chat"
tylko taki element k u seg o dzia go, poczom oddała do Izdebskiego to Kotlińska wymówiła mu m ięsj
łalność nie wchodziła w kolizję z trzy strzały. Pierwsza kula trafi kanie. Jakimiak zamieszkał w tym
przepisami ustawy, aby da r.a oso ła go w klatkę piersiową, w któ że dontu, również, jako subloka
ba nie była przedmiotem szczegól rej pozostała, druga skierowana tor.
Gdy przed kilku tygodniami
nego zainteresowania zę strony również w pierś, przeszła, raniąc
go powierzchownie i osm alając skończyła się żałoba, Jakimiak oorganów bezpieczeństwa,
skórę, wreszcie trzeci strzał uro świadczył się o rękę wdowy. OCZORNIJ
dził go w lewy łokieć. Izdebski, statnia przyjęła
oświadczymy z
Maluca znał Czornija z legalne obficie brocząc krwią, usunął się szyderczym uśmiechem, m ów iąc:
go życia studenckiego i poznał go na podłegę i stracił przytomność. „Lepiej powieś się pijaku".
Od tej pory airant, który do
na pewnym zjeździć organizacji
X\’ owczas
Sitnikiewiczówna
studenckiej. Zatem Czornij mógł
przypuszczać, że dana „chata" była zorganizowana dla celów repre
zentacji studenckiej, która jest in
stytucją legi Iną.
j
Stan psychiczny Czora ł ja w sku -|
tek pobytu w więziemu uległ duCIESZYN, 3.1. (Tei. w L ). In- jedwabiu był kupiec Goldberg
żvm zmianom. Eiegły. profesor Uniy irsy*tu , stw r a z ił u tego „-jtra n tn y „m onopol- przemycanego Ferdynand z Bielska, u którego
zakwestjonowano chustki, pouczo
skarionego stan chorobovvyr, przy- z Czechosłowacji pieprzu, jedw a
biu i mąici kokosowej, dającej „hur chy i t. p. ogólnej wagi 15 kg., t.
czem podkreślił, że świadoma sy
j. około 400 sztuk. Również i Gold
mulacja est bezwzględnie wyklu ławnikom" olbrzymie zyski, dz.erberg nie jest nowicjuszem w
czona. Dotychczasowe przeżycia żyli wyłącznie bielsko - bialscy
swym fachu, udowodniono mc bo
żydzi,
którzy
zatrudniają
cały
szo
osk. Czornija — oświadcza obroń
wiem, że przez jego „rączk i" prze
rog
przemytników,
przenoszących
ca — dostatecznie przekonały go,
lcontrubanaę w plecakach. Głów szło 75 kg. jedwabnych drobno
nym pośrednikiem między prze stek, któremi zaopatrzył swych
N ajsprytniej
mytnikami i centralą w i> elsku współwyznawców.
Ż o ł n i e r z rusr.i^ński
jest M- K- V.’ alda. Z Bielska prze szym przemytnikiem, który wiermyt szedł do Krakowa, awewa i nie pracował dla tych szkolniwiększych miast Poiski.
p o ls k ie g o

Porwał obywatela

?d e k

Międzynarodowa T ederacja Spor
tów Kobiecych ogłosiła na nowy rok
oficjalną tabelę rekordów świat
wych kobiet w lekkiej atletyce. W
tabeli tej widnieją dwa nazwiska
polskie: Walasiewiczowny i Cejzikowej.
Nazwisko Walasiewiczówny powta
rza się aż 5 krotnie, przyczyn dwu
krotnie Walasiewnczówna dzieli re
kord do spółki i inną kobietą. Oto rc
kordy świata Waiasiewiezówny: 50
w. (oraz Mejzlikowa, Czechosłowa
cja) — 6,4 sek., 60 m . — 7,3 cc-k„
8C m. (oraz „była kobieta" Koubkowa) — 9,8 sek., wreszcie 100 i 200
m. — 11,7 i 23.8 sek. Druga nasra
lekkostletka, Cejzikowa ma rekord
świata w dysku uburącz — 67,82 m.

pieniądz celem umożliwienia mu j i Malucę. Pidhajny na pytanie
ucieczki. Zeznania samego Kacz- *o-brońcy
■
oświadczył, że nie pod
marskiego podczas śledztwa nie trzym uje zeznań złożonych w
mogą stanowić podstawy do oce śledztwie. To samo powiedziałby
ny je e o czj nów.
Maluca na rozprawie w dniu 32
listopada 1035 r., gdy oświad
PO SZLAKI PRZECIW
czył że zeznawać będzie tylko w
MACIEJCE
języku ukraińskim, Trzeci oskarNastępnie obrońca zatrzymuje j żony, Myhal zdecydował się zesię nad osobą M aciejki, zazna- znawać w języku, polskim, jedczając, iż dowody w sprawie nie nak w zeznaniach jego w śied3dają dostatecznyca podstaw do twie i na rozprawie zachodzą
przyjęcia tezy, że zamachu n a 1rozbieżności i istnieją pewne
min. Pierackiego dokonał Grze- luki
gorz M aciejko. Na temat w yglą
MALUCA
du Maciejki w zeznaniach świad
ków były wielkie
sprzeczności,
Dłuższą chwilę zatrzymuje się
tak iż m e można zidentyfikow ać obrońca nad osobą osk. Malucy,
j’ akiegoś określonego człowieka.
twierdząc, że zeznania je g o nie
Oskarżonych obrońca dzieli na budzą w nim wiary, gdyż czło
dwia gru py: pienraza - konse wiek ten
postępował nieszcze
kwentnie trzymała się od począt rze, w prow adzając w błąd za
ku do końca jednej linji obrony równo tych, z któ-ym i wsnółprai druga, w której widać różno cował, jak i sąd i opinję publicz
barwną linję obrony i zachowa ną. Zeznania jeg o należy odrzu
nia się przed sądem. Do tej dru cić. Maluca w drugiej połowie
giej grupy oLrońca zalicza o- czerwca 1931 r. powiedział swe
skarżonych Pidhajnego, Myhaia mu bliskiemu towarzyszowi Myhalowi, że zamachu
dokenała
O. N. E., a powiedział to rzeko
j
mo, by wprow adzić Myhal a w
błąd Zdaniem obrońcy
Maluca
czyniąc uwagę o ONR., mówił to,
co istotnie myślał. Maluca sam
ny wsi nadbiegło kilkunastu go
zaznaczył, że nie odbierał spra
spodarzy, uzbrojonych w kosy,
wozdania od M aciejki o zama
widły etc. i przypuściło do ga
chu, gayż nie czuł się ao tego
jow ych atak, ciskając w nich ka
powoiany, ale chociaż twierdził
mieniami, Gajowi oddali kilka
w sadzie, że wówczas podlegał
strzałów ostrzegawczych w poCzemeryńskiej, był on
wtedy
wi Prze i poczęli się w ycofyw ać.
najwyższym
zwierzchnikiem
OUN
Zastąpiła im dregę jeanak inna
W
kraju,
a
zatem
bądź
odebrał
ra
gromada. W obec
niebezpiecznej
podstawy tłumu, gajow i zmusze port od M aciejki, bądź cała ucieczka M aciejki je st produktem
ni bj li czemprędzej uciec.
jego fantazji.
W czoraj odbvł się w Kołomyi
przed Sadem Okręgowym proces
przeciw podżegaczom opisanego
zajścia. Rozprawę odroczono.

Z a m a c ii morderczy i s a m o b ó jc z y

ZDENERW OW ANIE MÓWCY

SPORTOW E

ków był niejaki Turek A lojzy z
Lipowce.,
pow.
cieszyńskiego.
Miał on specj'alną drogę przez
Czantorję, którędy przedostawał
się do Czechosłowacji. Od Turka
odbierał towar Pasternak Domi
nik z Bielska i dostarczał „h u r
townikom". M iejscow e zaś kupiectwo żydowekie zaopatrywał w to
war po „zniżonych cenach" Kalbs
brunn z Bielska.
Cała niebezpieczna szajka powędrowała do więzienia.

W ostatnich dniach straż grani
czna zajęła u żydowskich kupców
bielsko - bialskich 300 kg. pieprzu
uderzy! własną szwaąierke
i 50 kg. mąki kokosowej, a w cza
I jDŻ, 3.1 (Tel.- w ł.). Na prze- trzymali zbrodniarza, którym był,
sie dochodzeń udowodniono ’ m. chodzącą ul, Przędzalniczą 25-Iet- jak się okazało, Henryk Kosman
że w krótkim okresie czasu ode nią Ludwikę Glutę napadł jakiś szwagier ofiary napadu,
brali od przemytników .1.4JO kg osobnik, który długim nożern udeŻbrodnia wynikła wskutek fapieprzu i 300 kg. mąki kokosowej rzrł ją w brzuch, rozcinając go tainej pomyłki, ponieważ RosHurtownikiem przemycanego tak głęboko, że nieszczęśliwej wy- man zamierzał napaść na kogo
płynęły jeliia.
Przechodnie za- innego

N o ż e m w brzuch przez p o m y ł k ę

lokuł, który sk!erowant do staro
stw? grodzkiego.
Mimo ostrzeżenia ze strony po
licji, natrętny amant w dalszym
ciągu groził i teroryzował w do
wę. — XV w igilję ub. świąt Pożo
go Narodzenia Jakimiak, będąc
pijany, wybił 2 szyby w oknie nr.e
szkania Kotlińskiej
(na parte
rze). XV w ieczór Sylwestrowy, na
mówiony przez Jakimi&ka kolega
jego, Jozef Szymański, znowm wy
bii szybę w oknie mieszkania
XV Nowy Rf>x Sielska spostrze
gła jakim iaka w korytarzu i zwró
ciła się do niego z prośbą c zaplu
tę za rozbito 3 szyby. Gdy J nic
chciał słyszeć o tem, wówczas Sie.’
sk a ^policzkowała go. XVtedy Ja
kimiak zwczął znęcać się nad nią.
Na krzyk nadb‘iegły: matka S
oraz kuzynka, Z ofja
Olszewska,
uzbroione w kij i szczotkę. W szy
stkie 3 kobiety rzuciły się na ło
buza, biją c go i usiłując w ciąg
nąć do mieszkania, gdzie zamie
rżały zdjąć z Jakimiaka ubranie
wzamian za zniszczoną bielizny
i wybite szyby. Jednak Jakimiak
zdoiał wyrwTać się i uciec na uli
cę.
XV kilka godzin później J. po
w rócił i spotkawszy na podwórzu
Sielską, oblał ją kwasem sol.iym
N ieszczęśliwa, w ijąc się z bólu.
wypadła do mieszkania, gdzie do
mównicy zajęli się pierwszym ra
tunkiem, wzywając jednoczesn e
Pogotowie i alarm ując policję
15-go komis. Lekarz stwierdził po
parzenie twarzy, szyi, klatki pier
siowej i rąk. Po udzieleniu porno
cy, ofiarę dzikiej zemsty przewie
zieno do szpitala Dz. Jezus.
Tymczasem Jakimiak uciekł uc
mieszkania, gdzie zamknął się, obawiajac się samosądu ze slron v
oburzonych loKatcrów
Dopiero
gdy przybyła policja, drzwi otwo
rzył. Przez ten czas Jakimiak zdo
lał się mocno upić. Aresztowane
go przeprowadzono do 15-go kom;
sarjatu:

y c h

nie W ielkopolski i Ponio-rza- To
też wykłady prof. Kamieńskiego
byiy rew elacją dla wszystkich uezestników kursu, bowiem doty
czyły one zagadnień ciekawych,
jak historji zbierania pieśni, sy
stemu „ragow ego" i b iologji pieś
ni, oraz dużej ilości ćw iczeń i
zbieraniu pieśni bezpośredniem i
zapomocą fon ografu .
Oprócz tego na kursie wykła
dali: p. Mierniczak, o charaktery
n y c e regjor.ów kulturalnych w
\Vielkopolsce i na Pomorzu. P.
Madejski podał, jak wykorzystać
pracę zbmraczą dla celów ośw ia
towych i przeprowadził ćwiczenia,
techniczne w czytaniu pieśni. P.
Batko podzielił się soostrzeżeniami własnemi w zbieiam u folklo
ru muzycznego na innych tere
nach Polski, a P- Bartz przedsta
wił uczestnikom sprawę organ iza
cji archiwum dla zebranych pie
śni i tańców ludowych.
XV związku z powyższym kur
sem naltży poaać do ogólnej w ia
domości intertsujących się spra
wą folkloru, że: 1) zostało zorga
nizowane archiwum pieśni i tań
ców ludowych, które mieści się
przy Wlkp. Z.v Teatrów Lud. (P o
znan, Skiadowa 2 ) : 2) archiwum
przyjm uje pieśni i tańce ludowe
z XVie!kopolski i Tom orza; 3) ar
chiwum posiada do tego celu
fo n o g ra fy ; 4) pieśni, zebrane ł te
renu i zapisane zapomocą s-łuchu
należy niezwłocznie nadsyłać pod
wsxazeny adres; 5) o pieśniach i
tańcach ludowvch, nieuchwytnych
dla ucha i trudnych do zan-ieania,
należy dać znać pod wsnazany ad res; G) każda pieśń powinna być
zapisana na specjalnymi arkuszu
p ieśn i; 7) lepsze pieśni będą wy
dawane drukiem w postaci śpiew
ników lub umieszczane w miesię
czniku „O św iata Pozaszkolna"; 3),
za zebrane pieśni otrzyma zbiera,
jący honorarjum przy faktyczrem
użytkowaniu pieśn i; 9) przy je dnoczesnem zgłoszeniu pieśni tej
samej, wynagrodzenie
otrzyma
ten, kto pierwszy pieśń nadeśla*

Wytasoftc-ne D o n y
Fun duszu

In w e s ty c y jn e g o

X, ’czoraj wylosowano zostały to umorzenia Bony Funduszu Inwestycyj
nego, oznaczone Nr. Nr. 3088,
9074. 9870, 22515. 23801 1 33059, —
we wszystkich dziesięciu serjach, w y
puszczonych na podstawie rozporzą
dzenia Ministra Skarbc z dnia 10 li
stopada 1933 r. (D U. R. P. Nr. 8
poz. 694).
Wylosowane bony wykupywant sa
przez Kas" Urzędów SkarLowrch po
100 zl. za Bon 2-5-złotowy.

ABC —NOWfNY CODZIENNIE
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Dziwaczny testament

Świat duchów w kontakcie ze światem żyw ych...

D z iw n a m e d y c y n a

p rz y s p a r za k ło p o tó w s p a d k o o le rc o m

Przed Najwyższym Sąuem Ape
lacyjnym w Stanach Zjednoczo
nych toczył się przed paroma
dniami niezwykle ciekawy proces.
nia są na porządku dziennym, że A mianowicie, kilka miesięcy te
przeważnie każde dziecko, naj- mu w stanie Iowa zmar’ niejaki
prawdopodoDniej zahipnotyzować J ózef Motz. Był to dzielny czło
ne przez lckarza-czarodzieja, po wiek, ale tez słynął z swoich dzi
wraca bardzo szybko do zdrowia. wactw.
Któż to zdoła wytłumaczyć, któż
Przcdewszyst.kiem więc, gai'zdoła przeniknąć tiic m r ic ę magji dził wszystk.cm: wynalazkami i
czerw mioskórycli ?
(żyw ił niewytłumaczoną abomina-

J a k leczą In d ja m e w A m e r y c e P o ł u r n i o w e j ?

Umysły ludów o kulturze pier
wotnej, posiadają przedziwne kun
cep cje jeśli chodzi o zagadnienia
medyczne i o sprawę życia poza
grobow ego, Zarówno jedno jak i
drugie zagadnienie łączy się ści
śle z m agją, która jest w yłącz
nym monopolem kapłanów.
W śród
czerw onoskórych
ple
mion najorygonalnicjsze może po
jęcia w tej dziedzinie mają Indjanie z plemienia Chocos. Przedewszystkiem
w ięc,
niesamowita
je st ich wiara w życie pozagro
bowe. Twierdzą oni, że świat du
chów pozostaje w stałym kontak
cie ze światem żywych.
W CIELENIE NIESPOKOJNEGO
DUCHA.
Zależn e od tego, czy człowiek
był za życia dobry czy zły — u
kłada się jego życie pozagrobowe.
Jeśli był człowiekiem dobrym, wol
no mu przebywać między ży
wymi, oczyw iście, w dzień duch
zmarłego jest niewidzialny, ale
zato w nocy przybiera postać ja 
kiejś zjawy, która zresztą nie jest
groźna dla ludzi żyjących. Gorzej
natomiast z duszą zmarłego czło
wieka, który zdradzał zły charaKter i dopuścił się jakichś prze
stępstw. Jego dusza pragnie po
w rócić do świata żyjących wbrew
woli bogów i, wobec tego, c l^ ir e
dusze ludzi złych starają się prze
dostać na len świat za pomocą
kontrabandy, w cielając się w ja 
kieś żywe istnienie ludzkie lub
zwierzęce.
Wobec tego biedni Indjanie z
plemienia Chocos maja masę kło
potu z niedopuszczaniem, żeby
taki natrętny duch w cielił się w
któregoś z nich lub też w jakieś
zwierze domowe. Przytem naibar
dziej na niebezpieczeństwo nara
żone są dzieci.
UDUCHOWIONY

KROKODYL.

Jeśli wśród członków plemie
nia zacnoruje dziecko, jest to —
według wierzenia Indjan — ozna
ką, że właśnie dusza zmarłego
grzesznika pragnie się osiedlić w
ciele dziecka, Oczywiście, że wy
w ołuje to w plemieniu Chocos po
płoch, a nawięcej przerażona jest
matka. Niezbedne jest wtedy we-

Podróżuj samolotem

zwar ,e leka-za - czarodzieja, któ
ry będzie miał za zadanie znie
ch ęcić duszę od wyboru, jaki za
mierza uczynić.
Z tem lcczcn ’ cm, a zarazem od
pędzaniem duszy wiąże się cały
cere-monjał.
Przcdcw szystkiem
więc chore dziecko zostaje ułożo
ne na ziemi, na macie, a nad niem
zaś ustawione jest co św rodza
ju namiotu. Namiot ten pokryty
jest dziwacznemi, niedotężnemi
rysunkami, wyobrażającemi ludzi
i zw.erzęta Te wizerunki mają na
celu zachęcenie duszy, aby obrała
sobi.; za siedlisko jakiegoś inne
go człowieka lub zwierzę i aby opuściła ciało dziecka. Co jest naj
ciekawsze, że zarówno wizerunki
ludzkie, jak i zwierzęce pozbawio
ne są oczu.

Koralowe wapno
1 k o r a l e Jako b iż u te r ia

N a s z glob

Skrzydlaci goście z pułnocy

S ł o i k e g ó rs kie

Na ro w e rze do Lourdes

26)

K siężycow e
interesy
P o w

i e ś ć

Paweł rozejrzał się po pokoju i zorjentowal się, że się znajduje
w jadalni, było jeszcze widno, okna lego pokoju wychodziły na pod
wórko, z boku drzwi. naw*poł uchylone, prowadził'* na balkon W
oczekiw*aniu przeszedł się kilkakrotnie po pokoi a, areszcie przy
stanął przy drzwiach i otworzył je, wydały skrzyp pizeciągly.
przypominając Pawłowi głos windziarza — Franiu; w chwili, gdy
chciał w ejść na balkon, rozległ się za nin, głos pani Urszuli.
— Niech pana B óg broni! — krzyknęła przestraszona zc swe
go pokoju — niech pan nic wchodzi na balkon, p^nic la w e łk u .
Niech się pan odezw ie!
— Jestem ! — odezwał się Paweł donośnie
Pani Urszula wychyliła głowę spoza drzwi, w je j oczach m iło 
wało się przerażenie.
Nie m ożna w y ch o d zić na balkon, do je s t uszkodzony ! — za
się

zlękłam,

zapom niałam

pana

— Cóż temu balkonowi brakuje? — spytał Paweł zdziwiony.
— To, że barjera ledwie się trzyma, bo jest przerdzewiała.
— E, to jeszcze nie groźne — roześmiał* się Paweł i przez,
otwarte drzwi przypatrzył się groźnej barjerze.
Rzeczywiście trzymała się słabo, przednia ścianka balkonu w y
konana ż zelaza wyginanego w dziw ne desenie i kwiaty, przeżarta
rdzą, odczepiła się z jednej strony i trzymała się ściank? bocznej,
przewiązana sznurkiem jedynie, pociłoga balkonu nie wykazywała
żadnych braków i zapewne można się było na niej utrzymać, 'epiej
ednak było nie ryzykować. Zbadawszy balkon, Paweł wolał się

cofn ąć przezornie i przymknąć skrzypiące drzwi. Pani Urszula J
No, to niech się pan dowie, że ubóstwiam go, mało tego,
przebrała się tymczasem i poprosiła go do buduaru W popielatym Iszaleję za nim poprostu.
szlafroczku, na którym delikatne, jasnozielone desenie wpadały I
T o rnów-jąc, wykonała dłonią w powietrzu jakiś gest desperacki
w ton je j oczu, wydała się Pawłowi tak piękną, jak nigdy.
i uśmiechnęła się gorzko, w milczeniu popijała kawę prodkiemi
— Proszę, niech pan usiądzie, o tu ' — wskazała m iejsce na haustami. Zapadał zmrok. W pewnej chwili podniosła się z tap
tapczanie, pełnym pstrokatych poduszek i pajacyków* — a ja tym czanu i Zaświeciła aużą, stojącą lampę, w gorącem świetle abażu
czasem zabiorę się Jo parzenia kawy.
ru ncutraLzującem czerwień ust i rumieńce, twarz pani Urszuli
Zakrzatnęła się koło małego stoliczka, ustawiła filiżanki i wy nabrah. barwy jednolitej, upodabniając się do kunsztownie odrosypała ptifurki na kryształową paterę.
monej kamei, jedynie rzęsy odcinały się ciemnym, podwójnvm
— Dlaczego pan nic nie m ówi? — spytała, dziwiąc się milcze akcentem.
niu Pawia.
Jeżeli nie chce mi pan psuć humoru, to proszę zostawić
— Przyglądam się pani — odrzekł, patrząc na nią z prawdzi " spokoju moje narzeezeństwo, to sprawa bardzo smutna
rze
wym zachwytem
kła, sadowiąc się na tapczanie i poprawiając poduszki. Paweł nie
— W idzę właśnie, że pan pożera mię. wzrokiem i boję się, że uspokoił się jednak, odstawił pustą filiżankę i spoglądając w oczy
lekko skośne, mające teraz odcień złocisty, rzeki:
nie starczy panu apetytu na kawę.,
Odpowiedź ta wydala mu się w je j ustach n iico trywjalną —
— Dobrze, skoro nani tak każe, ale później, jak tylko pani bęOna wcale nie zdaje sobie sprawy, żc jest antyczncm bóstwem —■ dz4e mogła, proszę ze mną o tem pomówić.
rozmyślał, spoglądając na je j klasy*cznie wyrzeźbione stopy, obute
Tak pana to ciekaw i? — spytała, układajac się na tapcza
w złote sandałki — chodzi sobie w najlepsze, porusza rekami 1 no nie wygodnie.
gami. schyla się, przegina w* pasie a przecież ten piękny twór
— To n]c ciekawość — zaprzeczył — wydaje mi się. tylko, żc
niszczy się przez to, powinien stać nieruchomo napiedestale,
pani niezbyt czuje się szczęśliwą i bardzo mnie to martwi.
strzeżony przez zapobieglivcyeh kustoszów!
Słuchała, patrząc w sufit, leżała prawie nawznak z odrzuconą
I nagle przyszło mu do głowy, żc Zalkm jest takim właśnie wżył głową, jasne włosy, o bart* ic konopi, rozsypały się miękko po
kustoszem. Niemile dotknięte* tą myślą, spytał
poduszce. Jlilczała. Patrząc na toczoną wypukłość je j małego
— Czy narzeczony zadręcza panią, dalej swoją zazdrością?
podbródka, przechodzącą spadziście w łagodny zarys szyi Paweł
— Ach, i jak jeszcze, pilnuje mię teraz na każdym kroku.
mówił dalej z rosnącem wzruszeniem:
Czując, że nadszedł odpow iodni moment dla postawiania spra
— Tak, proszę mmi, wiem, że z tym Zalkinem jest jakaś nie
wy wyraźnie, Paweł wysunął pytanie, które oddawna mu nic da wyraźna sprawa. Ciągle myślę o pani i czuję, że pani coś grozi...
wało spokoju
jakgdyby jakieś nieszczęście — i glosom, w którym brzmiała szcze
— Pani Urszulo, proszę powiedzieć, czy pan* tak bardzo kocha rość, dodał:
1 ani Urszu o., chcę pani koniecznie dopomóc, ja
tego Załkina?
;
wiem, że pani szuka pomocy, i dlatego chcę wiedzieć wszystko! —*
Zajęta nalewaniem kawy. nie odpowiedziała natychmiast, pod powtórzył z mocą.
sunęła Pawłowi cukierniczkę, po długiej pauzie odezwała się mie
Nachylony nad nin, czekał odpowiedzi, spojrzała na niego z w szając kawę łyżeczką:
razem ufności, w polnuoku powiększyły się je j źrenice, przez co
— Pan jest naprawdę bardzo naiwny, a zresztą poco panu ta oczy wrdawały się ciemniejsze i większe, wolnym ruchem uniosła
rękę i pogłaskała Pawła po twarzy.
wiadom ość?
— Chciałby usłyszeć prawdę.
C. d. n.
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c ję do postępu techniki. Człowies
ten nigdy za swego życia nie je 
chał koleją żelazną, automobilem,
ani też tramwajem. Umierając,
zażądał od spadkobierców, aby La
rawan jeg o ciągniony był przez
konie, aby zaś, broń Boże, nie prze
wieziono zwłok: jeg o żałobnym
autokarem.
Jego dziwactwa dal.y się row-i
nież we znak, i je g o spadkobier
com,
albowiem
nieboszczyk w
testamencie zaznaczył, te prze
kazuje
sw oją, olbrzymią
zre
sztą, fortunę spadkobiercom tyl
ko pod tym warunkiem że nie bę
dą się posługiwali ani telefonem,
ani maszyną do pisań.a. W obec
tej dziwacznej klauzuli, spadko
biercy zwrócili sie do włazie z
prośbą o
unieważnienie tego
punktu testamentu, twierdząc, że
czegoś podobnego m ógł wymagać
tylko człowiek o niezupełnie zdro
wym umyśle.

Skąd się biorą te piekne kora można znaleźć cenny materjał do wyrobu klejnotów żałobnych. 0 le, któremi kobiety tak chętnie połowu i poprzestaje poprostu na bok nich równie cenne — korale
zdoóią swe s z jje ? Mowa je st o- zarzuceniu siec zaopatrzonych w różowe i białe.
czyw iśc'e o koralach prawdzi ciężary, tak aby opadły na dno i
Oczywiście, że nie cały materjał
wych, cennych, nie zaś o szkla zagarnęły korale.
koralow*y zostaje zużyty do wyro
nych paciorkach wyrabianych w
Korale byw ają najróżniejszego bu klejnotów. Zużywa się zaledwie
Indjanie Chocos nigdy na swo hutach. A więc te cenne, praw gatunku — korale ziemne, które drobną cząstkę — tę najlepszą, re
ich rysunkach oczu nie zaznacza dziwe korale wyławia się głębiny* posiadają
minimalną
wartość, szta zaś służy do wyrobu wapna.
ją, twierdząc, że każde żywe stwo dalekich mórz południowych. Nie małi/wartościowe są również ko Na wyspie Curaęao wznoszą się
je st c o r a z c fę zs z y
rżenie powino mieć oczy zamknię jest to praca łatwa i tak bardzo rale martwe, między któremi je d  olbrzymie piece, w których wydo
Badania
astronom iczre wykazanakże znajdują się i piękne okazy*. byte z dna morskiego korale, po
te wobec przeznaczenia, jakie je poetyczna, jakby się zdawało.
ły, że waga naszego globu stale
czeka. W śród zwierząt wyobrażo
Najsłynniejszym ośrodkiem ła Ponadto są korale czarne, które przejściu przez ogień— przetwa
wsrasta, wskutek stałego spada
nych na namiocie przew alają wi wic koralowych jest wyspa Cu są cenne i służą specjalnie do rzają się w wapno.
nia na ziemię różnych meteory
zerunki krokodyli, skorpionów i raęao. Przy je j to wy*brzeżach, na
tów większych czy mniejszych.
jakichś dziwnych ptaków. Ale to dnie m oiikiem , tulą się krzewy*
Waga ich wynosi 70.000 kg.
koralowe Tam też najbardziej
jeszcze nie koniec.
; Naturalnie, że to— w stosunki
rozwinięte je st i zorganizowane
: do ogólnej w*agi ziemi — nie ma
Pozatem
są jeszcze
i lal
nad
poisktem
morzem
łowienie korali.
■żadnego znaczenia, niemniej do
ki. Indjanie plemienia Chocos
GDYNIA, 3.1. (Tel. w ł ) . Po fo  rany i perkozy dw uczubne, poza
Jakżeż wygląda taki połów ?
wierzą, ze jeśli duch zrezygnuje
wodzi, że z każdym tokiem zie
kach, jakie się pojaw iły w kilku tem kilka gatunków mew polar
lni ia waży coraz więcej.
z zamieszkiwania w ciele dziecka, Jest to nieco podobne do połowu
punktach naszego wybrzeża, na- nych.
to może zdecyduje się wybrać lal ryb. Istnieje cały szereg przedsięPtactwo żeruje
na ławicach
b orców* posiadających w iększe w*et i w zatoce Puckiej, zaobser
kę. Lalki te są zabawne, śmiesz
lub mniejsze łodzie, a ponadto wowali rybacy nowych gości na szprotowych, to też stoki przyląd
ne, prymitywne kukU, któremi
w k o p a ln ia c h
załogę, Załoga małej łodzi składa Bałtyku, a m ianowicie przedsta ka Rozewskiego, Jastrzębiej Góry
zresztą dzieci zdrowe bawią się
W
amerykańskiej
kopalni Fiyr
się z 4 — 6 ludzi, jeśli cyfra ta wicieli avifauny arktycznej w po rozbrzmiewają gwarem i piskiem
najspokojniej, tak jak wszystkie
5podnos; się do 8 — 10 ludzi załogi staci prześlicznych nurów czarno skrzydlatej armji. We wszystkiem po raz pierwszy w dziejach ludz
dzieci na świecie. Ale zato w cza
— mówi się ju ż o wielkim poło szy nych, jakie gromadnie grasu prym ednak wiodą mewy, pośród kości zainstalowano lampy elek
sie choroby dziecka, drewniana
ją na wodach terytorjalnych pol Których najokazalej wyróżnia się tryczne, w ysyłające promienie ul
wie.
kukła umieszczona je st przy ma
trafioletowe. W ten sposób górni
O świcie przedsiębiorca wyru skich pomiędzy Jastrzębią Górą, mewa siodłata. Z kaczek natrafia
cie, gotowa przyjąć duszę smut
cy, kiorzy niejednokrotnie tylko
sza ze swoimi czarnymi ludźmi — przylądkiem Rozewskim a Kar się na kaczki markaczki i alki.
ną, zła i pokutującą.
kilka dni w tygodniu spędzali na
gdyż poławiaczami korali są mu wią. Zauważono również kormo
powierzchni
ziemi, będa mogli ko.
rzyni, bardzo m am ie zresztą płat
DZIW N AD DZIWY.
rzysiać
z
tych
dobroczynnych pro
ni i źle żywieni. Lódź sunie po fa 
m ień , zastępujących im promie
Sam czarodziej lekarz, który u- lach*, a stojący na dziobie je j wła
nie słoneczne.
mieszcza się w ten sposób, żeby* ściciel sonduje za pomocą kamie
N owość ta dała pierwszorzędne
wyjeżdża
nieuleczalnie
chory
moc patrzeć prosto w oczy cho nia przywiązanego na sznurze
rezultaty.
Praca ga rn k ów stała
rego dziecka, ubrany jest w szatę dno morskie. Po oznakach tylko
POZNAŃ, 3.1. (ćfeł. w ł.). Dono sou błagać o uzdrowienie Ludw,z malowanego płótna, a ra głowie jemu wiadomych orjcn tu jc się, szą z Pleszewa: 31-letni W łady czaka leczyli już od lat bezskute się wydatniejszą a sami górnicy
ma przędziw ną koronę z kolorowa gdzie może b yć największa ilość sław* Ludwiczak z Pleszewa rozpo cznie lekarze. Do podróży na ro żywsi. Oblicza ich są ogorzałe, c
nych płytek drzewa. Podczas kie krzewów koralowych. W tedy na czął starania o bezpłatną wizę werze, która będzie szczególnie zdrowym wyglądzie i n ic są tak
dy kapłan wpatruje się w dziec dany znak łódź zatrzymuje się i do Lourdes. Ludwiczak w dzieciń ciężka dla Ludwiczaka, ze w zglę zmęczeni, jak poprzedmo.
ko, naokoło namiotu tańczą na- czarni nurkowie, jak strzały, prze stwie chorował na biegunkę, któ du na chorobę nog, zmusza go
wpółnagie kobiety z rozpuszczone b ijają wodę, docierając do dna ra pozostaw-iła nieuleczalne ślady brak pieniędzy. Niezwykłą p,eiJESZCZE O SZKOTACH
mi włosami i śpiewają jakąś dziw Tam starają się zebrać jaknaj- w postaci porażenia dziecięcego grzymkę rozpocznie Ludwiczak w
W Edynburgu obniżono taryfę
ilość korali w wielką z ruchami ehoreoatetotycznemi, marcu. Proboszcz pleszewski ks. tramwajową z 10 penny na 5 penną, monotonną, rytmiczną pieśń, wiekszą
która jest tak denerwująca, że sieć, którą trzymają, poczem wy paraliżującem, swobodę nóg i prałat Niesiołowski wyda Ludwi- ny. Zn.żka nie znalazła uznania
każdy człowiek o mniej silnych ciągają ją na górę Czasem oby rąk. Pomimo swego kalectwa Lud czakowi list polecający do wszy wśrud ludności. Daw*nicj bowiem
wiczak chce odbyć
pielgrzymkę stkich kapłanów katolickich na — mówili Szkoci — chodząc na
nerwach mógłby, słuchając je j, wa się bez nurkowania.
dostać obłędu. Kapłan wpatruje
Zdolny poławiacz orjen tu jc się na rowerze do słynącego z cu pisany po łacinie
piechotę, oszczędzaliśmy l o pen
się bez przerwy uparcie w dziec doskonale,
gdzie
m niejwięcej dów Lourdes, aby w świętem miej
ny, a teraz tylko 5 penny.

Zyg m u n t Ju rko w ski

w ołała — och, ja k straszn ie
u przedsić.

ko, potzem daje mu do w ypicia
jakiś zaczarowany napój. I ktoby
uwierzył Dziecko zapada w sen, a
no paru godzinach budzi się naj
zdrowsze nod słońcem .
Cały szereg podróżników, ludzi
o głębokiej wiedzy, stwierdził, żc
tego rodzaju niezwykłe uzdrowie-
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** miejsce wysokości 1 milimetra przez szerokość jednej szpalty (ua wszyitkicl stronach po C szpak): na 1-ej strome—1 —
w tekście (wśród artykułów) — 79 gr., w reklamach (wśród ogłoszeń) — 50 gr. na ostatniej stronie —
6(‘
gr. Notatki ekiamowe — 1 ał Komunikaty i wyjaśnienia — 1.50 zł., opisy specjalne — 8 zł., lek a r
skie — S" gr. Nekre.agja p o S' gr Drobne po 20 g • za wyraz, duże liter- w ogłoszeniach „drobnych-* iczy
się za oddzielne wyrezy, a tłusty druk — podwójnie. NotatK; reklamowe oznacza się cyfrą (N.), a komunika
ty i wyjaśnienia cyfr? (K.). Zł terminy druka ogłoszeń Administracja nie odpowiada.
W rd z ia l o g łe e z e ń : Zgoda 1, tel. 691-56 — b iu re czynne od gad-*. 9 rano do 6 wiecz.
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