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Now y krok w stecz
(k ) Działem życia gospodarcs^go, na którym najboleśniej odbiły ię ostatnie zarząazenia w
dziedznne gospodarczej jest nie
wątpliwie handel. Obniżka cen
z konieczności ni usiała prowadzić
do zmniejszenia się obrotów, w
niekturjch zaś działach obmżka
cen detalicznych została przepro
wadzona w w iększych rozmiarach,
niż obniżka u producenta, czy też
w hurcie. N ajjaskrawszym przykładen^ tego jest handel węglem.
W tych warunkach trudno się
dziwić, że nastroje Kupiectwa pulskiego przybierają coraz ba-dziej
pesymistyczne form y. „T ygodnia
Handlowy1- w ostatnim swym nu
merze stw ierdza: że obroty w po
równaniu do roku 1934 znacznie
spadły. W niektórych branżach,
jak np..w ręcznem obuwiu, obroty
spadły katastrofalnie, sięgajac 20
procent zaledwie obrotów zeszło
rocznych. „W grudniu cofnęliśm y
się znow-u o duży krok wtył“ .
Jeszcze
pesym istyczniej oce
niają sytuację „W iadom ości ku
pieckie 11 — organ Centralnego
/w ią zk a detalicznego kupiectv. a
chrzęści iańskiego,
pisząc,
że
.zbliżamy się do nowego roku
*>ez naaziei polepszenia naszej sy
tuacji. Staliśmy się pesymistami i
nie wierzymy nikomu11.
Struktura naszego handlu, zwla
szcza w obec opanowania szeregu
gałęzi przez handel żydowski, wy
maga stanowczej poprawy
\\
warunkach jeanak dzisiejszych
gdy położenie gospodarcze spy
cha handel coraz niżej wdół, co 
raz trudnie' myśleć o zasadnicze j
poprawie- Nasuwa się koniecz
ność znalezienia choćby tymcza
sowych
środków,
usuwających
Najgorsze bolączki.

Niesłychanie sensacyjną spra-,
wę rozpatruje dziś Sąd Okręgo
wy. Na lawie oskarżonych zasia
da b. dyrektor Zakładów Oczysz
czania Miasta, Biłowicki, oskarżo
ny o szereg nadużyć, jakich mial
się doDUŚcić na stanowisku dy
rektora. Nadużycia te u le g a ły w
ogromnej większości na faw ory
zowaniu poszczególnych fibra, do
starczających najrozmaitsze ma
trrjały Zakładom Oczyszczania
Miasta.
Przedewszystkiem faworyzowa
ne byty firm y, zaj'mujące się
sprzedażą części samochodowych.

Dyr Biłowicki mial, według ak
tu oskaizenis, akceptować nieraz
bardzo
wygórowane
rachunki
tych la m , mając przyrzeczony
zgóry od firm pewien procent ty
tułem jeg o prow izji. Dalej akt oskarżenia szczegółowo rozwodzi
się nad fałszowaniem bilansów
Zakładu Oczyszczania Miasta. Bi
lanse te pod dyrektywą B fo w ic kiego były w ten sposób sporzą
dzane, że ZOM wykazywał zaw
sze niewielką nadwyżkę dochodów
nad rozchodami, gdy tymczasem
zakłady w rzeczywistości wykazy
w ały kilkusettysięczne straty.

Cały lud k a s zu b s k i modlE się
na intencję o d z y s k a n i a s k r a d z i o n y c n w o t ó w

Szczegóły śm ęiakradzw a w Swarzewie
GDYNIA, 6.1. W uzupełnieniu
w a d o m o jci o zbezczeszczeniu i oprabieniu cudownej' figury- Matki
Boskie Swarzewskiej, sly nnej z
cudowności i czczonej przez cale
Kaszuby, dowiadujemy się bliż
szych szczegółów.
Swarzewo jest duża zamożną
wioską na Kępie Swarzewskiej
nad zatoką Pucką i stanowi parafję, w której skład w chodzą: ką
pieliska nadmorskie Wielka Wieśllallerow o, Chałupy na Helu oraz
wieś Gnieżdżewo. Rok rocznie w
lipcu i wrześniu odbywają się tu
odpusty, na które zjeżdżają «ię ry
bacy z całego półwyspu Helskie
go oraz znad brzegów zatoki Puc
kiej. W idzi się nawet rybaKÓw z
Gdyni, Sopot i Gdańska. Na te naj
większe odnusty zjeżdża się do 15
tysięcy osób.
Jak dotychczas zdołano ustalić,
włamywaczy prawdopodobnie by
ło dwTóch. Ołtarz główny, w któ
rym mieści się cudowna statua
przedstawia widol; okropny, zruj
nowany bowiem je st doszczętnie
Świętokradcy za wszelką cenę
usiłowali się dostać do cudowniej
figury. Zdarli w ięc spuszczany
cenny obraz artystyczny i statuę
wyrwali siła z cokołu Figurze
Matki Boskiej unyali rękę, którą
trzyma złote berło i jabłko, zdjęli
r. głowy szczerozłota koronę, wy
ryw ając również znajdującą się
poza figurą ozdobę złotą w portaci promieni. Taksamo obrabowali
postać Dzieciątka Jezus, zabiera
ją c kosztowny klejnot, jaki umie
szczony był na szacie, oraz złotą
koronę z główki.

Podstawa, na której się rzeźba
znajduje, została rozbita przez
włamywaczów, którzy pragnęli w
ten sposób przekonać się, z jakie
go jest metalu sporządzona. W ko
ściele zachowywali sie zupełnie
swobodnie, świecili sobie lampką
„w ieczną11, która się paliła przeć
głównym ołtarzem. Po rab uni u
lampkę wraz z zawartością oliwy
wylali na głów ny ołtarz

Fig u rę M a tk i B o s k ie j
w y rzu c o n o z a o łta rz
Opustoszenie jest bardzo duże,
gdyż złodzieje jakiemiś młotkami
rozbijali wszystko. W ielka mon
strancja, jaka znajdowała się pod
bielizną kościelna, o dużej war
tości, pozostała przez włamywaczów niezauważona. Srebrny pa
sjonat w postaci krzyża, pomimo
wielkiej sw ojej wartości zabytko
wej, porzucony został przez świę
tokradców na posadzce. 2 tabernakulum skradli duży kielich złoty
na komunikanty, jak rów nież
puszkę srebrną do przechowywa
nie H ostji. Po obrabowaniu fig u 
ry zrzucili ją za ołtarz, gdzie ule
gła dalszym uszkodzeniom
To co się wódzi teraz w koście
le śv iadczy o niebywałym wanda
lizmie złodziejów. P olicja natych
miast po odkryciu świętokradztw'?,
przybyła na m iejsce. Poszukiwa
nia przy pom ocy psa policyjnego
rozpoczęły się natychmiast, zaa
larmowane zostały wmystkie po
sterunki policyjne na calem wy
brzeżu, jak również na Pomorzu.
Śledztwo prowadzi
komendant

pow. P. P. z W ejherowa, kom, Gra fów , «znurow prawdziwych Kora
li, breloków', łańcuszków złotych
czyk.
P olicja zamknęła świątynie ce itd. Wszystko to w przeważnej czę
lem poczynienia zdjęć daktylo- sci padło łupem zbrodniarzy.
Zniszczony obraz zasłaniający
skopijnyeh oraz zachowania śla
dów zbrodn.arzy'. Ze śladów wi cudowną statuę był darem, jak
docznych w świą+yn! najlepiej się donosiliśmy, cesarza W ilhelma 1
można zorientować, że włamanie stanowił swego rodzaju piękne
i obrabowanie rudownej statuy dzieio sztuki. W ilhelm podarował
było przemyślane i zdawna upla- obraz kościołowi, pragnąc w ten
sposób przypochlebic się ludności
nówane.
kaszubskiej. Pościg za świętokrać
Z a m k i w d rzw ia c h
cami jest w całej pełm i spodziewiać sie należy, że lada chwila don ie tk n ię te
licja wykryje niecnych złoczyń
Zwraca uwagę szczegół, że zło ców.
dzieje nie naruszyli żadnego zam
We wszystkich m iejscowościach
ku przy drzwiach, które po wybi półwyspu Helskiego, jak również
ciu szyby w krucheie i dostaniu w głębi lądu, lud gromadzi się
"ę do wnętrza kościoła otwierali pou kaplicami przydrożnymi lub
prawdopodobnie wytrychami.
w kościołach i dokonuje ekspiacji
Za wielkie szczęście uważać na
leży, że część kielichów złotych i
naczyń kościelnych ks. prob. W o j
ciech Pro no bis zabrał do p leb orji
przed kradzieżą i zamknął w ka
sie. Dokoła figu ry Matki boskiej
Swarzews-kiej umieszczone były
wota w postaci, jak ju ż donosiliś
my, złotych i srebrnych ryngra

błagalnej za wyrządzone zbcszcze
szczen-ie Opiekunki Rybaków na
wybrzeżu polsk.em.
Wrażenie jest niebywrałe, zwla =z
cza, gdy się zwróci uwagę, iż jest
to pierwsue w’ogole śwfętókradztw'o, jakie dokonane zostało w tej
części wybrzeża od lat, odkąd ko
ściół swa-zewski istnieje.

Wznowienie zajęć
na w y ż s z y c h uczelniach i w s zk o ln ic tw ie
Jutro, we środę, nastąpi wzno
wienie wykładów i zajęć na wyż
szych uczelniach. Studenci, któ
rzy skorzystali z ostatniej pro
longaty czesnego na podstawie
nowego rezpe rządzenia Minister
stwa Oświaty, uiścić mają po
wznowieniu zajęć pierwszą ratę
pod rygorem skreślenia z albu
mów-

kładowe, z których jedna pomieś
cić może do 1000 akademików,
pozostałe 3 około 1500.

Sale te przeznaczone będą na
wykłady dla studentów wydzia
łów prawnego i humanistyczne
go. Z okazji oddania do użytku
nowegc gmachu Uniwersytetu Jó
zefa Piłsudskiego, odbędzie się
uroczystość, którą zaszczycić ma
W drugiej połowie m. stycznia swą obecnością Minister Oś-wiaotwarty będzie na Uniwersytecie t,v, nroi. Swiętoslawski.
dowanie lazaretu egipskiego w A- Józefa Piłsudskiego nowy gmach
Zimowe fe rje szkolne w szko
bisynji wywołało dziś zrana sze wybudowany na prawem skrzy
łach powszechnych i średnich
reg demonstracyj antyv,'łoskich, dle
dziedzińca uniwersyteckie
kończą się również w b. tygod
które natychmiast stłumiono,
go. Gmach ten mieści i sale wy
niu. W piątek dnia 10 b. m. wzno
wionę będą w szkołach normalne
lekcje.

Po zbombardowaniu lazaretów
Na frontach j a k b y p rzy c ic h ło
R£YM, 6.1. PA T. Włoski komu>kat wojenny nr.
Podczas pozbawionych większe,
go znaczenia stare w rejonie lem bien w pobliżu połączenia rzek
Gabat i Gheve o d p a r liś m y od
działy nieprzyjacielskie.
traty
nasze wynogzą dwóch żołnierzy
włoskich i dwóch tubylców zab^tych. Odnieśli rany jeden oficer,
jadtn żołnierz włoski i dwóch askarisów.
•^•a froncie somalijskim oddzia
ły dąbató-w zajęły m iejscow ość
Am mo nad kanałem Doria w re
jonie Malga c oto
L chw ilą otrzyman.a wiadomo
ści o 1- nc« ntraeji w m iejscow o
ści A re n na prawym brzegu ka
nału Doria nasi dubaci, wspiera
ni przez auta pancem , os.ągnęH A re n l i 2 s t y c ^ zd ,b% a.
ją c i likwidując obozowisko abisyńskie.
Straty nieprzyjaciela wynoszą
150 zabitych i rannych, z
ctrony poległ jeden żołnierz, 3 du_
ljatów i jeden askans. Pozatem
ł-5 dubatów odniosło ” any.
Lotnictwo kontynuuje ożywio
ną dgialalnośc na całym froncie.
RZYM, 6.1. PAT. Operacj'e na
froncie somalijskim, o których
mowa w dzisiejszo m komunikacie
wojennym, mają na celu udarem
nieme akcji rasa Desta, którego
siły maszerowały koncentrycznie,
w trzech kolumnach w kierunku
Dolo. Jedna z tych kolumn posu
wa się wzdłuż granicy kolonii an
gielskiej Kenva.

Ecba b o m b a rd o w a n ia
ADDIS-ABEBA, 6 . 1. (P A T >1
Zmarło 20 Abisynczykow, ran
nych podczas bombardowania la
zaretu szwedzkiego. Ilość o f :ar
bombardowania wzrosła obecnie
do 50. Lazaret może kontynuować
pracę jedynie w dogodnem ukry
ciu terenowem
Wskutek zniszczenia lub zagu
bienia instrumentów chirurgicz
nych, lekarze posługują się zwykłemi nożami. Uratowani, w-edle
opinji kót szwedzkich nie chcą
pow rócić do obozu aż do cnw .li
uzyskania gw arancji z Genewry,
że W łosi będą przestrzegali nie
tykalności Czerwonego Krzyża.
Spowodu bombardowania laza
retów, rząd abisynski postanowi!
odtąd ukrywać wszystkie instytu
cje Czerwonego Krzyża, lokując je
pod namiotami barwy ochronnej,
w zględnie w zamaskowanych za
kątkach terenu.
.iDDIS-ABEBA, 6 . 1. (P A T .).
Wyruszenie negusa na fron t pół
nocny zostało udaremnione wsku
tek gw altowncj
ulewy,
która
zniszczyła drog wiodące od Dessic na północ.

D e m o n itra rje w

Eg ip c ie

K a i r , 6 . 1 . (P A T .). Rząd egipski oczekuje na dalsze szcze
góły bombardowania lazaretu cgipskiego w A bisynji celem zdecj dowania sprawy ewentualnego
protestu przed rządem włoskim.
KAIR, 6 . 1 (P A T .). Zbombar

Min. Beck jutro
nie w y g ło s i e xp o se
Jutro, dnia 8 bm. odbędzie się
posiedzenie
sejm owej
kommii
spraw zagranicznych, poświęcone
rozpatrzeniu kilku projektów u1taw ratyfikujących umowy mię
dzynarodowe.
W kolach parlamentarnych za
powiadano. Ze na posiedzeniu ju trzejszem
wygłoszone
będzie
expose p min. Becka o naszej
polityce zagranicznej. Okazuje się
jednak, że termin tego e.\posć,
oczekiwanego z duzem zacieka
wieniem, 'uległ odroczeniu do póż

Z

niejszego, a dotąd ściśle nieokre
ślonego czasu.
Przyczyna
odroczenia
leży
prawdopodobnie w tem, że wła
ściwe prace parlamentarne roz
poczynają się dopiero 10 om., 8
zaś przypada drugi dzień śwuąt
Bożego
Narodzenia
obrządku
greko - katolickiego. W obec tego
wielu posłów, a przedewszystkiem posłowie ruscy prawdopo
dobnie nie zdążyliby na czas do
Warszawy.

bagnetem na śwśsdka

Zajśc ie w s ą d z ie ra b in a c k im
W sądzie rabinackim przy ul.
Nowolipki 54 odbywała się roz
prawa. Jako oskarżony stawał J.
borensztajn. a jaxo świadek, Mi
chał Bereźnicki, lat .0>5, kupiec,
zam. przy ul. Muranowskiej 25.

sądu rabinackiego brai 3orensztajna, żołnierz, bawiący na urlo
pie, z dwoma swoimi kolegam,.
Napastnicy pobili Bereźniekiego,
Drzyczem
Borensztajn - żołnierz,
zranił Bereźniekiego bagnetem w
udo.

O orócz tych, bodaj najpoważ
niejszych zrazutów, akt oskarże
nia wylicza jeszcze szereg innych,
mniejszej wagi czynów przestęp
czych, jakich w ciągu kilkuletnia
go urzędowania inial się dopuścić
dyr. Biłowicki.
Należy nadmienić, ie dyr. Bił<‘wicki był przez cały czas swej
pracy w magistracie doskonale uposażony. Wynagrodzenie jego,
łącznie z najrozmaitsze®! dodat
kami, wyimsilo okto 3000 zł, m ie-,
sięcznie, plus szereg świadczeń w
naturze. Tak w ięc w żadnym wy
padku ciężkie warunki material
ne nie m ogły być przyczyną nad
użyć.
Dyr. Biłowicki nie przyznaje bię
do zarzucanych mu przestępstw
twieraząc, że Zakłady Oczyszcza
nia Miasta prowadzone były w
sposób należyty i buchaiterja od
powiadała rzeczywistemu stanowi
rzeczy.
W
zakończeniu prz” pomn‘ eĆ
wypada, że dyr. Biiowicki za cza
sów swojego urzędowania w Za
kładach Oczyszczania Miasta byl
niesłychanie aroirralny. Nikomu
z urzędników ZOM-u bądź Zarzą
du M iejskiego nie pozwala’ wtrą
cać się do sposobu kierowania
przez niego podległą mu instytu
cją. Nie przyjm ował również żad
nych uwag na ten temat, a ma
ją c jednocześnie duże stosunki,
mógł tak długo kierować ZOM-em
bez ingerencji władz zwierzch
nich i tem samem jeg o gospodar
ka była długo w tajemnicy.
Bhowickiego bronią adwokaci
Marjan Niedzielski i Mieczysław
Goldfarb.

Silne m r o z y
na S y b e rji
MOSKWA, 6 1 (Centr.y. Na Syberji i Da’ ekim W schodzie panu
ją silne m r o z j. W zachodniej Sy
berii termometr wykazuje 40— K
stopni mrozu, na Dalekim W scno
dzie 35 — 37 stopni mrozu.
Takich mrozów ju ż dawno o
tej porze w tych okolicach nie
było.

J e s z c z e ciepło
Te m p e ra tu ra

w

p o b liżu 0

W czoraj w godzinach popołud
niowych w' całej Polsce panowała
pogoda pochmurna,
miejscami
.m glista. Temperatura o g. 14 wy
nosiła — I w
Białymstoku
w
Warszawie, 0 w Kielcach, Zako
panem i w Gdyni, 1 st. w Łodzi,
Bydgoszczy, Dęplinie i Pińsku,
1 w Lublinie, Krakowie, Lwowie,
Kaliszu i Łucku, 3 w Przemyślu
i Tarnobrzegu, a 5 st. w Cieszy
nie.
Na dziś przewidywana jest po
goda: po mglistym i chmurnym
ranku w ciągu dnia rozpogodzę*
nia, lecz w godzinach popołud
niowych ponowmy wzrost zachmu
rżenia począwszy od zachodu kra
ju N ocą lekki mróz, dniem tempe
ratura w pobliżu zera. Słabe wiatrj południowe.

H i e n a 2$3dy m P. A. L .
Nie w y b r a n e a k a d e m ik a
P.A.T. donos?: W dniu 6 stycz
nia odbyło się zebranie Polskiej
Akademji Literatury poświecone
wyborom nowego anademiKa lite
ratury na m iejsce ś. p. Piotra
Ghoy no w ski eg<
W zebraniu wzięli udział: pioz.es Wacław Sieroszewski, wicepre
zes Leopold Staff, sekretarz gene
ralny Juljusz Kaden Bandrov.sk?,
oraz akademicy literatury: W a
cław Bi rent, Karol Irzyaowsk!,
Juljusz Kleiner, Bolesław Leś
mian, Z ofja Nałkowska. Zenon
Miriam
Przesmycki, W incenty
Rzymowski, Jerzy Szaniawski, Ta

deusz Zieliński i Tadeusz Boy Że
leński.
Po przedstawieniu przez po
szczególnych akademików litera
tury umotywowanych kandydatur
na piśmie przeprowadzono dwa
kolejne głosowania przewidziane
w par. 23 regulaminu Polskiej
Akaóemji Literatury 2 dnir 10
lutego 1935 roku.
Ponieważ żaana kandydatura
nic uzyskała wymaganej regula
minem 3/4 głosów obecnych akfl
dcmików literatury, odroczono wy
bory w myśl par. 23 regulaminu
na jeden miesiąc.

Wr eF i

POW edŹ
L o a r a z n a c z n ie w e z b r a ł a

PARYŻ, 6 . 1- (P A T .). — Przybói wody na Loarze trwa i grozi
okolicom powodzią. W razie dal
szego przyboru stanie kilka fa 
bryk w Nantes.
W porcie rzecznym TrenteW czasie składania
zeznań
Rannego opierzyło pogotowie — moult, gdzie mieszkają robotnicy
przez Bereźniekiego, niekorzyst
z Nantes, niższe piętra domów
nych dla Borensztajna, wpadł -Jo zajście zlikwidowała policja.

już stoją pod wodą.
Linja kolejowa Paryż — Nan
tes jest p rz e ć eta przez wezbra
ne fale rzeki w paru m iejscach
na odcinku pomiędzy Angers
i
Nantes. Pociągi skierowano przez
stacje Cnolet.

S tr. 2
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Nr

Pow ażne zaostrzenie sie zatargu
w p r z e m y ś l a g ó r n ic z o - h u t n ic z y m na G ó r n y m Ś lą s k u

6

Strzelanina w Piasecznie
w y w o ł s ł a p a n ik ę w ś r ó d

m ieszkań ców

N ocy ubiegłej okołc godz. 22-ej niu wszystkich nabojów został doKATOW ICE,
6.1. Początek, skanych rezultatów pracy konusyj warna postulatów przem ysłowców dania, uzyskać w ypełnierie otrzy na ul. Sienkiewicza w P iasecznie, pędzony prze* ścigających go,
stycznia przyniósł bardz° poważ ) mieszanych. Nastąpiło wielkie roz pod żadnym w arunkiem nie d o j
jakiś pijany osobnik dobył rew ol którzy zabrati mu rewolwer. Je
maiiych ju ż obietnic.
ne zaostrzenie się sytuacji w prze czarowanie,
weru i zaczął strzelać
JeUra z den ze ścigających uderzył go no
dzie. W ojewoda Ślą sk i katego
myślę górnośląskim Jak bowiem
O Je d n o lity fro n t p ra c y
ku! trafiła w nogę przechodzące żem w okolicę serca.
Okazało się bowiem podczas rycznego przyrzeczenia pod tym
ju ż donosiliśm y, przem ysłowcy na rozmów z dyr. Klottem, że prze względem dać nie mógł i nie dał.
Na m iejsce wypadku wezwano
Świat pracy będzie miał ciężki go mieszkańca Piaseczna, W ła
k onferencjach z przedstaw iciela mysłowcy, dom agając się kompen Ograniczył się jedynie do oświad orzech do zgryzienia. Stanowiskc dysława Żaka. Żak upadł na zie pogotow ie ratunkowe z W arsza
mi Rządu wysunęli szereg zasad saty strat, wynikłych z redukcji czenia delegacji robotniczej, że pracodawców
wy, które po udzieleniu obu ran
robotnicy
uznać mię, brocząc krw.ą.
niczych postulatów, które w zu cen produktów przemysłowych, przyjm uje postulaty robotnicze muszą w obecnej chw ili za ręka
Kilku mężczyzn, widząc fatalne nych pierwszej pom ocy na m iej
pełności przekreślają dotychczas w ycofują sw oje przyrzet zenie w dc w iadomości i postara się zapo wicę, rzuconą w twarz ciężko pra skutki strzelaniny, pogonili za pi scu, przewiozło Burskiego w sta
zaakceptowane po części przez sprawne w-płaty do Spółk
Bra znać z niemi z punktu widzenia go cującemu robotnikowi i pracow  janym, usiłując go rozbro.ć. W ów nie ciężkim do szp. Dz,ec. Jezus
nich warunki zlikwidowania za ckiej 1.600.000 złotych na pokry spodarozegc,
nikowi, jako wyzwanie, n» które czas osobnik założył nuwy maga w Warszawie, Żaka przew.eziono
targu.
Pozatem zakomunikował im, że czynniki państwowe winny odpo zyn z nabojami i oddał dc ściga do domu.
cie deficytu Spółki. Tem samem
Już w jesieni ub. roku, kiedy powstała ponowna groźba obniżk’ pragnąłby z p?*zedstawicielami or- wiednio zareagować N .e można jących go nową seyje strzałów
Strzelanina na ulicach Piasecz
kończyły pracę liczne komisje rzą — a jak nawet mówią — ewen gar.izacyj robotniczych odbyw ać bowiem dopuścić do tego, by ro
Na odgłos strzelaniny nadbiegł na wywołała wśród mieszkańców
do we, wyraziliśm y
obawy, że tualnej likw idacji rent inwalidów Perjodyczne rozmowy i w tym ce botnicy i urzędnicy w przemyśle patrol policyjn y, który znalazł le niebywały popłoch. Sądzono pow
prawdopodobnie
przemysłowcy górniczych. Ponadto
domagają lu zwoływać co miesiąc konferen penosili wyłączne ofiary trudno żącego fisi ziemi Żaka i w odległo szechnie, iż ostrzeliwującym się
nie będą chcieli wykonać wzię się przem ysłow cy: obniżki płac w cje inform acyjne.
ści gospodarczy! h w pańsYwie f by ści 200 metrów od niego innego jest jakiś groźny basidyta, ściga
tych na siebie zobow.ązań.
Tak więc delegacja robotnicza tylko oni dźwigali ciężary obec mężczyznę w kałuży krwi, ” anno ny przez w ywiadow ców p o licy j
przemyśle, likwidacji przepisów w
Śląskie organizacje robotnicze sprawie urlopów, zupełnej likwi poza wiadom ością o zamiarach nego położen ia! IV odnowmdzi na go nozerr w pierś.
nych. Burski zostanie pociągnię
w chodzące w skład t, zw. komisji dacji przepisów
Przeprowadzone dochodzenie u- ty do odpowiedzialności karnej za
dem obilizacyj- przem ysłowców nie uzyskała żad tę rękawice winna nastąpić gene
międzyzwiązkowej i piorące w y nych koncetracji produkcji wę nych konkretnych przyrzeczeń, ralna m obilizacja sił robotniczych stalilo, iż rannym jest Jan Bur wybryki pijackie, których ofiarą
łączny udział w tych rokowa gla itp.
w zględrie ustępstw. Przyrzeczone bez jakichkolwiek zastrzeżeń i o- aki. zamieszkały w ChyliczKach mogło paść niejedno tycie ludz
niach (z pominięciem Chrz. Z w.
Pierwszych Burski po wystrzela kie.
Likw idacja przepisów demobili- je j jedynie, że prace kom isji w gramezen
Zaw odow ych), zapatrywały się
sprawie
skrócenia
czasu
pracy
zacyjnych rów nalaby się nadam i
na wynik prac koim syjnj ch bar
w górnictw ie
podjęte
zosta
pracodawcom swobounego prawa
dzo optymistycznie
ną w najbliższym czasie.
zwalniania pracowników i robot
Okazało się jednak prędko, że
ników. czemu dotychczas z mniejW b łę d n e m k o le
optymizm ten nie wytrzymał na szem lub większem powodzeniem
przyrzeczeń
w et miesięcznej próby. Już z koń przeszkadzają przepisy Inspekcji
cem toku ubiegłego przebąkiwano
Sw at pracy znalazł się obec
Pracy.
o tem, że przemysłowcy nie dotrzy
nie w błednem kole przyrzeczeń,
W niedzielę w południe przy go w stanie ciężkim do szpitala teczi ,e R., naskufek 3-ch S D raw :
Postulaty
te,
wysunięte
w
o
s
t
it
m ają zobowiązań. W obec stałego
ul.
Chłodnej 14, w kwiaciarni p. Dz. Jezus.
których
w
rezultacie,
jak
to
się
kradzież i upominanie się na<
przewlekania załatwienia niektó niej chw ili przea przemysłowców, zresztą
w
Pizybyły, je stcze przed pogoto letnośei z weKsli kradzionych
okazało, przemysłowcy f. „J . H apon" postrzelił się
rych postulatów robotniczych do są wyraźną odpowiedzią na postu
żadną rr larą nie chcą wykony klatkę piersiową 33-letm Zdzi wiem policjant, znalazł przy de Haponowi, był skazany na 2 mie
szło nawet do poważnego lconflik laty orgauizacyj pracow niczj cn, wać.
Toteż walka obecna, zapo sław Kazimierz Radecki, obecny speracie 220 zł., Które załączył do siące i 2 tygodnie więzienia.
tu z przedstawicielami komisj m. in. zaś na postulat, wyminięty czątkowana z Nowvm Rokiem,
w łaściciel tego sklepu. R. wysłał raportu.
Po odbyciu kary, Radecki gro
rządowej, która przerwała wobec przez W ydział W ykonawczy Un.i rozmiarami
bukieciarkę, M arję
Piotrowską,
jw
em
:
przewyższy
Badany R, ośw iadczył: „C ięż ził Haoonowi, te go zastrzeli.
Zw.
Zaw
odowych
Pracowników
tego swe prace i w róciła J«o sto
do sklepu po śniadanie, pracowni ko mi, me mogę zyć. Ze wszyst Przez 2 lata (1929— 1931) Hapon
Umysłowych, dom agających się wszelkie dotychczasowe walki
licy.
ka zaś — Eugenjusza Misztak — kich stron mnie dręczą i atakują. żył pod ciągłym term em Rade
na zatargi w przemyśle śląskim
rozszerzenia
obow
iązujących
W ynikiem wytw orzonej sytu
Proszę mnie nie ratować, bo i tak ckiego. W reszcie, me m ogąc po
po papierosy..
tereme
Górnego
Śląska
przepisów)
Od
rozumu
i
rozv
gi
przyw
ód
a cji był dwu im owy strajk proteGdy ostatni po chwili w rócił, żyć m e będę". P olicja skiep opie godzić się z takim staneir rzeczy
com. ’ iiizacyjn ych na cale P a ń -^ ó w robotniezroh oraz zdolności
stcy jn y w przemyśle Śląska i Za
atworzenia faktycznie jednolite zastał Radeckiego leżącego w ka jzętow ała. Z dalszego przeprowa — usunął się, zapisując rejentaigłębia Dąbrowskiego. Do końca
go frontu robotniczego, obejmu łuży krwi na podłodze, wśród dzonego dochodzenia wynika, iż nie sklep żonie sw ej, 57-letniej
roku zaś ju t nie było nic słychać
kwiaciarnia
była Julji, z warunkiem, aby praco
jącego wszystkie organizacje ro kwiatów. Desperat, który zranił wspomniana
W y zw a n ie
o dalszy 'h rokowaniach w spra
botnicze i pracownicze,
zależeć się w klatkę piersiową, zamierzał otworzona w 19C3 r. przez Błaże wała z synem, 28-ietnim Henry
wach spornych.
Zrozumiałą je s t rze<zą, że w |będzie, czy świat pracy z walki po raz drugi wystrzelić, lecz Misz ja Hapona. Radecki w ostatnich kiem. Dowiedział się o tem Ra
takich warunkach położenie
tej wyjdzie, jeżeli ju ż nie zwy- tal w samą porę rewolwer ode kilku latach był kierownikiem u decki i natychmiast powróci* do
D ru zg o cąca w ia d o m o ś ć
z nowemi zdobyczami, to brał.
liapon ? W r 1925 —- 1929 wyni sklepu Julji H., obiecując, że ją
Po Nowym Roku jednak nastą przemyśle śląskim uważać należy
za
bardzo
row
azi
c,
ba
Lataczy
przynajmniej
zdoła utrzymać
Lekarz Pogotowia, po udziele kały częste nieporozumienia mię poślubi. Było to w 1931 r.
piła nagła zapowiedź p rzjja zJu
Głównego Inspektora Pracy, dyr strefalne, i że świat pracy stano-[dotychczasow y swój’ stan posia- niu pomocy, przewiózł Radeckie dzy Radeckim i Ilapcnem . OstaNaiwna kobieta uwierzył? szan
Klotca. Przyjazd jego nie rokował w .ik o przemysłowców określa sło-;
tażyście i złożyła podpis na umo
nic dobrego dla świata pracy. w em : ..W yzwanie". W takiej też _
wie pryw atnej, % której wynikało,
Dawni optym iści, reprezentujący atm osferze po k on feren cji z dym.
że w łaścicielem kwiaciarni Jesi
świat piracy, zasiedli znowu do Klottem przedstawiciele organ.1- ,
Radecki Tymczasem R., bęaąe
wspólnego stołu z przeds-tawicie- zacyj robotniczych udali się do
„w łaścicielem *, od tej pory przy
w ojew ody Grażyńskiego, pragną
iami rządu po to, by z ust dyr.
..
właszczał sobie niemal w s z y s t k ie
Klo-tta usłyszeć druzgocącą wia i na konferencja z mm zdobyć chocdochody ze sklepu, nie starając
domość o obaleniu dotychczas uzy | by iskierkę nadziei, że do zrea zo
się w cale w chodzić w trudre po
Stanisławów — łożenie Tiajponowej - Er.tnrgi m i f
Bank Gospodarstwa. K rajow e tysięcy *ł., B rześć nad Bugiem— — 330.000 zł.,
go rozesłał zawiadomienia do ko 140.000 zl., Bydgoszcz — 450.000 350.000 zł., Toruń — 395.000 zł., dzy R. i H. zaostrzały się z każ
mitetów* rozbudowy
noszczegół- zł., Częstochowa •— 340.000 zł., Warszawa 7.250.000 zł., W ilno — dym dniem. W reszcie w listopa
nych
miast
o
wysokości
mm. Gdynia — 3.500.000, Grudziądz— 250.000 zł. i W łocławek 250.000 dzie r. ub. Rrdecki pobił H aponoC z y E l e k t r o w n i a b ę d z i e p ta c ić c z y n s z e w ł a ś c i c i e l o m
wą i wyrzucił ją ze sklepu, m ó
przeznaczonych na
finasowaaie 175.000, Kielce— 28G.OOO zł., Kra złotych
n ie ru c h o m o ś c i?
W
granicach
przydzielonych w iąc: „Ja jestem w łaścicielom
w tych miastach budownictwa ków — 1.300.000 zł.. Lublin —
400.0u0 zł., Lwów — 1.550.000 zł., kontyngentów komitety rozbudo kw;aciarni‘‘ . Zrozpaczona kobieta
W oddziale V Sądu Grodzkie- .chom ości. Elektrownia odmówiła mieszkaniowego.
miastach skierowała kilka skarg za pośred
go w Warszawie, znalazł się nie- (usunięcia transform atora,, twierZ niektórych większych miast Łódź — 1.400.000 zł., Poznań — w y w noszczepólnyeh
piogą
uchwalać
wnioski
pożycz nictwem adw. Rymkiewicza — do
dząc,
że
pozbawi
to
prądu
całą
1.300.000
zł..
Radom
300.000
zł.,
Rzeczypospolitej na akcję rozbu
codzienny
proces o
eskm "Gę
transform atora Elektrowni. W ła ulicę. Sąd zdecydował powołać w dowy otrzym ają: Białystok — 860 Równe — 180 000 zł., Sosnowiec kow e i przesyłać je następnie do prokuratora, na Lądeckiego, za
Banku Gospodarstwa Krajowego. oszustwo, kradzieże i pobicie.
ściciel nieruchom ości
przy ul. tej spraw le biegłych elektryków.
Sprawą tą zajął się wówczas
Pożyczki będa udzielane bez żad
Sprawa ta ma zasadnicze z n a -,
Sieleckiej nr. 14 wystąpił prze
nych ograniczeń, zarówno na bu mąż Kaponowej, którago żona po
ciwko
warszawskiej
Elektrow ozenie dla wielu w łaścicieli nie- 1
dowę nomów m urow arych, jak i pobiciu przez Radeckiego, prze
ni,
żądając
wyeskimtowania ruchom ości, na których terenie
drewnianych.
prosiła.
mieszczą się urządzenia Elek
transform atora z jego posesji.
Pełnom ocnik poweda popierał IrcwnL zainstalowane bez płace
pozew o czynsz z tytułu umiesz nia czj nszu.
Do składu wyrobów tytonio kach, czekoladę, sardynki : t, p,
czenia transform atora w nieruwych B. Kurnberga (Skórzana 8) towary. Nadto ze sklepu Rornpo zdjęciu kłódek z drzwi w ej Lcrga skradli świece, mydło, pa
pod Sochaczewem
ściowych od frontu, dostali stę pierosy i zapałki, oraz 100 zl. go
W czoraj o godz. 7-ej rano, w nął doszczętni0
złodzieje. Stamtąd zaczęli prze tówką.
majątku Teresin Jana ks. DruPastwą płomieni padły również
bijać otwór w ścian 1a dc sąsied
Ogół°m Kornberg oblicza s t r a  ckiego - Lubeckie0*o pod Sochacza
przylegające do młyna magazyny,
W dm u dzisiejszym
znajduje łych częściach wina jego rów m ei niego składu kolonjAlńo-cukiem i- ty na 10f»o zł., Szapszowiez zaś—
wem wybuchł p oia r w młyme w Których spaliło się 459 m etrów
sję na wokandzie Sądu A pelacyj została -udowodniona, skazał go czegt, Jakóbu °za.pssowicza. Po ńa surtir około 13.000 z ł
Pomimo natychmiastowej i en>r zboża i 185 metrów mąki.
na
1
rok
1
3
m
iesiące
więzienia,
nieważ
jednak
mur,
grubości
5
nego w W arszawie jeden z n aj
Przed nrzystąpiehiem do „pra gicenej akeji ratunkowej, w któ'
Straty ogólne wynoszą 165.000
dłużej trw ających procesów w zmniejszając mu na zasadz'e am- cegieł, stanowił poważną prze cy " złodzieja przecięli kabel przy
rej brały ud-zial okoliczne ognlo zł. Przyczyna pożaru nieustalona
Polsce, w którym losy oskarżone nestji karę do 10 m iesięcy w ię szkodę, zaniechali tego zamiaru i aparacie telefonicznym , Skradzio
we straże ochotnicze, młyn spiO- — policja prowadzi dochodzenie.
znalazłszy w pakamerze drzwi za
go zmieniają się niemal po każ zienia.
ne towary powynosili przez oklep
Na skutek kasacji dr. Dyniow- słonięte, wycięli w nićh filóń& 5 tytoniowy j wywieźli, prawdopo
dym wyroku. Rozpatrywana jest
srirawa dr. Tadeusza DymóWskie- skiego, 6 czerwca 1934 r. rozpa tą drogą przedostali się do skła dobnie samochodem, lub platfor
go', b. kierownika Banku Narodo trywał sprawę Sąd Najwyższy, du Szapszowicza, skad zabrali 5 mą Istnieje przypuszczenie, iż
który podzielając wywody obroń worków pieprzu i 8 skrzynek her sprawcami byli złodzieje, świeżo
wego.
Jaszcze w 1930 r. prokuratura cy dr. Dymowskiego, adw. N ie baty.
zwolnieni na m ocy amnestji.
Ewa
Birencweigowa
(Śliska
Kilku przechodniów ujrzawszy
Sądu Okręgowego rozpoczęła śle dzielskiego i dopatrując się sze
Następnie orzecieK ramę w
Nn miejsce przybyła policja 12 20), żona Samuela, urzędnika
2-ch uciekających mężczyzn Ław drzwiach, prowadzących ze skła komis, i przedstawiciele Urzędu
dztwo w sprawie nadużyć, jakie regu uchybień procesowych
cukrowni „Irarn?**, podniosła z częlo
ich
ścigać.
Tymczasem
miały mieć m iejsce w Banku Na skazującym wyroku, wyrok 'ten du do sklepu Szapszowicza, wy Śledczego, ktorzj dokarmi zdjęć
centrali P. K. O., w ub sobote sprawcy
zuchwałego
rabunku
uchylił.
Ponownie
w
Sądzie
Ape
rodowym na 'szkodę banku i jeg o
bili 5 cegieł przy sztabie żetez- daktyloskop:jnych Slaaów odcis lOou zł. gotówką, które włożyło
skręciwszy z ul. Śliskiej w Sosno
klientów. Nadużyć tych miał się lacyjni, m sprawa znalazła się na r.ćj i, wszedłszy do sklepu, skra ków palców azajki podkopywar
do torebki. G dj odchodziła od ka wą zbiegli w ul. Sienną — w
dopuścić kierownik banku z bar wokandzie 6 lutego 1935 r., któ dli jesżcżo 200 kg. herbaty w pacŁ. czów.
sy, upuściła książeczkę wkłado przeciwnych kierunkach.
ry
nie
dopatrując
się
cech
prze
dzo szerokiemi
pełnom ocnictwa
wą, którą podniósł i oddał wła
Na m iejsce przybyła policja i
mi, dr. Dymowski. Polegać one stępstwa w postępowaniu dr. Dyścicielce jakiś m łodzieniec. B. po wywiadowcy z kierownikiem S-go
miały na puszczamu
w* obieg mewskiego, zważywszy, że nie tyl
dziękowała i w jszla.
korm-s. na czele, oraz funhcjónai*weksli gw arancyjnych klientow- ko on był odpowiedzialny za go
\V drodze do domu B. zauważy jus7.e Urzędu Śledczego. Prowa
skich, na żyrowaniu przez bank spodarkę w Banku Narodowym,
ła 2-ch m łod jch ludzi, którzy szli dzone jest energiczne śledztwo,
weksli osobistych dr. Dymowskie- uniewinnił całkow icie dr. D^mow
za nią krok w krok, w pewnem celem wykrycia sprawców.
skiego z stawianych mu zarzu
go i t. p.
oddaleniu,
nie
przywiązywała
Birencweigową. która odniosła
W
A
l.
Jerozolim
skich,
wprost
J
i
ograbić
z
pieniędzy
,
czemu
19 listopada była rozpatrywana tów.
jednak do tego żadnej wagi. Gdj ranę tłuczoną głowy, opatrzył na
dworca
Głównego,
st.
poster.
11
dziewczynka
sprzuciwiła
«sdę.
Kosprawa przez Sąd Okręgowy, któ
Skolei od tego wyroku odw o
znalazła się na klatce senodowej miejscu lekarz prywatny.
ry uznając w kilku punktach wi łał się prokurator Sądu Apela kom's. kolejowego, Jan Jędrze ..aewiczównę, oruz nieznajome, któ domu Śliska 20 , śledzący ją dwaj
Istnieje przypuszczeni, że byli
jewski,
ujrzał
jakąś
dziewczynkę
rą
okazała
się
33-lecnia
Stani
nę dr Dymowskiego za udowod cyjnego. Sprawa powtórnie zna
nieznajomi, a w rzeczywistości to przestępcy, zwolnieni wskutek
płaczącą,
która
usiłowała
wyrwać
sława
NowińsKa
(G-go
Sierpnia
nioną, skazał go na jeden rok i 6 lazła się w Sądzie Najwyższym w
rabusie, weszli za Birencweigo- amnestji.
miesięcy więzienia, .zmniejszając dniu 8 października 1935 r., któ się z rąk przytrzym ującej Ją ko 13) nol.cjan t przeprowadził dc 1 wą. Jeden z i ich uderzył kobietę
komis,
kolejowego,
gdzne
zeznała,
karę na zasadzie poprzedniej usta ry znów dopatrzył się Kilku uchy biety. Na interwencję policjanta
tępem narzędziem w głowę, drugi
wy amnestyjnej do jednego roku bień procesowych w uniewinnia o powód zajścia, dziewczynka, kto iż chciała dziewczynkę przewieźć zaś wyrWał torebkę, poezem obaj
więzienia.
jącym wyroku i drugi wyrok Są rą okazała się 10-letnia Sabina lo mieszkania je j ciotki.
KRÓLEWEC, 6. 1. (P A T .). —
rzucili się do uciecżk*.
Po toku, 27 listopada 1933. na- du A pelacyjnego również został KosiewiczOwna, oświadczyła, iż
Po sporządzeniu protokulu, m Na krzyk napadniętej wybiegi? Prasa litewska donosi o dalszem
przyjechała sama z Łodzi do
skutek apelacji oskarżonego są uchylony.
>vińską, która
symulowała, iż z mieszkania dozorezym Wichma- rozszerzeniu się epidemji tyfusu
Warszawy, do ciotki swej, Hel sny
dził sprawę Sąd A pelacyjny któ
Z tego powodu w dniu dzisiej
jest chorą umysłową, odesłano tło ftowłc, zamierzając zamknąć bra plamistego na Litwie.
Równie*
ry a części zarzutów przyję szym sprawa znalazła się po raz Kosiewiczowej (E m ilji Plater 7). VI brygady urzędu śledczego. W mę. W tejże chw ili ujrzała jakie w okolicy Lejpun skonstatowano
tych z* udow odrione przez Sąd trzeci na wokandzie Sadu Apela
Po w yjściu z dworca, została drodze do komis, kolejowego, N. goś mężczyznę, który wybiegł na liczne wypadki tej choroby, wo
Okregowj* uniewinnił dr. Dymów cyjnego. Oskarża prok. Miller, zatrzymana pr*zez nieznaną kobie namawiała dziewczynkę do zło ulicę, w oła ją c: „T rzym ajcie zło bec czegc założono barakf dla
skiego, a uznając, że w pozosta broni adw. Niedzielski.
tę, która usiłowała uprowadzić ją żenia fałszj*wych neznań.
chorych.
dzieja !".

Tragiczny epilog zataruu o sklep
Sa m od ó ]stw o w śród k w ia tó w

Kretfrf? feudctalane dis miasi
na r o k 1936

Proces o eksmisje transformatora

Nocna wyprawa podkopywaciów

Ukradzenie ?-ch sklepów

P otsr

P ro ce s ta siem iec

Echa nadu żyć w B a r k u Narodo w ym

Żuchwa y napad w śródmieściu
z abowano iooo zł.

U ff H a w a n o

rw a ć

1Q -le łn ią d z i e w c z y n k ę

Ep^em;a tyfusu

Nr

6
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A B C — NOWINY CODZIENNE

Ryzykowne zasady bez stuprocentowej gwarancji

Na papierze a vu źyeto

„Nam nie potrzeba wylęgarnia”

D zis ie js z a rr«? ^ a r .a m & ^ f u

Co m ó w i ą c z y t e l r i c y o p roje ktach u s t a w e u g e m c zn yc h ?
Spośród odpowiedzi, które nau- mi się zbyt ogólne lormuiki, uzasadchodzą na postawione przez nas ,,:onc dobrem lowszechncm. Jestem
pytani*:, czy należy ustawy eu g e -! urzętlnik.iern ' zbyt d?brz? ' viym' iak
.
, .f
. .
r, , ■
chociażby w mniejszci skali interiuczne w prow adzić w ż}’Cie w Pol- pretuje prawa rozumowo uzasadniorce, znajdujemy stanowiska bar- ne. a niestety, istn ie ją ce d la dobra
t,zo kontrastowe. Dziś przytoczy- służby*^.i co można w tych lamach

tcrprełacji, może zbyt szerokich. Sta
nowisko kót katolickich jest mojem
zdaniem słuszne. Dowiem państwo
rr. ijąc prawo regulowania życia oby
wateli, n.c może posuwać się aż tak
daleko, by w najbardziej osobistych
sprawach narzucało .m przymus.
Mówi się ż" strryiizacia jest zdod______________
my dwa głosy zdecydowanycł
l j ^ 0 pierwszy krok jest trudny. byczą_______________
cugeniki, zc zapobiegnie
zwiękCTttnin
cm ilości
iliauci
. — . cię!.
przeciY/n.i ow ustav
eu gen icz-, Ustawa wprowadzona da pole do in-‘ szaniu sie
osób, K
będących
nych. Cytujemy z drobnemi skre
śleniami m ,ejscam i streszczając;
l

„Jestem czytelniczką pisma. Spra
wa poruszona baruzo umie zaintereso
wała. a o r-Ojelctach ustaw, o których
coś "ie cos słyszałam, dowiedziałam
się dopiero teraz. jestem nauczyciel
ką, pracuję w V arszawie, w szkolni
ctwie powsztchnem. Przez szereg lat
praccwaiam na prowincji. Stykałam
się nietylko z mnóstwem dzieci szkol
nych, ale i z rodzicami, o co zwykle
na wsi łatwiej, niż w micścei. Obser
wowałam wicie rodzin, sposób ich ży
da, wpływ ni dorastającą n.łodziez.
Te obser acje każą ir i przypuszczać,
ze rozwój prawidłowy narodu, t. j.
młodych ,ego pukolen, uwarunkowany
jest przedewszystkiem odpowiednią
atnioste-a moralną, odpowieamenu wa
runkami życia. Ustawy, w roli regu
latora mogą wiele zrubić. ale same
przepisy nie są w stame już nietylko
unormować, aie skierować młodzież,
jej wychowanie i t. p, w pewien spo
sób, taki ialu życzyiiby sobie inicja
torzy i tw órcy przepisów.
w>atam możność widzieć, jak moc
no orodowtsko, w którem żyje jed
nostka oddziaływa j-e na nią. Widzia
łam, jak na wsiach, bliższych osad
fabrycznych, czy miast, tam, gdzie do
cierały miejskie poglądy, w najgorszen_tego słowa znaczeniu, wartość
życia roazmnego, wartość związku
małżeńskiego traciła na sile, a ten spo
sób odnoszenia się do rzeczy był
właśnie dla mieszkańców tych osied
li. w ich mniemaniu, czems wyższem.
Taki klimat panuje dziś w miastach
i nie wróży on niczego dobrego, jeśli
miałby utrzymać się nadal, jeśli obec
ne młode pokoleniu nic zdobędzie Si?
na pogardę tego, co dziś się czci i
w''si»wia w literaturze, teatrze, na fil
mie. a nawet w życiu -codzitnnem.
W proiektach ustaw eugenicznyeh
uderza mnie przedewszystkiem jedno:
że sa one, chociaż bardzo okroione,
naśladowane mocno z oberch wzo
rów. głównie niemieckich Ale gdy
w Niemczech odpowiednie nastawie
nie i właściwa ideologia siorm^owala pewne podstawowi zasady życia
jtdnostki, zgodne dziś z retencjami i
wola Niemców, a ustawa tylko dov i
ga i porządkuje to, co wynika z sam: j
natury dążności dzisiejszych Niemców
— u nas, gdv wszystko' wyraźnie bl
in w rodzinę, gdy cale nasze ustawo
dawstwo socjalne, wszystkie poczy
nania czynników administracj mych,
niemal wszystkie ogniska myśli inte
lektualnej i kulturalnej — dążą do roz
bicia życia rodzinnego, ustawa w ta
kie i atmosferze byłaby orzysstowiową
różą przy kożuchu i nie „pełniłaby
t-woich zadań. „Pawiuwatośc ’ nasucj
natury jest znana i jest grzechem, z
utorym należałoby waśczyć, a nie je
mu ulegać. Aitchaniczne sposoby i
ś-odk;, zmierzające ku wyhodowaniu
dobre* rodzim j dobrego pokolenia,
musza zawieść Można sobie pon „lec wzorową plantację kaktusów, al
bo premjou ani i kojarzenie rasowe
go bydła, a*6 inacZKi wygląda ta spra
wa, jeżeli chodzi u ludz.. leżeli nic
będą mich chęci życia, chęci zdoby
wania i pragnienia posiadania, usta
wa ^ostanie papierem. Prftby rozwią
zania tagadmema poprawienia fizycz
nej i duchowe’ wartości narodu, jako
zbiorowiska, rozwiązywane w icn spo
*ńb, jal tu proponuje się u nas, pro
wadzą *6 gi zsiei. 1’ rzcd kilku laty,
kiedy liczby ilustrujące wy udmaett
Francji wzbudziły istna puri!ó> i’ utn z „uczonych" irancusk cn wystąD’ł zupe‘nic poważnie z projektem zał°żen:a racjonalnej wylęgar"1 ‘ ranci'zów ’...
Nam, młodemu narodowi, nic po
trzeba wylęgarni, a jt-dj me stwor.*®-*
nia warunków, w których żywe siły
twórcze miał’ by zapewniony rozwoj.
T H

a

żarem dla społeczeństwa Niemożna
dać tej zasadzie lOB-orocentowej
gwarancji. Zresztą powagi lekarskie
r.ie są jednomyślne, co do celowości
stosowanego
środka,
tembardz.ej
więc nic wydaje się pożądane wpro
wadzenie do naszego życia zasad, któ
re ni' są mezbedne, a mogą okazać
się fałszywe.
W Z.

„K u rjer Poranny" ubolewa w
artykule p t. „Protokukułki" naó
bagatelizow anym obecnych ciał
ustawodawczych, które znalazło
wyraz m. in. w oficjalnem spra
wozdaniu P. A. T z noworocz
nych p rzyjęć na ZamKu:
„W komunikacie tym rzuca się
szczególnie w oczy hierarchiczna lo
kata, wyznaczona posłom i senato
rom. Wiec porządek jest taki: ducho
wieństwo, sądownictwo, podsekreta
rze stanu i dygnitarze państwowi,

Od katolicyzmu do Komunizmu
P roc es s t u d e n t ó w i a s y s te n tó w
(O d własnego korespondenta ,,ABC“ ).

u. S. B.

'

rektorzy i senaty wyższych uczelni,
prz :dsćawiciele wojska, posiewie i se
natorowie. Po nich już tylko idą urzednicy państwowi i przeditawicie.c
społeczeństwTa Rodzi się pytanie, ca”
nie czyni się szopki z konstytucji l
nie przesadza w akcentowaniu biuro
kratycznego charakteru naszego pań
stw a".
Rudzi się także inne pytanie:
ezv się nie przesadza w znaczeniu
tej sprawy, tak droDnej w porów
naniu z innemi, wazniejszemi —
i czy się nie wyważa otwartych
drzwi, dopiero teraz odkrywając
w Polsce i je j obecnym ustro
ju zbiurokratyzowanie państwa7
„K u rjer Poranny" narzeka dalej,
że „panow ie w haftowanych fra
kach przezywają w stosunku dc
parlamentu czkawkę okresu daw
no m inionego", a nawiązując dc
otwarcia nowych izb ustawodaw
czych, którego dokonano bez udnału p Prezydenta, pisze:
„Nie umieliśmy wówczas dociec
przyczyn, które skioniiy powołane
czynniki polityczne do odradzanie p.
Prezydentowi, by osobiście dokona
aktu otwarcia i skorzystał z okazj
Wypowiedzenia do narodu ”.łxw pow
szechnie oczekiwanych... W kuka dn
później p. Prezydent, dla r dkreślenia swego pocrladu na role parli
mentu, worowadzająe nowy zwycia j,
osobiście rewizytował marszałków
Prvstora i Cara...
V/ rezultacie gotowiśmy Joprowdzić do paradoksu, który kiedyś w okresie gorącej dyskusji nad formą
prawnego u.-troju, w formie dowcipu
wypowiedział j«der a utalenf owa.iych
kawalarzy, gdy oświadczył się M
„parlamentem dwuizbowym jedno,
osobowym w trzecim stopniu służbo
wym. .“
• PUNKT CIĘŻKOŚCI
PRZENOSI SIĘ
Na zarzuty te odpowiad? *
„Naszym Przeglądzie" p. Regnis:
„Chodzi więc o podniesienie “.ute
rytetu nowowybranego Seimu i Se
natu, składającego się z wybrańców
podobnych do nominatów i nomin: tów niczem nie różniących się od
wybrańców... Być może nowy Sejm
uczyni wszystko, by nabrać pozorów
narlamentu i zdobyć sobie nutorytei
u czynników najwyższych. Wymagać
to b“dzic wiele pracy"
A le wyniki tej pracy sa wąt 
pliw e:
„Sławni przywódcy B. P W. K. za
stanawiają się nad zorgani 3wanien
partji, któraby zastąpiła zlikwidowf
nv blok, . Wytwarza się w ter. spobóo znowu ciało -aey~zewidzian<
Drzez konstytucję... Punki ciężkość
zostaje stopn-owo przenieriony z par
lamentu do nowych ir.stytucyj. Nie
jest preyptedłdem, że pai wicepretr. ■
jer Kwiatkowski zwołuje w lutym
zjazd przedstawiweli życia go*po< arczego... Na zjeździe tym mają fcyć
proklamowane „piatiletki" w róż
nych dziedzinach... W ter: sposób
powstanie nowa instytucja oook Se,
.nu i Senatu emar.acja Najwyższej
Rad” Gospodarczej...
Obó?; konserwatywna w Polsce bę
dzie prawdopodobnie niezadowolony
z tego stanu rzeczy Przez kilka bo
wiem tygodni przed wyborami -ano
władano, iż Sejm będzie ośrodkiem
“agadnień gospodarczych... Stało się
jednak inaczej, .tejir nozbawiony zo
stał możności poiitykowania, ale st~i
cił również możność zajrao-wanii sio
sprrwami gospodarczemu Pozostaje
mu jedynie wgl id do budżeti Mirnoterstwa Spraw Wewnętrznych i Pre zydjum Rady Ministrów Dyskusja
polityczna nad budżetem Mmister.
Etwa Spraw Zagranicznych, została
już .awno przeicrcślona...
?łic więc dziwnego, że na uroczy
stościach noworocznych Sejm i S<yia;
znalazł”’ sie . w suromnem miejscu..."
OCZEKIW ANIE I ZW ĄTPIEN IE
„D epesza" przypomina, że o k o 
liczności. w śród których ; ©woła
no obecny Rząd,
„w zbudziły poweaecLne oczekiwa
nie jakiegoś zwrotu ku mamietani”
Rozległ się szept po całym kroju, że
oto system, jaki nami rządzi1 tak
długo, wszedł w- fazę przeobrażeni?
I byt może, że gdzieś tan w naj 
większej skrytości tkwi nada lamia:”
nawrócenia z drogi i przeinaczenia
me+od. Być może, iż sytuacja, splot
interesów i wpływów, zagrożonych
wywłaszczeniem, stawiają opór jesz
cze dostatecznie silny Frzecież umi
łowana teza instynktu zachowawcze
go: puicta non movere, nie mało jest
w takich razach poir.jena...
Dodawszy do tego notoryczną jed 
nomyślność, z jaką ogól <dnosi się
do urządzeń i praktyk Dubl cznvch
zrozumiemy, dlaczego tak rychło otucha sprzed kilku tvtrodni zakrzenta
znów w przygnębieniu .
W szczególności zaś przyczyni
ła się do tego zwątpienia
„nostawa, w jakiej się zaprezento
wały ciała ustawodawcze z ulicy Wiej
skiej. Grudniowa „rozprawa" budź"
towa prześcignęła najgorsze ^czekiwa-tia. Niemoc i bezradność obu ciał
rzucały się w oczy."

Wilno, w styczniu 1936 .r po tyczną, bo
.ż w gim nazjum , Pińskiego, pod osłoną szyldziku oskarżenia zalicza do ka le go rji
w P iń sk i w 1931 — 32 roku d a t, katolickiego prowadzi systema- komunistycznych.
się poznać jako czynny członek tyczną i planową akcje rozbijać- j Jak to wszystko pogodzić, może
szkolnej organizacji komunistyoz ką. Skutk. tej akcji nie Kazały na dowiemy się z przewodu sądonej. Zresztą Li wszyć to niewąt siebie długo czekać. „O drodzę- wego
pliwie pierwsze ogniwo łańcucha, nie stopniowo upadałc, a cc zdol
s ję rozpoczęła w marcu ułączącego formalnie młodzież poi nitjsz* jednostki przechodziły do ; b;eg}oglo r<Atl Jjkw idacja" komuska a organizacją komunistyczną. jz e / ^gow o^gan acyj
sauacyj- Jny uniwersyteckiej, aresztowano
Jak. daleko ten związek organiza nych, do antyreligijnego „L egjo- £$$ ze 30 — 40 akademików i aka„LEW ICA A K ADEM ICKA"
cyjn y sięgał, wykaże przebieg nu M łcdych " włącznie. Tu jednak dem iczek, ale niebawem wszystNa ławie oskarżonych zasiądzie procesu, ale bez Liwszyca, czy także nie popasa:’’ ) długo W praw kich zwolniono, a liczbę faktycz7 studentów i 4 asystentów Uni też lepiej, bez Liwszyców, może- łzie przynależność do „L egjon u nie oskarżonych zredukowano do
wersytetu Stefana Batorego, o- by tacy Jędryehowscy i Dembiń M łodych", czy innego folwarku sa ' il-stu . N ależy się spodziewać, że
skarżonych z art. 93 i 97 p. 1 K.K scy ograniczyli swą działalność nacj jnego opłacała się w posta- wyrok skazujący jeszcze bardziej
a mianowicie o należenie do or do sfery „intelektualnych" zach cj posad, stypendjów krajowych tę cyfrę ograniczy, albc... musiaganizacji pod nazwą „L ew ica A- wytów nad ustrojem sowieckim, i zagranicznych, z których w noby ją znacznie rozszerzyć, a na
kademicka", która to orgatrzacja, nie nawiązując z organami Ko- pierwszymi rzędzie
SKorzystab |ławie oskarżonych osadzić znaczbędąc przybudówką Komunistycz minternu związku organizacyjne obaj przyw ódcv (Dembiński i Ję- nie więlcszą liczbę zarowno młonej Partji Zacnodnicj Białorusi go, o którym mówi obecnie akt drychowski), ale nie wypełniała j dz.eży, jak i je j protektorów, bo
(K. P. Z B ) dażyła do zimaliy oskarżenia.
pusDń ideowej, w jakiej żyła i ty- - nie uiega najm niejszej wątpliwo
przemocą ustroju państwa p o l
je
po dziś dzień młodzież sana ści, że w danym wypadku mamy
...I INNI
skiego i oderwania odeń części
cyjna.
przed soba przedewszystkiem oterytorjum
Specjalne m iejsce należy się
Do wypełnienia tej pustki po fia ry systemu wychowania.
Przestępstwo nader poważne, także Kiejstutowi Drucie. W praw częły d ą ż jć elementy przedewsej-Kto za ten system wychowania
bo zagrożone karą dziesięciolet dzie przyznawał się on do narodo
stkiem ęzeregowe. dom agając się ponosi odpowiedzialność, wiemy
niego więzienia.
wości tewskiej, ale Litwini w i od przywódców haseł program o aż nadto dobrze, by tu ponownie
Jak to się mogło stac, że poa leńscy nie uważali go za swego
wych, które dałyby się przeciw  są nad tem rozwodzić.
tak ciężkim zarzutem znalazło sic człowieka. Ot Łakj sobie „san a cyj
stawić jasnej i zrozumiałej ideoW IELE MÓWIĄCE NAZW ISKA
grono młodych ludzi, w wieku od ny" Litwin, „w spółpracow nik" z logji narodowców
lat 21 do 29, z których bodaj więk pod sztandarów Dembińskiego,
Na zakończenie uważam za ko
LENIN — PROROKIEM
szość zajmowała w życiu rzeczy- gdy tym ostatnim posługiwano
nieczne zw rócić uwagę na jeden
Rzecz jasna, że młodzi ludzie, charakterystyczny szczegół — na
pospolitej akademickiej w y bitn iej1
dc rozbijania jedności polskiej
zaopatrzeni w tak mizerniutki ba nazwirka osób, z któremi stykanie
rzo stanowiska ?
młodzieży akademickiej.
sję oskarżonych uważa akt oskarI tak, Jan-Kiejstut Druto był
Jest wrśród oskarżonych także gazyk wiedzy i pracy, jal. pp.
Dembiński, fcenia za „kontaktowanie się" z
skarbnikiem Bratniej Pom ocy w grupka Białorusinów, n których Jędrychowski, ozy
nie byli w stanie stw orzyć samo- ! władzami ICPZB Motel Rozentaiź
zarządzie Dembińskiego.
Marj.i żaden mezem się nie wyróżnia.
dzielnego programu
ideowegc. 1Izrael Tejtelbaum, Leja Drażnin,
Dziewicka — członkiem zarządu
Pozostali to Polacy, przyozeni Szukając wzorów natrafili na dz { Mojżesz Kremeę, Rojza Łaleszw roku ubiegłym. Irena Dziewmka — członkiem zarządu koła me stanowią oni raczej figu ry drugo ła Lenina i poczęli je przystoso- ezańska itp. Są to wszystko technicy, kurjerzy i kierownicy KF
dyków. To samo Jerzy^ Sztachel- planowa. Jest też jpden byiy wywać do własnych potrzeb.
W swoim czasie dr. Kodź na ła- |ZBski, który ponadto był a s y stę r wszecnpolak, Sztachelski, wyrzuco
„E iennika^ W ileńskiego" j Ciekawie ujm uje akt oskarżetem. Asystentami także byli Ka ny w 1932 r z organizacji. Nawią maeh
zimierz Petruszewicz, W incenty zał on potem kontakt z grupą poda zastosowanie
niektórych nla sprawę zachowania się władz
Okołowicz i Stefan Jędrychow słc:. Dembińskiego i Jędrychowskiego, „prozr. mowycł
wynurzeń p. uniwersyteckich, którvm zarzuca
no i został asystentem.
Dembińskiego z którąś z broszur tolerowanie działalności komunJCENTRALNA FIGUR A
Spośród sióstr Dziiewickich pal Lenin i i wykazał, że sanacyjny stycznej oskarżonych. Tak np. na
Ten ostatni nie bez słuszności ma pierwszeństwa należy się Ma- „ideolog" młodzieży
ływcem za- terenie Kola Medyków istniał za
uważany jest za przywódcę całej j rji Dziew ickicj, której m eostroż nożyczył od proroka Kosj. aowiec I wieazą władz
uniwersyteckich
grupy, a jeśli me za form alnego, i r.e pozostaw ienie ułożeń o zabarniezalcgalizowany „K lub Spoleczi° w każdym razie za ldeow ego j w j<inj u gomunistycznem w lokalu
WT ten sposób „katolicka" mło- -cy M edyków". P rof. R osi, jako
jej kierownika. Z ego nazwiskiem
w znacznej mierze dzież wileńska wstępując na dro- kurator Stowr Studentów żyrdów,
spotykaliśmy się już nieraz przy przyczyniło się do tego, iż sprawa gę walki z nacjonalizmem poi- miał wiedzieć o działalności na
okazji omawiania spr:uv młodzie trafiła jednak na forun. sądowe. sł.im (inne nacjonalizmy me są u terenie tej organizacji t. z\v
ży akademickiej i to nietylko na
nas zw alczane), doszła po przez ■„Funku", organizacji wyraźnie
N iezmiernie
charakterystyczterenie uniwersj tetu wileńskiego.
związek z sanacją dc komunizmu komunistycznej. Również bez leP, Jędrycłiowski bow iem yv łatach nem jest, że p. M. Dziew;cKa na i zasiadła na ławie oskarżonych i galizacj’ działał za rektoi*atu pref.
1930— 33 odegrał poważną
rolę leżała w swwm czasie do „O dro oboł reprezentantów młodzieży •Januszkiewicza, t. zw. „K lub Inteprzy narodzinach t zw „pań -two dzenia", zrzeszenia młodzieży ka żydowskiej, litewskiej
białoru- lektualistów" - „Żagarystów ",
z
yvej“ młodzieży, kiedy to ob ó 2 tolickiej. Jak m ogła ona spod skiej
którego następnie cała obecna ko
rządzący w P olsce na gw ałt sta sztandarów katolickich zawędro
Gzy jednak istotnie rooi.ua już muna się narodziła.
rał się paiyskać względy m łodzie wać pod czerwoną płachtę komu dziś m ówić
o przynależności
Nie sposób w jednym artykule
ży ; stworzyć organizację, która nizmu, oto głóu ne pytanie, na ja  wszystkich oskarżonych do KPB'ł poruszyć wszyetkieb zagadnień,
hodowałaby
niezbędny narybek kie powinien odpow iedz.eć prze Nam się wydaj© podobne twder-' wysuwanych prze? 150-ciostror.isanacji.P. Jędrychowski obok p. bieg rozpoczynającego się p roce dzenie przedwczesnem
cowy akt oskarżenia. Postaramy
FI. Dembińskiego by! jednym z su.
Zapewnie niektórzy spośród o- sję om ówić je łącznie ze sprawoorganizatorów tecro ruchu, a prze
Myśmy zresztą w swoim czasie skarżoiiych zozostawałi w pewnym zdaniem z procesu, który potrwa
dewszystkiem czynnym uczestni na ten drugi wskazywali, przepo kontakcie ( kontaktowali
— kilka dni, gdyż samych świadków
kiem walk z obozem narodowym w iadając Dembińskiemu i dembiń mówiąc językiem dochodzeń u- j oskarżenia wezwano aż a5. W ich
n.
terenie
wyższych
uczelni. czykom, iż muszą skończyć na ko rzędu śledczego) z firm owym .licz b ie widzimy przeastawiciełi
Przed przystąpieniem do „Lew icy munizmie,
jak skończyli
ich -ziałaczami komunistycznymi, ale władz bezpieczeństwa W arszawy
Akademickiej" był on członkiem znacznie starsi koledzy z „O d ro to jeszcze nic dowouzi przyTiale** j Krakowa ^Olearczyk), profeso„L cgjonu M łodych", jego głów  dzenia", którzy, jak C z « 2*:jko
ności do kom partji, jak tc wyraź- „ów uniwersytetu, studentów, renym „ideologiem " na terenie W il Sochacki, głoszą dziś hasła bcznie twu rdzi konkluzja aktu oskar dailtorow tp
St. Mackiew cz),
naczelnym
publicystą bożnickie.
V- -innym liście pisze nam ktcu na craz
zenia.
no i całą arm ję fuiikcjonarjiiyy-j dawniCw „M łodzieżow ych" sa2 CIytelników :
szów urzędu śledczego.
PŁYNNA GRANICA
JAK DO TEGO DOSZŁO?
n lc ji wileńskiej. Jego artykuły w
>»la osobiście nic mam orzekonania
Ciekawy jest skład ławy obroń
Poza m elicznem i wyjątkami,
do wspomnianych ustaw. Razi mnie * 2 ao-arnch“ , „P ion ie1" i t. p. były
Chodzi o to, że wileńskie „O d 
czej,
gdyż obronę wnoszą najlep
nieraz
przedrukowyyvane
przez
większość
oskarżonych
z
pewno
irzy mus w nich zawarty, ograniczają
rodzenie" po przewrocie m ajo
si adwokacj wileńscy, przyczem
jako
cy swobodę jednostki. Nie podobają najpoważniejsze dzienndr
ścią
nie
żywiła
taK
światoburwym. pod wpływem niezdrowego
odzwierciadlcnie prądów ^ ldeo- oportunizmu, no i niektórych sw o czych zamiarów, jak obalenie obok osób o sym paijach lew ico
ustroju, wych, widzimy mecenasów, zna
wych, nurtujących
podówczas ich som orów (np. ks. Waleriana przemocą istniejącego
nych ze swych pogłądóyy narodo
lub
oderwania
części
terytorium
wśrud młodego pokolenia.
M eysztowicza) postarało się odse
wych. Narazie są znane następu
ud
Polski.
W
łaśnie
w
obecnym
Poświęcamy
tyle
m
iejsca
.ego
parować
od
czynników
narodo
w g r u d n i u r. u b .
ją
ce nazwiska obrońców : mec.
ustroju,
p
iz
y
obecnych
rządach,
osobie, bo chociaż akt oskarż er. i a wych, z któremi ju ż przy końcu
/.a pośrednictwem Svndvkatu
Krzyżanowski, Maumieścił go na szarym końcu, To 1928/29 roku akademickiego roi czuli się i czują najlepiej rudzie Sukiennicka
Emigracyjnego -vyjech?.0 do kra
typu Jedryohowakich,
Drutów, tyasz, Engiel i Tadeusz W irszytjednak
niewątpliwie
stanie
się
on
poczęło
otwartą
walkę
głosząc,
iż
jów zamorskich . kont m en ta l
ło. Nazwiska pozostałych ODrorSzta ©helskich.
nych w grudniu r. ub
0f.ój Cjn centralną figurą procesu — sym rzekomo nacjonalizm jest tp rzećiców podamy przy sprawozdaniu
bolem pewnego systemu, kiory do- ny z zasadami katolmyzmu
Ta
Jestem pewien, te gdyby tym
1072 osób.
nrowadził większość bohaterów te w'alka z nacjonalizm em popchnę ludziom powiedziano, że w wyni z procesu.
Z liczby tfcj do Ameryki Poluć
W ilmanjn
go procesu do zajęcia ławy oskar ła niebawem odrodzeniowców n ku ich działalności djabłi w cięli
r.iowej wyjechało 795 osób, de
żonych pod zarzutem zbrodni z objęcia sanacji. Dziwnem się mógł by sanację nasi światoburcy prze
Ameryki Północnej 127 o-sób or iz
. j 97 K. K.
wydać ludziom, nie znającym za raziliby się i wyrzekli komuniz
innych krajów zamorskich tg art. 93
kulisowej strony tej walki, sojusz mu i spraw jego. Bo naprawdę
BORUCH LIWSZYC
esób
„katolickiego" odłamu młodzieży n,ie sposób ustalić, gdzie się koń
D * krajów kontynentalnych wy
Obok Jędrycnowskiegu umie
przaciwko p rze d4 u ian tu godzin handlu
z wyraźnie antykatolick m „Zwiąż czy sanacja, a zaczyna Komuna
jechało w tym czasie ogółem 71 ścilibyśmy
Borucha
Liwsstyca kiem Po'skiej Młodzieży Demo
Jedna z noważniejszych orga- dzie o uchylenie dekretu przedłu
Oto na lawie oskarżonych zasia
osób
Wprawdzie ten 22 -letni żydek kratycznej", grupującej się przy da p. Jędrychowski, a jako świa nizacyj gospodarczych, Stowarzy żającego godziny handlu w sobo
Wszystkie dokumenty podróży jeszcze nie zdążył się mczem żydofilskim
zdecy ty i dni przedświąteczne.
„K u rjerze
W ileń dek oskarżenia ma zezmawa' p. szenie Kupców Polskich,
i przygotowania techniczne zosta szczególnym zaznaczyć nu tere skim". Niebawem jednak nawet Ryńca, komendant „L egjonu Mło dowało podjąć oficja ln ą akcję u
Przyczyną tej akcji są nem orły Prctprowadzone przez Synclj- nie (.jawnym) Uniwersytetu Ste dla
jednego czynników rządowych w sprawie jały kupiectwa, wypowiadające
najm niej
zorientowanych dych", współpracownik
kat Em igracyjny dla emigrantów fana Batorego, ale zjawił się on jasnem się stało, że „O drodzenie" z redagowanych przez p. Jędry- zmiany godzin handlu.
się za utrzymaniem dotychczaso
— zupełnie bezjdatme.
w W ilnie z bogatą przeszłością vi ileńskie, kierowane przez Dem cłjowskiego płsemek. którego akt
Stowarzyszenie
zabiegać
bę wego stanu rzeczy.

Ruch e m ig r a n tó w

Dnia 8 stycznia r. b. na wokan
dzie wileńskiego Sądu Okręgowe
go znajdzie się niezwykle cieka
wa sprawa, która ju ż dziś budzi
powszechne zainteresowanie da
leko poza granicami naszego miarta.

ifówe protest1.?

-ABC —

Nie bęaz.e obniżki w tramwajach
t f o w e lin je a u l o o u s o w d i t r a m w a j o w e
W ostatn’vh czasach Zarząd
Tram wajów miejskich otrzymat
szereg uwag na częste opóźnianie
sie i matą liczbę tram wajów. Ce
lem usunięcia tej niewygody. kie
row nictw o aorgamzowało epecjalne kursy dla kandydatów na kie
rowców Kursy te kończą się za
dwa tygodnie. Gdy ilość wykwali
fikowanych
tram w ajarzy
się
zwiększy, można będzie zwiększyć
ilość tram w ajów . P oŁatem przed
paru dniami uruchomiono nowy
kurs Tramwajów 2A na Czernia
ków, a w najbkszej przyszłości
kurs wozów Nr. 15 będzie prze
dłużony aż do Bielar

Również powiększy się ilość
autobusów Istnieje projekt stwo
rżenia nowej linji, która łączyła
by śródmieście z Saską Kepą, No
wa obniżka taryfy tram wajowej i
autobusowej nie jest narazie aktu
alna, gdyż w tym roku tramwaje
i autobusy przyniosły zgórą 2
m iljony deficytu.

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

U w a g a n a herbatę!
Z a p a c h n ie j e s t j e a y n y m

s p r a w a z ia r .e m ja ko śc i

W' ostatnich czasach pojaw iła
się herbata niezwykle mocno per
fumowana, Herbata ta jest opa
kowana bardzo
niestarannie, a
na opakowaniu w idnieją napisy
w jęz. polskim i francuskim.

ment nieraz sugestjonuje się je j
aromatem, nie zw racając uwagi
na je j wygląd i smak, oraz ze
względu na ładne nremje, jakie
otrzymuje konsument po nabyciu
większej ilości herbaty.
Sprawą „rosy jsk iej”
herbaty
Herbata ta cieszy się dość
znacznym popytem gdyż konsu winien zająć się Urząd Zdrowia.

3iAim

„M arch ołt"

FURA
osztiijdiasz 3 0

„KAMCZATKA

FUTER i LISÓW

poniżej cen orientacyjnych —
dzięki istnieniu wolnej konkuren
cji, powstaje cala gama różnych
cen tego samego artykułu, w ywo
łując liczne pretensje ze strony
konsumentów.
Nikt m e wie, że w cenniku oficjalnvm jest wymieniona cena
rp. na masło 3 zł. 20 gr. za kg ;
wie tylko. ż“ sk.epik X. sprzedaje
masło po 3 zt. za k g„ sklep Y. po
2 zł. 00 gr. za kg wreszcie sklep
Z. po 3 zł. 20 gr. za kg. Ceny or
jentacyjne (a raczej riezorjentacyjne) przeważnie są niespotyka
ne na mieście
NIGDY W ZGODZIE Z PRAW DĄ
N ieżyciowość cenników, od któ
rych silniejsze jest prawe wolnej
konkurencji,
podkreśla
jeszcze
zjawisko ustawicznej płynności
cen. Cenniki wydawane są w od
stępach tygodniowych, 10 -dniow y ch ; przez ten czas cenj tego

„Prasa”
i? k o m ie się c zn ik
Od jesieni r. b. czasopismo „Pra
sa*, organ Polskiego Związku Wy
dawców Dzienników- i Czasopism po
święcony sprawom wydawniczym i
prasowym, ukazuj'e się jako mie
sięcznik.
Ostatnio wyszedł z druku zeszyt
grudniowy „Prasy” , który zav iera
' treść następującą:
Fr. Głowiński — Metoda propa
gandy wydawniczej; Stały Komitet
Porozumiewawczy Międzynarodowych
Federacyj Prasowych; Prasa polska
przed 100 laty; 25-locie ' Ilustrowanegc kurjera Codziennego; Życie or
ganizacyjne Prace Komisji Porozu
miewawczej Wydawców i Dziennika
rzy; Prace Polskiego Związku Wy
dawców; t prawy kolportażowe: No
we dzienniki w Warszawie, Organi
zacje
dziennikarskie;
Szkolnictwo
dziennikarskie;
Kronika krajowa;
Praktyczne uwagi techniczne; Usta
wy i rozporządzenia dotyczące pra
sy; Prasa na szerokim świecie: Dzień
mkarze na froncie abisyńskim; Ce
ny gazet w Szwajcarji nie będą obni
żone.
Cena zeszytu 1 zł Dt nabycia
administracji „Prasy” (Warszawa,
Krak. Przedni. 40 m. 11) w więk
szych księgarniach i kioskach „Ru
chu'.
Roczna prenumerata ..Prasy wy
nosi zł. 10: prenume-atę należy wpła
cać na konto r . K O. Nr. 18.606.

N tijb lii5 z a p r e m je r a T e a tru M a łe g o

redakcji

N ie d o b ra m iło ś ć " N a ł k o w s k i e j
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Jako najbliższa premjera Teatru Małego ukaże się znajdująca się
obecnie w próbach najnowsza sztuka znakomitej pisarki, czlonldni Akademji Literatury Zofji Nałkowskiej p. t. „Niedobra miłość” . Sztuka obok
różnych konfliktów, uczuciowych zawiera również wiążące się z tamtems
konflikty sj>ołcczne środowisk i sfery, na pierwszy jedrak plan wysuwa
jazd jednorazowy, ważne ju ż od się miłość, prawdziwa bohaterka tej sztuki, ukazująca się w paru wcie
Nowego Roku, nie dla wszy stkich leniach.
„Niedobra miłość” ukaże sio w reżyserji Ryszarda O-dyAskiego i w
są dostępne, pomimo zapewnień obsadzie następującej: Gorczyńska, R om an ów n a, Andry-czówna, Socha,
Woskowski, Kreczmar, Roland i inni.
o tem prze*, prasę i rad'o.
Pozbawieni są m ianowicie tego
u
Organ Polskiego
dobrodziejstwa ci pasażerowie,
JJ
którzy mieszkają nie nrzy stacji,
Z wiązku R e k l a m o w e g o
lecz przy przystanku osobowym,
Wyszedł z druku zeszyt 7—8 poświęcony ZAGADNIENIOM REK LA
MY PRASOWEJ i zawiera treść następującą:
nie posiadającym biletów tygodST. Z. ZAKRZEWSKI
Horoskop reklamy
mow-ych.
ST. KAUZIK
Rozwój prasy w Polsce a reklama
Po-pierw sze z tego powoau, że
I R GŁOW IŃSKI
R kia rn. prasowa i jej skuteczność
są zmuszeni jech ać do W arszawy
S. Z. Z.
Udział państwa w reklamie
O. LANGER
O największą wydajność reklamy
za biletem jednorazowym i dopie
Z. BIBEKSTEIN
Biura ogłoszeń w świeci* i u nas
ro w W arszawie nabyć b.let ty
E. JOHN
Z technisi graficznej ogłoszenia.
godniowy, pod-rugie zas dlatego,
Fachowość
podstawą
skuteczności
reklamy. — Materjał drukardo za
że wartość takiego biletu tygodmiast klisz — Pierwsza ogólnopolska wystawa reklamy. — Ogłosze
niowego jest mocno problem atycz
nie w prasie perjodycznej. — Przez kobietę i dziecko. — Czy należy
na ponieważ przy przejaździe z
ogłaszać się w prasie prowincjonalnej. — Efemerydy wydawnicze. —
Naszym przyjaciołom w Francji. — Układ graficzny ogłoszeń. — Omiejsca zamieszkania do W arsza
głoszenia
w prasie fachowej. — Rozmiar ogłoszenia. — 5V jakie dni
wy konduktor oedtiic przen n ał co
ogłaszać się. — Propaganda zbiorowa — Przykłady. — Prawa st-odziennie kierunek „p ow rót” , unie
na czy lews. — Reklamowanie Icków i metod leczniczych. — Ogłosze
m ożliwiając tem samem wykorzy
nie w Japonji, — Przeć 25 łaty— Z teki zbipracza. — Ze świata pro
pagandy i reklamy.
i
stanie biletu w kierunku „tam ”
Redaktor: EUGENJUSZ RA1ALSKI
W obec powyższego dobrodziej
Objętość zeszytu 60 str. Kilkadziesiąt ilustracyj. Cena zeszytu 1 zł
stwo P.K.P. doprowadza pasażera
Do nabycia w kjoskach „Ruchu” i większych księgarniach.
do konieczności nabycia dwóch bi
Adres rcdarji i administracji: Warszawa, Królewska 5.
letów tygodniowych z Warszawy

0 biletach tygodniow ych
i obliczań u k i l o m e t r ó w
Od jeanego z naszych czytelników
>trzymaliśmy następujący list:
Szanowny Panie Redaktorze!
Ponieważ najlepszym środkiem
do zwalczania grzechów admini
stracji kolejow ej, jest opubliko
wanie feh w prasie, uprzejmie pro
szę o wydrukowanie jioniższej n o
tatki.
Swego czasu, przed uruchomie
niem lin ji średnicowej, podróż
nym przejeżdżającym przez War
sizawę za biletem bezpośrednim,
ilość kilometrów obliczano w na
stępujący sposób: od stacji wy
jazdow ej do dworca \Varszawsk:e
go leżącego na jednym brzegu W i
sły — plus lb km. Węzła W ar
szawskiego — plus od dworca
W arszawskiego na drugim brzegu
W isły do stacji docelow ej.
Okazuje się, że nie wszyscy j e 
szcze w ‘ e<tzą o tem, że Lnja śred
nicowa już od paru lał istnieje i
że od Warszawy W schodniej do
Głównej jest tylko t km\ a n'e 10
ran., no i siłą rzeczy pobierają
kilkadziesiąt groszy za nieistnie
ją ce 12 km ponieważ jakiś okól
nik z przea kilku lat nie został
odwołań;-.
Druga sprawa jest tc-ż uość cie
kawa
coprawda
przedowsaysf*
kieiu dla zainteresowanych. Cho
dzi o to, że bilety tygodniowe koiztują<e*r tyle co trzykrotny prze

Wtorek, dn. 7 stycznia.
8.30 „Kiedy ranne”
6.34 Gimna
styka. 6.50 Muzyka (pł.). W przer
wie o godz. 7.20 Dzień. por. 7.50
Program na dzień bieżący. 7.55 Pa
rę mforni
11.57 Sygnał czasu. 12.Go Tejnal
z Wieży Marjackiej w Krakowie.
12.03 Dzień, połudn. 12.15 Ork A.
Stromberga i Wł. Kaczyńskiego.
13.00 (Pły*y). C. Franek: W a-ja-je
symfoniczne, Claude Uebussy: Fra
gmenty z Suity „Bergamasąue” .

Z n ie d o m a g a ń handlu d e ta lic zn e g o
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Cenniki żywnościowe?

Ki/n;ec roku ubiegłego minął nie dała realnych wyników w zapod znakiem dwóch zasadniczych j kresie obniżenia kosztów utrzj
7— 44
1 5 -4 8
reform obchodzących szeroki o -1 marna,
k sięż r c
gól: obniżki plac i obniżki ce n )
KAŻDY SOBIE
szeregu artykułów pierwszej p o -/
wsctoaT ZMCJCŚ
Druga sprawa, niemal nieśmier
trzeoy, ja k : węgla, nafty, cukru
14— 17
6— 4»
telna — to rozpiętość cen.
itp.
lM. swia Przybył*
.Wiemy, ile mamy płacić za kg.
W TOKI
W obec obniżki płac, na plan
7—56 1 0— 14 pierwszy Wysunęła się sprawa re cukru, węgla, za litr nefty. A le
organizacji budżetu domowego i ile p ow in ro ko-sztować po „obniż
Dz.ś św Lucjana
ce” cen masło, jaja, mięso, tłusz
w związku z tem kwestia cen ar
Jutro św. Seweryna
tykułów żywnościowych. Taniość cze? Tego nikt nie wie. Cech
i zy drożyzna mięsa, chleba, wę- rzeźmkow i cech masarzy, zwią
dlfh, nabiału w skromnych gospo zek detalicznego kupiectwa i t. p.
darstwach domowych jest spra ogłaszała co jakiś czas nowe
cenniki, ale w praktyce cenniki te
wą
zasadniczą rozstrzygającą o
TEA TR WIELKI Dziś dziefi wy
nie
mają żadnego znaczenia.
struKturze m iesięcznego budżetu.
poczynki wy
Prawda,
że podają one tylko ce
TEATR NAAOBOWlf: Dziś i ju
Tymczasem właśnie w cakrteie
tro „Fryderyk Wielki*1 Nowaczyń- cen żyw nośei mamy do zanotowa ny orjentacyjne N ie wolno pobie
rfck-go z Solskim.
nia różne bolączki i braki, które gać cen wyższych, r.iz wym ienio
TEA rR POLSKI
Dzis i cod_ienszerokiemu
ogółow i utrudniają ne w cenniku. Ponieważ nikt nie
nie o gedr 8 wiece, pogodne „Stare
wino” z Wysocką, Modzelewską i Ju o ijen ta cję, sprawi aj ac, że obniż zabrania sprzedawać taniej, t. j.
noszą- StępoWakiln.
ka w dziedzinie wyżywienia ro
TEATR NOWY ; Dziś interesująca dziny jest w wielu wypadkach
komedja „Byt sobie wiezień" Ano- fik cją.
uilh‘a w reżysery A. Węgierki z Ćwi
O BN lzK A NIE DOCIERA
kttńaką.
Szósiv numer kwartalnika „Mar
DO KONSUMENTA
chołt'
poświęconego
zagadnieniom
TEA rR LETNI: Dziś „Codziennie
0 5-iej“ . ze Smosarską.
Więc przede wszy stkieiri kwe- literatury i kultury zawiera nieznane
TEATR MAŁY: Dziś ,.żołnierz i stja obniżenia cen. Wiemy, że po listy St. Żeromskiego, opatrzone ob
bohater" po raz 95-ty. w reżyserji i taniał cukier, że nikt nie ma pra jaśnieniem Artura Górskiego, ualszy
ciąg studjum Suchodolskiego o Bab1 udziałem A. Węgierki
wa sprzedawać go po cenie wyż bitt‘cie. rozprawę Z Łemoickiego o
STOIECZNY TEATR POWSZ.:
poezji i literaturze, wiersze TimofieCudzienme „Pastorałka** na Młynar szej, niż 1 zł. za 1 kg. To jest je d  iewa, artykuł p. t. Alternatywy nrof.
na
z
nielicznych
obniżek
real
skiej 2 o godz 7 wiecz.
St. Kołaczkowskiego i wiele innych.
DŹń, i jutro o godz. 7 wiecz „Zwy nych,- wyczuwalnych w każdem
ciężyłem-kryzys** w sali przy ul. El gospodarstwie. Z drugiej strony
bląskie., 51.
jednak nie potaniały np. wyroby
TEATR ATENEUM: Dziś i jutro
cukiernicze; taksamo jak nie po
„Trójka hultajska”, z Jaraczem.
TEATR KAMERALNY: Dziś i- ju taniał cały szereg artykułów żyw -i
pościowych, przy których wyro !
tro „Sasiadka" o godz. 8.15.
TEATR MALICKIEJ (Karowa L8) bie używa się węgla, chociaż \vę-1
Dziś i codz.enn „Trafi, a pani ge giei potaniał także w spe^ób wy-1
n»bywa|»c po 1 stycznia 1936 r.
nerałowej** Bus-Feketiego. O grdz.
ciatny.
j
4 pop. „Cień** po cenach zniżonych.
W ciągu ostatnich lat surowiec i
CYRULIK WARSZAWSKI: Codz.en
nie o 7.15 i 9.30 „Wieczna ondula potaniał 4-krulnie, gdy gotowy j
cja* nowa rewja z udziałem chóru produkt tylko 2-krotnie: w idzim y!
F I R K A
Dana.
CC
WIELKA REWJA (Karowa 18). to ch oćby na przykładzie żyta i j
7.15 i 9.45. Dzir. i jutro „WIDO chleba Gdy żyto kosztowało 54 gr. I
WISKO Nr. 1“ pod kier ar* Hanki za 1 kg., za chleb liczono 60 gr j
Ordonówny z udziałem Fertnera. k g .; gdy zyto staniało do 13 gro- ] W a r s r a w i, M arszałkow ska
HOLLYWOUD
Dziś i jutro reP oznań, B k P lerackiego 14
wja z „Całego serca” i film „Dziew szy, ceny chleba obniżono ty lko ,
do 28 groszy za kg.
już rozpoczęła
czę z obłoków” .
TEATR DLA DZIECI w Reducie
Słowt m. obniżka cen artykułów j
POSEZONOWA SPRZEDAZ
(Kopernik*. bC, 40); Dzisiaj 5 b m. przetwórczych nie jest proporcjo- ’
o godz. 12-ej idbędzic sie przedsta nalna do zniżki cen surowców. To
wienie dla dzieci. Dana bedzie sztu
ka B. Peptowskiego p. t. „Cud na zjawisko, występujące od kilku
lat, przejawia się i obecnie. Zniż- *
Powiślu**.
po cenach
CYRK sTANIEWsKICH: Dziś i ka cen surowców skartelizow*a- J
codzienne o 8.15 w gwiazda Abi- nych nie dotarła bezpośred nio do
re w e la c y jn ie n i s k i c h !
synji Koringa na czele now iroczne
go programu. 'Ve wtorki, środy, so świata pracy, nie ulżyła wydatnie !
boty i niedziele o 4.30 pp. i 8.15 w. w budżecie rodzinnjun: słowem— !
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Dla kogt> s łu ż ą

SL• n C I
wsctiod zachoo

STYCZEŃ

NOWINY CODZIENNE

REKLAMA

do m iejsca zamieszkania
celem
wykorzystywani* ich — jednego
w kierunku „tam ” , drugiego zaś
w kierunku „p ow rót” , co wynie
„ W y p r a w a p o s z c ł« ;s c ie “ w t e a t r z e L e t n i m
sie koszt nie 3-ch, lecz 7-iti prze
Dzi.s i w niedzielę I jiitro w poniedziałek o godz. 12 w południe w
jazdów.
teatrze Iletnim ukaże się czarująca bajka dla dzieci ,,W'ypvaw-a po szczę
Zalesie Górne dn. 5.1 36 r.
ście” , świetnej pisarki Rwy Szelburg - Zarembiny.
Podpis
Tę świetną, wspaniale wystawioną bajkę, powinno zobaczy' każde
(Nazwisko znane Redakcji)
dziecko, jest U> bowiem prawdziwie urocze w-idowisko.

Dziś i jutro o godz 12 w pot urotza bajka dla dzieci

samego produktu, zależnie od do
wozu, różnych machinacyj hur
towników i t. p „ skaczą wdół
w
górę, słowem zmieniają się jak
kameleony z dnia na dzień. Cen
niki żywnościowe nigdy nie mogą
trafić w sedn e: Dodają ceny zbyt
•wysokie lub ZDyt niskie, przecięt
ny konsument nie może z nich
wyciągnąć żadnych wniosków o istotnej cenie produktu P izy układaniu budżetu miesięcznego
może oprzeć się jedynie na włas
nych doświadczeniach przy zaku
pach
PO TRZEBA REFORMY
Słowem, w zakresie cen żywno
ści — zasadniczej p ozycji budż.etu rodzinnego (60 proc. w budże
cie robotniczym, 30 proc. w budże
cie urzędniczym) żyjem y w dal
szym ciągu w chaosie i dręczą
cej codzień n iepew ności: czy jest
tanio, czy drogo, ile właściwie po
winien dziś kosztować nabiał, pie
czywo, mięso, wędliny, oyvoce.
Szkoda, ż» zagadnieniom cen i
.jakiejś pożytecznej reformy w za
kresie ich unormowania i utrzy
mania na możliwie stałym pozio
mie poświęca się tak miało uwagi.
(a. o.).

mnA
ACRON: „Kapitan Korl.oran” i
„Bohater Meksyku”.
ADRJA „Dziewcze z Budapesztu'*
ANTINEA: „Tropiciel Przemytni
ków*- i „My Piei-wBza Brygada” 1
Ą& „Przeor Kordecki — Obrońca
Częsiwhitwy *. .
AMOR
\farzace usta” i*„Rzym
skie skandale” .
APOLLO: „Marja Baszkircew” .
BALTYUC: „Meloojc wielkiego mia
ata”.
CAPITOL: „Jaśnie Pan Szofer”.
CASINO .Burza nad świat-m” .
OOLOSSEFM: „Chińskie Morze”
i rewja.
COLOSSEUM (MAŁE): „Wojna
n królestwie walca” .
CORSO: „Tajemnica riolomi Piękkności” .
ELITE „Dwie Joasie” i dod.
ERA „Nie che; wiedzieć kim iesteś” i „Człowiek o 109 rwaizach” .
EUROPA: „Czterech i poł Musz
kieterów” .
FAMA: ..Don Juan” .
Pf.LHAR.MONJA : „W walce z ca
ratem” .
FLORID \: „Djabeł z dzikiego zachodu" i „Braterstwo ludów” .
FORUM „M yprawy Krzyżowe” i
„Na skrzydłach fantazji” .
HEjJOS: .Dwie Joasie'* i dod.
ITALIA; „Scqunia“ .
KOMETA: „Walczę o życie” i
rewja.
LUX: „ABC miłości” i „10% dla
mnie” .
LOS: „Chłopcy z placu broni” .
MASKA „Katiusza” i „Dama z
Murlin Rouge” .
MAJESTIC: „Całe miasto o tein
mówi” .
MARS: „Dwie Joasie” .
MEWA; . Noce Wiedeńskie” i „Ta
rzan Nieustraszony” .
METRO: „Yeronika” i „śladami
Indian” .
MIEJSKI: „Indyjscy Piechurzy” .
MUCHA
„Malowana Zasłona” i
„Milioner .nimoweli**.
NOWA TOM BOLA „Miłość Frau
iein Doktór" i „Dama z Motilin
Rouge”
OKO PRASK jF: „Niedokończona
Symfonja” i „Pechowcy” .
PAN: Mantwry miłosne'*.
PAR. ŚW
ANDRZEJA
„Ja
sełka” .
PETIT TRIA NON; „Julika” i
„Mały pułkownik” .
POPULARNY : „B> ngali” i rewja.
PRAGA . „Seąuoia i rewja.
RAJ: „Tarzan nieustraszony” i
„Hróluwa Kier” .
RENA: „Dwie Joasie” i dodatki.
R1ALTO „Bedzies? zawsze moją”
RONY: „żona za 1000 rubli” i do
datki.
STY'LOWY: „Kochaj tylko mnie”.
SFINKS: „Wesoła Rozwódka” i re
wja.
SOKÓŁ: „Fraquita“ i „Kłopoty telefonistk
ŚWIAT: „W krainie walca” .
TON , Wucuś" dodatki.
UCIECHA „Raosodja Bałtyku”.
UNJA: „Sing - Sing” i rewja.

Ogłoszenia drebne
IWypratfy ślubne skromne i wy'Vf awirtine szyje bardzo tamo fir
ma chrześcijańska. Modele na miejscu. Focha 8 ni 8, parier, tel. 519-16.

'
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13.25 Chwilka gosp. domowegc. l?.Só
„Z rynku pracy”.
15.15 V/iad. o eksporcie. 15.20
Przegl. giełd 15.30 Piosenki i melodje w wyk. A. Iżyk iwskiego - - ba
ryton, i W Tychówakiego — gA;arŁ16.00 Skrzynka P. K. O, 16.15 Son*
cert 0 rk. Reprezer^ncyjnej 36 pi •
16.45 „Cała Polska śp;ewa — auc.
prow prof Br. Rutąowi zu 17.00
„Wielkie i drobne w/na^zm'** —
„Płynny wegiel” — odczyt — wygł.
J. Lewon (z Wilna'
17 J.5 Kom
w wyk. Ork. P. R. pod dyr St. Na
wrota z udziałem L. <irian-Chołr
niewsldego (śpiew;. J, Massene t:
Uwertura „Phedra” — wyli. ork.,
J. Massenet: Strofy ( .siana * op
„Werther*, G. YenK: Romans Rądamesa z op. , A:da“ — odśp. s t&h
ork. Orlai - Chołoniewski
Bizet
„IłomaJ — suita, Jan Gall: Barkami
ia, 1. Marczewslo: Na ust karała <—
odśp. z Iow. ork. Grlan - Chołor cw
ski, P. Marzyński: Kol. tanka, K
Siatkowski Mazur z op, ,Maija‘‘ —
wyk. ork. W przerwie o godz. 17.56
Encyklopedja mówiona — inż. St.
Broniewski (z Krakowa), 18.30 „Ro
h nsonada morska” — szkic uterae
ki — J. Stęuowskiego. 18.45 Prog”
na dz. nast. 18.55 Wiad. roln, — J.
Płatek. 19.05 Konc. reki 16.35 Wi»
dom„ści sport. i9.50 Pogad. «»o.cua;
na 20.00 Monolog. 20,10 „Weselb
miechowskie” — aud. z gjoŁaln*
WŁ Kurbiela w wyk. Sekcji P«>zaszkolnej Oświaty w Tczycy pen
Miechów pod kierunkiem Autora, (z
Krakowa). 20.50 Dzień, w.ecz. 2*.00
„Obrazki z Polski wspńłcz.” . 21.05
Transmisja z Konserwatorjun* War
szawskiego Koncert Stowarzyszenia.
Mitosnikow Dawnej Muzyki, Wy U
Ork. kameralna Stow. pod dyr, M.
Mierzejewskiego A. Szlemińsks (so
pran) i J. Wysocka - Ocnlewska
(klawesyn) W progr
Karo’ , Filip
Lmanuel Bach: Sonatina C-dur na
klawesyn, 2 flety, 2 skrz'-ruec, a l
tówkę i wiolonczelę, Jan Krzysztof
Bach: Koncert Es-aur na klawesyn
z tow. ork., Jan Krzysztof Bach: 2
arje na sopran z tow. orkiestry,
Wolfgang Amadeusz Mozart; Diver
timcmo D-dur Nr, IX na obój, 2
waltorme, i orkiestrę smoczkową.
22.05 „ODGŁOSY ABJSYNJI” REi o k ta ż z o r t g in a ln e m : p ły 
ta m i ABISYŃSKIEMI (POWTÓ
RZENIE). 22,30 „Jakie czynriki mo
gą- wpływać na płeć potomstwa * —
pogad. dla lekarzy — wygł. dr. meuec. NV. Sylwanowicz iz Wilnaj.
22.-15 „Nauka Pasteura Kocha i Li
stera w Polsce” — odczyt w jęz.
esperanckim, wygł. prof. Odo Buj
wid (z Krakowa). 23-00 Wiad. me
teor. dla żeglugi powietrznej. 23.05
Muzyka tan. (pł.).
Środa, dn. 8 styczrua
6.30 „Kiedy ranne” .. 6.34 Gim..styka. 6.50 -Vluzvka (pł.). W przer
wie o godz. 7.20 Dzień por. 7.50
11.57 Sygn-dł czasu. 12.00 Hejnał z
Wieży .Merjnckiej w Krakowie 12.03
Dzień, pohun , 12.15 „Współcz* sna
gospodyni wobec zagadrueń chwili” :
„Jak zrównoważymy nasz budżet do
mowy” — pogad. wygłosi Iza Man
Jui owa. 12.30 Konc. Ork. T. Seredyńskiego (ze Lwowa). 13.25 Chwil
ka gosp. domerwego.
15.15 Wiad. o eksporc.e poi. 15.20
ł’ rzegl. giełd, l5.se Muzykę lekka
(pł.). 16.00 „Zagadki muzyczne” —
aud. dla dzieci starszych, w our Ady Artzt i 0' Sere„yńskiego (zt Lwo
wa). j.6.20 pieśni ludowe w wyk. J.
Kay-hwzynsi.iej. Akomp. prof. Br.
Rutkowsk'
Oprać. Br. Rutkowskie
go Matulu moja — pieśń z Mazow
sza, Lucjan Kamieński: A gdy be
dzie Mońce i pogoda, — pieśń z Ku
jaw. Br. Rutkowski: a) Ma mila
dzieweczko — pieśń ze Śląska, b)
Leć gbsie po rosie — pieśń z Krakowskiego, Karol Szymanowski Le
ciały żórawie — pieśń z Kurpiow
skiego, Lucjan Kamieński: A ty
ptaszku skowronaszku — pieśń z Ka
ózuó, Zygmunt Noskowski: Hej przy
leciał ptaszek — pieśń z Lubelskie
go. 16 45 Rozmowa muzyka ze słu
chaczem radja. 1” .00 „Dyskutujmy” :
„Stosunek do kłamstwa w życiu 1
wychowaniu” J. Kunicka. 17.20 „Pły
ty dla znawców” . W progr. muzyka
amerykańska (z Wilnu). Ypr Btrleigh: Cztery „Negro spirituais” —
w wyk Marian Andersen — mezzo
sopran, Gershwin: „Amerykanir w
Paryżu * . ork. pod dyr. kompozyto
ra). Gershwin: Foxtrott (Wiener i
Doucet — 2 fortepiany). 18.00 „świat
się śmieje” — przegląd humoru kra,ov ego w opr. 8t. Felixa. 18.10 V*esole koler.dy i kantyczki (groteski)
w wyk, Zbysława YYoźniaka — teooi, Chóru męskiego pod dyr. B.
Wailck-Walcwskiego oraz Kapeli Ludoi.ej (z Kiakowa). 18.30 ..Skrzynaa ogólna” dr. M. Stępowski 18.40
życie kult. i art. stolicy” . 18.45
Progr na dz nast. 18.55 „Więcej
dba’ osc: o nasze łąki” — pogad. wygios;' inż. Z. Wnorowski. 19.05 Kon
reki. 19.35 Wiad. sport 19.50 Repor •
tuż aktualny. 20.00 „Gwiazdy przez
kalko” — aud. parodystyczna W. Ma
jewskiej. Teksty i kjnierencierka W
Budzyńskiego. Przy fort. A. Scnutz
(powt rżenie) (ze Lwowa). 20.45
Dzień, wiecz. 20 55 „Obrazki z Pol
ski współć.z” 21.00 XIX-ta Audycja
z cyklu „1 „ ÓRCZOŚÓ FRYDERY
KA CHOPINA” (1810- 1849) w o(irac ow ani u prof. Zdz. Juchimec Kie
go. Wyk, Zb. Drzewiecki — fortppiai M. „anowski — śpiew, Akomp
prof L. Urstein. Cztery mazurki cd.
24: g-m” ll Nr. 1, C-dur Nr 2, As-dur
Nr 3, b-moll Nr. 4. Trzy pieśni,
śmutna rzeka (sł. 8t. Witv-i9dego),
i ar/eczony (sł. St. Mitwi-.kiego).
Wiosna (sł St. Witwiokiego). Il-ga
Ballada F'-dur op. 38 21.35 „Zza ku
lis reformy ortografji” — szkic lite
racki, wy głusi dr.. T. Boy-Żeleński.
21.50 „książKa, która aaje zyski” —
pugau. dla kupców, wyx-- B. Rutkuw ski. 22.00 Muzyka tan w wyk.
Malej Ork. P R. 23.00 Wiad me.
teor. dla żrglug:' powietrznej. 23 05
.Muzyka tan. (pł.).
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MtRsvkansKif stosunki w szpitalu
Nia miał 20 gr. i dlatego me wpuszczono go do urrieralącej żony

K a t o w i c e , 6. i. — w szpita- kach w szpitalu czeladzkim.
Ubezpieczalni w Czeladzi, nie
P Józefowi Flakowi, robotni
wiadomo na jakiej zasadzie wpro kowi tow.
Saturn zachorowała
wadzono opłatę za
odwiedzanie ciężko żona, którą umieszczono
^ p ry c h Zwyczaj ten nie przewi w szpitalu. Czuły mąż, wraz z
duje żadnych wyjątków, bo na dziećmi codziennie
odwiedzali
wet członkowie rodzin, chcąc od chorą, znajdującą się w wielkiem
wiedzić swoich najbliższych, zmu niebezpieczeństwie
Odmawiali
szeni są uiszczać opłaty, wynoszą sobie jedzenia, byle mmc 50 gr.
ce jednorazow o 50 groszy. Jeżeli na w ejście do szpitala.
Weźmie się pud uwagę, że ze szpi
W dniu Nowrego Roku p Flak
tala korzystają przeważnie bied- z dziecin,, jak zwykle, istanęli
n, robotnicy i ich rodziny, to przed brama szpitala, prosżąe o
można sobie dopiero wyobrazić, wejście Zapytano go o pieniądze,
jak mocno dotyka ich ten przy a ponieważ miał tylko 30 gr., nie
mus.
wpuszczono go, zamykając mu
Ostatnio w związku z tem zda drzwi przed nosem
Nieszczęśli
rzył się w-ypadek, który najlepiej wemu nie pozostnwolo nic inne'
św .adczy o niezdrowych stosun- go, jak w rócić do domu i pożyn a n a r m ih ih n b
.m m m m m m

Tajem niczy zam ach
b o m b o w y w W ilnie
W ILNO, 6 1 — w sobctę wie
czorem w sklepie sprzętów radio
wych 1 m uzycznych „U niw ersał"
w W anię nastąpił niespodzianie
wybuch bomby. Siła wybuchu
zniszczyła całkowici©
wnętrze
sklepu i zraniła trzy znajdujące
się w nim kobiety.
Władze sądowe ustaliły, że wy
buchła bomba zegarowa, która

około godz. 2-tej podrzucił w skle
pie jakiś młody klient.
Zaznaczyć należy, że zupełnie
podobny wypadek wydarzył
się
w W ilnie w w igilję świąt Bożego
Narodzema, kiedy to również nie
znany osobn:k podrzucił bombę
zegarową w sklepie 2 naczyniami
szklanemi.

H a r u j e
K *o r3 rs ttre
pod B ia ły m s to k itm
BIAŁYSTOK. 6 1 — We wsi
Ruda, pownatu białostockiego, po
pełnione zostało masowe m order
stwo. 21-letn; A lojzy Zmiejko po
sprzeczał się ze swym bratem. 35letnim Mieczysławem 1 w pewnej
chwili, w stanie najwyższego po
drażnienia — wystrzelił do niego
dwukrotnie z rewolweru. Mieczy
sław, brocząc obficie krwią, padł
trupem na m iejscu.
A lojzy Zm tjko, który na widok
trupa swego brata wpadł widocz
nie w szał. pobiegł do zagrody
swych sąsiadów, Albina i Fran

ciszka W innickich i zastawszy
ich w stodole celnym strzałem
zabił na m iejscu 23-letniego A lbi
na Winnickiego, następnie zaś od
dał strzał do Franciszka, raniąc
go lekko.
Nie
poprzestając na
tych
zbrodniach, Zmiejko poszedł
do
pobliskiej kolonji Ruda i tam cięż
ko zranił Stanisława Puzena w
prawy bok. Zmiejko zbiegł i ukry
wa się przed pościgiem p olicji.
ZabÓjstwm te w jw oła ły wstrzą
sające wrażenie w całej okolicy.

K o ła M łodych P . M. S.

Inowarfa

dzinach urzędowych od 9-ej do
15-ej i od 17— 19 oraz w dniu
wykładówn
Wykłady odbywać się będą w
lokalu Polskiej Macierzy Szkolnej
(Kraków skie Przedmieście 7 m
4 ).
W ykłady
będą
prowadzone
przez wybitnych prelegentów oraz przez fachow e siły instruktor
skie.
Program
kursu
przewiduje
wszystko, co jest oouwebne pra
cownikom świetlicowym

m

kolejach

P r z e d z i a ł y dia

t e a łr"W

r */deryk Wielki
5 -c iu
w

aktach Pdoiia K ow dcz^.sk ego
T e e trz E i

Są w- sztuce A dolfa Nowaczyńskiego dwie sconj*, jedna w akcie
czwartym pomięaZy FFyderykitmj
a starym generałem, von Zietonem, druga tv piątym, również
bierze w niej udział Fryderyk oraz następca tronu, książo pru
ski. obie zaw ierające tyle treści
i tyle dram&tycmego napięcia, iż
•noglyby Się stać punktem w y j
ścia do utworu zawsze żywego i
aktuainego, o szerokich perspektywach społecznych i moralnych.
Zagadnienie władzy. Zagadniewfłslkitgb człowieka, luory
stkió względy ludz..ie pod
porządkowuje jednemu prawu —
budowie państwa, nie waha sic
świadomie i z wyraźnym, nieu
giętym planem deptać sziachitnó
porywy poddanych, łamać łdementarne pojęcia honoru i uczci"'uSci, aby nie myśląc o krzyw-

i przeziębieniu, w cie rp ie -1
^rnarh r e u m a l y c z i c c h l
k a r ir e t y c z p y c h w b ć la c h l
\ p rz y ta s t a w ó w i rr.ięsm >
g l o s u je się TaDietkiTogal.1
'^Tógal p o w o d u je s p a d e k 1
iie m p e r a iu r y ctna z ł is j 1

W o *n a

dw 6 d

Ja zd

w ł y ż w i a r s t w i e : s z y b k i e j i f ig u r o w e j
Gdzież tu mowa o faworyzowania
Nie {est tajemnica że wśród na rowiec” odbył w r z. oicoło 120 tre
szej braci łyżwiarskiej istnieją anta ningów, podczas gdy nas. „wyści- jazdy szybkiej, którą Polsjd Zw, ły ż 
gonizmy. przedstawiciele ja dy figu gowcy" mieil ich ledwie do 40 Nie wiarski, dopiero w tym roku zajął się
rowe; nie lubią reprezentantów jazdy maiąc toru w Polsce należało poszu na serjo. Kalbarczyk zas żyt na wyszybkiej. Ostatnie po powrocie na kać go zagrań cą i dtatego nas- „w ^ jazd do Garmisch dzięki pr-cy w
prymitywnych dia jazdy sz-bkiei wa
szych czołowych łyżwiarzy w jeżdzie fcigowcy" pojechali do Wiednia,
szybkiej z Wiednia, ujawniła się znów Jiistorji naszego łyżwiarstwa. wyjazd runkach. Natomiast nrzedstawiciele
pewna r.iechęć ze strony „figurow- łyżwiarzy — wyścigowców nie na naszej jazdy figurowej maiąc dobre
ców”. Najpoważniejszym klubem w koszt ich klubów, zdarzył się po raz warunki w kraiu nie potrafił wznieść
Polsce, uorawiającym jazdę figurowa pierwszy właśnie teraz
dopiero. sie ponad zwykły podom.
iest Śląskie I o w Łyżwiarskie i stam
tąd też idą kargi pod nieoiosa o fa
woryzowanie pucz Polski Zw. Łyż
wiarski nrzedstawicicii jazdy szybkiej.
Łyżwiarstwo w Polsce nie jest na
szym sportem popisowym nazrw17:4
nątrz z wyjątkiem Nehringowej f Kal
»
\V Pt>2nar,iu odbył się mecz e mi go.
barczyka, czołowych i właściwie je
W. lekka: Kajnar (W ) remisuje t
dynych przedstawicieli jazdy szyb strzostwo tirużyuiowe Polski między
kiej. Rok bieżący posiaoa dla sportu miejscową Wartą a warszawską Sko Sakowskim.
W. pół-średni a: Sipiński (W) bije
specjalne znaczenie, jest to bowiem dą. Mecz zakończył się zwycięstwem
wysoko Seweryniaka.
tok oumpijski, rok w którym sport Warty w stos. 12:4.
W. średnia: Pisarski bije ne pkt
Wyniki szczegółowe:
liolski na arenie olimpijskiej ma zdać
W. musza: Koziołek (W ) bije w Wolniakowskiego (W )
t-gzamiit ze swej sprawności. Polski
W. pól-cienka- Szymura (W ) wy
Komitet Oiimpi|sk! uznał, że tylko 2-ej nu dzie przez nokaut Fusani‘ego.
Kalbarczyk ma jakie takie szanse w
W. kogucia Sobkowiak (W ) re gi ir u z Garsteckim.
W. ciężka: Piłat (Vi) zdobywz
walce na lodowej tafli olimpijskiej, misuje z Czortkiem. Wynik ten
Wysunięta przez Pciski Zw. Lyżwiat- j k rzy. dzi warszawianina, który za- punkty walkowerem.
Sędziowa' w ringt por. Żmuacińslu na Kandydatów olimpijskich pa- sh ,.ył ,.t yyc.ęstwo.
ra Bilorówna — Kowalski (mistrzo-' W piórkowa: Voig^ (W ) bije ule ski, na punkty pp. Michalak i Bitą
wie Polski w jeżdzie figurowej para- spodziewanie na punkty K-izłowskie- mar.
mi) została przez PKO1 od-zucona.
jeśli zatem uznane Kalbarczyka za
jedynego kandydrta naszego łyiwiaistwa na olimpiadę, należy si? nim
specjalnie opiekować. 1 właśnie zł
pieniądze PKOL odbył Kalbarczyk 4
tygodniowy trening w Wiedniu. OW niedzielę wieczorem rozegrani,
W. lekka: WużiJakiewicz (IKP)'
bocność Kalbarczyka w Wiedniu wy
zyskało Min. Spr. Zagr., wysyłając został w Lodzi mecz bokserski z serji zwyręża Nawę vIKB), który podda
na swój koszt Nehringowa. dzięki finałowych rozgrywek o drużynowe je się lodzianiiiowi w 2-ej rundzie.
W. półśrednia Taborek (IKP) bije
którei świat dowiedział się, że w łyż mistrz «two Polski między 1KP Lódż
wiarstwie polskiem coś sie wogólc ro a IKB Świętochłowice. Mecz zakoń na pkt. świrka (IKB) po b. emocjo
bi. Trzeci „Wiedeńczyk” to Lisiecki, czył się zwycięstwem drużyny IKP nującej walce.
który odbył trening na \orzt 6W'ego Łódź w stosunku 12:4. Poszczególne
W. śred.: Chmielewski TKP) wf*
wyniki były następujące:
klubu macierzystego, Polonii.
grywa z Pieclią (IKB) prze; podda
Yr.
musza:
Szwed
(IKP)
zdobywa
Jazda szybka ma w polsce trucne
nie się ślązaka w 2-ej rundzie.
warunki rozwoju, to prawda. „Figu- punkty spowodu nadwag1- Mrożka
W. półciężka Pietrzak (IKP) wy*
-nwcy” moga z powodzeniem wyzy (IKB) .W spotkaniu towarzysłdem grywa r Rzczikiem (IKB) na punkty.
skać skromnych rozn óarow lodowi v-ygrywa Mrozek przez techniczny k.
W. ciężka: Gwóźdź (IKB) bije .a
ska, podczas, gdy „Wyscigowcy” mu o. w trzeciej rundz e.
5V. kogucia: Jarząbek GK3) wy- pkt. Yarma (IKP).
szą mieć specjalny tor A!e nawet w
Sędzia w lingu p, Wett '"Warsz?5-1
tak trudnych warunkach na zamarz gryv.a z Banni.akiem (IKP) na pkt,
W. piórkowa: Spodenkiewicz (IKP) wa), a ra punkty pp Z. Derba (Poz
niętych stawach poprostu doczekali
nań) i Obst (Pomorze)
śmy się, ż< Nehringowa bije rekordy wygrywa z Pintą (IKB) na pkt.
świata, a Kalbarczyka uznano za
godnego reprezentov ania barw Pol
ski na olimpiadzie. Za to z jazaą fi
gurową jest cicho, choć Katowice ma
la sztuczne lodowisko.
w Warszawie
Kpt. Theuer, czołowy nasz „figuW wadze piórkuwei walczyli Kra
W niedziele w teatrze Novreści od
był sie mecz. bokoe-ski Makabi — wiecki i Wnek. Krawiecki wyka-ał
Wawel, zakończony
zwycięstwem dużą wytrzymałość — lecz krakowia
drużyny stołecznej w stosunku 10:0. nin był lepszy technicznie i górował
Pierwszy występ bokserów Wawe nad przecnvnikiem. Remis krzywdzi
lu v Warszawie nie wypadł świetnie. Wnęka.
Chociaż Krakowianie przedstawiaią
W w. lekkiej Rozenblum zastoso
wanego stanowiska z uwag na nie dobry materja! fizyczny, technicznie wał w walce z Chrostkiem dobrą tak
domagający stan zdrowia. Obecni na są bardzo surowi i. mało mają poję tykę: walki w zwarciu Chrostek przy ,
jął narzucony sobie aystem i nie mORi <o
zebraniu członkowie s żalem przyjęli cia o prawdziwym beksre.
Makabiści dostroili sie w zupełności sobie porad*ić z dobrze kontrującym
tę nieodwołalna decyzję ,w~go rrezesa, a w uznaniu wielkich raśtug do poziomu przeciwników, tak, że makaoistą. Zasłużony remis.
W pólśredniej wanta Frobisę (M)
położonych dlii „Lutni" >o chwili po- miełiśm-' widowisko stojące na bar
z Pancenem stojąca n„ niskim pozio
wołama jej do życia, obdarzyli go, dzo makim poziomie.
Z całego meczu zasługuj; na wy mie — zakończyła sie nieznacznem
przez aklamację,- godnością prezesa
hotiuiowego. Dodać należy, Se p. Ka różnienie Jedynie spotkania Chrostek zwycięstwem Frobisa.
W wadze średnie! wałczyli Koionczyński jest jednym z członków za  — Roz^nblum i Koionko — Fuks.
W wadze muszej walczyli Jakubo l:o (W ) z Fuksem. Koionko — to
łożycieli „Lutr.i" i bez przerwy był
członkiem czynnym, piastując w za wicz (M) — Chrostek II. Krakowia świetny materjai na pełnowartościo
rządzie różne funkcje do prezesa nin beznadzieiny. W trzeciej rundzie wego boksera: szyDki i dysp onując-'
włącznie, prawie przez lat 50,
Jakubowicz wygrywa przez technicz silayn ciosem, brak mu tylko oszli
w obec wytworzonej sytuacji nei ny nokaut.
fowania. Zasłużone zwycięstwo Koprośbę obecnych członków zgodził się
W' wadze koguciej spotkak się lonk..
wejść do Zara ądu na opróżnion sta Szczurek (W ) i Rundstein. Szczurek
W wadze półciężkiej Pieniążek
nowisko, ogólnie ceniony wśi k’ rze niezły technicznie i dysponujący sil (W ) stoczył remisową walkę z Neuszy spiewactwa dr. Józef Wiśniow nym ciosom zasłużył na wynik remi dingicm, w ciężkiej Stankiewicz rów
ski.
sowy. Sędziowie przyznają zwycię nież zremisował z Steineisencm. Ogól
Skład nowego Zarządu „Lutni" u- stwo Rundsteinowi.
ny wynik: 10:6 dla Makabi.
konstytuował się w następujący spo
sób: prezes dr. Jczef Wiśniowski, wiceprez :a Antom Markowski, skarbnik
śtanisiaw JeiskoWEki, gospodarz 1
Jan Przełomaki, gosp, II Maro Łeme promują
skoczyńftkn, księgowy Otton WHt*oh,’
li ClWF-u n* Bielanach międiyhłuZ
dniem
dzisiejszym
w
Centralnym
sekrsUirż I itdwara
oinlak, sekre
tarz II Stefan Zielinski, bioljolekarż Instytucie Wychowama Fizycznego bowe zawody lekkoatletyczne. Pro
na Bielanach, poa kierunkiem trene gram dla pań przewiduje: fiC m., 800
K.irol Drsewocki.
Zdecydowano nadto poyiękśztnle ra Stanisława Petkiewi-zza, odbyt, ae m., sztafeta 4x80 m., Łkokl wdai
Ilcłbbńe członków l o t araye r - z się będą treninri lekkoatletyczne dl:, wzwyż oraz pchnięcie b il„ Panowie
dążnością wyłen.cnm z- społu n<ęflk.i«- zawodników i zawódrc-zek wszyst znajdują do wyboru: (00 /ąrdóW,
2.0U0 m., 6 ran. napr^ełaj, skok wdał
go i w tym edu obniżono składkę kich kiubów jtoiecznycb
Warszawski Okręgowy Zw. Lekko i wzwyż, kula i sztafeta 6a300 m.
czlortkoń ską o 1/3 t. j. dó ił. 2 micatletyczny organizuje 16 b. m. w sa
siącanie.

W arta zw y c ię ża Skodę

t. K . P . (Ł6 d ź) - I. K . Br
12 :4

Krakowscy bokserzy pokonani

Pięćdziesięciolecie „ L u tn i”
Odbyło sie Zgromadzenie Ogólne
liłor.ków Towarzystwa śp.ewaczego
„Lutnia" w W arszay ie.
Poza zagajeniem i odczytaniem:
protokułu z poprzedniego Zgroma
dzenia Ogólnego, Sprawozdania Za
rządu, Sprawozdania kasowego oraz
protokołu Komisji Rewizyjnej, pod
dano bliższej analizie projekt nowego
statutu, który niebawem ma być zło
żony odnośnym władzom do zatwier
dzenia.
Towarzystwo „Lutnia" wedle brzmię
nia nowego statutu otrzymuje odtąd
nazwę:
„Towarzystwo
Śpiewacze
Lutnia imienia Piotra Maszy ńsldego
w Warszawie1* -— na pamiątkę nie
zapomnianego swej - założyciela i
dozgonnego kierowniko artystyczne
go ś. p. Piotra Maszyńskiego.
W dalszym ciągu obrady potoczy
ły feie \v kierunku upamiętnienia
50-ciolecia istnienm „Lutni*1.
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia",
założone w dniu 2 gmdnia 18s6 r.,
wkroczyło w okrts jubileuszowy ) bę
dzie się w ciągu całego 1938 r. przy
gotowywać do tej uroczystości z ca
łym pietyzmem. W końcu dokonano
wyborów uzupełoiajocych dn władz
Towarzystwa. Przed przyśle pieniem
óo wyborów, obecny długoletni j«-ezes „Lutni" p. Zygmunt Ponuar. Kaczjhiski, któremu bynajmniej okr< s
kfedencji 3-letniej w Zarządzie się ni?
skończył, zgłuSił rezygnacje tt najmo

r& s t pssml

Nowy regulamin o ruchu pasa- żujących z psami, W każdym po
ciągu oaaoowyni
znajdować ai.ę
ls k im
ciekawą inowmeję w postJCi spe ma przedział kl. Ill-eJ » napisem
c ja ln y ^ prze działów dlh podró- „dla podróżnych z psami".

sztuka w

Podobno opłaty w szpitalu cze
ladzkim wprowadzono, celem ze
brania funduszów na kupno ra
dioaparatu. Zwyczaj ten stosowa
ny jest jednak od ozeregu mie
sięcy, kupioro radjo, a opłat m i
mo tego nie zniesione
Na co
przeznaczone są obecnie pienią
dze?...
W pierwszym rzędzie
jednak
należy zapytać, jakiem prawom
pobierane są opłaty za odwie
dzanie chorych?...

SPORTOW E

W ybór nowego Za rzą d u

Kurs P n c y Św ietlicow ej
Młodych Polskiej M acie
rzy Szkolnej
organizuje
Kurs
Pftacy Świetlicowej. Kurs trwać
będzie 4 miesiące, po 4 dni w ty
godniu, po 2 godziny dziennie.
u oszt kursu wynosi 2 zł. mie
sięcznie, na pokrycie kosztów or
ganizacyjnych.
początek kursu dnia 13 stycz
nia b. r. w Poniedziałek o godz
2O-ej (punktualnie).
Zapisy na iu r3 przyjm uje Se
kretariat Kola -Młodych
P.M.S.
(Krakowskie Przedmieście 7 m. 4)
do dnia 13 stycznia 193G r. w go-

czyć gdzieś 20 groszy. Tak też
zrobił. Gdy Jednak przybył po
wtórnie do szpitala, oświadczono
mu, że żona tymczasem... zmarła.
Można sobie wyobrazić rozpacz
męża i dzieci, którzy z braku 20
groszy' nie m cgli pożegnać się z
umierającą żoną i matką.
A nieszczęśliwa przed śmier
cią wzywała podobno słabym gło
sem swe dzieci, które jeszcze raz
chciała zobaczyć, zanim
śmierć
zamknęła je j oczy na wieki.
Nigdzie chyba na świecie nie
znajdzie sie m iejsca, gdzirby za
odwiedzanie
chorych pobierano
opłaty, raczej przeciwnie, robi się
wszystko, ażeby najbliższym ułat
w ić widzenie. Wszak skłaniają cio
tego względy ogólnoludzkie. Jak
żeż można bowiem odm ówić ostat
niej prośbie um ierającego, który
chce zobaczyć i pożegnać się ze
swymi najbliższymi.

ABC

Str. I

dzie osobistej wznieść, utrwalić
i pokoleniom następi.ym przeka
zać silny organizm państwowy.
Człowieka, który podobny ciężar
bierze na siebie, oczyw iście jeśli
zdaje sobie sprawę z ogromu od
powiedzialności, talnego człow ie
ka nie można Zbyć w yłącznie po
gardą i prostodusznem potępie
niem.
Życie społeczeństw jest okrut
ne. Żąda ofiar. Istniejemy ciągle
rozdarci pomiędzy
prawem su
mienia, które kaze buntować się
przeciw krzyw'dzie i zbrodni, &
prawem zbiorow ości, w której żyjemy,
zmierzającem
do bez
względnego nieraz przełamywa
nia wewnętrznej czystości i skła
dania je j w ofierze celom, beż
których naród istm ećby nie mógł.
Tym bolesnym tragizmem, jak
krwią, przesiąknięte są dzieje
»

ludzltości, gdzm raz po tuz spla lv/6rcy potćgi pruskiej, ale w
tają się 2 sobą nitrozerwalm a grza ^olsklogo. który chyba do
poświęcenie 1 nikczemnofic, zbrod brze rozumiał i oddał ihaoneju
nia i wiara, clerpiónla i triumf, autora, Jast tyle wielkości i ludz
Nowaczyńżki, p ie ią t
sw«igo kości, iz trudno uwolnió się od
„Fryderyka Wielk le g o " pominął praypu&zczaraa,
w p o d e jsc u
Fryderyka
ten pi'ODlem i wl< le ińnyth t aga 1 Nowac*yńskiego do
ftień z rum Z’ ą<52óńych, A zaWSZS dużo jfe«t sympatji. A le z drugiej
wymagających takiego czy inne- strony równie wyraźną sympatią
go rozstrzygnięcia. Tw orząc po otoczona została postać starego
stać, której zbrodnia Są równie generała, vun Zietena, b a! sym
wńelkie, jak dzieło dokonane w patie budzą również dwie pary
ciągu długich lat panowania, po kochanków, usiłujących przeło
szedł Nowaczyński po zupełnie żyć uczucie osobiste nad obowią
innej drodze, bez odpowiedzi po zek wobec kraju. Gdy w wspom
zostaw iając wszystkie wątpliwo niane) ju ż na początku scenie z
ści, jakie obudzić musi przeczy aktu czwartego, von Zieter. Wyrwu
tanie, lub obejrzenie je g o sztuki ca królowi wszystkie jego zbrod
nie i potępm je w imię sprawied
na scenie.
Ten brak wyraźnego pionu liw ości— słuszność wydaje się być
tnj slowego jest mojem zdaniem po stronie generała. Ale, kiedy w
największą
wadą
„Fryderyka chwilę potem przemawia
usta
W ielkiego". Są tematy, które do mi Fryderyka ra cja państwowa
magają się, aby autor zajął wo — stała słuszności przechyla się
bec nich zdecydowaną postawę nh Strobę króla. I tak jSSt cią g k
Albo, albo... Co do mnie, gdy 0 - przez całą sztukę. Kurtyna wre
puszczałem teatr nie umiałbym szcie spada i niepewność widza
i dotąd nie umiem zduć sobie ja- i nie zostaje zaspokojona.
Sztuka Nowaczyńskiego liczy
sno sprawy, ćzy „Fryderyk W iel
ki" jest apoteozą i pochwała kró- fiobm ju ż dwadzieścia pięć lat ży
ła pruskiego, czy też potępieniem cia. Oyć może, że wówczas, gdy
i oskarżeniem. Dowiadujem y się pisał Nowaczyński „Fryderyka
z tekstu o wielu
machinacjach j nie miał jeszcze .wyraźnie skry

Warszawscy !ekkcaf[eri

stalizowanego podejścia dc tych
spraw. Mam wrażenie, żo gdyby
znakomity pam flecista i ratyryk
obecnie podjął ten sam temat,
poduzedlszy ju ż do niego inaczej
i nie ograniczyłby s>ę do ukaza
nia obyczajow ego tła opisywanej
epoki.
h o „Fryderyk W ielai" jest pize
dewszystkfem udramatyzowanym
obrazem nastrojów, charakteryzu
jacyct. ostatnie lata panowania
Fryderyka
Ooraz to zresztą
świetny, pełen plastyki i życia.
W szystkie postacie posiadają wda
sne oblicze, całość, niezawsze mo
że w zgodzie z pojęciem nerw'i;
dramatycznego, zajmuje
mimo
pewnych dłużyzn barwnością i
rozmachem. Doskonały przytem
język w tym „ F r y d e r y k u t ę g i
zamaszysty, z niezwyklem wyczu
ciem stylu arenaizowany. Tax
więc pozostaje „F ryderykW ielki*'
tem, ezem. możliwe, miał być w
zamierzeniu autora: kroniką hi
storyczną. Jako taka ma sw oje
miejsce zapewmione w literatu
rze.
Fryderyka grał Ludwik Solski,
słusznie zaliczający od wielu lat
tę rolę dc najświetniejszych sw o
ich kreacyj. Każdy szczegół świet

nie opracowany, niezwykła zu
pełnie 6ugestywno&ć ruchów i
akcentów, całość przykuwająca,
jedno z tych rzadkich o ągr.ięc,
któro pozwaia całkowicia zapom
nieć o fik cji scenicznej.
Dopisali również naogół pozo
stali wykonawcy. Fo niefortun
ny-iti „C ydzie" dobry
wieczór
mit-Ii tym razem Jerzy Leszczyn
ski (adjutant księcia Prus), oraz
Stanisław Stanisławski (biskup
K rasicki). Szczera i wzruszające
akcenty wydobył W ojciech Brydzmski z postaci von. Żietena, udał się również minister F elik
sów . Chmurkowskiemu. Niezupeł
nie zato odpowiada role następ
cy tronu Antoniemu Różyckiemu.
M łodych kochanków poprawnie
zagrali: Nina Swierczewssa, A li
na Żeliska, M ieczysław Milecki i
W acław Pawłowski. Zanotow ać
leszcze należy nazwiska: A m elii
Rotterowej, Franciszka
Dom i
niaka i Leona Łuszczewskiego.
Nad całoście, pokazaną w de
koracjach Stanisława Jarockiego,
dobrże oddających zły smak pa
łac u w Sanssouci, czuwał Lud
wik Sclakl. Przedstav’ ienie było
stylowe i starannio opracowane,
Jerzy Andrzejewski.
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Eks-Zden&i Koubkawa ieni sic

Meteoryt fw areszy
od diamentu

P i e r w s z y w y w i a d z K o u b k o w ą , ja k o m ę ż c z y z n ą
Głośna hiętorja
ze Zdenką priejm ię, że być może, że wybie
Koubkową, znakomitą ehampionką rze się na narty o ile będzie dość
czechosłowacką, jest w dalszym śniegu. I oDuściła lokal biurowy
cią&u sensacją, bo oto Zdenka uśmiechnięta, elegancka, w do Drze
Koubkową po świętach Bożego Na skrojonym angielskim kostjumie,
rodzenia zjawiła się w biurze, w e ładną fryzurą krótko p rzycię
którem pracuje, ju ż jako młody tych włosów.
dżentelman.
P ZDENEK KOUBEK.
N azajutrz po ferja oh św iątecz
W obec tego nie omieszkano zro
bić z mą wywiadu — pierwszego nych w biurze zjaw ił sie młody
człowiek, w wytwornym angiel
wywiadu ze Zdenkicm Koubek.
Jeszcze przed świętami, kiedy skim płaszczu i w miękkim kape
panna Koubkową żegnała się z luszu
— Dzień dobry paniom. Witam
koleżankami i kolegami, m ówio
was koledzy!
no do n ie j:
— W esołych św iąt! Dużo p«ęk-|
O czyw iście, że sensacja była
nych podarków, nanno Zden ko! t niesłychana.
Czy pani wybiera się na narty? | — Zdenka, to ty? Jak ty v y Panna Zdenka odpowiedziała u -lg lą d a sz ?

Niezwykłe przygody
„k s ię c ia a b is y ń s k i e g o ” w R u m u n ji
W roku 1906 szewc berliński
Wilhelm Vogt, wdziawszy na sie
bie mundur kapitana, aresztował
burmistrza miasta Koepeniku i
przez kilka godzin
utrz/m ywaŁ
całe m iasto w napięciu. Koepenlkiada ta stała się przysłow iową
nie tylko w Niemczech, ale i za
granicą t o n a to prawdopodobnie
inspirowała pewnego dyplomatę
rumuńskiego bez posady i pewne
go zręcznego Abisyńczyka, któ
rych przypadek sprowadził do
Stambułu.

praw dziw ość doniesienia konsula
i Abisyńczykow i zgotowano odpo
wiednie p izyięcie. Gość egzotycz
ny m ówił wspaniale po francu
sku i grecku, p otrafił ooracać się
w towarzystw ie i budził po
wszechne
zainteresowanie
dia
swego habitu brokatowego, tka
nego złotem i srebrem, z ogrom 
nym krzyżem z koloroy ych ka
mieni szlachetnych, uctóry nosił
zawieszony na złotym łańcuch.
Alexandrescuow i dano do dyspo
zycji znaczne sumy pieniędzy,
aby m ógł przyjąę^ egzotycznego
Spowodu jakiegoś nieporozu
„k sięcia". W spaniale zwłaszcza
mienia między Rumunją i Gre
było przyjęcie w Jassach i w
c ją odw ołany został w r. 19l>6 z Braile, gdzie wydano bankiety i
G recji rumuński konsul Horarecepcje w domach tamtejszych
cjusz A lexardrescu, człowiek - arystokratów. „Bratanek negusa"
marzyciel, lubujący się w róż wziął udział i w manewrach i
nych awanturach. Jadąc do Kon wymógł, że A bisynja mogła wy
stantynopola zaznajom ił się z siać do Rumunji na studja stu
tłumaczem specjalnej m isji abi- m łodych Abisypczyków.
syńskiej,
która
przybyła
do
W M inisterstwie Spraw Zagra
Konstantynopola, aby tamtejsze nicznych w krótce jednak poczęli
mu patrjarsze oddać klucze od1 wątpić o prawdziwości księcia
jakiegoś histerycznego klasztoru abisjm Jdego. Alexandrescu dc
w Abisynji.
wiedziawszy się o tem, polecił
•Trudno obecnie powiedzieć kto „k sięciu " aby w yjechał z kraju.
z nich był inicjatorem tej dyplo Odjazd Abisyńczyka z B raiły był
matycznej kocpenikjady, konsul rzeczywiście uroczysty, żegn ając
rumuński czy Ahisyńczyk. Pewne się, pewnej damie z towarzstwa
sw ój
drogocenny
tylko jest, że koepenikjada się uda podarował
ła i że odegrana była wyśmieni krzyż i łańcuch. Następnego dnia
cie... Alesandreseu telegrafow ał dama ta, która gościła „k sięcia "
do Bukaresztu, że z nim przybywa dowiedziała się od jubilera, 4e
o’o stolicy Rumunji bratanek ne łańcuch i krzyż przedstawiają
gusa Menelika II, ksiaże A ło Ma- wartość zaledwie kiuknastu lej. O
r'am Haiie, któremu poD cono na dalszym losie księcia nic nie wia
w iązać stosunki m iędzy Rumunją domo. Konsul Alexandrescu mu
a je g o ojczyzną. W Bukareszcie siał opuścić służbę dyplomatycz
otzyw-iście nie mieli powodów, dla ną i o całej historji wkrótce zaktórych nie m ieliby w ierzyć w Ipomniano.

Zy g m u n t Ju rk o w sk i
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K sięży co w e
interesy

Powieść

Tak oto przedstawiał się projekt, który M aciej, aczkolwiek bar
dzo niechętnie przedstawił swojemu teść.owi. Pan Lędźwian spoczątku nie chciał słyszeć o niczem, mml dość powodów, aby się
zrazić do firm y, którą finansow ał, ponieważ jednak chodziło tu o
nabyme w lasnosci, po dłagich wahaniach dał się w ciągnąć w d js kusję, w której Dziubiel, wysuwając na pierwszy plan autorytet
pana Biedrzynieckiego, wytoczył tak przekonywujące argumenty,
że pan Lędźwian zgodził się również na omówienie sprawy z panią
Zula.
Po pewnym czasie projekt wszedł na drogę realizacji, ale pan
Lędźwian chciał m ieć pew-ność, że pan B:edrzyniecki istotnie wy
jedna przyobiecaną pożyczkę, ze swej strony d ;gn itarz wyraził
chęć poznania wspólników swej żony i w tym celu pani Zula urzą
dziła w domu herbatkę. Stawili się wszyscy za wyjątkiem Pawia,
który mial właśnie spotkanie z panią Urszulą. Od przyjazdu Załkina widywali się potajemnie, k ryjąc się*w zacisznych, małych ka
wiarenkach. Pani Urszula zawsze trwożliwa, bowiem Zalkin zaczął
ją śledzić ostatnio, wpadała zwykle na krótko. Zaszyci w odludny
kąt, rozmawiali z pośpiechem, by jaKnajy ięcej myśli wymienić
w określonym czasie. Przeryw ając sobie wzajemnie, wypowiadali
wiele slow błachych i niezwykle ważnych zarazem, napomykali o
swoich tęsknotach, wyjawiali sobie to, co jedno myślało o druciom
w czasie niewidzenia, lub też poprostu pani Urszula, naśladując
mowę dziecięcą, przemawiała do Pawia z pieszczotą.

oświadena, że przewidział to py
tanie. Narazić nie myśli o ożenku,
gdyż je st jeszcze bardzo młody,
ale w przyszłości
Tak w ięc Zdenek Koubek po
swych przeżyciach,
jako młoda
Zdenek przyodziany w popiela
dziewczyna, zaczyma teraz życie,
ty garnitur doskonale skrojonyy,
jako m łody gentleman.
spodnie byłv za prasowane w nie
poszlakowany kant, miał na sobie
białą koszulę i twarzowy błękitny
krawat. W łosy otsrzvżone nieco
krócej niż dotychczas, zaczesane
były z przedziałkiem.
A le Zdenka Koubkuwa znikła
na zawsze. Przed personelem fir 
my „Sposak" stał m łody człowiek,
Zdenek Koubek, który zaczynał
nowe życie.

Matuszczyk

W pobliżu jeziora Valence na
W ęgrzech znaleziono meteory,t
stanowiący jednolitą bryle z ma
sy dotychczas na ziemi niezna
nej. Odkryi iem
zainteresował
się instytut geologiczny uniwer
sytetu w Eudapeszccie, który w y
delegował specjalną kom isję dla
zbadania meteorytu.

Kom isja orzekła, że nieznana
masa, z której ztożony jest me
teoryt, posiada twardość znacz
nie przewyższającą tw ardość dia
mentu. Obecnie w instytucie ge
ologicznyrr w Budapeszcie p ro
wadzone są badania nad ustale
niem rodzaju masy zawartej w
znalezionym meteorycie.

J a k obchodzono

JAK M ŁO D A D A M A STAJE SIĘ
MŁODYM DŻENTELM ENEM ?
— Moi drodzy, zdajecie się być
zdziwieni moim widokiem — oświadczyl p. Zdenek Koubek. —
^le muszę was zawiadomić, że
ju ż od tygodnia oficja ln ie zmieni
łem mój stan cywilny i obecnie ii
guruję w spisie ludności, jajco
mężczyzna.
— Czy taka zmiana płci prze
prowadzona urzędowo powoduje
wielkie trudn ości?
Okazuje się, że nie. Całą spra
wę załatwił adwokat Zdenka na
podstawie orzeczeń lekarzy.
— A op era cja ?
Zdenek odpow iada: — Och, to
taka mała operacyjka, zupełnie
bezbolesna
Zresztą czeka mnw
jeszcze jeden zabieg za jakieś dwa
tygodnie.
— A w tym momencie, czy cz ije się pan m ężczyzną?
Zdenek Koubek wobec tego nie
dyskretnego pytania, nie może
powstrzymać śm iechu:
— A leż tak. naturalnie. Od
ostatniej wiosny jestem nim z ca
łą pewnością i od tego momentu
zacząłem zaniedbywać atletykę
kobiecą
NIE PORZUCĘ LEK K O ATLE
TYKI

I o w ’# R o k w

Dzienniki sowieckie zamiesz
czają obszerne spraw ozd an a o
ro cy Sylwestrowej w Moskwie,
Leningradzie i innvch m iejsco
w ościach.
W
sprawozdaniach
tych szczególnie podkreślana jest
ta okoliczność, że obchód Nowe
go Roku był jakgdyby sprawdzia
nem jedn ego z ostatnich przemó
wień Stalina, w którem dyktałor
sowiecki sanowi e dział wesołe i
radosne życie dla obywateli so
wieckich.
TR A D Y C JA CHOINEK
A w ięc przedewszystkiem przy
w rócono
trad ycję
urządzania
choinek. Uczyniono to z iście bol
szewickim rozmachem. Na komen
dę, wydana w Moskwie, urządzo
no choinki we wszystkich szko
łach, klubach robotniczych i w
m :eszkaniach prywatnych. Obro
ty w sklepach w okres e świą
tecznym w zrosły przeciętnie o 10C
proc. Szczególnie w Moskwie ruch
w
sklepach
gastronom icznych
był niezwykle ożywiony.

Raz, gdy zdarzyło się. że chwilowo nie było r.ikogo w kawiarni,
udało im się zewrzeć usta w pocałunku krótkim i nienasyconym,
po którym ogarnął ich oboje- nieokreślony lęk, czający się nie
ustannie w niepewności tych spotkań Zdarzało się również, że roz
mawiali „pow ażnie" W jednej z takich rozmów Paweł przyznał się
pani U rszuli, żc zna je j męża i tak ją to zaskoczyło, że az przy
bladła z wrażenia, natychmiast kazała Sobie opow iedzieć przebieg
tej znajom ości, na wiadom ość o spółce roześmiała się szczerze.
Nie wyobrażam sobie z nim korzystnej
spółki — powie
działa — mego byłego małżonka znam tylko ze strony wydawania
pieniędzy, roztrwronił ca ły m ój posag.
T tu Paweł dowiedział się, żc Dziubiel, za którego panią Urszu
lę wydano bardzo młodo zamąż, wciągnął je j rodzinę do interesów
i przeputał cały majątek. Na tem tle zresztą, kochając męża, wów
czas, pani Urszula rozeszła się z rodzicami, którzy wyklęli ją z n;m
razem w obawie o resztki swoich majętności. Po rozstaniu się
z mężem Urszula była dłuższy czas fortancerką i stąd dostała się
w ręce Załkina. Paweł dowiedział się również o tem, że Załkin,
który chce ją nagwałt poślubić — pertraktuje z Dziubielem o roz
wód i że w tym celu schodzą się obaj na targi. Teraz dopiero Pa
weł w yjaśnił sobie relację Lubystka, który spotkał ich obu w barze
„P od Księżycem", zrozumiał tę ich nagłą dobrą komitywę.
— Ach, więc to tak — zdziwił się boleśire — więc tu chodzą
poprostu o zwykłą sprzedaż.
— Tak, mój mąż chce za mnie pięćdziesiąt tysięcy! — rzekła
pani Urszula.
— A ile daje Zalkin?
— T rzydzieści!
— To mało — powiedział Paweł z goryczą.
W iadom ość o tej ponurej tranzakcji odjęła mu spokój na długo.
Później, gdy myślał o tem, nie m ogąc zasnąć w nocy i wpatrując
się w ciemność, poczęła go nurtować myśl, którą spoczątku wahał
się w puścić do świadomości Myśl ta drążyła go jednak dopóty aż
ją sform ował w pytanie:
— No, dobrze, przypuśćmy, żc Załkin i Dziubiel obaj są drama

Dm k Literacka S. z a.

lid w id a c h

rzy przyczyniają się do zwiększe
nia w ydajności pracy i norm nrodukcyjnych. Zabawy noworoczne
w pałacach cesarskich w Lenin
gradzie, w Carskiem Siole i w innycn dawnych letnich rezyden
cjach caia m iały przebieg szcze
gólnie urozm aicony i połączona
były z balam : maskowemi Lecz
i w głuchej prow incji na hasło,
dane z M oskw;’, urządzano w eso
łe zabawy i bale noworoczne. Za
bawy te odbyw ały się w kolekty
wach rolnych, przeważnie w do
mach dawnych ziemian. Również
i w kolektywach rolnych ściśle
przestrzegano ustalonego ceremor.jału otw arcia balu przez n aj
bardziej zaawansowanych robot
ników lub robotnice rolne.
Tak naprzykład w kolektywie
rolnym „Czerwona Zorza" pod K i
jowem bal został otw arty przez
młodą członkinię kolektywu rol
nego, która wykazała dużo umie
jętności w dojeniu krów i która
urrroćtel za najlepszą pracow ni

cę w tym zakresie Czerwona Ar
ie ja także uroczyście obchodziła
spotkanie Nowego Roku. Bale
wojskowe odbywały się w t. zw.
pałacach A rm ji Czerwonej- Rzecz
charakterystyczna, że na tych ba
lach przestrzegano pom ikąd dys
cypliny w ojskow ej w związku z
nadaniem rang oficersk ich dla
aow óaców Awnji Czerwonej Cho
ciaż nie było żadnego rozporzą
dzenia w tej snrawie, jednak
działano w tym wypadku n? pod
stawie cichego porozumienia —
żołnierze bawili się w osobnych
salach, a oficerow ie rów nież w
osobnych.
Bale wojskowe odznaczały się
specjalną uroczystością, a to z te
go względu, że w Sowietach co
raz bardziej umacnia się przek o
nanie, że rok 1936 będzie praw
dopodobnie przełomowym rokiem
w dziejach państwa sowieckiego
ze względu na nicbezpieczeństwc
wybuchu
w ojn y
na
Dalekim
Wschodzie.

DUŻE OBROTY
Tak
naprzykład w sklepach
trustu „G astronom " w dniu 27
grudnia utargowano 130.000 ru 
bli w ięcej aniżeli w dniach po
przednich, w dniu 28 grudnia o
160.000 rubli, a w dniu 29 —
świąteczna nadwyżka obrotu osiągnęła pokaźna sumę pół m iljo
na rubli. Specjalnem powodze
niem cieszyły się w yroby lu k su so
we, jak np cukierki, czekolada,
czekoladowe ozdoby choinkowe
itd. Noy Sylwestrową najbardziej
U -oczyście obch o d zon o w daw
nych pałacach cesarskich w Mo
skwie i Leningradzie.
ZA BA W Y I BALE

— Ale teraz — ciągnie dalej
Żaenek —* nie porzucę
°port’u.
Mam 22 lata i mam nadzieję, że
odniosę jeszcze sporo sukcesów
sportowych. Obecnie
pasjonuje
mnie piłka nożna i mówią, że gram
zupełnie nieźle Pozatem na w ios
nę stanę na superewizję i prawdo
podobnie odbędę służbę wojsk o\ ą.
— Czy nie obawia się pa.r tru
dów i niewygód tej służby?
Dla sow ieckich balów nowo
— W prost przeciwnie. Jestem rocznych ustalono nawet specjal
dumny, że będę żołnierzem.
ny ceremonja, polegający na tem,
ze ba) otwiera najbardziej wyróż
PYTA N IE NIEDYSKRETNE
n iający się „stachanow iec", t. zn.
— A teraz jeszcze jedno niedy robotnik lub robotnica, należący
skretne pytanie: Czy ma pan z.t- do brygady szturm owej. Chodzi
więc o to, aby jeszcze raz podkre
n\ar ożenit się?
Zdenek Koubek uśmiecha się i ślić zasługi tych robotników, któ
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z a s y p a ł y etregą p o ć G re n o b le
Padające obecnie na terenie
F ran cji deszcze wyjątkowo ulew
ne, spow odowały w niektórych
punktach kraju szereg katastrof,
m in. i obsuwanie się ziemi. Ma
to m iejsce zwłaszcza tam, gdzie
grunt skalisty łączy się z grun
tem iglastym. M. in. w ięc obsu
wa się ziemia kole Talonu, w de
partamencie Hautes - Alpes i w
Avignonie
Największa jednak katastrofa
wydarzyła się na drodze do Gre
noble, gdzie zwaliło się ni mniej
ni w ięcej, tylko 4 miljony metiów kubicznych ziemi, zasypu
ją c całą drogę i przywalając
wszystkie słupy telegraficzne oraz kable elektryczne. Katastrofa
ta nie pociągnęła o fia r w lu

dziach, ale wstrzymana je st ko
munikacja na tej linji, a dalsze
obsuwanie się skał na gliniastem
podłożu grozi dalszemi wypad
kami.

Liścik m iło s n y
Księżniczka Liang Li rozm iło
wana w sławnym z mądrości
swej mandarynie Huang - W u
napisała do niego list z 44 liter
na tak małym skrawku papieru,
że mieści się w uchu igielnem.
M ikroskopijny ten list znaiduje
się w muzeum Smitnsona w N o
wym Jorku i musi być powiększo
r y 88 razy, aby go można było
odczytac

mi, ale dlaczego w takim razie Urszula nie może się obejść bez Zał
kin a’ Jak się to dzieje, że zgadzasię na te targi ohydne?
Nie znajdując odpowiedzi na to pytanie, a nawet obawając się
go poniekąd, przywołał wizję pani Urszuli, tę, jaką imał najład
niejszą, w’ utrwalonych wspomnieniach dwóch niedawnych nocy
Nazajutrz, gdy zwykłą koleją rzeczy pojaw ił się w biurze, za
stał w gabinecie panią Dorotę z LuDystkiem. Siedzieli w gabinecie,
a ściślej mówiąc, pani Dorota siedź.ala na stolo, a Lubystek stal
przed nią i coś je j tłumaczył. Paweł, który do gabinetu wszpdł bez
pukania przyprawił ich oboje o lekkie zmieszanie, pani Dorota ze
skoczyła zc stołu, a Lubystek począł gwałtownie zacierać ręce jak
gdyby uradowany widokiem Pawia, po chw ili wydobył grzebień
i przyczesał rozczochrane włosy. Pani Dorota na widok Pawła ob
jaw iła przesadną radość.
— A nasz kochany Paw ełek' — w,krzyknęła — a ku-ltu!
— Dzieńdobry, kukułeczko! — przywitał ją Paweł.
— j a teraz ciągle kukam — wyjaśniła śmiejąc się — bo nau
czyłam się tego od kukułki pana Antka.
— Nie wiedziałem, że Antek ma jakąś kukułkę? — rzekł Paweł
nieco zdziwiony.
— Ma śliczny zegar z kukułką! — paplała dalej — zaszłam Kie
dyś do pana Antka i bardzo ml się ten zegar spodobał
— Nic mi o tem ale mówiłeś — rzeki Paweł do Lubystka z w y
rzutem.
— Bardzo cię przepraszam, ale dotychczas trzymałem w tajem
nicy ten nowy nabytek — odjiowiedzial Lubystek z zagadkow’ym
uśmiechem.
N io orjen tu jąc się w tej przenośni pani Dorota przerwała,
zw racając się do Lubystka.
— Słuchaj, Antek..., przepraszam, panie , Antku — popiaw iła
się — niech pan opowie panu Pawiowi o....
— Wiem, wiem — domyślił się zaraz Lubystek — otóż przyjm ij
Pawełku do wiadomości, że od dziś za dziesięć dni odbędzie aię
występ pani Doroty, sala została wynajęta, a nawet drukują się
ju ż zaproszenia.
(C. d, n.).

** miejsce wysokości 1 milimetra przez izsrokośó jednaj tzpal•
ty (M wszystkich atronach po 6 szpalt): na 1-ej stronie— )
w tekście (wśród artykułów) — 76 gr., w reklamach /wśród ogłoszeń) — £0 gr., na ostatniej stronie —
60 gr Notatki reklamowe — 1 zł. Komunikaty i wyjaśnienia — 7,60 zt., opisy apecjaino — 3 zł., lekar
skie — 30 gr Nekrologia po 3’ gr. Drobne po 20 gr za wyrar duze litery w ogłoszeniach „drobnych" liczy
się za oddzielne wyrazy, a tłusty druk — podwójnie. Notatki rek’ amowe oznacza się cyfrą (N.), a komunika
ty i wyjaśnienia cyfrą (K-). Za terminy druku ogłoszeń Administracja nie odnowiada.
Wydział ogłoszeń: Zgoda 1, tel 691-5$ — biur# czynno od godz. 9 rano do 6 wiocz.
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